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ازدهار األغنية المغربيّة
استطاعت األغنية المغربيَّة أن تتخلَّص من كالسيكيّتها وإيقاعها التقليدي، 

وأن تقترب من البساطة والمباشرة، لتحقق نجاحًا وازدهارًا. ]22[

القدس المحتلة، رام اهلل               
محمد عبد ربه

لــم ينجــح االحتــال اإلســرائيلي، أمــس الخميــس، 
عبــر إصــدار أحــكام قضائيــة بحــق قتلــة الفتــى 
الشــهيد محمــد أبــو خضيــر، وتعليــق االعتقــال 
اإلداري لألســير الصحافــي املضــرب عــن الطعام 
أظهــر  إذ  تبييــض صفحتــه،  فــي  القيــق،  محمــد 
القــراران تخفيفــا للحكــم بحــق قتلــة أبــو خضيــر 
واســتمرار اعتقــال القيــق. ووصــف حســن أبــو 
»العربي  خضير، والد الشهيد محمد في حديث لـ

الجديــد«، القــرار بحــق اثنــن مــن قتلــة ابنــه بأنــه 
إذ  واالســتغراب،  لاســتهجان  ومثيــر  صــادم 
اكتفــت املحكمــة املركزيــة اإلســرائيلية في القدس 
املحتلــة بإصــدار حكــم بالســجن املؤبــد على أحد 
القتلــة، والســجن 17 عامــا علــى مســاعده، وكان 
أولــى بهــا أن تصــدر حكمــا مــدى الحيــاة عليهمــا 
مركبــة  جرائــم  ارتكبــوا  القتلــة  أن  إلــى  بالنظــر 
جرائــم  وهــي  والقتــل،  والحــرق  الخطــف  شــملت 
تســتحق الســجن مــدى الحيــاة أو اإلعــدام. واتهــم 
والد أبو خضير القضاء اإلسرائيلي بأنه منحاز 
وغيــر عــادل ويكيــل بمكيالــن، معلنــا أن العائلــة 

ســتتوجه إلــى املحكمــة العليــا، وهــي أعلــى هيئــة 
قضائيــة فــي دولــة االحتــال، لاســتئناف علــى 
العائلــة،  املحكمــة  تنصــف  لــم  وإن  الحكــم،  قــرار 

فستتوّجه إلى املحاكم الدولية. 
أحــد  جبــارة،  مهنــد  املحامــي  طالــب  مــن جهتــه، 
وكاء عائلــة أبــو خضيــر، بمحاكمــة املســؤولن 
اإلســرائيلين الذين حرضوا ودفعوا إلى اقتراف 
لــن  هــذه الجريمــة، مؤكــدًا أن املعركــة القضائيــة 
األســير  نــادي  أعلــن  ثانيــة،  جهــة  مــن  تتوقــف. 
الفلســطيني، أمــس أن مــا تســمى املحكمــة العليــا 
لألســير  اإلداري  االعتقــال  قــت 

ّ
عل اإلســرائيلية، 

 72 منــذ  الطعــام  عــن  املضــرب  القيــق،  محمــد 
املحكمــة  أن  إلــى  بيــان  فــي  النــادي  ولفــت  يومــا. 
اإلســرائيلية رفضــت االلتماس الخاص باألســير 
االعتقــال  أمــر  بإبطــال  طلبــه  ورفضــت  القيــق 
وضعــه  بخطــورة  ذلــك  معللــة  بحقــه،  اإلداري 
الصحــي. هــذا القــرار رفضتــه عائلــة القيــق، التــي 
قالــت فــي تصريــح صحافــي إن »املحكمــة العليــا 
لاحتــال قامــت بتضليــل الــرأي العــام وتجاهــل 
الوضــع الصحــي لألســير القيــق، مــن خــال هــذا 
 مــع إبقــاء محمد 

ً
القــرار النظــري، وتشــديده فعــا

محتجزًا في مستشفى العفولة رغما عنه«.
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لندن ـ العربي الجديد

ألـــقـــت أجـــــــواء »تـــعـــلـــيـــق« مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
ــاء، ظـــااًل ثقيلة  ــعـ الـــســـوري، أمـــس األّول األربـ
واملنطقة«،  »دعــم ســوريــة  لـــ لندن  مؤتمر  على 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى الـــرغـــم  ــذي انـــطـــلـــق، أمـ ــ الــ
مـــن طــابــعــه اإلنــســانــي ونــفــي املــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، إدويــــن ســامــويــل، أن 
السياسية  للمحادثات   

ً
بــديــا املــؤتــمــر  يــكــون 

الــوزراء  املتعثرة في سويسرا. واعتبر رئيس 
البريطاني، ديفيد كاميرون، في كلمة افتتاح 
أعمال املؤتمر، أن »األزمة السورية لن تنتهي 
 كاميرون 

ّ
انتقال سياسي«. وحث إال بمرحلة 

أطــــراف الـــنـــزاع فــي ســوريــة عــلــى الـــعـــودة إلــى 
طاولة الــحــوار، وذلــك غــداة تعليق مفاوضات 
الــســام بــن الــجــانــبــن فــي جــنــيــف. وقــــال: »لــن 
ــد لـــأزمـــة  ــ ــلـــوغ حــــل طـــويـــل األمــ نــتــمــكــن مــــن بـ
فــي ســوريــة إال مــع انــتــقــال ســيــاســي، وعلينا 
مــواصــلــة الــعــمــل فــي هـــذا االتــجــاه عــلــى الــرغــم 
قال  الاجئن،  وبخصوص  الصعوبات«.  من 
كاميرون إنه يتعن »على مؤتمر املانحن في 

جنيف ـ العربي الجديد

ــتــــاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري  كـــشـــف رئـــيـــس االئــ
املعارض، خالد خوجة، أن الدعم الذي كانت 
تــحــصــل عــلــيــه فــصــائــل املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
املسلحة، من أطــراف خارجية داعمة للثورة، 
توقف بالكامل بعد محادثات فيينا، وواصفًا 
املـــبـــعـــوث األمــــمــــي ســـتـــيـــفـــان دي مــيــســتــورا 
بــــاملــــرتــــهــــن لــــاتــــفــــاق الــــــروســــــي األمــــيــــركــــي، 
إلى مرحلة »حرب  انتقلت  الثورة  أن  معتبرًا 
الــفــدائــيــن« فـــي وجــــه الـــغـــزو الـــروســـي الـــذي 
يترجم تقدمًا كبيرًا لقوات النظام وحلفائها 
فـــي الـــجـــبـــهـــات. وأوضــــــح خـــوجـــة، فـــي حـــوار 
خــــاص مـــن جــنــيــف مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
الحر  الــجــيــش  الــعــســكــري لفصائل  الــدعــم  أن 
توقف بعد بدء مباحثات فيينا في أكتوبر/
تشرين األول املاضي، في مقابل زيادة الدعم 
قــوات حزب  للنظام من قبل روسيا، وتقوية 
العمال الكردستاني تحت اسم قوات »سورية 
الديمقراطية« من ثاث جهات، هي الواليات 
املــتــحــدة وروســـيـــا والــنــظــام الـــســـوري بهدف 

لندن أن يؤّمن للنازحن السورين القدرة على 
العيش في مواطنهم، وتأمن الفرص للعودة 
إلــى بــادهــم إلعــمــارهــا«. وشــدد على ضــرورة 
ــلـــدان الـــتـــي تــســتــقــبــل الــاجــئــن  ــبـ مـــســـاعـــدة الـ
للمدنين  فــرصــة  »ال  أنـــه  الــســوريــن، مضيفًا 

السورين إال الهروب من بلدهم«.
أما األمن العام لأمم املتحدة، بان كي مون، 
الجوي  املفاجئ للقصف  التكثيف   

ّ
أن فاعتبر 

والـــنـــشـــاط الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة بتقويض 
محادثات السام، ودعــا األطــراف إلى العودة 
إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض. وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر 
ــه »مــن املــؤلــم للغاية أن 

ّ
املانحن فــي لــنــدن، أن

تتقوض الخطوات األولى للمحادثات بسبب 
عــــدم وصـــــول الـــقـــدر الـــكـــافـــي مـــن املـــســـاعـــدات 
للقصف  مفاجئ  تكثيف  وبسبب  اإلنسانية، 

الجوي واألنشطة العسكرية داخل سورية«.
النظام  كما حّملت كل من واشنطن وباريس 
مــســؤولــيــة نسف  الـــســـوري وحليفته روســيــا 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف، عــبــر الــســعــي إلــــى »حــل  مـ
عسكري« للنزاع املستمر منذ خمس سنوات. 
األميركي، جون كيري،  الخارجية  وقال وزير 
النظام  قـــوات  ه 

ّ
الـــذي تشن الهجوم  »مــواصــلــة 

الــســوري، مــدعــومــة بــالــغــارات الــروســيــة، على 
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة، أظــهــرت 
بـــوضـــوح الـــرغـــبـــة )لـــــدى الـــنـــظـــام ومــوســكــو( 
ــــداًل مـــن إتــاحــة   عــســكــري بـ

ّ
بــالــســعــي إلــــى حــــل

 سياسي«. وفي 
ّ

املجال أمام التوصل إلى حل
كلمة له، أمام »الداعمن«، قال وزير الخارجية 
 نظيره الروسي سيرغي الفروف 

ّ
األميركي، إن

وافــــق خـــال مــحــادثــة هــاتــفــيــة بينهما، أمــس 
تنفيذ  مناقشة سبل  الخميس، على ضــرورة 

وقف إلطاق النار في سورية.
وبعيدًا عن منصات الخطابة وكلمات الوفود 

سحب البساط من املعارضة »املعتدلة« ونقل 
الديمقراطية«،  سورية  »قــوات  إلــى  الشرعية 
الـــروس مــن سيناريو  بــه  ملــا يفكر  والتمهيد 
لـــتـــفـــاهـــم بــــن حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 

والنظام السوري من أجل محاربة اإلرهاب.
وردًا عــلــى ســــؤال حـــول الــخــســائــر املــيــدانــيــة 
التي منيت بها فصائل املعارضة في الفترة 
ــذا يـــعـــود إلــى  ــاب خـــوجـــة أن هــ ــ ــرة، أجـ ــيــ األخــ
اإليرانية،  واملليشيات  أواًل  الروسي  التدخل 
الفصائل  تتبعه  الـــذي  »الــتــكــتــيــك  أن  كــاشــفــًا 
ــا أو الــســاحــل،  الــيــوم ســـواء فــي حــلــب أو درعـ
ــــذي تتبعه  ــرب الــفــدائــيــن والــ يـــقـــوم عــلــى حــ
ــة، ســــــواء حـــرب  ــيـ ــنـ ــات الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ ــركــ حــ
العصابات أو العمليات النوعية في مناطق 
الــنــظــام«. وعــن هــذا املــوضــوع، يشير خوجة 
ــذ أشـــكـــااًل  ــأخــ ــــرب كـــــٌر وفـــــر وتــ ــــحـ إلـــــى أن »الـ
مــخــتــلــفــة، والــجــيــش الــحــر مــتــوجــه لتوحيد 
كــامــا، ولكن  مــا يشبه جيشا  إلــى  الفصائل 
ــــذه املـــرحـــلـــة تــتــطــلــب أن يـــتـــحـــول الــجــيــش  هـ
الــحــر إلــى مجموعات تشن حــربــا فــدائــيــة أو 
حــــرب تــحــريــر عــلــى طــريــقــة حــركــة الــتــحــريــر 
ــربــــات مــبــاشــرة  الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــضــــرب ضــ

تستهدف الروس واإليرانين والنظام«.
ــزال املــعــارضــة  ــ تـ الـــتـــي ال  الـــقـــوة  وعــــن أوراق 
ــفـــاوضـــات  الـــســـيـــاســـيـــة تــمــتــلــكــهــا فــــي أي مـ
املــعــارضــة تستمد  أن  يــرى خــوجــة  محتملة، 
ــن األرض  قــوتــهــا ومــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي »مــ
األرض  عــلــى  املــقــاتــلــة  العسكرية  والــفــصــائــل 
ــــوى الــــثــــوريــــة ومــــــن املـــحـــاصـــريـــن  ــقـ ــ ومــــــن الـ
ــفــــراء أو  فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــصــــار، ال مــــن الــــســ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن، وتــــــم تــثــبــيــت أن املـــحـــرك 
ــراك  ــحـ لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات هــــو الـ
أو  للنشطاء  أو  املسلحة  للفصائل  الــثــوري 

املـــشـــاركـــة، انــشــغــلــت جــلــســات الــعــمــل ملــؤتــمــر 
السياسية في سورية.  بــاألوضــاع  أكثر  لندن 
وأكــدت جلسة بعنوان »داخــل ســوريــة«، على 
أن »تحسن الحياة اليومية يتطلب إجراءات 

بناء ثقة تعزز 
املدني  »االســتــقــرار   

ّ
وأن السياسية«،  العملية 

ــــاق الــســيــاســي  ــفـ ــ يـــجـــب أن يـــدعـــم تــنــفــيــذ االتـ
عــبــر بــيــئــة آمــنــة لجميع األطــــــراف«. ووجــهــت 
والعملية  »داخل سورية«  بـ الخاصة  الجلسة 
السياسية، نداًء إلى »املجتمع الدولي للتفكير 
فــــي آلــــيــــات دعـــــم الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
االعتراف بوحدة سورية واستقالها  أساس 

وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254«.
وبــحــســب تــصــريــحــات املــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
ــه،  ــلـ ــل الـ ــ ــرح دخــ ــ ــة، فــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
 »الــجــهــود الــدولــيــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن لـــ

أساسي  كجزء  االستقرار  لتحقيق  ستنصّب 
ملــســانــدة هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي واملــســاعــدة 
فـــي تـــأمـــن الـــظـــروف املــنــاســبــة لـــهـــا، لتتمكن 
وتحقق  بفعالية  الحكم  شـــؤون  ممارسة  مــن 

املصالحة«.
ويــلــتــقــي قــــادة ومـــســـؤولـــون مـــن أكــثــر مـــن 70 
بلدًا ومنظمة دولية، في مؤتمر لندن، لبحث 
لتلبية  الــضــروري  التمويل  مــن  املــزيــد  توفير 

تــه ألداء دي  قــراء وفــي  للمحاصرين«.   حتى 
ميستورا في محادثات جنيف الفاشلة، يقول 
الصحافي  ميستورا  دي  »مــؤتــمــر  إن  خــوجــة 
يــوم األربــعــاء )الــذي أعلن فيه انتهاء الجولة 
األولـــــى مـــن مـــحـــادثـــات ســـويـــســـرا( كــــان جــيــدًا 
وعّبر عن موقف الهيئة وعن الشعب السوري 
وكــان صريحًا وواضــحــًا«، الفتًا إلــى أن الــذي 
يسّير دي ميستورا ويبقيه مرهونًا باعتباره 
وســـيـــطـــًا، هــــو االتــــفــــاق الــــــذي يــحــصــل دائـــمـــًا 
بــن وزيــــري الــخــارجــيــة األمــيــركــي والــروســي، 
ــروف، لــذلــك حتى  ــ جـــون كــيــري وســيــرغــي الفــ
األربعاء ظل دي ميستورا يحمل أجندة  يوم 
يــرى خوجة،  إيرانية«. من هنا،  حل سياسي 
ــرورة أن يــكــون هــنــاك تــغــيــيــر فـــي املــرحــلــة  ــ ضـ
هيئة  مفهوم  تجاهل  هــو  املقترح  ألن  املقبلة 
االنتقالية وطرح بديل »مائع ومطاط  الحكم 
هـــو مــفــهــوم الــحــكــم أو الـــحـــوكـــمـــة، وتــجــاهــل 
إطاق  وقــف  االنتقالية وتوجه نحو  العملية 
الديكتاتور  فــي ظــل وجــود  الــنــار وانتخابات 
بشار األسد، وهذا املقترح إيراني يقوم على 
أن تــكــون كــل اإلصـــاحـــات مــنــوطــة بموافقة 
لــلــشــعــب  بـــالـــنـــســـبـــة  الــــنــــظــــام، وهــــــــذا  رأس 
الــــســــوري مـــــرفـــــوض«. وعـــــن تــقــيــيــمــه ألداء 
املعارضة في جنيف، يجيب خوجة أن الوفد 
إلــى جنيف بأجندة واضحة  املعارض جــاء 

الناجمة عن الصراع  االحتياجات اإلنسانية، 
والذي  منذ خمس سنوات،  املستمر  السوري 
وعشرات  واملنكوبن  الاجئن  ماين  ف 

ّ
خل

اآلالف مــن الــقــتــلــى. ويــســعــى املــجــتــمــعــون في 
ــة«، بــرعــايــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـــؤتـــمـــر »دعــــــم ســــوريــــة واملـ
وأملانيا  والنرويج  وبريطانيا  املتحدة  األمــم 
لتلبية  املالية  املساعدات  إلى جمع  والكويت، 
االحتياجات العاجلة في 2016، ودعم متعدد 
السنوات حتى عام 2020 إلعادة بناء سورية، 
إذ يعيش حوالى 13 مليون شخص نازحن 
داخـــل ســوريــة و4.3 مــايــن ســـوري مهجرين 
خــارجــهــا. كــمــا يــســعــى »املـــؤتـــمـــر« الـــرابـــع من 
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى أطـــــراف  ــلـ نـــوعـــه إلـــــى مـــواصـ
وجمع  املتضررين،  املدنين  لحماية  الصراع 
7.73 مليارات دوالر، تضاف إليها 1.23 مليار 

دوالر ملساعدة دول املنطقة.
وفي السياق نفسه، قال أمير الكويت، الشيخ 
ــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، إن بـــاده  ــمـ صـــبـــاح األحـ
ســتــقــدم، خــال الــســنــوات الــثــاث املقبلة، 300 
مــلــيــون دوالر مــن املــســاعــدات لــســوريــة، فيما 
ذكــــرت املــســتــشــارة األملــانــيــة، أنــجــيــا مــيــركــل، 
ــاري،  ــام الــــجــ ــعــ ــقـــدم، خـــــال الــ ــتـ ــا سـ إن بــــادهــ
مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو إلى سورية، 
يــورو خال  1.1 مليار  كما ستقدم ما قيمته 

عامي 2017 و2018. 
ــّدم  ــقـ ــتـ ــلــــن أن لــــنــــدن سـ أمـــــــا كـــــامـــــيـــــرون، فــــأعــ
ــل  ــ ــــن داخـ ــــوديـ ــــوجـ مــــســــاعــــدات لـــلـــســـوريـــن املـ
سورية، والاجئن في دول الجوار، بقيمة 1.2 
أشــارت  املــقــابــل،  فــي  إسترليني.  جنيه  مليار 
اإلماراتية،  الــدولــي  والتعاون  التنمية  وزيــرة 
لبنى القاسمي، إلى أن بادها تجدد التزامها 
بتقديم 137 مليون دوالر كمساعدات إضافية 

»األزمة اإلنسانية« في سورية.  لـ

وهــــي إعـــــان الـــجـــهـــوزيـــة لــلــحــل الــســيــاســي 
ــرارات األمــمــيــة ومــفــهــوم تــأســيــس  ــقــ وفــــق الــ
الصاحيات  كاملة  انتقالية  حاكمة  هيئة 
مباشرة  مفاوضات  شكل  وعلى  التنفيذية 

كما كان في جنيف 2.
وأوضـــــــح أن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
الدولي ستيفان دي  قدمت طلبها للمبعوث 
مــيــســتــورا فــي الــجــلــســة األولــــى الــتــي أقيمت 
بــيــنــهــم فـــي األمــــم املـــتـــحـــدة، وتــــم تــقــديــم ذلــك 
ــي عـــنـــد اجــتــمــاعــه  ــدولــ مــــجــــددا لــلــمــبــعــوث الــ
التأكيد  الهيئة، وتــم  إقامة  األربــعــاء في مقر 

تفاوضية  بعملية  الــبــدء  يــمــكــن  ال  أنـــه  عــلــى 
ــبـــدء بــتــطــبــيــق إجـــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة،  قــبــل الـ
وهــي وقــف القصف ورفــع الحصار وإيصال 
ا  املـــســـاعـــدات وإطـــــاق ســــراح املــعــتــقــلــن بــــدًء

بالنساء واألطفال.
وحـــول مــوعــد اســتــئــنــاف املــفــاوضــات فــي 25 
مــن الشهر الــحــالــي، يجيب رئــيــس االئــتــاف 
الــــســــوري بــــأن املـــهـــم لــيــس الـــتـــاريـــخ، وإنــمــا 
الــنــاحــيــة  مــــن  ــلـــى األرض  عـ ــقــــدم  تــ تــحــقــيــق 
اإلنسانية، الفتًا إلى أن الوفد املفاوض جاهز 

بغض النظر عن املوعد.

تعليق املفاوضات، لّوح دي ميستورا لوفدي 
الــنــظــام واملــعــارضــة بــتــجــاوز قضية املطالب 
ــاره املـــعـــارضـــة الــعــجــز  ــبـ اإلنــســانــيــة، بــعــد إخـ
الحديث عن وقف  إلى  عن تطبيقها، لينتقل 
إطــــاق الـــنـــار، رغـــم أن الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ هــذا 
البند في القرار الدولي سيجري بالتزامن مع 
مواصلة  على  يــدل  وهــذا  االنتقالية.  املرحلة 
الــدولــي ومــن ورائــه روسيا تفخيخ  املبعوث 

املعارضة السورية.
ويستفيد الروس من جعل وقف إطاق النار 
أولـــويـــة فـــي مــواصــلــة أعــمــالــهــم الــعــســكــريــة، 
بــحــجــة شــمــاعــة الـــقـــضـــاء عــلــى املــجــمــوعــات 
اإلرهـــابـــيـــة، وفـــي مــقــّدمــتــهــا تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
الثامن  البند  إذ يشير  )داعـــش(،  اإلسامية« 
ــــى الـــطـــلـــب مــــن األمــــن  ــي إلـ ــدولــ ــرار الــ ــقــ مــــن الــ
الـــعـــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة بــــان كـــي مــــون تــكــرار 
 ،)2015(  2249 ــقــــرار  الــ فـــي  الــــــــواردة  دعـــوتـــه 
واملـــوجـــهـــة إلــــى الـــــدول األعـــضـــاء ملــنــع وقــمــع 
يرتكبها على وجه  التي  اإلرهــابــيــة  األعــمــال 
التحديد تنظيم »داعش« و»جبهة النصرة«، 
وســـائـــر األفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات واملـــؤســـســـات 
ــذا يــعــنــي،  ــ والـــكـــيـــانـــات املــرتــبــطــن بــهــمــا. وهـ
مواصلة موسكو والنظام السوري عملياتهم 
الــعــســكــريــة، مــقــابــل وقـــف إطـــاق نـــار أحـــادي 
مــن قبل فصائل املــعــارضــة، بــداًل مــن تطبيق 
ذلك في املرحلة االنتقالية والتي قد تضعف 

كثيرًا من موقف النظام في ذلك الوقت.
نــفــســه، كشفت مجلة »فــوريــن  الــســيــاق  وفـــي 
بــولــيــســي« األمــيــركــيــة، عـــن أن املــبــعــوث دي 
يـــرّوج بشكل ســري إلنــشــاء خلية  ميستورا، 
إجـــراءات  تنفيذ  فــي  للمساعدة  استخبارية 
ــال تـــم االتـــفـــاق عليه  ــار فـــي حـ وقـــف إطــــاق نـ
فــي مــحــادثــات جــنــيــف، كنقطة الــبــدايــة. غير 
أن عــضــوة الــوفــد املـــفـــاوض سهير األتــاســي 
»الــــعــــربــــي  شـــــــــــــّددت، خــــــــال تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن طـــرح وقـــف إطــــاق الــنــار 
كنقطة بداية، أمر غير مقبول، نتيجة وجود 
أن هذا  الــروســي، معتبرة  العسكري  التدخل 
ــذه الــــظــــروف هــــو إنـــهـــاء  ــ اإلجــــــــراء فــــي ظــــل هـ

للثورة السورية.

أنس الكردي

لـــم يــنــتــظــر املــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، 
حتى اليوم الجمعة، موعد انتهاء 
املباشرة  غير  املباحثات  مــن  األولـــى  الجولة 
ــام الــــســــوري واملــــعــــارضــــة،  ــنـــظـ بــــن وفــــــدي الـ
ــــن تــعــلــيــق  ــاء، عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـــيـــعـــلـــن، أول أمــــــس األربـ
الــخــامــس والعشرين  يــوم  املــفــاوضــات حتى 
لم  املحادثات  أن  الجاري، معتبرًا  الشهر  من 
تــفــشــل لــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدة عاجلة 
الــواليــات  الــدولــيــن، خصوصًا  داعميها  مــن 

املتحدة وروسيا.
وبدا منذ اليوم األول للمحادثات، أن والدتها 
ستكون ميتة. رغم إدراك املعارضة السورية 
ذلـــك فــي وقـــت مــبــكــر، إال أنــهــا آثــــرت الــذهــاب 
بعد حصولها على ضمانات من قبل الدول 
ــــي 2254،  ــــدولـ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ بــتــنــفــيــذ  الـــصـــديـــقـــة 
خــصــوصــًا الــبــنــديــن الــثــانــي عــشــر والــثــالــث 
ــن يـــتـــعـــلـــقـــان بــــوقــــف الــقــصــف  ــذيــ ــلــ عــــشــــر، الــ
وإيصال  الحصار  وفــك  املدنين  واستهداف 

املساعدات اإلنسانية إلى املدن املنكوبة.
غــيــر أن املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــكــمــن في 
ــبـــاشـــرة، بــــدت فـــي إقــنــاع  املــبــاحــثــات غــيــر املـ
ــــوث الـــــــدولـــــــي نــــفــــســــه بــــــجــــــدوى هــــذه  ــعـ ــ ــبـ ــ املـ
املـــحـــادثـــات، خــصــوصــًا بــعــد تــســريــب مجلة 
»فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« وثـــيـــقـــة مــــن مــكــتــب دي 
ميستورا يقّر فيها األخير بأن األمم املتحدة 
لـــن تـــكـــون قـــــادرة عــلــى مــراقــبــة أو فــــرض أي 
ــــوري فـــي جــنــيــف. ووفـــقـــًا ملا  اتـــفـــاق ســــام سـ
ورد في الوثيقة، فإن مكتب املبعوث األممي 
وجــه تحذيرًا مــن كــون األمــم املتحدة عديمة 
الحيلة فيما يخص مراقبة وتنفيذ أي اتفاق 
سام قد يتمخض عن محادثات السام التي 

تجري بجنيف.
مــن هــذه النقطة بــالــذات، يظهر انــحــيــاز دي 
السوري،  والنظام  روسيا  ملعسكر  ميستورا 
بعد إصــراره على بدء محادثات غير مقتنع 

تقييم جنيف
تواطؤ دولي لمصلحة األسد وتفخيخ المعارضة

بالمهزلة  الميدانية،  التطورات  مع  مترافقًا  جنيف،  في  جرى  ما  وصف  فيه  مبالغًا  يكون  ال  قد 
السياسية، بعدما انكشف التواطؤ الدولي ـ األميركي لمصلحة الروس والنظام السوري، عبر دعم 

موقفهم مقابل تفخيخ مطالب المعارضة

وصف مكتب دي 
ميستورا المحادثات 
بـ»عديمة الجدوى«

توقف الدعم المقدم 
للمعارضة المسلحة منذ 
مؤتمر فيينا حول سورية 

أبو زيد: قوات النظام 
والمليشيات تسعى إلى 

حصار مدينة حلب

حّملت واشنطن وباريس 
النظام السوري وروسيا 

مسؤولية نسف المحادثات
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مؤتمر لندن... حلول عرجاء للحرب السورية خوجة لـ»العربي الجديد«: انتقلنا إلى مرحلة »حرب الفدائيين«

سبق أن كشف مصدر مطلع في المعارضة السورية لـ»العربي الجديد«، 
مع  األربعاء،  يوم  لقائه  خالل  قال،  ميستورا  دي  ستيفان  المبعوث  أن 
من  قرار  استصدار  على  يعمل  سوف  إنه  للمفاوضات،  العليا  الهيئة 
المادتين 12 و13 ملزمتي  الجاري لجعل  الشهر  األمن حتى 25  مجلس 
الهدف من  أن  التطبيق، من خالل استصدار قرار خاص بهما، مضيفًا 

ذلك هو حث المعارضة على االنخراط في المفاوضات.

قرار بالبندين 12 و13

بــهــا، الجمعة املــاضــي، حتى ولــو لــم تحضر 
املعارضة السورية. ما يشير إلى أنه لم تكن 
لـــدى املــبــعــوث الـــدولـــي مــشــكــلــة فـــي مــحــاورة 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى املــســتــقــبــل الــســيــاســي 
في سورية. فيما كان الــدور األميركي، حتى 
قبل بدء املحادثات، منحصرًا في نقل األفكار 
واإلماءات الروسية إلى املعارضة السورية، 
كإشراك وفد ثالث، أو القبول بإشراك أسماء 
تطرحها موسكو إلى وفد التفاوض كالرئيس 
هيثم  الديمقراطية،  سورية  ملجلس  املشترك 
الديمقراطي«،  »الشعب  ورئيس حزب  مناع، 
صــالــح املــســلــم، ورئــيــس »الــجــبــهــة الشعبية 
وتــحــّول  جميل.  قـــدري  والتغيير«،  للتحرير 

الـــــــــــدور األمـــــيـــــركـــــي بــــعــــد املــــــحــــــادثــــــات إلــــى 
ــل الــنــظــام الــســوري بــالــســمــاح بإيصال  تــوسُّ
املساعدات اإلنسانية إلى البلدات املحاصرة 

مثل مضايا.
مــن جــهــتــه، اتــبــع الــنــظــام الــســوري السياسة 
واملماطلة  التسويف  على  القائمة  املعهودة 
ــلــــعــــب عــلــى  ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، والــ واإلغـــــــــــراق فـ
شماعة اإلرهــاب، منطلقًا من ثقة استثنائية 
بــالــنــفــس وصــلــت إلـــى حـــّد الــوقــاحــة، نتيجة 
الــتــواطــؤ الــعــاملــي مــعــه، وهـــو مــا دفـــع رئيس 
الــوفــد الــحــكــومــي، رجــل االســتــخــبــارات بلقب 
من  القول  إلــى  الجعفري،  بشار  دبلوماسي، 
جنيف إن فاتحة القرآن لديهم أنه ليس هناك 

تفاوض.
املباحثات  حولت  التي  الكبرى  الطامة  لكن 
السياسية«،  »باملهزلة  وصفه  يمكن  مــا  إلــى 
كان التصعيد العسكري الذي قام به النظام 
السوري وروسيا في مدينة حلب، ثاني أكبر 
املــــدن الــســوريــة؛ فــفــي وقـــت كــانــت املــعــارضــة 
الثاني  البندين  تنفيذ  على  تصر  الــســوريــة 
عشر والثالث عشر من القرار الدولي، معتبرة 
إيـــاهـــا أنــهــا فــــوق شــــروط الـــتـــفـــاوض، نــفــذت 
روسيا أكثر من 300 غارة جوية في غضون 
ثاثن ساعة على مناطق سيطرة املعارضة 
في حردتن ودوير الزيتون ورتيان ومعرسة 
الــخــان، وذلـــك لــفــك الــحــصــار عــن بــلــدتــي نبل 
والزهراء في ريف حلب الشمالي. ما يعني أن 
الروس والنظام لم ينظروا إلى ما يجري في 
للتغطية على  جنيف ســوى مطية سياسية 

بهدف  حلب  وحــصــار  العسكرية،  العمليات 
قلب موازين القرار.

على ضوء ذلــك، حرص وفد النظام السوري 
ــاء املــــحــــادثــــات غـــيـــر املـــبـــاشـــرة فــي  ــقــ عـــلـــى إبــ
اإلرهــاب،  اإلنسانية، ومكافحة  املطالب  طور 
ولــجــم أي دفـــع بــاتــجــاه الــنــقــاش حـــول هيئة 
الــصــاحــيــات، بحسب  كــامــلــة  انتقالية  حــكــم 
املعارضة  إدراك  ورغــم  وجنيف.  فيينا  بيان 
السورية جيدًا ملا يجري، إال أن الدعم الروسي 
ــركــــي مــجــتــمــعــْن لــلــنــظــام الــــســــوري،  ــيــ واألمــ
في  املــعــارضــة  عنها، وضــع  الحلفاء  وتخلي 
مـــوقـــف الـــحـــذر مـــع كـــل بـــيـــان تــــصــــدره، وكــل 
موقف يخرج عنها، وهو ما بدا حرصًا على 
أي ثغرة تشير إلى حل سياسي محتمل قبل 

إعان االنسحاب.
 املبعوث الدولي كان سريعًا في الّرد 

ّ
غير أن

على املعارضة، إذ استبق محادثاتها لخيار 
االنـــســـحـــاب بــتــعــلــيــق املــــفــــاوضــــات، بــإعــفــاء 
املــســؤولــيــة. واستنتج  موسكو والــنــظــام مــن 
واألسبوع  املحادثات  الــذي سبق  الجو  بعد 
ــن يـــجـــري  ــ الــــــــذي مـــضـــى عـــلـــى بـــدئـــهـــا أنــــــه لـ
مــحــادثــات مــن أجــل املــحــادثــات. وقــبــل إعــان 

معركة ريف حلب
مخطط فصل الشمال عن تركيا

أمين محمد

تــدور معارك طاحنة في شمال سورية، يرى 
أغـــلـــب املـــراقـــبـــن أنـــهـــا ســتــحــدد مــســتــقــبــلــهــا، 
املنظور على األقــل، حيث بــدأت قــوات النظام 
ومــلــيــشــيــات مــدعــومــة بــغــطــاء جـــوي روســـي، 
هجومًا هــو األعــنــف على بــلــدات وقـــرى ريف 

حلب الشمالي لخلق واقع عسكري مختلف.
ـــبـــع الـــطـــيـــران الـــروســـي ســيــاســة »األرض 

ّ
وات

املــــحــــروقــــة«، مـــوِقـــعـــًا الـــعـــشـــرات مـــن املــدنــيــن 
ــلــــدات هــــذا الـــريـــف،  قــتــلــى فـــي أغـــلـــب مــــدن وبــ
ــــذي اضـــطـــر آالف مـــن ســكــانــه إلــــى الـــنـــزوح  الـ
مئات  إثر  التركية،  السورية  الحدود  باتجاه 
الـــغـــارات الــجــويــة بــطــائــرات الــســوخــوي التي 
مّهدت الطريق للمليشيات بقيادة ضباط من 
إلــى بلدتي  الــثــوري، ففتحت طريقًا  الــحــرس 
ــراء الــلــتــن تــقــعــان شــمــال مدينة  ــزهــ نــّبــل والــ
حلب بنحو 20 كيلومترًا مربعًا. وكانت قوات 
املعارضة بدأت حصارًا جزئيًا لهما منذ نحو 

ثاث سنوات.
يقول الناشط اإلعامي ياسن أبو رائــد، في 
املليشيات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
تقّدمت وسيطرت على قرية معرست الخان، 
وفتحت طريقًا إلى نّبل والزهراء، الفتًا إلى أن 
باإلمكان  »الضعيف«  بـ وصفه  الــذي  الطريق 
حة، بشرط 

ّ
قطعه من املعارضة السورية املسل

ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا  أال تـــتـــوّســـع الـــرقـــعـــة الـ
املــلــيــشــيــات، مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه املــلــيــشــيــات 
تحاول السيطرة على بلدات ماير، وبيانون، 
ورتيان، لتعزيز وجودها في املنطقة، وإبعاد 
خــطــر الــحــصــار مــــرة أخــــرى عـــن بــلــدتــي نــّبــل 

والزهراء.
وتسعى قوات النظام واملليشيات إلى فرض 
حــصــار حــــول مــديــنــة حــلــب، تــمــهــيــدًا إلعــــادة 
عليها  تسيطر  الــتــي  األحــيــاء  على  السيطرة 
ــام 2012،  ــــوات املـــعـــارضـــة مــنــذ مــنــتــصــف عــ قـ
وهي استطاعت، من خال الوصول إلى نّبل 
الشمالي عــن مدينة  الــريــف  والـــزهـــراء، فصل 

حلب.
القانوني  املستشار  الــصــدد، يقول  هــذا  وفــي 
للجيش الـــســـوري الــحــر أســامــة أبـــو زيــــد، إن 
»النظام يريد تقطيع أوصال املناطق الثائرة 
ــران  ــيـ ــطـ ــلــــب، مـــســـتـــفـــيـــدًا مــــن الـ ــمــــال حــ فــــي شــ
ــبـــشـــري املــســتــمــر مــن  الـــــروســـــي، واإلمـــــــــداد الـ
»الــعــربــي  املـــرتـــزقـــة«، مــشــيــرًا، فـــي تــصــريــح لـــ
الــنــظــام واملليشيات  إلـــى أن قـــوات  الــجــديــد«، 
الـــتـــي تــســانــدهــا تــســعــى إلــــى حـــصـــار مــديــنــة 
حــلــب، مـــن خـــال حــرمــانــهــا مـــن خـــط اإلمــــداد 
ل في مدينة أعزاز على الحدود السورية 

ّ
املتمث

التركية.
ويوضح أبو زيــد، أن قــوات النظام والطيران 
الروسي يسعيان إلى فتح الطريق أيضًا أمام 
)في  كــي«،  كي  البي  »مليشيات  بـ ما وصفها 
إشارة إلى وحدات »حماية الشعب« الكردية(، 
للوصول إلى مدينة أعزاز ومعبر باب السامة 
على الحدود السورية التركية، وخلق »تعقيد 
إلى  الــحــدودي، ُيضاف  الشريط  جديد« على 

تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.
ـــقـــّدر مــســاحــتــه 

ُ
ــــذي ت ريــــف حــلــب الــشــمــالــي الـ

ــع مــــن مــجــمــل  ــربـ بــنــحــو 5 آالف كــيــلــومــتــر مـ
التي تبلغ مساحتها  مساحة محافظة حلب 
أكثر من 18 ألف كيلومتر مربع، يضم العديد 
من املدن والبلدات، أبرزها تل رفعت، ومارع، 

واعزاز، ومدينة عفرين ذات األغلبية الكردية، 
ويــبــلــغ عـــدد ســكــان هـــذا الــريــف نــحــو مليون 

نسمة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــغــايــة املعلنة مــن وراء 
النظام الوصول  الهجوم »املتوقع« من قوات 
ــراء، إال أن الــنــظــام  ــ ــزهــ ــ ــّبـــل والــ ــــى بـــلـــدتـــي نـ إلـ
وحليفتيه روسيا وإيران، كما يقول محللون، 
التفاوض،  أرادوا خلط األوراق على طــاوالت 
لفرض شروط أخرى على املعارضة السورية.

ويرى الكاتب أيمن أبو هاشم أن هناك أبعادًا 
يمكن  ال  العسكري،  التصعيد  لهذا  سياسية 
الروس  النظام وحلفائه  فصلها عن سياسة 
واإليرانين التي سعت إلى إفشال املحادثات، 
من خــال تغيير مــوازيــن القوى على األرض 
في أسرع وقت ممكن، من أجل تخفيض سقف 
 لــفــرض شــروط 

ً
مــطــالــبــات املــعــارضــة، تــوطــئــة

االســتــســام عــلــيــهــا، مــضــيــفــًا، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«: »إنها معركة كسب الوقت 

التي يحاول النظام استثمارها«.
من جهته، يصف الكاتب واألكاديمي السوري 
محمود حمزة، ما يقوم به الطيران الروسي 
»الخطة الجهنمية«، مضيفًا،  شمال سورية بـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
أي  الشمالية عن  الحدود  تريد عزل  »روسيا 
تواصل مع تركيا، لكي تقطع املساعدات عن 
قــوات املعارضة الــســوريــة، واملــدنــيــن، وخنق 

املنطقة الشمالية عسكريًا وإنسانيًا«.
ــي مـــوســـكـــو، أن  ــي املـــقـــيـــم فــ ــمــ ــاديــ ويــــــرى األكــ
ــراغ املنطقة مــن سكانها  الـــروس يــريــدون »إفـ
ــة، فــي الــوقــت الــذي يدعمون فيه 

ّ
الــعــرب الــســن

مــلــيــشــيــات كـــرديـــة والــعــلــويــن فـــي ســـوريـــة«، 
معتبرًا أن روسيا تريد ترتيب األوضــاع في 
سورية حسب مصالحها، معربًا عن اعتقاده 
بــــأن مـــا يـــجـــري شـــمـــال ســـوريـــة هـــو جــــزء من 
»انــتــقــام« روســـي مــن تــركــيــا، ومـــن املــعــارضــة 

السورية التي ترفع الساح في وجه ما سماه 
»املجرم بشار األسد«.

القريب  في  تركيًا  وال يستبعد حمزة تحركًا 
أنــه »فــي حــال شعرت تركيا  العاجل، معتبرًا 

بــــأن مــصــالــحــهــا وأمــنــهــا الــقــومــي مــعــرضــان 
أن  ينفي  أبــــدا«. وال  لــن تسكت  فإنها  للخطر 
امليداني في شمال حلب هو لصالح  الوضع 
»حلف روسيا وإيران واألسد«، مضيفًا: »على 
ــك، فــإنــهــم لـــن يــربــحــوا املــعــركــة،  الـــرغـــم مـــن ذلــ
ألنــهــم يـــحـــاربـــون شــعــبــًا انــتــفــض ضـــد أعــتــى 

األنظمة الديكتاتورية في التاريخ«.
أما سفير االئتاف الوطني السوري في روما، 
الـــــروس يتبعون  فــيــرى أن  الـــعـــمـــادي،  بــســام 
في  بعوها 

ّ
ات التي  املــحــروقــة  األرض  سياسة 

في  مضيفًا،  الفائت،  القرن  أواخــر  الشيشان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يجري  تــصــريــح لـــ
الــعــســكــري لصالح  مــحــاولــة روســيــة للحسم 
نظام األسد، معتبرًا الصمت األميركي بمثابة 
الكاتب  يعتبر  مــن جهته،  ذلـــك.  ــا« على  »رضـ
ــواز تــلــلــو، فـــي حــديــث  ــ واملـــحـــلـــل الــســيــاســي فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يــحــدث فــي ريــف  لـــ
حلب الشمالي جزء من »املؤامرة التقسيمية 
األمـــيـــركـــيـــة الـــروســـيـــة اإليــــرانــــيــــة األســــديــــة«، 
إلــى مــا تبقى  النظام  قـــوات  مستبعدًا دخـــول 
األمــر لوحدات  »بــل سُيترك  مــن شمال حلب، 
الكانتون  الستكمال  الكردية  الشعب  حماية 
ل األتراك 

ّ
الكردي االنفصالي«. وال يتوقع تدخ

بشكل مــبــاشــر، كــمــا ال يــبــدي تــفــاؤاًل بتحّرك 
أنــــقــــرة بـــاتـــجـــاه تــســلــيــح فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 

املسلحة املدافعة عن ريف حلب الشمالي.
التطورات العسكرية في ريف حلب الشمالي، 
جــــاءت عــقــب ورود أنـــبـــاء عـــن بــــدء الـــواليـــات 
املتحدة وروسيا بإنشاء قواعد عسكرية في 
شمال وشمال شرق سورية، في خطوة يرى 
أنها حلقة جديدة  واملــراقــبــن  املحللن  أغلب 
من حلقات صراع خفي يدور على الجغرافيا 

السورية.
وذكـــرت مــصــادر، فــي وقــت ســابــق، أن الــروس 
فــي محافظة  قــاعــدة عسكرية  إنــشــاء  بــصــدد 
الــحــســكــة )شــمــال شـــرق ســـوريـــة(، كــمــا ذكــرت 
األمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  أن وزارة  أخــــرى  مـــصـــادر 
شرعت بالفعل في تهيئة مطار كان مهجورًا 
في بلدة رميان، وهو ال يبعد سوى نحو 50 

كيلومترًا عن مطار القامشلي.

تركيا  أّن  )الصورة(، أمس،  التركي أحمد داود أوغلو  الوزراء  رئيس  أّكد 
السورية ،  حّل  المشكلة  بخصوص  األمن   في  مجلس  ثقتها  فقدت 
يشغل  الــذي  الوحيد  »فــالــشــيء 
دبلوماسيًا«.  اللعب  هــو  بالهم 
ــاءات   األميركية  ــق ــل »ال أن  ورأى 
كل  ألن  قلقنا،  من  تزيد  الروسية  
لقاء تعقبه زيادة الروس من حّدة 
هجماتهم«، معتبرًا أنّه »من حّق 
توضيحات  على  الحصول  تركيا 
حيال ذلك«. واتهم النظام السوري 
حرب  ــم  جــرائ بتنفيذ  وحــلــفــاءه 

وتطهير عرقي في سورية.

االتفاق األميركي الروسي

السورية،  المعارضة  إن  القول  يمكن 
على  وإصرارها  جنيف  إلى  بقدومها 
رغم  سياسي،  حــل  إيــجــاد  محاولة 
المالئم  الجو  وجود  بعدم  قناعتها 
له، قد نجحت في تحقيق »صمود« 
رسالتها  إيــصــال  ــالل  خ مــن  سياسي، 
للعالم حول المسؤول الحقيقي عن 
وفشل  السوري،  الــدم  نزيف  استمرار 
منذ  سورية  في  السياسية  العملية 
وهي  ــوام.  أعـ أربــعــة  قبل   1 جنيف 
سياسيًا  تفوقت  قــد  تكون  بــذلــك، 
محاوالت  رغم  المطاف،  نهاية  في 
والمبعوث  وروسيا  السوري  النظام 

األممي إضعافها.

صمود المعارضة

طغى الحديث 
السياسي في مؤتمر 

»دعم سورية والمنطقة« 
في لندن، على الحلول 

اإلنسانية، لتزامن انعقاده 
مع تعليق مفاوضات 

جنيف السوري

يكشف رئيس االئتالف 
السوري المعارض، 

خالد خوجة، في حوار 
مع »العربي الجديد«، 

أن الدعم العسكري 
للمعارضة توقف منذ 

اجتماعات فيينا

كبير مفاوضي المعارضة محمد علوش )فابريس كوفريني/فرانس برس(

خوجة: 
دي 
ميستورا 
يسيّر 
االتفاق 
األميركي  
الروسي 
)مايكل 
هرنانديز/
األناضول(

سعي لمنع وصول أي مساعدات للمعارضة )بهاء الحلبي/األناضول(
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وائل قنديل

بات مطار القاهرة أخطر األماكن 
في العالم، وكأنه تحول إلى كمني 

أمني يصطاد املغادرين والواصلني، 
بصرف النظر عن جنسياتهم، 

مجسدا حالة من رعب النظام من 
أي زائر أو مسافر. توقيف الناشط 

الحقوقي جمال عيد، ومنعه من 
السفر، فجر أمس، يأتي في سياق 

متصل من اإلجراءات األمنية 
الغبية، التي تطاول املصريني وغير 
املصريني، والحاالت عديدة، أحدثها 

ما جرى مع الكاتبة واألكاديمية 
التونسية آمال قرامي، وقبلها 

استيقاف الكاتب فهمي هويدي 
غير مرة، إحداها انتهت بحرمانه 

من السفر، واألخرى اقتصرت على 
تعطيله ألوقات، كوسيلة مهينة 

إليصال رسائل سياسية، ثم 
واقعة الصحافي الشاب إسماعيل 

اإلسكندراني، وواقعة الكاتب 
الصحافي وليد الشيخ، املقيم في 

أملانيا، والباحث عاطف بطرس الذي 
منعته سلطات املطار من دخول بلده 

مصر، وأعادته إلى برلني، ممنوعا 
من دخول مصر مدى الحياة.

الحاالت الثالث األخيرة ارتبطت 
بسفارة مصر في برلني، التي 

تشير مجريات األحداث إلى أنها 
تحولت إلى غرفة ملحقة بالدائرة 

األمنية في املطارات املصرية، إذ لم 
تكن غائبة أيضا عن حادثة توقيف 

الحقوقي جمال عيد، ومنعه من 
السفر، حيث كان جمال عيد قد 
كتب على»فيسبوك« يقول »هذا 

الرجل من وطني، شباب من وطني 
يشتكون أنه سبب نفي واعتقال 

وتوقيف بعضهم باملطار، بدر 
عبدالعاطي سفير، ال نفخر به، ما 

يفعله لو صح، عار«.
ال تنس أيضا أن جمال عيد ينتمي 

إلى تلك الساللة من الحقوقيني، التي 
تغذت على خبز نظيف، صنعه الثائر 

الراحل، قديس حقوق اإلنسان، 
أحمد سيف اإلسالم، والد عالء 

وسناء ومنى، وكان آخر ما نشره 
جمال قوائم املتهمني في مذبحة 

»موقعة الجمل« وإعادة نشر الكتاب 
التوثيقي الرائع الذي أصدرته الشبكة 
العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن 

شهداء ثورة يناير.
الشاهد أن البالد تقرأ من مطاراتها، 

كما يقرأ الخطاب من عنوانه، 
أو يمكنك القول إنه إذا أردت أن 

تتعرف إلى الحالة النفسية لبلد ما، 
انظر إلجراءات دخولك وخروجك 
من مطاراته، فالدول التي تعيش 
بالقانون، وتعرف معنى احترام 
اإلنسان وحقوقه، تشعر فيها 

بأنك تتعامل مع جهاز كمبيوتر 
ذكي، يتعامل مع دخولك وخروجك 
بخطوات حسابية سريعة ودقيقة، 
تحترم وجودك، فما بالك بمطارات 

الدول املستقبلة للسائحني؟ 
في مطارات إندونيسيا، مثال، 
يستقبلونك بوردة، ويودعونك 

بانحناءة مهذبة، مصحوبة بعبارة 
»تصحبك السالمة«. أما في مصر، 

يكاد واقع الحال يقول إنه عما 
قريب سيضعون الفتة عريضة في 

استقبال القادمني تقول: »مرحبا 
بكم في بيت الرعب« حيث كل قادم 
متهم مدان، حتى تثبت براءته، وكل 

مسافر مشروع للمنع من السفر. 
في الدولة الخائفة، املرعوبة، يحدث 

أكثر من الشك في املواطنني 
واألجانب، وصوال ومغادرة، فيصل 
األمر إلى اإلخفاء القسري، املنتهي 

بظهور الجثة، وبها آثار التعذيب، 
ليعقبها تصريح من وزارة الداخلية 

يقول إن املذكور مات في حادث 
سيارة، كما هو املوقف في حالة 
الشاب اإليطالي الباحث بجامعة 
»كمبريدج« الذي جاء إلى مصر 

إلجراء دراسة عن التنظيمات 
العمالية والنقابية، فاختفى منذ 

الخامس والعشرين من يناير، وظهر 
جثة مشوهة أمس.

تعلم الحكومة اإليطالية بالطبع 
أن الرجل الذي تدعمه سياسيا 

وماليا وصل إلى حكم مصر عبر 
أكثر من مقتلة جماعية، وأنه أول 
محرضي أفراد األمن على القتل 

بقولته الشهيرة »اقتل أيها الضابط 
ولن يحاكمك أحد« ومع ذلك تسكت 

روما، كما تسكت باريس وبرلني عن 
فظاعاته، بحجة أنه جندي نموذجي 

في مشروع الحرب على اإلرهاب.

كمين القاهرة 
الجوي

مرور
الكرام



التأكيد على  أبــرز ثوابت الوثيقة أيضًا،  ومن 
ضرورة »إصالح األجهزة األمنية وتحييدها 
ــبــــارات واملـــحـــســـوبـــيـــات الــســيــاســيــة  ــتــ عـــن االعــ
ووضـــع خــطــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة«. عــطــل الــحــزب 
وعـــون الــحــكــومــة ألكــثــر مــن شــهــريــن، الصيف 
املاضي، مطالبني بتعيني صهر عون، العميد 
شامل روكز قائدًا للجيش. وبعد فشل تحقيق 
إصــرار  نتيجة  التعطيل  استمّر  املطلب،  هــذا 
عــون على تعيني ضباط محسوبني عليه في 

املجلس العسكري. 
وفي ما يخص سالح الحزب، ربطت الوثيقة 
املــوضــوع بــأربــعــة عــنــاويــن: تــحــريــر األســـرى 
ــجــــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــســ ــلـــبـــنـــانـــيـــني مـــــن الــ الـ
وحـــمـــايـــة لــبــنــان مـــن املـــخـــاطـــر اإلســرائــيــلــيــة 
وتحرير مزارع شبعا من االحتالل وصياغة 
»اســتــراتــيــجــيــة دفــــاع وطــنــي يــتــوافــق عليها 
ــل 

ّ
 الــــحــــزب عــط

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون«. مــــع الـــعـــلـــم أن

وقاطع  الدفاعية  االستراتيجية  في  النقاش 
جــلــســات الـــحـــوار بــشــأنــهــا فــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق ميشال سليمان. كما أنه مع تطّورات 
الوضع في سورية، لم يترّدد عون في تأمني 
 
ً
ظهر حــزب الــلــه الـــذي يــخــوض الــحــرب بديال
نقاط عسكرية عدة،  في  السوري  النظام  عن 
مثلما أّمــــن ظــهــر الــحــزب فــي أحــــداث مــايــو/
أيـــار 2008، وكـــان مشاركًا فــي االنــقــالب على 
حـــكـــومـــتـــي »الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة« )بـــرئـــاســـة 

الحريري وميقاتي(.

بيروت ـ نادر فوز

ــه، حـــــزب لــبــنــانــي يــمــلــك  ــلــ حـــــزب الــ
السالح، الخفيف والثقيل، الخارج 
ــة. لـــه مــرّبــعــاتــه  عـــن شــرعــيــة الــــدولــ
للنظام  الــداخــل. حليف  فــي  وثكناته  األمــنــيــة 
ــم بـــقـــتـــل وخــــطــــف وتــهــجــيــر  ــهــ ــ

ّ
ــت ــــوري املــ ــســ ــ الــ

وقـــمـــع مـــئـــات آالف الــلــبــنــانــيــني والـــســـوريـــني 
ــام عــلــى  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــي حـــــــرب الـ ــك فــ ــ ــريـ ــ ــًا شـ ــ ــ ــقـ ــ ــ )والحـ
املذهبية واضحة،  السوري(. صبغته  الشعب 
تـــبـــدأ مـــن شـــعـــاراتـــه وال تــنــتــهــي عــنــد حـــدود 
الدولة  على  يفرض  الفقيه«.  »الولي  لـ الطاعة 
مــن خالل  يــشــاء  مــا  فيها  والسلطة  اللبنانية 
أو االســتــعــانــة  الــدســتــوريــة  املــجــالــس  تعطيل 
بــالــشــارع. هــذا كــان توصيف الــتــيــار الوطني 
النائب ميشال عون،  بزعامة  الحر وأنصاره، 
لحزب الله، حتى 6 فبراير/شباط 2006. حتى 
 عون، لم يترّدد عام 2003 أمام الكونغرس 

ّ
أن

 الحزب من أدوات 
ّ
أن األميركي، باإلشارة إلى 

اإلرهاب والتدمير التابعة للنظام السوري.
ــــذه الــتــوصــيــفــات ُمــحــيــت من  هــــذا الـــواقـــع وهـ
ــر، مــنــذ لحظة  ــامـــوس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ قـ
توقيع ورقــة التفاهم بني عــون واألمــني العام 
ــــات الـــحـــزب  ــلــــه. بـ ــلـــه حـــســـن نـــصـــر الــ لـــحـــزب الـ
طــرفــًا وطــنــيــًا يـــدافـــع عـــن لــبــنــان ومــؤســســاتــه 
ومواطنيه، وشريكًا حقيقيًا في الوطن وبناء 
الدولة. مضى عقد من الزمن على هذا التحالف 
الذي قام في السادس من فبراير 2006. عشر 
سنوات مّرت وال يزال التحالف قائمًا ووصل 
إلى قّمته قبل أشهر، فتّجلى بفرض الحليفني 
النيابي  واملــجــلــس  للحكومة  الــتــام  التعطيل 
ــاء عــلــى الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي مــفــتــوحــًا.  ــقــ واإلبــ
الطرفني تجديدًا  التفاهم بني  وعاشت وثيقة 
لشهر عسلها قبل أيــام، مع اإلطــاللــة األخيرة 
لــنــصــر الـــلـــه، والـــتـــي جــــّدد خــاللــهــا »الــتــزامــنــا 
عــون وسنفي  بترشيح  والسياسي  األخالقي 

بالتزامنا لو على قطع رقابنا«.
وال تترّدد قيادة الحزب واملسؤولون فيه في 
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة هـــذا الــتــحــالــف. فعليًا، 
ب تقارب عون من حزب الله »عزل الحزب« 

ّ
جن

وتــحــويــل املــعــركــة الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان إلــى 
أتباع  ضد  موّجهة  ومذهبية  طائفية  معركة 
 14 تحالف   

ّ
أن اعتبار  على  الشيعي،  املــذهــب 

آذار كـــان قـــد ضـــّم تــيــار املــســتــقــبــل واألحـــــزاب 
املسيحية والزعيم الدرزي وليد جنبالط، في 
الطبيعي   للحزب سوى حليفه 

ّ
لم يتبق حني 

في الطائفة والسياسة، رئيس مجلس النواب 
ــــات لــبــنــانــيــة  ــامـ ــ ــة إلـــــى زعـ ــافــ نــبــيــه بــــــري، إضــ
قـــادرة  وغــيــر  مناطقية  لــكــن  طائفيًا  مــتــنــّوعــة 

على التمثيل وال ثقل سياسيا وشعبيا لها.
ظهرت  التفاهم  وثيقة  إيجابيات  أبــرز   

ّ
ولــعــل

فـــي االحــتــضــان الــســيــاســي الــــذي تــمــّكــن عــون 
الجنوب  اللبنانيني من  للنازحني  تأمينه  من 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــــدوان اإلسـ ــعـ ــ ــــالل الـ والـــبـــقـــاع خـ
لبنان في يوليو/تموز 2006. وهو احتضان 
أخالقي وإنساني ووطني ما كان ليؤّمن لوال 
ــق الــحــزب مــن هــذه الوثيقة 

ّ
هــذه الوثيقة. حــق

نصائح للسيسي بإطاحة الزندتحالف عون ـ نصر اهلل

الرقابية  ـ  الدائرة المخابراتية  أّن  تكشف مصادر مصرية، 
تمارس ضغوطًا على الرئيس المصري، إلقالة وزير العدل 

أحمد الزند بعد تراجع شعبيته قضائيًا

ال يزال التفاهم بين حزب اهلل والتيار الوطني الحر، قائمًا، بعد مرور 10 
سنوات على الوثيقة الموّقعة بينهما في 6 فبراير/شباط 2006

يستغّل »داعش« 
األوضاع المضطربة التي 

تمّر بها مصر

45
سياسة

خاص من روزنامتنا

تقرير

هجمات القاهرة الكبرى... ظروف جاهزة لتوظيفها عنفيًّا 

تؤكد أوساط التيار الوطني الحرّ أّن التقارب الذي تم بين عون ورئيس حزب 
يكون على حساب عالقة  أن  يمكن  »ال  اللبنانية، سمير جعجع،  القوات 
عون بحزب اهلل«. يفّصل هؤالء كل ما يمكن أن يخسره في حال ابتعد 
الجنوب  بين  الدوائر  أكثرية  االنتخابي في  أوًال تفّوقه  الحزب، وهي  عن 
وبعبدا وجبل لبنان وصوًال إلى جبيل، إضافة إلى خسارته السند السياسي 

القادر على تعطيل أي قرار ال يصّب لمصلحته.

ال خوف من التقارب مع جعجع

إن وزارة  الخميس،  الجديد«، أمس  لـ»العربي  قالت مصادر مصرية 
الخارجية المصرية، ال تزال تنتظر صدور بيان رسمي يسمح بمشاركة 
بالعثور  تتعلق  التي  التحقيقات  في  إيطاليا،  دولة  عن  ممثلين 
على جثة الشاب اإليطالي، جوليو ريغيني )28 عامًا(، مقتوًال في 
السفير  اإليطالية،  مثيلتها  استدعاء  على  تعلق  أن  قبل  مصر، 

المصري في روما.

تحقيق بمقتل الشاب اإليطالي

القاهرة ـ العربي الجديد

سعت رقعة العمليات ضد قوات الشرطة املصرية في 
ّ
ات

إطار القاهرة الكبرى، بشكل كبير خالل األشهر القليلة 
 ببدء تلك العمليات عقب االنقالب على 

ً
املاضية، مقارنة

دعى 
ُ
ت يد جماعة  املــعــزول محمد مرسي، على  الرئيس 

ـــل مــنــحــنــى الــعــمــلــيــات ضـــد قـــوات 
ّ
»أجـــنـــاد مـــصـــر«. ومـــث

الــشــرطــة، تــصــاعــدًا كــبــيــرًا خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، وفقًا 
إليها  االستناد  يمكن  معلومات  غياب  ملراقبني، بسبب 
حــول دخـــول تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش( إلى 

الساحة في العاصمة املصرية. 
ويرغب »التنظيم«، وفقًا لبياناته اإلعالمية، في توظيف 
عـــدد لــيــس بالقليل مــن الــشــبــاب الــغــاضــب، ســـواء أكــان 
ينتمي للتيار اإلسالمي أو ألي تفكير آخر، وربما حتى 
لفريق ثالث بدأ يميل إلى العنف بشكل كبير مع القمع 
الرئيس  نظام  فرضها  التي  األمنية  والقبضة  الشديد 
املصري الحالي، عبد الفتاح السيسي. ويشير متابعون، 
 الــتــيــار اإلســالمــي باختالف 

ّ
ـــه ال يمكن إنــكــار أن

ّ
إلـــى أن

ــيـــارات الــفــكــريــة  ــتـ ــل كــتــلــة كــبــيــرة مـــن الـ
ّ
تــوجــهــاتــه، يــمــث

فــي مــصــر، والــتــي تأسست ضــد االنــقــالب على مرسي، 
باستثناء حزب النور »السلفي«.

الــقــاهــرة  ي 
َ
إطـــار محافظت فــي  »داعــــش« عمليات  ــذ 

ّ
ونــف

والجيزة. وكانت األكثر إيالمًا بالنسبة لجهاز الشرطة 
املـــصـــريـــة، تــفــجــيــر شــقــة فـــي عـــقـــار بــمــنــطــقــة الـــهـــرم في 
محافظة الجيزة. وأسفر التفجير عن مقتل نحو 9 من 
رجــال الشرطة وإصــابــة آخــريــن، خــالل محاولة اقتحام 
شــقــة بــاعــتــبــارهــا أحـــد أوكــــار »الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة«. 
الجيزة،  التنظيم، في محافظة  وجــاءت معظم عمليات 
بخالف عمليتني في محافظة القاهرة، وهما استهداف 
ــيـــة بــمــنــطــقــة وســـــط الــبــلــد،  ــالـ مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة اإليـــطـ
واستهداف مبنى األمن الوطني بمنطقة شبرا، وكالهما 

خة.
ّ

تم باستخدام سيارات مفخ
في املقابل، نفذ التنظيم باقي عملياته في إطار محافظة 

الجيزة، وهو ما يمثل نقطة انطالق فرع تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« في 

ونصب  منزل  تفخيخ  لعملية  وخالفًا  الكبرى.  القاهرة 
كمني محكم لقوات األمن في منطقة الهرم، قبل ما يزيد 
على أسبوعني، وهي نقلة نوعية في عمليات »التنظيم« 
قبلها مباشرة حافلة  املصرية، استهدف  العاصمة  في 
عـــام 1948 في  الفلسطينية  ــــي  األراضـ عـــرب  مــن  ســيــاح 
ذ 

ّ
نف كــمــا  الجنسية اإلســرائــيــلــيــة.  الــقــاهــرة، ويــحــمــلــون 

الــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الغــتــيــال رئــيــس مــــرور وحــــدة املــنــيــب، 
 عن تصفية 

ً
ومجند خالل التوجه إلى مقر العمل، فضال

أربعة من قوات األمن في كمني بمنطقة أبو النمرس في 
محافظة الجيزة.

أمام هذا الواقع، ُيطرح السؤال عن سبب تركيز عمليات 
»التنظيم« في الجيزة بشكل كبير دون القاهرة. في هذا 

 الجيزة 
ّ
الصدد، يقول مصدر أمني لـ»العربي الجديد«، أن

 األولـــى تعتبر مناخًا 
ّ
إن الــقــاهــرة، إذ  تختلف تمامًا عــن 

العشوائية  لطبيعتها  املــســلــحــني،  بـــؤر  لتجمع  خصبًا 
 الجيزة تتمتع 

ّ
على عكس القاهرة. ويضيف املصدر، أن

بــكــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة فـــي مــعــظــم مــنــاطــقــهــا مــقــارنــة 
 عن انتشار السالح فيها بشكل كبير.

ً
بالقاهرة، فضال

 املـــحـــافـــظـــة لـــهـــا ظــهــيــر 
ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــر املــــصــــدر ذاتـــــــه، إلـ

صحراوي يتيح قدرًا من حرية الحركة لتلك املجموعات 
أو غيرها. كما أن بعض املناطق تعتبر مالذًا آمنًا لهم، 
 األمــــن ضــعــيــف فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، مثل 

ّ
خــصــوصــًا أن

 هــنــاك فرصة 
ّ
كـــرداســـة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال. ويــوضــح أن

الجيزة،  املفروشة في بعض مناطق  الشقق  الستئجار 
ألنها أقــرب من خط الصعيد املــصــري، ووجــود جامعة 
هناك.  يقيمون  الشباب  من  كبير  عــدد  وهناك  القاهرة، 
 هــنــاك تكثيفًا ملــحــاوالت 

ّ
أن املــصــدر األمـــنـــي،  ويــوضــح 

الوصول ألي تجمعات شبابية يعتقد أنها تنتمي إلى 
الــجــمــاعــات املــتــشــددة، أو مــتــوّرطــة بشكل أو بــآخــر في 

عمليات إرهابية ضد الشرطة.
ويشدد املصدر على ضرورة مساعدة األهالي للشرطة 
فــــي اإلبـــــــالغ عــــن أي تـــحـــركـــات غـــريـــبـــة تـــحـــدث لــبــعــض 
ــة، ألنـــهـــا تــعــتــبــر مـــصـــدر قلق  ــفـــروشـ قــاطــنــي الــشــقــق املـ
وتهديد حتى التأكد من عدم ارتباط السكان بأي أعمال 
 تتبع الجماعات اإلرهابية الذين 

ّ
إرهابية، مشيرًا إلى أن

يستأجرون الشقق أمٌر في غاية الصعوبة، بسبب كثافة 
الجيزة السكانية املرتفعة.

من جانبه، ال يستبعد الخبير في الحركات اإلسالمية، 
ى 

ّ
كمال حبيب أن يدير مثل تلك املجموعة شخص تلق

تدريبات خارج مصر، في إطار الصراع الدائر والنزاعات 
املسلحة في سورية أو العراق أو ليبيا، وربما كان يعمل 
 
ّ
في إطار »والية سيناء«، على حّد تعبيره. ويشير، إلى أن
هذه املجموعة لديها قدرة ال يستهان بها في االختباء 
ة في تنفيذ العمليات واالنسحاب إلى 

ّ
ي والِخف

ّ
والتخف

البؤر التي تتخذ كمقر لتخزين األسلحة واملتفجرات.

يعيد محلّلون سياسيون وأمنيون 
مصريون، تركيز تنظيم »داعش« 

هجماته في القاهرة الكبرى، تحديدًا 
في الجيزة، إلى استغالل مجموعة من 

الظروف لمصلحته

تحليل إخباري

تشهد بعض مناطق العاصمة العراقّية بغداد، نشاطًا غير مسبوق للمليشيات 
الــعــشــرات من  لــتــطــاول  مة 

ّ
الــطــائــفــّيــة، والــتــي كثفت مــن عملّيات االغــتــيــال املنظ

الوجهاء وشــيــوخ العشائر والــنــازحــني، مــا تسّبب بحالة مــن الــذعــر فــي بعض 
مناطق العاصمة.

املواطنني  فة زادت من معاناة 
ّ
أمنّية مكث العمليات مع إجــراءات  وترافقت هذه 

أكثر مما لجمت تلك االغتياالت. وحّمل مواطنون ومسؤولون محليون وجهات 
تحّد  حلول  باتخاذ  وطالبوها  األمــنــي،  الــتــرّدي  مسؤولّية  الحكومة  سياسّية 
بــغــداد، وهــو ضابط  من نشاط املليشيات. وقــال مدير أحــد مراكز الشرطة في 
 من شهر نشاطًا 

ّ
أقــل العاصمة تشهد منذ  إن  الجديد«،  »العربي  لـ برتبة مقّدم 

غير مسبوق للمليشيات، ترّكز في مناطق السيدّية واليرموك أكثر من غيرها، 
.»

ً
ذ غالبيتها ليال

ّ
ه »في كل يوم تسجل نحو 8 إلى 12 حالة اغتيال، تنف

ّ
مبينا أن

وأّكد الضابط نفسه »تسجيل نحو 40 حالة اغتيال في املنطقتني خالل األسبوع 
 »بــعــض تــلــك الـــحـــاالت تــمــت خـــالل مــداهــمــات ملــنــازل 

ّ
املـــاضـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن

 
ّ
أن منازلهم«، مضيفًا  من  أمتار  بعد  على  وقتلهم  واختطافهم  عليهم،  املجني 
الضابط  للمواطنني«. وأضــاف  األمنّية عاجزة عن تقديم أي حماية  »األجــهــزة 
العشائري،  النفوذ  ذوي  من  واألشــخــاص  املناطق  وجهاء  هم  »املستهدفني   

ّ
أن

»العملّيات تستخدم فيها عربات دفع رباعي وأسلحة   
ّ
أن والنازحون«، مبينًا 

ذون زّيًا عسكرّيًا«. وأوضح أنه »تم تقييد كافة تلك 
ّ
كاتمة للصوت، ويرتدي املنف

العملّيات ضّد مجهول من قبل مراكز الشرطة التي ال تستطيع إجراء تحقيقات 
 »حالة من 

ّ
نزيهة وشفافة، خوفًا من استهدافها«. وبحسب الضابط نفسه، فإن

الذعر تسود في املنطقتني املستهدفتني، بينما اتخذت القوات األمنّية إجراءات 
الداخلني  تفتيش  وتكثيف  أمنية(،  )بحواجز  الــشــوارع  بقطع  تمثلت  روتينّية 
العمليات«.  ر اإلجــراءات على تنفيذ تلك 

ّ
الى املناطق، فيما لم تؤث والخارجني 

 »عمليات بغداد تخطط حاليًا لحصر دخول تلك املناطق ببطاقة 
ّ
وأشار إلى أن

 بوجود شخص يكفله من تلك 
ّ

السكن، وتمنع دخول أّي شخص من خارجها، إال
ة قد تتسبب بمضايقات كبيرة ألهالي املناطق«.

ّ
املناطق، في خط

 »رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة حيدر 
ّ
وأّكــــد مــصــدر فــي قــيــادة عمليات بــغــداد أن

العبادي اجتمع مع القيادات األمنّية، ووجههم باتخاذ إجراءات حازمة لتوفير 
األمن ومعالجة االنفالت األمني الخطير في بغداد«.

 »تلك العمليات 
ّ
بدورها، أّكدت النائبة عن تحالف القوى العراقّية، لقاء وردي، أن

ــمــة«. وقــالــت وردي، خــالل 
ّ
تــســتــهــدف أبــنــاء مــكــون بــعــيــنــه، وهـــي عــمــلــيــات مــنــظ

نا بحاجة الى وضع حدٍّ لهذا االنفالت األمني 
ّ
»العربي الجديد«، »إن حديثها لـ

 »الحل يكمن بضرب املليشيات ونزع أسلحتها والحّد من 
ّ
أن الخطير، مؤّكدة 

نفوذها داخل املدن«.
أكثم...

بغداد: تصفيات منّظمة 
الستهداف الوجهاء

الحدث

على كل التركيبة السياسية. بني فبراير 2006 
الــلــه حكومتني  أســقــط حـــزب  وفــبــرايــر 2016، 
)حــكــومــة الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة وحــكــومــة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري( وأجــبــر ثــالــثــة كــان 
عّرابها على االستقالة )حكومة الرئيس نجيب 
امتناع  على  احتجاجًا  استقال  الــذي  ميقاتي 
ــادة األجــهــزة  حـــزب الــلــه عـــن الــتــمــديــد ألحـــد قــ
ل الحزب تشكيل الحكومات 

ّ
األمنية(. كما عط

أيــضــًا إرضــــاًء لــرغــبــات عــون الـــذي طــالــب على 
الدوام بتوزير صهره، جبران باسيل، الخاسر 
مّرتني في االنتخابات النيابية. فبينما تؤكد 
التوافقية«،  الديمقراطية  »إقــرار  على  الوثيقة 
ــتـــني، وأقــــــــام حــكــومــة  ــكـــومـ ــقــــط الــــحــــزب حـ أســ
بـــدون مــشــاركــة قوى  بــرئــاســة نجيب ميقاتي 
14 آذار. وفي حني تؤكد الوثيقة على »القضاء 
العادل«، تبدو جلية امللفات القضائية التالية: 
ـــهـــم 

ّ
ــر مـــيـــشـــال ســـمـــاحـــة )املـــت ــ ــــوزيـ مـــحـــاكـــمـــة الـ

ــــى لــبــنــان  بــــإدخــــال مـــتـــفـــجـــرات مــــن ســــوريــــة إلـ
ومحاكمة  أمنية(  وعمليات  اغتياالت  لتنفيذ 
فــايــز كــرم )عميل إســرائــيــلــي(،  مستشار عــون 
الله  إلــى محاكمة عنصر في حــزب  باإلضافة 
إسقاط  بعد  اللبناني  الجيش  من  طيارًا  قتل 
الــجــنــوب. حــكــم األول بالسجن  فـــوق  طــائــرتــه 
ألربع سنوات وستة أشهر، والثاني بسنتني، 
والثالث بستة أشهر فقط. كما أجهض الحزب، 
ومعه عون، الحوار الوطني الذي ترأسه رئيس 

الجمهورية السابق ميشال سليمان. 

ــــي وجــــــــود طــــــرف مــســيــحــي  ــًا صـــافـــيـــًا فـ ــحــ ربــ
السياسية  إلــى جانبه، حماه من عزلته  قــوي 
الــالزم  املذهبي  التلوين  لــه  وأّمـــن  والطائفية، 
ـــــه بــات 

ّ
لـــخـــوض مـــعـــاركـــه الــســيــاســيــة. كــمــا أن

في  ي ممارساته وسياساته 
ّ
للحزب من يغط

الداخل والخارج، وأصبح له واجهة سياسية 
اآلخــريــن، تحديدًا  يمكنه من خاللها محاربة 
تيار املستقبل الــذي لعون مصلحة أيضًا في 

مخاصمته.
ــًا قــــويــــًا فــي  ــكـ ــــون شـــريـ ــل، كـــســـب عــ ــابــ ــقــ فــــي املــ
التعطيل  على  قــادر  الدولة وخارجها. شريك 
الشعبية  املكاسب  وتحقيق  املطالب  وفـــرض 
الله،  الغطاء لحزب  فيؤّمن عون  والسياسية، 
ويــرّد له األخير الجميل بفرض شــروط عون 

يقول القيادي في التيار 
الوطني الحر، زياد عبس 

)الصورة(، لـ»العربي الجديد« 
إّن »التحالف بين الحزب والتيار 

بات راسخًا لدى الطرفين 
وتم تكليله في اإلطاللة 
األخيرة لألمين العام لحزب 
اهلل«، في إشارة إلى دعم 

نصر اهلل لترشيح عون 
للرئاسة. وأطلق عبس 

الحوار األول مع حزب اهلل، 
من خالل لقاءات واتصاالت 

جمعته بمسؤول ملف 
القوى المسيحية في الحزب 

وقتها، غالب أبو زينب.

عون ونصراهلل في 6 فبراير 2006 )جوزف برّاك/فرانس برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يدفع اإلهمال والتهميش الحكوميان لبعض 
ق 

ّ
مكّونات الشعب العراقي، البلد نحو التمز

والـــتـــشـــرذم والــتــقــســيــم إلــــى دوْيـــــــالت تحكم 
بابًا  يــفــتــح  قــد  الــــذي  األمــــر  بنفسها،  نفسها 
كثيرون،  ويحّمل  وتشتيته.  الــبــالد  لتقسيم 
ــك، بسبب  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســؤولــيــة ذلــ
ــي تــتــبــعــهــا مــع  ــتــ الــــســــيــــاســــات الـــخـــاطـــئـــة الــ
بعض الــفــئــات مــن الــعــراقــيــني. ويــؤّكــد خبراء 
وســيــاســّيــون عـــراقـــيـــون، عــلــى أهــمــيــة الــتــزام 
الــحــكــومــة بــاالتــفــاقــات الــســيــاســيــة املــعــقــودة 
وبــبــنــود الــدســتــور، وضــمــان حــقــوق الشعب 
العراقي، كشرط للحفاظ على وحدة العراق، 

وعدم الدفع نحو االنقسام الديمغرافي.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــجـــبـــهـــة 
التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، 
 »التركمان يتعرضون 

ّ
في بيان صحافي، إن

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيـــش كـــبـــيـــر مــــــن قــــبــــل الـ ــمـ ــهـ إلــــــــى تـ
ــــه »فــــي حــــال اســتــمــرار 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة«، مـــؤّكـــدًا أن

الدولة  إنشاء  إلــى  التهميش فسنضطر  هــذا 
 »كركوك حالها حال 

ّ
التركمانية«. وأضاف أن

ة اقتصاد 
ّ
محافظة البصرة، تحتوي على سل

ــد بل  ــ ــّون واحـ ــكـ  تـــكـــون ملـ
ّ

ــراق، ويـــجـــب أال ــعــ الــ
يكون  ملشاكلها  حــل  وأّي  العراقيني،  لجميع 
من  ذاتــيــة  بـــإدارة  وطنّيًا  إقليمًا  عبر جعلها 

سكانها وبموازنة من بغداد«.
ــرورة أن يــكــون  ــ وشـــــّدد الــصــالــحــي عــلــى »ضــ
املحافظة  مــكــّونــات  لكافة  كــركــوك تمثيل  فــي 
وبنسب معّينة؛ للعرب، والكرد، والتركمان«، 
 »ذلك كفيل بتسوية مشاكل وأزمات 

ّ
مؤكدًا أن

 »قــضــّيــة الــدولــة 
ّ
املــحــافــظــة«. وأشـــــار إلـــى أن

الكردية تثار كل عام بسبب الصراع واألزمات 
بــني األحـــزاب الــكــرديــة، فيما ال يــوجــد تحّرك 
 »هــنــاك أحــزابــًا 

ّ
ــك«، مــؤكــدًا أن فعلي نــحــو ذلــ

كردّية ترفض إنشاء دولة كردية مستقلة عن 
العراق«.

ــك، مــــع تـــصـــاعـــد لــهــجــة حــكــومــة  ــ ويــــأتــــي ذلــ
ــراق بــــإعــــالن دولـــــــة كـــرديـــة  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــتــ كــــردســ
واالنـــفـــصـــال عـــن الـــعـــراق الــــذي وصــفــه عــدد 
املــريــض«. ومن  »الرجل  من القادة األكــراد بـ
لألكراد حول  استفتاء شعبي  إجــراء  املقرر 
الشهرين  في غضون  العراق  عن  االنفصال 
األردنية  العاصمة  في  تجري  كما  املقبلني. 
ــاء ســيــاســيــني  ــمــ ــزعــ ــات لــ ــاعــ ــمــ ــتــ عـــــمـــــان، اجــ
وعــشــائــر ســنــيــة بــهــدف بــحــث إعــــالن إقليم 
ــنـــوى، وصــــالح  ــيـ ــار، ونـ ــ ــبـ ــ ســـنـــي يــشــمــل األنـ
الدين، وديالى، وأجزاء من كركوك، وبغداد. 
ــــالح الـــديـــن  ــــني الــــعــــام لـــتـــيـــار صـ ــّدد األمــ وهـــــ
الـــشـــعـــبـــي، بــــإعــــالن تـــكـــريـــت ضـــمـــن اإلقــلــيــم 
ــال اســـتـــمـــرار  ــ الـــســـنـــي، وعـــاصـــمـــة لــــه فــــي حـ

الحكومة بسياساتها«.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، يـــقـــول الــســيــاســي الــفــهــد 
 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ــعـ ـــ »الـ ــود، لــ ــولــ بـــاســـل مــ
ــم تـــحـــقـــق مــطــالــب  ــ »الــــحــــكــــومــــة املــــركــــزيــــة لـ
أهــالــي صــالح الــديــن فــي مــا يخص تشكيل 
الــعــام. كما  العفو  الوطني وقــانــون  الحرس 
ها تجاوزت ورقة االتفاق السياسي الذي 

ّ
أن

أبــرمــتــه مـــع تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة إّبـــان 
ـــه »فـــي حــال 

ّ
تشكيل الــحــكــومــة«. ويـــؤكـــد، أن

السياسة وتجاوز  الحكومة بهذه  استمرار 
املــطــالــب والــحــقــوق، سنعلن تــكــريــت ضمن 
سنسعى  كما  لــه،  وعاصمة  ي 

ّ
السن اإلقليم 

لتشكيل قوة خاصة للمدينة«.
فـــي املــقــابــل، بـــدت األصـــــوات الــعــقــالنــيــة في 
الــعــراق خافتة مــقــارنــة مــع تلك الــتــي تدعو 
لــتــمــزيــق الـــبـــالد وتــحــويــلــهــا إلــــى دويــــالت 
متناحرة على حدود بدا أنه ال يمكن فصلها 
بـــســـهـــولـــة. ويــــقــــول عـــضـــو جــبــهــة »الــــحــــراك 
»العربي  الشعبي« العراقي، كامل العبيدي لـ
 تــلــك الــتــصــريــحــات لـــن تــكــون 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ذات تــأثــيــر ســــوى عــلــى الــســلــم والــتــعــايــش 
األهالي. فانفصال هذا الجزء من العراق أو 
بــاألمــر السهل، وتــدخــل فيه قوى  ذاك ليس 
كبرى غربية ودول إقليمية كونه مسألة أمن 
أن إسرائيل وإيران  العبيدي،  عاملي. ويبنّي 
سيكونان املستفيدين الوحيدين من تقسيم 
دولة عربية كبيرة مثل العراق، كونه البوابة 

الشرقية للوطن العربي ومجاورًا لهما.

موسم الدعوات االنفصالية في العراق

تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية دفع مكونات للسعي إلى االنفصال )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ال يزال السيسي يؤمن 
أّن الزند هو األقدر على 

تأمين والء القضاة له

القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر مصرية واسعة االطالع، عن 
 الدائرة املخابراتية الرقابية التي شّكلها 

ّ
أن

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي إلدارة 
مكتبه،  مــديــر  ويــديــرهــا  السياسية،  امللفات 
اللواء عباس كامل، تمارس ضغوطًا واسعة 
عــلــى الـــرئـــيـــس نــفــســه، إلقـــالـــة وزيـــــر الــعــدل 
تعديل حكومي.  أّول حركة  في  الزند  أحمد 
ــكـــون اإلقــــالــــة نـــهـــايـــة الــشــهــر  وُيـــتـــوقـــع أن تـ
الحكومة  برنامج  عــرض  بمناسبة  الحالي 
على مجلس النواب املنعقد حديثًا، بحسب 
 
ّ
املــــصــــادر. وتـــــرى الــــدائــــرة املـــخـــابـــراتـــيـــة، أن

مـــمـــارســـات الــــزنــــد وتـــصـــريـــحـــاتـــه املـــتـــكـــررة 
ــوب االنـــتـــقـــام مــــن أعــــضــــاء جــمــاعــة  ــ عــــن وجــ
»اإلخوان املسلمني«، والتنكيل باملعارضني، 
وقديمة،  قائمة  قــوانــني  لتعديل  ومشاريعه 
ــل الــــعــــقــــوبــــات واإلجــــــــــــــراءات الــجــنــائــيــة  ــثـ مـ
لــإســراع في إصــدار أحكام بــإدانــة املتهمني 
الــطــعــن، جميعها  اســتــنــفــاد طـــرق  مـــن دون 
تؤدي إلى تراجع شعبية النظام، وال تخدم 
ــتـــوى الـــشـــعـــبـــي، وفــقــًا  الــســيــســي عـــلـــى املـــسـ
املصادر  هــذه  وتضيف  املصرية.  للمصادر 
 »املــعــلــومــات الــتــي 

ّ
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

تــدنــي شعبية  إلـــى  تــشــيــر  للسيسي  رفــعــت 
الــزنــد، وعــدم ثقة املواطنني بــه، بما في ذلك 
املحامني واملتعاملني مع املحاكم. في املقابل، 
ــــي أوســــــاط  ــلـــحـــوظـــة فـ يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة مـ
الــقــضــاء، خــصــوصــًا وكـــالء الــنــيــابــة وقــضــاة 
املــحــاكــم املــدنــيــة والــجــنــائــيــة، الــذيــن ال يزيد 

عددهم على 7 آالف«.
رت الدائرة الرقابية، من سوء عالقة 

ّ
كما حذ

الزند بالجهات القضائية األقــل عــددًا وذات 
املحكمة  مثل  العام،  بالرأي  الواسع  التأثير 
الدستورية العليا، والنيابة اإلدارية، وهيئة 
الــدولــة  الــدولــة، وخــصــوصــًا مجلس  قضايا 
الـــذي دخـــل، أخــيــرًا، فــي معركة مفتوحة مع 
الــزنــد بسبب قــانــون االســتــغــنــاء عــن سماع 
الــشــهــود. كــمــا أصــــدر مــجــلــس الـــدولـــة بيانًا 
يــنــتــقــد فــيــه وزيـــــر الـــعـــدل ويــنــعــتــه ضمنيًا 
بــــ »الـــجـــهـــل«، مـــا دفــــع الـــزنـــد إلطــــالق أذرعــــه 
ما  الــدولــة،  مجلس  على  للهجوم  اإلعالمية 
يــنــبــئ بــاســتــمــرار الــتــصــعــيــد بـــني الــطــرفــني، 

على حّد تعبير املصادر نفسها. 
وأعــادت الدائرة ذاتها، طرح بعض الوقائع 
اإلداريـــة سابقًا  الرقابة  التي عرضها جهاز 
على السيسي أثناء فحص أوراق الزند قبل 
ــرًا، ومــنــهــا مــا تــؤكــد اتــهــامــات  ــ اخــتــيــاره وزيـ
مــالــيــة لـــه خــــالل رئـــاســـتـــه لـــنـــادي الــقــضــاة، 
وعـــمـــلـــه فــــي تــــجــــارة األراضــــــــي بـــعـــد تــغــيــيــر 
إلــيــهــا، تورطه  ُيــضــاف  غــرض تخصيصها. 
في بيع بعض األراضـــي ألقــاربــه، وتغطيته 
عــلــى مــخــالــفــات عــــدد مـــن الـــقـــضـــاة لــقــربــهــم 

سياسيًا منه واندماجهم في تياره.
ــه على 

ّ
أن املــصــادر املصرية املطلعة،  وتــؤكــد 

 السيسي 
ّ
ــإن ــذه الــتــوصــيــات، فــ الـــرغـــم مـــن هـ

الـــزنـــد هـــو الشخصية   
ّ
ال يــــزال مــؤمــنــًا بــــأن

القضائية األقدر على تأمني والء القضاة له، 
إدانــة  املحاكم. وبــذلــك، يضمن  وضبط عمل 

أكــبــر عــدد ممكن مــن املــعــارضــني السجناء، 
عديدة  قانونية  مخالفات  على  والتغطية 

تشوب عمل النيابة العامة واملحاكم.
كـــمـــا يــخــشــى الـــســـيـــســـي أن يــــــؤدي خــــروج 
الزند من التشكيل الحكومي إلى انخفاض 
املتحكمني في  الــقــضــاة  ــرة  دائـ فــي  شعبيته 

ــة فـــي وزارة الــعــدل  ــ ــ ــزة اإلداريـ ــهـ بــعــض األجـ
والـــهـــيـــئـــات املـــعـــاونـــة لـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
شـــخـــصـــيـــات نــــافــــذة فــــي الــــجــــهــــاز املــــركــــزي 
ــئـــات ذات  ــيـ ــهـ لـــلـــمـــحـــاســـبـــات وغــــيــــره مــــن الـ
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــخـــــاصـــــة، وبــــالــــتــــالــــي ضــعــف 
الدائرة  الــدوائــر. وكانت  سيطرته على هــذه 
املــخــابــراتــيــة الــرقــابــيــة ذاتــهــا، فــرضــت رأيها 
الزند ملنصب رئيس مجلس  بعدم تصعيد 
الـــنـــواب. فــي املــقــابــل، اســتــطــاع الــزنــد فــرض 
رؤيته باستبعاد عدد من القضاة املعروفني 
بآرائهم الوسطية، واختيار قاضَيني مقرَبني 
مــنــه، هــمــا: ســــري صــيــام وحــســن بسيوني 
تعيينات  ضمن  الــنــواب،  مجلس  لعضوية 

السيسي التي أعلنها نهاية العام املاضي.

  شرق
      غرب

موسكو: أنقرة تحضر 
لعمل عسكري 

في سورية

الــروســيــة، التي  الــدفــاع  قــالــت وزارة 
يتوالها سيرغي شويغو )الصورة( 
أمس، إن هناك أدلة جدية تدفع للشك 
عسكري  لتدخل  تحضر  تركيا  بــأن 
فـــي ســـوريـــة. وأضـــافـــت الـــــــوزارة في 
بيان أنها »سجلت إشارات متزايدة 
ــدادات خــفــيــة تـــقـــوم بها  ــعـ ــتـ عــلــى اسـ
لتنفيذ  الــتــركــيــة  املــســلــحــة  ــقــــوات  الــ
أعمال نشطة على أراضــي سورية«. 
إلــى أن »مقاتالتنا قصفت  وأشـــارت 

نحو 900 هدف خالل 3 أيام«.
)فرانس برس(

تركيا ترفض طلبًا 
روسيًا لـ»مراقبة جوية«

لتنفيذ  روســيــًا  طلبًا  تركيا  رفــضــت 
طلعة مــراقــبــة جــويــة روتــيــنــيــة فــوق 
أراضــيــهــا بــمــوجــب مــعــاهــدة أبــرمــت 
ــــني الـــبـــلـــديـــن قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات  بـ
الــذي  األمـــر  املــتــبــادلــة،  الثقة  لتعزيز 
وصفته موسكو »بسابقة خطيرة«. 
ورفضت تركيا الطلب الروسي ألنه 
تضمن مسارًا يشمل مراقبة مناطق 
لــــســــوريــــة. ورأى  ــتـــاخـــمـــة  مـ تـــركـــيـــة 
الروسية،  الدفاع  املسؤول في وزارة 
سيرغي ريزكوف أنه »بهذه الطريقة 
ونــتــيــجــة النـــتـــهـــاك بـــنـــود االتــفــاقــيــة 
وخطوات تركيا غير البناءة ُسجلت 
ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة لـــلـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
ال تــخــضــع لــلــمــراقــبــة مـــن قــبــل أحــد 

املوقعني على االتفاقية«.
)فرانس برس(

جلسة لمجلس األمن 
اليوم

جلسة  الـــدولـــي  األمـــن  مجلس  يعقد 
مــشــاورات الــيــوم، مــع املــوفــد الــدولــي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــــوريــــــة ســـتـــيـــفـــان 
ــال  ــ وقـ )الــــــــصــــــــورة(.  مـــيـــســـتـــورا  دي 
دبـــلـــومـــاســـيـــون فـــي األمـــــم املــتــحــدة، 
إن دي مــيــســتــورا يــقــدم تــقــريــرًا إلــى 
سفراء الــدول الـــ15 في مجلس األمن 
عن الظروف التي دفعت إلى تعليق 
ــــول ســــوريــــة.  ــات جـــنـــيـــف حــ ــادثــ ــحــ مــ
على  بناء  مغلقة  الجلسة  وستكون 
طــلــب فــنــزويــال الــتــي تـــرأس املجلس 

لهذا الشهر. 
)العربي الجديد(

مجزرة روسية في حلب
مجزرة  الروسية  الــطــائــرات  ارتكبت 
جــديــدة فــي حلب أمـــس، بحيث قتل 
نحو 40 مــدنــيــًا، وأصــيــب الــعــشــرات. 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ وأوضـــــــــــــح نـــــاشـــــطـــــون لـ
 »طائرات حربية روسية 

ّ
الجديد«، أن

ــارات عــلــى مــنــاطــق متفرقة  ــ ــت غـ
ّ
شــن

في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 
وثمانية  املشهد،  حــّي  في  مدنيًا   11
ــة فــي  ــتـ ــريـــق الــــبــــاب، وسـ ــّي طـ ــ فــــي حـ
الشعار، وخمسة في كل من الكالسة 
والــفــردوس، وقتيل في بعيدين إلى 
جانب عــشــرات الــجــرحــى«. وبحسب 
 »قــصــفــًا مــشــابــهــًا طــاول 

ّ
هــــؤالء، فــــإن

مــنــاطــق أخــــرى شــمــال حــلــب، وأوقـــع 
ــلــــى أطــــــفــــــال فــــــي عــــنــــدان  ــتــ ثـــــالثـــــة قــ
وقـــتـــيـــلـــني فـــــي حـــــــّي شــــــــارع بــــغــــداد 

بمدينة حريتان«.
)العربي الجديد(

... ونزوح 40 ألفًا 
من أهلها

ــــن املـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق  ــلـ ــ أعـ
اإلنسان، أمس، عن نزح نحو 40 ألف 
ــلـــدات فـــي ريــــف حلب  ــن بـ شــخــص مـ
الشمالي في شمال سورية، منذ بدء 
في  السوري هجومها  النظام  قــوات 
املــنــطــقــة. وقــــال مــديــر املـــرصـــد رامـــي 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن: »نــــــزح نـــحـــو أربـــعـــني 
ألـــف شــخــص مــن بــلــدات ريـــف حلب 
الـــشـــمـــالـــي مـــنـــذ بـــــدء قــــــوات الــنــظــام 
هــجــومــهــا فــي املــنــطــقــة، يـــوم االثــنــني 
املاضي«. وقال إن النازحني توجهوا 
نــحــو مــنــاطــق عــفــريــن وأعـــــــزاز قــرب 
الحدود التركية وريف حلب الغربي.
)رويترز(
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عادل األحمدي

ــد املـــيـــدانـــي الــعــســكــري  ــائـ ــقـ ــال الـ ــيـ ــتـ جـــــاء اغـ
لتنظيم »القاعدة« في اليمن جالل بلعيدي، 
الـــذي بــرز خــالل الــســنــوات األخــيــرة، وكانت 
لـــه بــصــمــات فـــي مــعــظــم عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم 
الــتــي شــهــدتــهــا مـــدن جــنــوب وشــــرق الــيــمــن، 
وسط سعي »القاعدة« إلى توسيع انتشاره 
ــان جــــالل محسن  وســيــطــرتــه فـــي الــــبــــالد. كــ
أوائـــل شبابه  فــي  املــرقــشــي،  صالح بلعيدي 
ــد األنـــديـــة الــريــاضــيــة في  حــــارس مــرمــى أحـ

مع  لكنه  منها،  يتحدر  الــتــي  أبــن  محافظة 
بداية الثالثينات من عمره تطّور إلى العب 
رئيسي في ساحة الحرب والعنف، حيث برز 
اسمه منذ العام 2011 عندما سيطر تنظيم 
»القاعدة« على أبن الواقعة إلى الشرق من 

»إمارة أبن«. عدن، وأصبح أميرًا لـ
خـــالل الــعــام 2014 ومـــع بـــدء الــجــيــش حملة 
عــســكــريــة لــتــحــريــر املـــنـــاطـــق الـــتـــي يسيطر 
عليها التنظيم في محافظتي أبن وشبوة، 
»القاعدة«  تحركات  واجهة  بلعيدي  تصدر 
وتــســجــيــالتــه املـــصـــورة، وظــهــر فـــي مناطق 
تــدور فيها معارك، كما شــارك شخصيًا في 
هجمات نفذها التنظيم في مدينة سيئون، 
ثــانــي أهـــم مـــدن محافظة حــضــرمــوت. ظهر 
أن ظهر عليها  لم يسبق  بلعيدي بوحشية 
تنظيم »القاعدة« الذي يسمي نفسه »أنصار 
الــشــرعــيــة«، وذلـــك عــنــدمــا كـــان مـــســـؤواًل عن 
الجيش  مــن  عملية ذبــح طــاولــت 14 جنديًا 
اليمني. خالل 2015 قلل بلعيدي من نسبة 
ظهوره في التسجيالت املصورة مع سيطرة 
أنباء  وتــــرددت  املــكــال.  مدينة  على  التنظيم 
عـــن أن بــلــعــيــدي بــايــع زعــيــم »داعــــــش«، أبــو 
 منشقًا 

ً
بكر البغدادي، وأصبح يقود فصيال

عـــن »الـــقـــاعـــدة« لــصــالــح »داعـــــــش«، غــيــر أن 
التنظيم  شــــؤون  فــي  متخصصن  بــاحــثــن 

بقي  بلعيدي  أن  الــحــديــد«  »العربي  لـ أكـــدوا 
»أنــصــار الشريعة«. كــان آخــر ظهور  قــائــدًا لـــ
لبلعيدي في مدينة زنجبار مركز محافظة 
أواخــر  التنظيم،  عليها  أبــن، عندما سيطر 

العام املاضي.
يــعــتــبــر أحـــــد الـــبـــاحـــثـــن املــتــخــصــصــن فــي 
شــــؤون »الـــقـــاعـــدة«، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
»العربي الجديد« أن مقتل بلعيدي خسارة  لـ
عسكريًا،  قــائــدًا  بــاعــتــبــاره  للتنظيم  كــبــيــرة 
التي  العمليات  من  أكثر  تأثير  األمــر  ولهذا 
فعلى  للتنظيم،  رين 

ّ
املنظ الــقــادة  تستهدف 

ــه لـــم يــظــهــر فـــي مـــوقـــع قــيــادي  الـــرغـــم مـــن أنــ
امليداني  القائد  كــان بمثابة  أنــه  إال  واضـــح، 

العملي.
التطورات  مــن  أهمية مقتله  تبرز  ذلــك،  إلــى 
بشكل  الجنوبية  املحافظات  تشهدها  التي 
ــتــل بــلــعــيــدي فــي فــتــرة انــتــصــارات 

ُ
عـــام، إذ ق

يــحــقــقــهــا الــتــنــظــيــم بــإســقــاط املـــــدن. وتــشــيــر 
الــتــطــورات املــيــدانــيــة جــنــوبــًا إلـــى أن تنظيم 
»القاعدة« الذي استفاد من الحرب املستمرة 
فـــي الـــبـــالد مــنــذ أكــثــر مـــن 10 أشـــهـــر، سعى 
ــــن املـــنـــاطـــق،  ــر قــــــدر مـ ــبــ لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أكــ
ــح مـــــــؤشـــــــرات عــــــديــــــدة عــــــن ســعــيــه  ــفــــصــ وتــ
الســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مـــدن جــديــدة في 

شبوة وأبن بالذات.

عــــــــادوا إلـــــى تـــعـــز ولـــــم يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى 
املجندين  أن  اليوم، موضحة  الجبهات حتى 

عادوا مجّردين من السالح الشخصي.
العام  مــن  الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع  فــي 
املاضي، كانت التطورات امليدانية تشير إلى 
أن تحرير تعز من سيطرة الحوثين وصالح، 
عـــلـــن فـــي 29 

ُ
أصــبــح مــســألــة وقـــت فــقــط. فــقــد أ

العمليات  انطالق  عن  األول،  أكتوبر/تشرين 

لخوض  كبيرة  استعدادات  ضمن  العسكرية 
مــعــركــة حــاســمــة بــمــســاعــدة غــطــاء جـــوي من 
ِقبل طيران التحالف. قيل حينها على لسان 
ــدات بــريــة  ــ قــــادة عــســكــريــن بـــارزيـــن، إن »وحــ
مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي معظمها مـــن الــقــوات 
السودانية ستشارك في معركة تعز«، وحصل 
أن بــدأ زحــف قــوات برية تابعة للتحالف من 
املندب  بــاب  عبر  للمحافظة  الغربية  الجهة 
مــع تحرك  بالتزامن  املخا  اتــجــاه ميناء  وفــي 
عــســكــري فـــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة عــلــى حـــدود 
تعز ولحج. لكن بعد أيام فقط، بدأ الضجيج 
االعالمي يخفت في مؤشر إلى أن املعركة قد 

تم تأجيلها مرة أخرى، أو أنها توقفت.
ـــقـــت فــيــهــا 

ّ
ــارك مــتــقــطــعــة حـــق ــ ــعـ ــ ــلــــت مـ تــــواصــ

ــة« اخــــتــــراقــــات فــــي املـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »املـ
تــســيــطــر عــلــيــهــا املــلــيــشــيــات فـــي تــعــز، لــيــأتــي 
إطــالق صــاروخ من قبل هــذه املليشيات على 
قـــوات سعودية فــي بــاب املــنــدب ومقتل قائد 
عسكري ســعــودي مــن جــراء ذلــك، كــإعــالن عن 
معارك  توقف  مــع  وبالتزامن  املعركة.  توقف 
مفترضة في األطــراف البعيدة ملحافظة تعز، 
التحالف  املسنودة من  الشرعية  قــوات  كانت 
فت مــن وجــودهــا فــي محافظة 

ّ
العربي قــد كث

مأرب وحققت تقدمًا كبيرًا حينها.
كانت  املاضي،  الثاني  يناير/كانون   27 وفي 
األنــبــاء تشير إلــى قــرب عــودة معركة تحرير 
ــق الـــحـــديـــث عـــن تــحــريــر  ــرافــ مــديــنــة تـــعـــز، وتــ
ــة وكــــــــالم كــثــيــر  ــيــ ــــع ضـــجـــة إعــــالمــ ــة مـ ــنــ ــديــ املــ
عــــن وجــــــود اســــتــــعــــدادات عــســكــريــة ضــخــمــة 
فــي املحافظة،  إلــى تحرير كــل شبر  ســتــؤدي 
والدعوة  الداخلية  التحضيرات  إلى  وإضافة 
إلـــى »الــنــفــيــر الـــعـــام«، قــيــل إن قــائــد »املــقــاومــة 
الشعبية« في تعز حمود املخالفي، الذي كان 
في عــدن، سيكون على رأس عملية التحرير. 
عــاد املخالفي عصر 27 يناير مــن عــدن، عبر 

تعز ـ وجدي السالمي

يــبــدو أن مــوعــد تــحــريــر مــديــنــة تعز 
املحاصرة منذ ستة أشهر،  اليمنية 
ــــط اســتــفــحــال  ، وسـ

ً
ــزال مــــؤجــــال ــ ال يــ

ــن ِقــــبــــل مـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــن  ــ ــار مـ الــــحــــصــ
والـــقـــوات املــوالــيــة لــلــرئــيــس الــيــمــنــي املخلوع 
الجرائم  وارتفاع معدل  عبدالله صالح،  علي 
مــن جــراء قصف هذه  املدنين  املرتكبة بحق 
ــــالن عن  ــرى مــراقــبــون أن اإلعـ املــلــيــشــيــات. ويــ
قــرب مــوعــد تحرير تــعــز، كما حــدث فــي أكثر 
من مرة سابقة، أصبح مجرد تكتيك عسكري 
بــهــدف الــتــغــطــيــة عــلــى تــحــركــات فــي جبهات 
ــرى وإحـــــراز تـــقـــّدم ســـريـــع، وهـــو مـــا حــدث  أخــ
خالل األيام األخيرة. فقد أعطت وسائل إعالم 
اهتمامًا واسعًا ببدء معركة تحرير تعز، ولكن 
ما حدث في الواقع هو أن معركة دارت على 
تــخــوم صــنــعــاء، واســتــطــاع الــجــيــش الوطني 
الشعبية« هناك  و»املقاومة  للشرعية  املوالي 
من تحقيق تقّدم مهم في جبهة نهم، على بعد 

كيلومترات من الجهة الشرقية للعاصمة.
ــة«  ــاومــ ــقــ وتــــؤكــــد مــــصــــادر مـــتـــعـــددة فــــي »املــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــعــركــة تــعــز ال تــزال  لـــ
، مــشــيــرة إلـــى أن أعـــــدادًا كبيرة 

ً
مــؤجــلــة فــعــال

من أبناء تعز الذين تم استدعاؤهم في وقت 
العسكرية،  العند  قــاعــدة  فــي  لــلــتــدرب  ســابــق 

تحرير تعز المؤجل
تكتيكات خاطئة ووعود كالمية 

منذ 6 أشهر

أوًال بأول

مع الحدث

تعاني  فيما  مؤجلة،  حاسم  بشكل  المليشيات  من  تعز  تحرير  معركة  أن  تؤكد  المعطيات  تزال  ال 
»المقاومة« في المحافظة من ضعف الدعم المؤمن لها، وسط استمرار معارك الكر والفر في الكثير 

من مناطقها

تخّوف من 
اإلحباط

عاد بعض الشباب 
المدربين إلى مناطقهم 

في تعز  

قادة المقاومة فشلوا 
في الحصول على دعم 

حقيقي من التحالف

67
سياسة

اغتيال بلعيدي... ضربة لـ»القاعدة«

العبد جنوب تعز، وهي طريق  طريق هيجة 
تربط بن محافظتي تعز ولحج، من دون أي 
الــيــه، باستثناء  دعــم عسكري يمكن اإلشـــارة 
دبابة ومدرعتن وعدد من الطواقم العسكرية 
التي ُيرّجح أنه حصل عليها كدعم شخصي 
مــن ِقــبــل قـــادة فــي »مــقــاومــة« عـــدن، وهــو دعم 
التي أطلقها قبل  الــدعــوة  إلــى حجم  ال يرقى 
مــا أسماه  أجــل تحرير تعز عبر  أسابيع مــن 
»النفير العام«. أما االستعدادات العسكرية  بـ
أو  نــوايــا،   كونها مجرد 

َ
فلم تتخط الضخمة 

 قد تحرك صوب تعز، لكن 
ً
أن قدرًا منها فعال

جرى تشتيتها بسبب التكتيكات الناقصة أو 
عدم الجدية، وبقيت وعود تحرير تعز مجرد 

وعود ال أكثر، كما يرى مراقبون.
وبعدما تحدثت مصادر متعددة عن احتمال 
وجود دعم سيصل تباعًا إلى تعز على شكل 
دفعات خوفًا من استهداف الحوثين وصالح 

ــادر مـــقـــّربـــة من  ــإن مـــصـ لــهــا بـــالـــصـــواريـــخ، فــ
»العربي الجديد« أن »قائد  املخالفي توضح لـ
املــقــاومــة الشعبية فــي تعز ومــعــه كــل الــقــادة 
ــــرى فـــي املــقــاومــة،  ــيــــادات أخـ الــعــســكــريــن وقــ
فشلوا في الحصول على دعم حقيقي من ِقبل 
السعودية، بخالف  العربي بقيادة  التحالف 
ما كان متوقعًا«. وتكشف املصادر أن النفير 
املخالفي لتحرير تعز،  إليه  الــذي دعــا  العام 
كـــان خــيــارًا أخــيــرًا فــي حـــال رفـــض التحالف 
العربي إمداد »املقاومة« بالسالح والذخيرة 
واملــال الــذي طلبته، مشيرة إلــى أن التحالف 
رفــض االســتــجــابــة لــهــذه املــطــالــب كــون حجم 

الدعم املطالب به كان مبالغًا فيه.
ــوة املــخــالفــي  ــ لـــكـــن فــــي املـــقـــابـــل، أظــــهــــرت دعــ
للنفير الــعــام، أن قــيــادة »املــقــاومــة« فــي تعز 
تـــدرك أهمية وجـــود دور شعبي قوي  بــاتــت 
ومساند لضمان نجاح مهمة التحرير، بداًل 
مــن انــتــظــار الــتــحــالــف والــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 
ــلـــون أنــــهــــا تـــأتـــي  ــلـ ــرى مـــحـ ــ ــ ــي خــــطــــوة يـ ــ ــ وهـ
»ملعالجة القصور التكتيكي الذي ساد طوال 

الفترة املاضية في رؤية وأداء املقاومة«.
من جهة أخــرى، ترّكز نشاط »املقاومة« في 
تعز حتى اآلن على املدينة )ثالث مديريات(، 
)النشمة والتربة في  الريف  وعلى جــزء من 
تدريب(  معسكرات  لــوجــود  نظرًا  الحجرية 
بينما يــجــري تــجــاهــل مــســاحــة واســعــة من 
ــقـــاومـــة« قــاعــدة  ريــــف تــعــز تــمــتــلــك فــيــهــا »املـ
لم  الريفية وإن  املناطق  تلك  شعبية كبيرة. 
تــكــن تــحــت الــســيــطــرة املــبــاشــرة ملــلــيــشــيــات، 
فهي في حكم الخاضعة لها عبر ما ُيسمى 
املجالس  قــيــادات  )أغــلــب  املحلية  بالسلطة 
املــحــلــيــة مـــن حــــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
التابع لصالح(. وهذه السلطة املحلية خاليا 
ُيطلب  عندما  وتتحرك  للمليشيات،  نائمة 
ويستدلون  مراقبون.  يقول  كما  ذلــك،  منها 
على ذلــك بما حــدث في سبتمبر/أيلول من 
الــعــام املـــاضـــي، فــي مــديــريــة الــوازعــيــة التي 
تسهيالت  بفعل  املليشيات  يــد  فــي  سقطت 
ــادة فـــي الــســلــطــة املــحــلــيــة وحـــزب  مـــن ِقــبــل قــ
صالح. وفي مطلع ديسمبر/كانون األول من 
العام نفسه، أصبحت مديرية حيفان تحت 
ســيــطــرة املــلــيــشــيــات، وعــلــى جــبــالــهــا نصب 

 312 اللواء  قيادة  مقر  على  السيطرة  في  الشرعية  قــوات  نجحت 
مدرع في منطقة فرضة نِهم التابعة إداريًا لمحافظة صنعاء، بعد 
أفادت  حجة،  محافظة  وفي  المليشيات.  مع  عنيفة  مواجهات 
لـ»العربي الجديد« أن قوات الشرعية سيطرت  مصادر من »المقاومة« 
ووفقًا  الساحلية.  ميدي  منطقة  في  جديدة  مناطق  على  أمس 
جوي  بغطاء  أمس  فجر  عملية  الشرعية  قوات  بدأت  فقد  للمصادر 
باتجاه مدينة ميدي، بعد أن كانت قد سيطرت  التحالف  من مقاتالت 

في وقت سابق على منطقة الميناء ومواقع ساحلية.

تقّدم متواصل

يـــحـــذر مـــراقـــبـــون مـــن أن الـــوعـــود 
ــتــــحــــريــــر املـــحـــافـــظـــة  املـــــتـــــكـــــررة بــ
وظهور عدم جديتها في أكثر من 
مـــرة، تــتــرك تــأثــيــرات سلبية على 
أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، فــفــي الــجــانــب 
صاب القاعدة الشعبية 

ُ
املعنوي ت

ــنـــود  »املـــــقـــــاومـــــة« وحــــتــــى الـــجـ لــــــ
باإلحباط، لدرجة أن التفاعل مع 
وجــود مــؤشــرات جــديــدة لتحرير 
مدينة تعز يصبح أقل من املرات 
ذهبت  تــفــاؤاًل  التوقعات  أكثر  أن  غريبًا  يعد  ولــم  السابقة. 
أكثر  أن يكون  لــن يعدو  أن موعد تحرير تعز  للحديث عــن 
والتخفيف عن معاناة  املدينة  الحصار عن  لفك  من عملية 

السكان، لدوافع إنسانية.

بدر الراشد

االعتقاد بأن بشار األسد قابل 
لإلصالح، أو من املمكن حتى 

خضوعه لحل سياسي يتقاسم 
فيه السلطة مع املعارضة، يشبه 
االعتقاد بأن إسرائيل يمكن أال 
تكون كيانًا استعماريًا، أو الظن 

بأن تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« قابل للعيش تحت 

مظلة املجتمع الدولي. هو حديث 
يناقض طبيعة األشياء وعوامل 

وجودها. فنظام آل األسد 
قائم منذ عقود على عقيدة أال 
تنازل، مهما كلف األمر. ويرى 
أن هذا ناجح جدًا حتى اللحظة، 

لدعم سلطته، وهي األهم في 
سياقه. أما أحاديث السيادة 

واالستقالل الوطني ومحاربة 
اإلرهاب والطائفية، فهي 

أحاديث لالستهالك اإلعالمي، 
الرخيص جدًا. وليست مصادفة 

أن يرفض بشار الجعفري 
كلمة »تفاوض« ويتحدث عن 

»محادثات«، ويعتبر عدم 
التفاوض »قرآنهم املنزل«. فهذه 

هي عقيدة النظام حقيقة، ال 
على سبيل االستعارة. النظام 

لم يتراجع خطوة إلى الوراء، 
ويعاقب موظف »درجة عاشرة« 

في الدولة، في محافظة درعا، 
في محاولة لنزع فتيل أول صدام 

شعبي بني النظام والسوريني، 
إبان ثورات الربيع العربي. ولم 
يتزحزح عن مواقفه وجنوده 
ينشقون، وأراضيه تفلت من 

سيطرته، وإيران تجلب له 
املرتزقة الطائفيني العقائديني 

من أفغانستان إلى لبنان، مرورا 
بالعراق، فهو لم يفعلها وهو 

يرى أن املجتمع الدولي ضده، 
وهو ينزف على األرض، فلن 

يفعلها اليوم، وروسيا تحارب 
معه، واملجتمع الدولي بات يرى 

في بشار شريكا محتمال 
للحرب على »اإلرهاب« الذي 
يضرب دوال غربية ويهدد 
أخرى، فهذا هو التعريف 

الحصري لإلرهاب عند املجتمع 
الدولي، وال يشمل قتل مئات 

اآلالف من السوريني، وتشريد 
املاليني. أي مفاوضات لن تنجح 

إال عندما يصل النظام إلى 
شفير الهاوية، فعقيدة آل األسد 
ال تعبأ بالبشر، وال يهمها عدد 

القتلى والجرحى واملشردين، 
وال »القاعدة« أو »داعش«. نظام 

األسد هو من سهل مهام 
الجهاديني السلفيني في العراق، 

بشهادة نوري املالكي نفسه، 
أحد حلفاء األسد نفسه. العقيدة 

الوحيدة هي بقاء النظام أو 
فناؤه. فكل ما يحدث اليوم من 
تحركات على املجتمع الدولي، 

هي لتأهيل إرهابي يقتل شعبه، 
ملواجهة إرهابي آخر، يقتل 

الشعب السوري والعراقي أيضًا، 
ولكن األهم، أنه يقتل غيرهم، 
وهذا هو خط املجتمع الدولي 

األحمر.

للحديث 
تتمة

بشار لن يتفاوض

 الرباط ـ حسن األشرف 
تونس ـ وليد التليلي

فـــي ظـــل تـــزايـــد مـــؤشـــرات خــطــر تـــوّســـع تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــــش( فــي لــيــبــيــا، ال تــــزال املــعــوقــات تقف  اإلســالمــيــة« )داعـ
ــنـــي«، فـــي ظل  فـــي وجــــه تــشــكــيــل حــكــومــة »الــــوفــــاق الـــوطـ
ــل الــعــســكــري  ـ

ّ
ــتـــدخ الـــتـــحـــذيـــرات املـــتـــواصـــلـــة مـــن مــغــبــة الـ

ــبـــي فــــي الــــبــــالد. وتـــكـــشـــف مــــصــــادر لــيــبــيــة رفــيــعــة  ــنـ األجـ
املــســتــوى فــي تــونــس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن خــالفــات 
في  اجتمع  الـــذي  الليبي  الــرئــاســي  املجلس  داخـــل  كبيرة 
مدينة الصخيرات املغربية لبحث مصير حكومة »الوفاق 
الحقائب  الــوطــنــي«، موضحة أن هناك خالفًا حــول عــدد 
في  التباحث  يجري  التي  الثانية  الحكومة  في  الــوزاريــة 
شــأنــهــا فــي املـــغـــرب، مــا بــن 12 و17 حقيبة وزاريـــــة، مع 
التي  األســمــاء  اتفاقًا حــول بعض  هــنــاك  أن  التأكيد على 
في  تبقى  وربما  األولــى،  الحكومية  التشكيلة  تضمنتها 
التي  الــحــكــومــيــة  التشكيلة  وكــانــت  الــجــديــدة.  التشكيلة 
قّدمها الرئيس املكلف تشكيل الحكومة فايز السراج، قد 
فشلت في الحصول على موافقة برملان طبرق عليها، ما 
دفع السراج إلى عقد اجتماعات إلعادة تشكيل الحكومة 

وتقديمها للبرملان.
ــًا بــــن األعــــضــــاء  ــنــــاك خــــالفــ ــى أن هــ ــ ــر املـــــصـــــادر إلــ ــيـ وتـــشـ
املــخــزوم ومحمد  األســود وصالح  املقاطعن سابقًا، عمر 
الــعــمــاري وعــبــد الــســالم كــجــمــان، الــغــاضــبــن مــن اجتماع 
السراج بقائد الجيش الليبي التابع لبرملان طبرق خليفة 
حفتر، بحضور نائب رئيس االستخبارات املصرية، وفق 

تأكيدها.
الصخيرات  الليبي من  الوفد  يتوّجه  أن  املصادر  رّجح 

ُ
وت

إلى تونس إلجراء اجتماع موّسع بن املوقعن في اتفاق 
مارتن  ليبيا  إلــى  األمــمــي  املبعوث  الــصــخــيــرات، بحضور 

كوبلر، الـــذي كــان قــد أكــد أمــس األول األربــعــاء »أن وحــدة 
أمــر حتمي وشـــرط لتحقيق  الــرئــاســي  وتــمــاســك املجلس 

وحدة ليبيا«.
وكـــان عــضــو املــجــلــس الــرئــاســي محمد الــعــّمــاري، قــد أكــد 
لــقــاءات الــصــخــيــرات، بصفته وزيـــر شــؤون  مشاركته فــي 
املجالس املتخصصة، بعد أن قرر توقيف تعليق عضويته 
تشكيلة  استكمال  مــشــاورات  في  ومشاركته  املجلس،  في 

الحكومة املصغرة.
بــوادر  قــوي  الــقــائــم، تلوح بشكل  السياسي  الــتــأزم  مقابل 
ل العسكري األجنبي، األمر الذي ُيقلق الدول 

ّ
اقتراب التدخ

املــجــاورة لليبيا، ومــن بينها تــونــس، التي حــذر رئيسها 
ل. 

ّ
التدخ لهذا  وخيمة  عــواقــب  مــن  السبسي  قائد  الباجي 

وشــدد السبسي، فــي كلمة لــه أمــس أمــام رؤســـاء البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تــــونــــس، عـــلـــى »خـــصـــوصـــيـــة الـــوضـــع 
التونسي، بحكم الجوار الليبي، الذي بات مسرحًا لخاليا 
اإلرهاب وموطنًا لتهديدات داعش«، منّبهًا إلى »املخاطر 
ليبيا«،  التي قد تنجم عن أي عملية عسكرية ممكنة في 
مؤكدًا ضرورة استشارة بالده ودول الجوار، في هذا األمر.
وأمل أن تنجح األطراف الليبية في املصادقة على حكومة 
تــوافــقــيــة، مــؤكــدًا وقــــوف بــــالده »عــلــى الــرغــم مــن ظــروفــهــا 
الدقيقة«،  املــرحــلــة  »فــي هــذه  ليبيا  إلــى جــانــب  الصعبة«، 
مشددًا على أن تونس »لن تغلق حدودها في وجه األشقاء 

الليبين«.
وال تزال التحذيرات تتوالى من انتشار »داعش« في ليبيا، 
وآخرها ما أعلنه رئيس االستخبارات الليبية في مدينة 
مصراتة إسماعيل شكري، من أن عددًا متزايدًا من املقاتلن 
األجانب وصلوا إلى مدينة سرت. وقال شكري، في حديث 
لـ »بــي بي ســي« إن أفــواجــًا من املقاتلن األجــانــب وصلت 
أن »أغلبية هؤالء  ليبيا في األشهر األخيرة، مضيفًا  إلى 
املــائــة، ومعظمهم  فــي  إذ تبلغ نسبتهم 70  مــن األجــانــب، 

تــونــســيــون، يــتــلــوهــم مـــصـــريـــون، وســــودانــــيــــون، وبــعــض 
الجزائرين، إضافة إلى العراقين والسورين«.

وأعلن أن »قــادة رفيعي املستوى في التنظيم، لجأوا إلى 
ليبيا، تحت ضغط الغارات الجوية التي يشنها التحالف 
ــة«، مضيفًا:  ــعـــراق وســــوريــ الـــدولـــي عــلــى مــســلــحــيــه فـــي الـ
بأهمية  يتمتعون  مــن  داعـــش، خصوصًا  أعــضــاء  »بعض 
في التنظيم على مدى طويل، لجأوا إلى هنا، إذ يرون في 

ليبيا مالذًا آمنًا«.
وتـــــدل املــعــطــيــات عــلــى أن تــنــظــيــم »داعـــــــش« يــعــمــل على 
تــحــويــل ســـرت إلـــى معقل آمـــن لـــه. وقـــال شــهــود عــيــان من 
التنظيم تنتشر  املدينة لوكالة »فــرانــس بــرس«، أن أعــالم 
في شــوارع املدينة منذ يونيو/حزيران املاضي، وتجوب 
سيارات التنظيم شوارع سرت من الصباح وحتى املساء، 
يراقب ركابها حركة املارة وأصحاب املحالت، ويفرضون 
على السكان أداء الــصــالة فــي مــواعــيــدهــا، ويــتــأكــدون من 

عدم خروج النساء من منازلهن من دون رجل يرافقهن.
ولفت مسؤول في املجلس البلدي لسرت، في حديث لوكالة 
»فــرانــس بــرس«، إلــى أن »الــوضــع مــأســاوي جــدًا، فالحياة 
ــفــرض على 

ُ
املــدنــيــة مــعــدومــة، واألحــكــام املــتــشــددة بــاتــت ت

السكان«. وأضاف أن التنظيم يعمل على تحويل سرت إلى 
»معقل جهادي كبير، إذ أصبح يفرض على املدارس، التي 

بقيت أبوابها مفتوحة، تدريس الجهاد«.
وذكــر هــذا املــســؤول أن »داعـــش« أصبح يطلق اســم »قاعة 
الــفــلــوجــة« عــلــى قـــاعـــة واغــــادوغــــو الــشــهــيــرة الـــتـــي كــانــت 
تستقبل إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي مؤتمرات 

واجتماعات وقممًا عربية ودولية وأفريقية.
علن 

ُ
وكشف أن »37 عملية إعدام بحق أشخاص في املدينة أ

عنها، منذ دخول التنظيم إلى سرت قبل عام، بعضهم من 
مختلفة  عربية  جنسيات  يحملون  آخرين  لكن  الليبين، 

بينها مصرية ومغربية«.

ليبيا: جرس إنذار تونسي وعقبة حفتر أمام الحكومة

متابعة

بروفايل

طلق 
ُ
الحوثيون صواريخهم التي أصبحت ت

باتجاه محافظة لحج والعاصمة عدن وفي 
التابعتن  والتربة  النشمة  مدينتي  اتــجــاه 
ملحافظة تعز والتي تتواجد فيها معسكرات 

لــتــدريــب املــجــنــديــن. يـــرى مــراقــبــون أنـــه كــان 
الوطني  والجيش  »املــقــاومــة«  عناصر  على 
الذي  الظاهري  الحياد  بحالة  ينخدعوا  أال 
تـــظـــهـــره املـــجـــالـــس املــحــلــيــة وقــــواعــــد حـــزب 

»املؤتمر الشعبي«، بل كان يجب أن تتشّكل 
»مقاومات شعبية محلية« في كل املديريات 
تـــخـــضـــع لـــلـــقـــيـــادة فــــي عـــاصـــمـــة املــحــافــظــة 
)مــديــنــة تــعــز( وتــكــون عــلــى أتـــم االســتــعــداد 
لــلــتــحــرك فــي الــوقــت املــحــدد مــن قــبــل قــيــادة 
»املقاومة« والجيش الوطني. ويلفت هؤالء 
املراقبون إلى أن استثمار القاعدة الشعبية 
ــة  ــقـــاومـــة« يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن دراســ »املـ ـــ لـ
وقائع سابقة جعلت بعض املديريات تسقط 
بــســهــولــة فـــي يـــد املــلــيــشــيــات، واســتــخــالص 
الدروس منها، »وبالقدر نفسه على الرئيس 
وحكومته  هـــادي  منصور  عــبــدربــه  اليمني 
تــحــّمــل املــســؤولــيــة وتــــرك حــالــة االســتــرخــاء 

والالمباالة التي هم عليها«.
وبالحسابات العسكرية، يقول محللون، إنه 
للقيام بمهمة تكتيكية  يـــزال هــنــاك وقــت  مــا 
مــلــّحــة وتــوجــيــه ضــربــة استباقية مــن خــالل 
الــســيــطــرة عــلــى مــا تــبــقــى مــن ريـــف تــعــز قبل 
الزحف نحو املدينة وتحريرها، ألن اقتصار 
املــديــنــة فقط وإهــمــال  االهــتــمــام على تحرير 
الريف معناه إبقاء فرصة ذهبية للمليشيات 
لــتــهــرب إلــــى الـــريـــف وتـــخـــوض حـــربـــًا أخـــرى 

ف الكثير.
ّ
هناك قد تكل

تعاني »المقاومة« من 
ضعف اإلمكانات )أحمد 

الباشا/فرانس برس(

برز اسم بلعيدي منذ 2011 )فرانس برس(

K K

تتواصل املعارك في تعز بني »املقاومة الشعبية« والجيش الوطني املوالي للسلطة 
عبدالله  علي  املخلوع  الرئيس  وقـــوات  الحوثيني  ومليشيات  جهة،  مــن  الشرعية 
صالح )الصورة( من جهة أخرى، كعادتها معارك كر وفر في مختلف الجبهات، 
باستثناء التقّدم الكبير للجيش الوطني في سوق نجد قسيم، بمديرية املسراخ. 
وأعلنت غرفة عمليات اللواء 35 مدرع )وهو اللواء الذي يقاتل في الجبهة الغربية 
مــن مــديــنــة تــعــز، بــقــيــادة الــعــمــيــد ركـــن عــدنــان الـــحـــمـــادي(، االثــنــني املـــاضـــي، عن 
استكمال تحرير منطقة نجد قسيم من قبضة املليشيات، وتأمني الخط الرئيس 
الرابط بني تعز والحجرية أمام حركة تنقل املواطنني. في الجبهات األخــرى، ظل 
ِقبل  مــن  اليومية  املــحــاوالت  مــن  الــرغــم  للطرفني، على  بالنسبة  هــو  الــوضــع كما 
املليشيات، إلحداث اختراق في صفوف »املقاومة«، لكنها تفشل، وتعّوض بإطالق 
في  حــدث  كما  الوطني،  للجيش  فيها معسكرات  تتواجد  مناطق  على  صواريخ 
األيام املاضية، عندما سقطت صواريخ على مدينتي النشمة والتربة، جنوب مدينة 
تعز. وال تتوانى املليشيات عن إطالق قذائف بشكل عشوائي على مناطق مأهولة 

بالسكان، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة العديد من املدنيني بصورة شبه يومية.
من جهة أخرى، نجحت قوات الشرعية في السيطرة على مقر قيادة اللواء 312 
مواجهات  بعد  ملحافظة صنعاء،  إداريـــًا  التابعة  ِنــهــم  فــرضــة  منطقة  فــي  مـــدرع 
»العربي  عنيفة مع املليشيات. وفي محافظة حجة، أفادت مصادر من »املقاومة« لـ
الجديد« أن قوات الشرعية سيطرت أمس على مناطق جديدة في منطقة ميدي 
الشرعية عملية فجر أمس بغطاء  قــوات  بــدأت  للمصادر فقد  الساحلية. ووفقًا 
جوي من مقاتالت التحالف باتجاه مدينة ميدي، بعد أن كانت قد سيطرت في 

وقت سابق على منطقة امليناء ومواقع ساحلية.

معارك كر وفر
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الجزائر: سالل يحشد 
للتعديل الدستوري

ــري،  ــزائــ ــجــ الــ الـــــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ رأى 
عــبــد املــالــك ســـالل )الـــصـــورة(، أمــس 
بمرحلة  تمر  الجزائر  أن  الخميس، 
تــاريــخــيــة هـــامـــة، مـــن خـــالل تعديل 
ــتـــور الـــــذي اقـــتـــرحـــه الــرئــيــس  الـــدسـ
عليه  ووافــق  بوتفليقة  العزيز  عبد 
املــجــلــس الـــدســـتـــوري. وأّكـــــد ســـالل، 
املقترحة  اللجنة  أمــام  كلمته  خــالل 
 
ّ
لــلــتــصــويــت عـــلـــى الـــتـــعـــديـــالت، أن
»الجزائر ستعرف عهدًا جديدًا، من 
خالل مراجعة الدستور التي تهدف 
إلى توسيع حقوق وحريات املواطن 
وتــعــمــيــق الــديــمــقــراطــيــة الــتــعــدديــة، 
ومـــبـــدأ الـــتـــداول الــديــمــقــراطــي على 

السلطة«.
)العربي الجديد(

العراق: تحقيق مع نائب 
اعترف بتلقيه الرشى

صوت البرملان العراقي في جلسته، 
لجنة  الخميس، على تشكيل  أمــس 
تــحــقــيــق حــــول تــصــريــحــات الــنــائــب 
ــتـــي اعــتــرف  مــشــعــان الـــجـــبـــوري والـ
ــا بـــتـــلـــقـــيـــه رشـــــــى بـــمـــاليـــن  ــهــ خــــاللــ
ــاء إغـــــــالق عــــــدد مــن  ــقــ الـــــــــــــدوالرات لــ
املــلــفــات املــتــعــلــقــة بــالــفــســاد. وقــالــت 
»العربي الجديد«  مصادر برملانية لـ
ــان الـــعـــراقـــي عــقــد الــيــوم  ــرملـ ــبـ إن »الـ
الــرابــعــة  الــخــمــيــس جلسته  )أمــــس( 
من الفصل التشريعي الثاني للسنة 
خاللها  صــوت  الثانية  التشريعية 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق مع 
الجبوري حول تصريحاته، وأخرى 
أشـــــار فــيــهــا إلــــى وجـــــود بــرملــانــيــن 

ووزراء فاسدين«. 
)العربي الجديد(

... وواشنطن ترسل 
370 جنديًا إضافيًا

حدة زيادة عديد 
ّ
أعلنت الواليات املت

قواتها في العراق إلى 3870 جنديًا، 
لــتــعــزيــز مــهــام الـــتـــدريـــب واإلرشـــــاد 
لــلــقــوات الــعــراقــّيــة فـــي حــربــهــا ضد 
تنظيم »الدولة اإلسالمّية« )داعش(. 
وكــــان آخــــر رقــــم أعــلــنــت عــنــه وزارة 
الــــدفــــاع األمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون(، 
لعدد جنودها في العراق هو 3500 
ــهــا أرســلــت 370 

ّ
جــنــدي، مــا يعني أن

جنديًا إضافيًا. وقالت )البنتاغون( 
 »مهام هؤالء 

ّ
في بيان صحافي، إن

العسكرين ستقتصر على التدريب 
واالستشارة فقط«.

)العربي الجديد(

لبنان: تأجيل محاكمة 
سماحة إلى 18 فبراير

العسكرية  التمييز  محكمة  أرجـــأت 
متابعة  الخميس،  أمــس  لبنان،  في 
محاكمة مستشار الرئيس السوري، 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســمــاحــة 
)الـــصـــورة(، إلـــى 18 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــي الـــجـــلـــســـة الــثــانــيــة  ــ ــالــــي. وهــ الــــحــ
التي يحضرها سماحة منذ إخالء 
ســبــيــلــه فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
املـــاضـــي، بــعــدمــا أنــهــى مـــدة سجنه 
التي حكمت بها املحكمة العسكرية 
الـــدائـــمـــة وهــــي 4 ســـنـــوات ونــصــف، 
بتهمة نــقــل مــتــفــجــرات مــن ســوريــة 

لتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان.
)العربي الجديد(

إنذار الطائرة السعودية 
كاذب

ــة  قــــالــــت شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـ
ــيـــس، إن  ــمـ ــة، أمــــــس الـــخـ ــعــــوديــ الــــســ
ــن وجــــــود قــنــبــلــة عــلــى  الـــتـــحـــذيـــر مــ
إحدى طائراتها املتجهة من مدريد 
إلى الرياض والذي تسبب في إخالء 
الــطــائــرة كـــان كــاذبــًا. وقـــال متحدث 
إن  لوكالة »رويترز«،  الشركة  باسم 
هــذا لم يكن ســوى إنــذار كــاذب مثل 
مــــا تـــتـــعـــرض لــــه شــــركــــات الـــطـــيـــران 
، كان ال بد من 

ً
األخــرى، وتابع قائال

اتخاذ كل التدابير الالزمة.
)رويترز(



»الغاز« يشعل الخالفات داخل حزب البشير

البرلمان السوداني لمواجهة الحكومة

تبرئة دولية ألسانج 
بال اعتراف بريطاني

تونس: النظام السياسي بين »العادات« والدستور

اكتفت المعارضة 
بإصدار بيانات ودعت 

الشارع للتحرك

حاول السبسي أن يثبت 
للجميع أنّه ليس صاحب 

القرار الوحيد

الخرطوم ـ العربي الجديد

بــات البرملــان الســوداني )املجلس 
الوطني الســوداني( شــبه مستعّد 
ملواجهــة الحكومــة، للمــرة األولــى 
منذ سنوات، وذلك على خلفية رفعها أسعار 
غــاز الطهــي بنســبة 200 فــي املائــة. مــع العلــم 
أن الحكومــة اكتفــت بمهاتفــة رئيــس البرملــان 
ابراهيــم أحمــد عمــر، وإعالمــه بالقــرار، وعــّده 
برملانيــون بمثابــة »إهانــة« للمجلس وتقليل 
من شأنه. ما دفع البعض منهم لجمع تواقيع 
بغية عقد جلسة طارئة ملقاومة تلك الزيادات، 
 عن تقديم مشروعي قرار بسحب الثقة 

ً
فضال

عن وزيري املالية بدر الدين محمود، والنفط 
محمــد زايــد عــوض، وتحميلهمــا مســؤولية 

القرار.
كونهــا  أزمــة،  الغــاز  ســعر  زيــادة  وأحدثــت 
البرملــان  إجــازة  مــن  بعــد نحــو شــهر  جــاءت 
ت تمامًا من 

َ
ل

َ
للموازنة العامة للدولة، التي خ

تلك الزيادة، أو أية قرارات تتصل برفع الدعم 
عــن الســلع االســتراتيجية. وكان البرملــان قــد 
أجــاز جملــة مــن القوانــن التــي كانــت بمثابــة 
تســليم مطلــق للحكومــة، تقضــي برفــع الدعم 
أو زيــادة أســعار الســلع والضرائــب متــى رأت 
ضرورة لذلك، من دون العودة للمجلس. وهو 
ما استند إليه وزير املالية وفقًا ملصادر داخل 
الــوزارة، فــي قــرار زيادة ســعر أســطوانة الغاز 
»12 كيلوغرامــًا«، مــن 25 جنيهــًا )4 دوالرات( 
فــي  دوالرًا(   12( جنيهــًا   75 مــن  أكثــر  إلــى 
الخرطــوم، وأكثــر مــن ذلــك في باقــي الواليات. 
كمــا نــّص قــرار آخر على رفع نســبة الضرائب 
فــي املوازنــة الجديــدة نحو 20 في املائة، األمر 

الذي يعني رفع الرسوم الضريبية.
قــرار الزيــادة أحــدث خالفــات جوهريــة داخــل 

تأتــي مــن البشــير«، وفقــًا ملــا يكشــف القيــادي 
فــي الحــزب ورئيــس وفــد الحكومــة املفــاوض 

في ملف الحرب بدارفور أمن حسن عمر.
مــع العلــم أن البرملــان اســتدعى وزيــري املالية 
زايــد  محمــد  والنفــط  محمــود،  الديــن  بــدر 
للتراجــع  قصيــرة  فتــرة  وأمهلهمــا  عــوض، 
ُيمكــن  مــا  حمــال  الوزيريــن  لكــن  القــرار.  عــن 
اعتبــاره »تهديــدات البرملــان« للبشــير، الــذي 
أكد مباركته لقرار رفع األسعار، »كونه يحّرر 
عنــه  نقلــت  والغــاز«، حســبما  النفــط  أســعار 
وكالــة الســودان لألنبــاء »ســونا«. دفــع موقف 
البشــير رئيــس البرملــان إلــى التراجــع وتأييــد 
بإحالــة  املطالبــة  مــع  خجــل،  علــى  الزيــادات 
عائداتهــا للمحتاجــن وإفســاح املجــال أمــام 

املجلس للمراقبة.
ــم علــى النــواب جمــع 110 أصــوات لعقد 

ّ
وُيحت

الجلســة، أي ثلــث أعضــاء املجلــس املكــّون مــن 
426 مقعــدًا. ويحــوز الحــزب الحاكــم على 323 
مقعدًا فيه، بينما تتقاســم األحزاب املتحالفة 
ون بقية املقاعد الـ123، 

ّ
مع الحكومة واملســتقل

مــا يضــع الخطــوة في حــال قيامها أمــام تحدٍّ 
كبيــر، إذ يمكــن للحــزب الحاكــم بفعل امتالكه 

األكثرية النيابية تمرير الزيادات. 
ووفقــًا ملصــادر، فإن توجيهات صدرت لنواب 
الحزب الحاكم، بعدم املشــاركة في التحّركات 
ثــِن 

ُ
الخاصــة بمقاومــة الزيــادات، إال أنهــا لــم ت

والخطــوة  التوقيــع.  عــن  للحــزب  منتمــن 
فــي  وحلفاءهــا  الحكومــة  تضــع  برمتهــا 
تحــدٍّ حقيقــي، مــا قــد يقــود ملواجهــة حقيقيــة، 
الحاكــم،  للحــزب  حليــف  أكبــر  أن  خصوصــًا 
وهــو الحزب »االتحادي الديمقراطي األصل« 
ع بجميع 

ّ
بزعامــة محمــد عثمان امليرغني، وق

نوابــه الـــ26، بمــن فيهــم نائــب رئيــس البرملــان 
فــي حملــة التوقيعــات. وهــو حليــف تحــرص 
وســط  الكبيــرة  لشــعبيته  الحكومــة  عليــه 

املواطنن.
الســودانية  املعارضــة  اكتفــت  املقابــل،  فــي 
وداعيــة  للزيــادة،  رافضــة  بيانــات  بإصــدار 
الشــارع للخروج، بينما طالبت قوى شــبابية 
بتنظيــم اعتصامــات عــدة. ويــرى مراقبــون أن 
القــرارات األخيــرة، التــي يتوقــع أن تلحــق بهــا 
النفجــار  ســتقود  بالبنزيــن  تتصــل  زيــادات 
الحكومــة  حاولــت  أمــر  وهــو  قريبــًا.  الشــارع 
أن تحتــاط لــه بحزمــة تعديــالت فــي القانــون 
التظاهــر  عقوبــات  تشــديد  عبــر  الجنائــي، 
بالحبــس ملــدد تتفــاوت بــن خمســة وعشــرة 
أعــوام. ويعتقــد البعــض أن الخطــوة قــد تقود 
البعــض  الحاكــم، تدفــع  الحــزب  ألزمــة داخــل 

لتنفيذ انقالب على نظام البشير.

حــزب »املؤتمــر الوطنــي« الحاكــم، الــذي أكدت 
القصــر  بــن  اتخــذت  »القــرارات  أن  مصــادره 
الرئاســي ووزارة املاليــة، ولــم تمــّر بالحــزب«. 
مــا يؤكــد صحة التســريبات عن عــزم الرئيس 
ــي عــن الحــزب، الــذي درج 

ّ
عمــر البشــير التخل

انتقــادات  توجيــه  علــى  املاضيــة  الفتــرة  فــي 
الحاكــم،  الحــزب  فــي  لــه، أســوة بقــادة  الذعــة 
ممــن يعتبــرون أن »حزبهــم فــي إجــازة، وأنــه 
لــم يعــد مبــادرًا، وأن املبــادرات واألفــكار عــادة 

8
سياسة

تونس ـ وليد التليلي

قائــد  الباجــي  التونســي،  الرئيــس  اختــار 
األربعــاء،  تلفزيونــي،  حــوار  فــي  السبســي، 
صعوبــات  علــى  مجــّددًا  الضــوء  ط 

ّ
يســل أن 

ه 
ّ
النظــام السياســي فــي تونــس، مشــيرًا إلــى أن

برملانــي بموجب الدســتور، ورئاســي بحســب 
رغبــة الشــعب، مــا يطرح تســاؤالت حول رغبة 
الرئيــس فــي إعــادة البحــث فــي نظــام الحكــم 
وتعديله بالدستور. ووصف السبسي النظام 
ــه نظــام ال برملانــي بالكامــل وال 

ّ
السياســي بأن

 »النظــام التونســي 
ّ
رئاســي بالكامــل، وقــال إن

ولــم  رئاســي،  الشــعب  أن  حــن  فــي  برملانــي، 
يتخلــص بعــُد مــن عاداتــه القديمــة«، باعتبــار 
خيــوط  بــكل  يمســك  الجمهوريــة  رئيــس   

ّ
أن

ســبب   
ّ
أن السبســي  ورأى  البــالد.  فــي  القــرار 

لجوء السياسين التونسين إلى هذا الخيار 
)برملانــي(، أثنــاء كتابــة الدســتور، كان نتيجــة 
لخوفهــم الكبيــر مــن النظام الســابق الذي كان 
دًا، يمنح الرئيس  »رئاسوّيًا«، أي رئاسيًا مشدَّ
»حــق املــوت والحيــاة« للجميــع، ويرّكز جميع 

القرارات في قصره.
وال  جديــدًا  هــذا  السبســي  حديــث  وليــس 
وأســئلة  إشــارات  يحمــل  كان  وإن  مفاجئــًا، 
غامضــة، مــن قبيــل: هــل هــي دعــوة لألحــزاب 
للخــوض فــي هــذا املوضــوع من جديــد ورغبة 
أم  الدســتور؟  علــى  تعديــالت  إدخــال  فــي 
املرحلــة  هــذه  فــي تقييــم  للتفكيــر  هــي دعــوة 

الدستورية بعد عام من الحكم.
تســاؤالت  السبســي  حديــث  يطــرح  كمــا 
تنفيــذ  فــي  للتباطــؤ  تبريــرًا  كان  إن  حــول 
موجــة  بعــد  خصوصــًا  االنتخابيــة،  الوعــود 
التــي  القويــة  االجتماعيــة  االحتجاجــات 
شــهدتها تونــس فــي األســابيع األخيــرة. لكــن 
حــاول  السبســي  فــإن  األحــوال،  جميــع  فــي 

الوضــع  علــى  ُيــالم  »ال  ــه 
ّ
أن للجميــع  التأكيــد 

ــه »ليس صاحب القرار الوحيد«، 
ّ
الحالــي«، ألن

 مسؤولية الوضع االقتصادي املترّدي 
ً
محمال

وللمعارضــة  )الترويــكا(،  قبلــه  حكــم  ملــن 
الحاليــة التــي رفضــت بعــض إصالحاته، على 

غرار قانون املصالحة االقتصادية.
السياســي  النظــام  موضــوع  إثــارة   

ّ
أن غيــر 

فــي تونــس ليــس بجديــد. حتــى إن املعارضــة 
التونسية التي جاءت ضعيفة داخل البرملان، 
لم تذعن لسطوة الغالبية، ولم تتقيد بالنظام 
وانعكاســاته  شــروطه  وتقبــل  السياســي، 
القانونيــة. وثبــت مــن خــالل أحــداث سياســية 
 ديمقراطية الشــارع مهمة 

ّ
مــّرت بهــا البالد، أن

 نــواب 
ّ
تمامــًا كمــا ديمقراطيــة املجلــس. بــل إن

عــن  يتحدثــون  باتــوا  الحكومــي  االئتــالف 
»دكتاتوريــة األقليــة«، بســبب رضوخهــم فــي 

كثيــر مــن الحــاالت لطلباتهــا، علــى الرغــم مــن 
عــدم امتالكهــا ما يكفي من األصوات إلســقاط 
ويكشــف  املجلــس.  داخــل  محــّددة  مقترحــات 
هذا اإلرضاء املتبادل عن رغبة تونســية عامة 
»هــش«،  سياســي  وضــع  علــى  املحافظــة  فــي 

وتوازن قابل لالختالل.
حركــة  مواقــف  جــاءت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
والرافضــة  األخيــرة،  اإلســالمية  »النهضــة« 

الوضــع  علــى  تعديــل  أي  إدخــال  باملطلــق 
كبيــرًا  خوفــًا  لتثبــت  والحكومــي،  البرملانــي 
مــن  الرغــم  وعلــى  التــوازن.  بهــذا  املــّس  مــن 
صوتــًا   69( األولــى  الغالبيــة  صــارت  أنهــا 
»نــداء  لحركــة   58 مقابــل  »النهضــة«  لحركــة 
تونس«، بعد موجة االســتقاالت الثانية(، فإن 
 هذا األمر ال يعنيهم، وأنه 

ّ
مسؤوليها أكدوا أن

لــن يغيــر شــيئًا فــي املشــهد السياســي، وأنهــم 
معنيــون بمــا أفرزتــه االنتخابــات مــن نتائــج، 

ومتمسكون باملرتبة الثانية.
وبغــض النظــر عــن أســباب موقــف »النهضــة« 
الحزبــي  للمشــهد  وقراءتهــا  السياســية، 
كثيــرًا   

ّ
فــإن وإقليميــًا،  العــام وطنيــًا  والوضــع 

مــن األحــزاب لــم تتهيــأ بعــُد للمنطــق البرملاني 
أبــرز  العــام، حتــى ممــن كان  الشــأن  إدارة  فــي 
املتمسكن واملدافعن عن النظام البرملاني. مع 
العلــم أن »النهضــة« قّدمت التنــازالت املطلوبة 
أثناء كتابة الدستور، وخرجت من الحكم، غير 
أنهــا كانــت متمســكة بشــدة بالنظــام البرملاني 

كخيار دستوري لنظام الحكم.
التــوازن  علــى  املحافظــة  علــى  اإلصــرار  لكــن 
 لــم يكــن فقــط دســتوريًا، وإنمــا عكســه 

ّ
الهــش

الصبــر السياســي الــذي مّيــز األيــام األخيــرة؛ 
 
ً
فحركــة »النهضــة« ظلــت متماســكة، مفضلــة

التــي  االنتقــادات  مــن  الرغــم  علــى  الــرّد،  عــدم 
وجههــا إليهــا حليفهــا السبســي فــي أكثــر من 
مناسبة، لخشيتها من أن يؤدي ذلك إلى املس 
باالســتقرار العــام، بحســب تصريحات بعض 

قيادّييها.
وفي جميع الحاالت، يقبع التونسيون، حكمًا 
ومعارضة، في ظل نظام سياسي له محاسنه 
وعيوبــه، غيــر أنهــم يحاولــون وضــع أحجار/ 
مؤسســات، تحفــظ البيــت مــن الســقوط، علــى 
االقتصاديــة  الظــروف  تهديــدات  مــن  الرغــم 

واالجتماعية واإلقليمية.

عمر  السوداني  الرئيس  »إعالن  أن  إبراهيم،  أحمد  السياسي  المحلل  يرى 
اآلمر  باعتباره  حزبه،  داخل  الجدل  حسم  الزيادة  بقرارات  التمّسك  البشير 
قراراته.  مراجعة  على  يجرؤ  أحد  وال  مسموعة  وكلمته  والناهي، 
وقد نجح البشير في تحويل الحزب لمجرد واجهة فقط، قاطعًا بأن 
البشير  أن  لوال  تتّم  أن  لها  الغاز ما كان  زيادات  بشأن  المالية  وزير  خطوة 

منحه الضوء األخضر.

اآلمر الناهي

تحرير أسعار النفط بيد البشير )فاروق بطيش/فرانس برس(

يعتبر أسانج التهم الموجهة ضده »مؤامرة أميركية« )جون ستيلويل/فرانس برس(

استوكهولم ــ العربي الجديد

أمــس  الســويد،  خارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الخميــس، أن لجنــة تابعــة لألمــم املتحدة 
أن  تعتبــر  التعســفي،  االعتقــال  حــول 
»ويكيليكــس«،  موقــع  مؤســس  احتجــاز 
اإلكــوادور  ســفارة  فــي  أســانج  جوليــان 
فــي لنــدن، غيــر قانونــي. وقالــت متحدثــة 
لوكالــة  الســويد،  خارجيــة  وزارة  باســم 
»فرانــس بــرس«، »يمكننــا فقــط اإلشــارة 
 لجنــة العمــل خلصــت إلــى نتيجــة 

ّ
إلــى أن

الســلطات  إليــه  توصلــت  ملــا  مخالفــة 
أصــدرت  التــي  الســويدية،  القضائيــة 
أســانج  بحــق  أوروبيــة  توقيــف  مذكــرة 
الســتجوابه في قضية اغتصاب مرفوعة 
ضده. كما أكد محامي أسانج، السويدي 
أن  بــرس«،  »فرانــس  لـ سامويلســن  بيــر 
»خالصــات لجنــة العمــل األمميــة تعنــي 
أن الســويد »تخالــف االتفاقيــة األوروبية 
لحقوق اإلنسان، وعلى القضاء السويدي 
ســحب مذكرة التوقيف«. ومن املتوقع أن 
يصدر هذا القرار رســميًا، اليوم الجمعة. 
إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية، أمس 
الخميس، إنها ستعتقل جوليان أسانج، 
إذا غادر سفارة اإلكوادور في لندن. وقال 
متحدث باسم الشرطة، »أمر القبض على 
أســانج ال يــزال ســاريًا. إذا غــادر الســفارة 

سنبذل ما في وسعنا العتقاله«.
فــي غضون ذلك، أوضح جوليان أســانج 
بيــان  فــي  عامــًا(   44 البالــغ  )االســترالي 
أعلنــت  »إذا  ــه 

ّ
أن الخميــس،  أمــس  لــه، 

األمــم املتحــدة غــدًا )اليــوم( أنني خســرت 
والســويد،  بريطانيــا  ضــد  قضيتــي 
فســأغادر الســفارة ظهــر الجمعــة، وأقبــل 
بتوقيفــي مــن قبــل الشــرطة البريطانيــة 
ألنــه ال يعــود بذلــك معنى لتقديم طلبات 
إذا  »لكــن  وأضــاف،  أخــرى«.  اســتئناف 
أقــّرت بأننــي محــق وأن الــدول األطــراف 
فإننــي  للقانــون،  بشــكل مخالــف  عملــت 
أنتظر أن يعاد لي جواز سفري وتتوقف 

محاوالت اعتقالي«.
أســانج  ســويدية  مواطنــة  واتهمــت 
باغتصابهــا فــي منطقــة ســتوكهولم في 
أغســطس/آب 2010. ويقيــم أســانج منــذ 
يونيو/حزيــران 2012 الجئــًا فــي ســفارة 

اإلكوادور. ويرفض أسانج الذي صدرت 
مذكــرة توقيــف أوروبيــة بحقه، تســليمه 
إلــى الســويد خوفــًا مــن أن تقــوم بدورها 
التــي  املتحــدة  الواليــات  إلــى  بتســليمه 
موقــع  علــى  لنشــره  تحاكمــه  أن  يمكــن 
 500 نحــو   ،2010 عــام  »ويكيليكــس« 
ألــف وثيقــة دفاعية ســرية حول الحروب 
ألــف  و250  وأفغانســتان،  العــراق  فــي 
رســالة دبلوماســية فــي واحــدة مــن أكبر 
التسريبات في تاريخ الواليات املتحدة.
ســبتمبر/ فــي  قــدم  أن  وســبق ألســانج 
أيلــول عــام 2014 شــكوى ضــد الســلطات 
الســويدية والبريطانيــة لــدى »مجموعة 
حــول  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  عمــل« 
بقــاءه   

ّ
أن معتبــرًا  التعســفي،  االعتقــال 

زمنيــة  ملــدة  اإلكــوادور  ســفارة  مقــّر  فــي 
ملحوظــة  أضــرارًا  ألحــق  طويلــة 
القضيــة  أن  ويــرى  النفســية،  بصحتــه 
مؤامــرة أميركيــة ضــده. ووافــق القضــاة 
علــى   ،2015 ربيــع  فــي  الســويديون 
بعدمــا  لنــدن  فــي  أســانج  اســتجواب 
ذلــك،  واســتدعى  مطــواًل.  األمــر  رفضــوا 
إبــرام اتفــاق تعاون قضائي بن الســويد 
واإلكــوادور، لكــن البلديــن لم يتفقا حتى 

اآلن على آليات تلك الجلسة.

رئيس  مكتب  باسم  متحدث  ذكر 
الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، 
الصادر  القرار  أن  الخميس،  أمــس 
األممية  العمل«  »مجموعة  عن 
ليس  التعسفي  باالعتقال  المعنية 
ملزمًا قانونيًا، وال يلغي القرار الذي 
بشأن  البريطاني  القضاء  ــدره  أص
»ويكيليكس«،  مؤسس  اعتقال 

جوليان أسانج.

قرار غير ملزم

الباجي  التونسي  الرئيس  أّن  مراقبون  يرى 
في  كثيرًا  بالغ  )الــصــورة(  السبسي  قائد 
رئيس  ــن حـــدود صــالحــيــات  حــديــثــه ع
في  المعروف  من  إنه  إذ  الجمهورية، 
الحكومة  رئيس  اختار  من  هو  أنه  تونس 
الحبيب الصيد، على الرغم من نفيه ذلك، 
اللعبة  يدير  من  هو  الرئيس  أّن  إلى  مشيرًا 
في  متقيدًا  كان  وإن  بالكامل،  السياسية 

الشكل بحدود الدستور.

إدارة اللعبة

قالت جماعة 
حقوقية معنية 

بحقوق اإلنسان في 
أفريقيا الوسطى، 
إن 8 نساء وفتيات 
على األقل تعرضن 

الغتصاب أو استغالل 
جنسي على يد قوات 
حفظ السالم التابعة 

لألمم المتحدة، 
خالل الشهور األخيرة 
من عام 2015، في 
أحدث اتهام يوجه 

للقوات الدولية، في 
مقدمتها الجيش 
الفرنسي الذي ثبت 

ارتكاب أفراده جرائم 
جنسية.

فضائح جنسية
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اقتصاد
مطالب بامتيازات للدواء التونسي

تونس ـ فرح سليم

تونــس  فــي  األدويــة  مصنعــي  أصــوات  علــت 
للحصــول علــى امتيــازات اســتثمارية جديــدة مــن 
الدولــة، والتخفيــف فــي شــروط التصنيع، بما في 
ذلــك مــدة الحصول على الترخيص لطرح املنتجات الجديدة 

في األسواق.
وتعتبــر معامــل تصنيــع األدويــة فــي تونــس أن االمتيــازات 
االستثمارية الحالية لم تعد كافية لتطور القطاع الذي تبلغ 

مجمل استثماراته قرابة نصف مليار دوالر.
ويســعى الناشــطون فــي قطــاع األدويــة إلــى إقنــاع الحكومــة 
بخفــض مــدة منــح التراخيــص لطــرح املنتجــات الجديدة في 
الســوق املحليــة، مــن 4 ســنوات إلــى ســنة واحــدة، عــالوة على 

مراجعة هامش الربح املحدد بنحو 5% كل خمس سنوات.
تحديــد  فــي  الدولــة  تدخــل  أن  األدويــة  مصنعــو  ويعتبــر 
األســعار يحــول دون تطويــر القطــاع الــذي يحتــاج إلــى ضــح 
تمويالت كبيرة من أجل التوســع واكتســاح أســواق أجنبية، 
مطالبــن بامتيــازات جديدة للمصنعــن، بهدف رفع قدرتهم 

)أكبــر  لشــركة »األدويــة«  العامــة  املديــرة  التنافســية. ودعــت 
تصريــح  فــي  مصمــودي،  ســارة  األدويــة(،  لتصنيــع  شــركة 
إعالمي، إلى النزول بفترة الحصول على التأشيرة لصناعة 
األدوية التي قد تصل إلى 4 سنوات إلى سنة واحدة، مشددة 
منتجاتهــم  لتصديــر  القطــاع  أهــل  مســاعدة  ضــرورة  علــى 
وزيــادة صادراتهــم مــن األدويــة التــي ال تتجــاوز حاليــا %6 
الــذي تصــل  غــرار األردن  أخــرى علــى  فقــط، مقارنــة ببلــدان 

صادراته من األدوية إلى نحو %75.
أرســت  التــي  القالئــل  األفريقيــة  الــدول  مــن  تونــس  وتعتبــر 

الصناعة الدوائية املحلية منذ حوالي 30 عاما.
الخــاص علــى االســتثمار فيهــا  القطــاع  وقــد لعــب تشــجيع 
دورا بــارزا، مــن خالل ضبط إجراءات ترتيبية وقانونية منذ 
التســعينيات، علــى غــرار وقــف توريــد الدواء املصنــع محليا، 
قلــدة فــي نظــام التأمــن علــى املــرض، إلــى 

ُ
وإدراج األدويــة امل

جانــب تمتيــع القطــاع باإلعفــاء الجمركــي عنــد توريــد املــواد 
األولية، وتخفيض نســبة األداء على القيمة املضافة املوظفة 

على هذه الصناعة من 18 إلى %6.
ويؤكــد املســؤول فــي وزارة الصحــة، أنيــس قلــوز، أن صناعة 

األدويــة حققــت نمــوا بنحــو 14% منــذ ســنة 2010. وشــّدد 
قلــوز، فــي تصريــح لـ«العربــي الجديد« على أهمية اســتثمار 
النجاحــات التــي حققهــا القطــاع فــي التصديــر، الفتــا إلى أن 
تونــس لهــا إمكانيــات واســعة فــي التوجــه بهــذه الصناعــة 
الــدول  مــن  العديــد  أن  ســيما  ال  األفريقيــة،  األســواق  نحــو 
أعربت عن رغبتها في االستفادة من التجربة التونسية في 

صناعة الدواء.
وتوجــد فــي تونــس 56 وحــدة إنتــاج دواء، مــن بينها 28 دواء 
بشــريا و6 دواء بيطريــا، و22 لصناعــة التجهيــزات الطبيــة، 
منهــا 50 % مصــدرة كليــا، فــي حن تبلغ قيمــة الصادرات 42 

مليون دينار، إلى ما يعادل 21 مليون دوالر.
ويعتبــر مصنعــو األدويــة أن االنتعاش الذي يحققه القطاع 
تــزال  ال  التــي  قلــدة 

ُ
امل األدويــة  صناعــة  إلــى  أساســا  يعــود 

كلفتهــا متواضعــة، نظــرا لحريــة توريد املــواد األولية، فيما 
العامليــة  املخابــر  مــن  بترخيــص  األدويــة  صناعــة  تــزال  ال 
تواجــه صعوبــات كبيــرة، نتيجــة ارتفــاع كلفــة توريــد املواد 
التونســي مقابــل  الدينــار  قيمــة  بتراجــع  األوليــة وتأثرهــا 

بقية العمالت.

الجزائر ـ  عثمان لحياني

فــي  ومشــتقاته  الحليــب  إنتــاج  مصنــع  عمــال  هــدد 
غــد  مــن  بــدءًا  احتجاجــات،  فــي  بالدخــول  الجزائــر 
لــم  حالــة  فــي  مفتــوح  بإضــراب  ملوحــن  )الســبت(، 

تستجب وزارة التجارة الجزائرية ملطالبهم. 
الجزائريــة  التجــارة  وزارة  العمــال  نقابــة  وطالبــت 
بالنظــر فــي عــدة قضايــا، ومطالبهــم املرتبطة أساســا 
الربــح عــن توزيــع الحليــب، حيــث ظــل  برفــع هامــش 
الهامــش الربحــي لهــذه املادة األساســية يــراوح مكانه 
منذ 15 ســنة، ويقدر بحدود 0.75 ســنتيم، أي أقل من 

دينــار جزائــري واحــد، وهو ما ال يراه العمال مناســبا 
املــادة  هــذه  توزيــع  فــي  الفائــدة  علــى  الضرائــب  مــع 
األساسية وواسعة االستهالك لدى األسرة الجزائرية.
وقالــت النقابــة، فــي بيــان صحافــي أمــس، إن مطالــب 
عمــال توزيــع الحليــب تتمثــل أيضــا فــي رفــع األجــور 
في ظل ارتفاع األسعار، خاصة املواد األساسية، وهو 
القــدرة  العمــال وانخفــاض  قــدرة  مــع  مــا ال يتماشــى 
الشــرائية للمواطــن الجزائــري بشــكل عــام، فضــال عــن 
مطلــب يتعلــق بتجديــد حظيــرة وســائل نقــل الحليــب 
وتوزيعــه عبــر مختلــف الواليات. وقدمــت نقابة عمال 
مراســلتها  فــي  ومشــتقاته،  الحليــب  إنتــاج  مصنــع 

لوزارة التجارة الجزائرية، مهلة عشرة أيام للنظر في 
مطالبها، وهي »مطالب مهنية واجتماعية«، وهو ما 
يعنــي أن عــدم االســتجابة للمطالــب ســيدفع العمــال 
تلبيــة  غايــة  إلــى  مفتــوح  إضــراب  فــي  الدخــول  إلــى 
املطالــب العالقــة منــذ ديســمبر/كانون األول املاضــي. 
قــد  الجزائــري، بختــي بلعايــب،  التجــارة  وكان وزيــر 
وعــد نهايــة ديســمبر/كانون األول املاضــي، املوزعــن 
باالســتجابة ملطالبهــم بعــد أن عقــد اجتمــاع مــع وزير 
العريضــة،  النقــاط  لتحديــد  الفالحــة  ووزيــر  املاليــة 
التــي يمكــن تلبيتهــا. أزمة الحليب في الجزائر ليســت 
وليــدة اليــوم، ففــي كل مرة يدخل العمال في إضرابات 

وتقــدم  الخــط  علــى  الــوزارة  لتدخــل  واحتجاجــات 
مــادة  تعــد  الحليــب  أكيــاس  وأن  الوعــود، خصوصــا 
أساســية في األســرة الجزائرية، وذات استهالك واسع 
فيمــا  الواحــد،  للكيــس  دينــارًا   30 يتجــاوز  ال  بســعر 
تشــير أرقــام وزارة التجــارة الجزائريــة إلــى أن فاتــورة 
واردات الجزائر ملادة مسحوق الحليب من الخارج قد 

بلغت 1.04 مليار دوالر العام املاضي 2015 . 
واتخــذت الحكومــة الجزائريــة تدابيــر مــن أجــل دعــم 
مــادة الحليــب، مــن خالل تطوير شــعبة إنتاج الحليب 
ودعم مربي األبقار، وتمكينهم من االستثمار في هذا 

القطاع ورفع نسبة دعم الحليب الطازج.

أزمة حليب تلوح في األفق في الجزائر

مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي كانت فيه منظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم 

املتحدة )فاو( تستعد أمس لإلعالن 
عن حدوث انخفاض حاد في 

أسعار األغذية العاملية، ال سيما في 
أسعار السكر واأللبان والحبوب 

والزيوت النباتية ومنتجات األلبان 
واللحوم، كان سعر طن األرز يزيد 

في األسواق املصرية بنحو 700 
جنيه وبما يعادل 90 دوالرًا في 

يوم واحد.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة 

فاو عن حدوث هبوط حاد في 
أسعار جميع السلع الغذائية 

األساسية تجاوز 21% خالل الـ 13 
شهرًا املاضية، كانت أسعار املواد 
الغذائية تسجل ارتفاعات قياسية 
في السودان، خاصة مع القرارات 
األخيرة التي أصدرتها الحكومة 

ومنها زيادة الضرائب ورفع أسعار 
البنزين والسوالر وتحرير أسعار 
املحروقات. ويتكرر السيناريو في 
معظم الدول العربية بال استثناء، 

خاصة تلك التي تشهد حروبًا 
وقالقل سياسية، حتى دول الخليج 

الثرية نفسها باتت تعاني من داء 
ارتفاع األسعار خاصة الوقود 

والكهرباء واملياه.
ال أمل إذا ما قلت إن أكثر فقراء 

العالم ظلمًا هم الفقراء العرب، وأنه 
إذا كان نظرائهم من فقراء العالم 
يواجهون مشكلة واحدة أو عدة 
مشكالت ناجمة عن محدودية 

املوارد املتاحة للدولة وتراجع 
إيرادات الخزانة العامة للدولة، فان 

فقراء العرب يعانون من أطنان من 
املشاكل الحادة ناجمة عن انتشار 

الفساد وتفشيه بني كل طبقات 
املجتمع، والبذخ الحكومي وقيام 
بعض كبار املسؤولني بتهريب 

أموال الدولة للخارج، واستحواذ 
عدد قليل من رجال األعمال على 

أكثر من 90% من ثروات املجتمع. 
وإذا كان فقراء العالم باتوا 

يستفيدون من أي تراجع في 
أسعار السلع والخدمات، إال أن 
نظراءهم العرب ال يستمتعون 

بهذه امليزة، بل وتزيد معاناتهم 
وأوضاعهم املعيشية يومًا بعد يوم 

رغم تراجع األسعار عامليًا.
لنأخذ مثالني صارخني على 

ذلك، األول يتعلق بسعر الوقود 
واملشتقات البترولية من بنزين 
وسوالر وغاز وغيره، والثاني 
يتعلق باألغذية، وكال البندين 

يمثالن الجزء األكبر من إنفاق 
األسرة العربية خاصة الفقراء 

الذين يمثلون األغلبية الساحقة من 
حجم السكان.

فأسعار الوقود واألغذية انهارت 
في األسواق الدولية قاطبة، وبالتالي 

بات الفقراء في أوروبا وأميركا 
واليابان والصني وغيرها من 

دول العالم ينعمون بوقود وغذاء 
رخيص، أما في املنطقة العربية 

فقد شهدت قاطبة ارتفاعات 
قياسية في أسعار هاتني السلعتني 

الحيويتني بحجة تفاقم مشكلة 
عجز املوازنات العامة وتراجع 
إيرادات الدولة وتهاوي أسعار 

النفط والغاز. 
وكأن الحكام العرب ال يريدون 

للفقراء االستفادة من مزايا ال دخل 
لهم بها.

حمل فقراء 
العرب الثقيل

التضخم يزعج 
أوروبا

قال رئيس البنك املركزي 
األوروبــي ماريو دراغي، 
معــدل  انخفــاض  إن 
يســتمر  لــن  التضخــم 
 رغــم وجــود قــوى 

ً
طويــال

العاملــي  االقتصــاد  فــي 
فــي  تعمــل علــى خفضــه 

الوقت الحالي.
وذكــر دراغي، في مؤتمر 
صحافــي أمــس، أن عــدم 
لهبــوط  االستســالم 
معــدل التضخم ســيكون 
العامــل املؤثــر فــي رفعــه 
البالــغ  املســتهدف  إلــى 
2%، محــذرًا مــن أن قبــول 
ســيعني  الهبــوط  هــذا 
التضخــم  واقــع  تكريــس 

املنخفض.
البلــدان  وتعانــي 
تراجــع  مــن  املتقدمــة 
أدنــى  التضخــم  معــدل 
املســتهدف، بفعل هبوط 
والغــذاء،  النفــط  أســعار 
ما أثار جداًل حول ما إذا 
كان على البنوك املركزية 
املعــدالت  هــذه  قبــول 
كـــ  للتضخــم  املنخفضــة 

»واقع جديد«. 
وكان دراغي، قد أعلن في 
الشــهر املاضــي أن البنــك 
املركزي األوروبي ســوف 
برنامجــه  تقييــم  يعيــد 
للتيســير الكمي ملعالجة 

التضخم.

»تويوتا« تقضي على عالمتها التجارية »سيون«
طرحها  تم  التي  »سيون«  التجارية  العالمة  أن  يبدو 
حيث  التقاعد،  سن  بلغت  قد   2003 عام  في  للشباب 
مبيعات  أكبر  وصاحب  الياباني  السيارات  مصنع  قرر 
واستبدالها  التجارية  العالمة  تلك  على  القضاء  عالميًا 
بعالمة »تويوتا«. وقالت الشركة اليابانية: »مع بيع أكثر 
لـ  جدد  عمالء  لصالح  أكثرها  سيون  سيارة  مليون  من 
»تويوتا« نستطيع أن نؤكد أنها قد حققت أهدافها«.

»شتات أويل« تخفض االستثمارات
خالل  استثماراتها  خفض  أويل«  »شتات  شركة  أعلنت 
على  الحفاظ  يستهدف  قرار  في  الحالي،  العام 

النفط  أسعار  هبوط  مع  النقدية  التوزيعات  مستويات 
حول العالم. وذكرت الشركة النرويجية األكبر في مجال 
اإلنفاق  لخفض  تخطط  أنها  الخميس،  اليوم  النفط، 
الرأسمالي إلى 13 مليار دوالر خالل عام 2016 مقابل 14.7 

مليار دوالر في العام الماضي.

كونوكو فيليبس تقلص توزيعات األرباح
الرأسمالية  نفقاتها  فيليبس  كونوكو  شركة  خفضت 
استمرار  مع  الفصلية  توزيعاتها  وقلصت   2016 لعام 
الذي يفرض ضغوطًا على  الخام  النفط  هبوط أسعار 
وأعلنت  والغاز.  للنفط  مستقلة  أميركية  شركة  أكبر 

الشركة عن تكبدها خسارة فصلية أكبر من المتوقع.

شل تسجل أدنى ربح سنوي في 13 عامًا
أوروبا  في  نفط  شركة  أكبر  شل  داتش  رويال  أعلنت   
ال  ما  لها في  ربح سنوي  أدنى  الخميس تحقيق  أمس 
أسعار  هبوط  جراء  األرباح  تضرر  مع  عامًا   13 عن  يقل 
على   %87 هبطت   2015 أرباح  إن  شل  وقالت  النفط. 

أساس سنوي إلى 1.94 مليار دوالر.

هوندا تستدعي 2.2 مليون سيارة
إنها تستدعي 2.23 مليون  قالت شركة هوندا موتور 
لسيارات  استدعائها  نطاق  بذلك  لتوسع  أخرى  سيارة 
شركة  إنتاج  من  هوائية  بوسائد  مزودة  الصنع  حديثة 

تاكاتا في أميركا الشمالية إذ قد تكون معيبة.

شركات عالمية
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اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

بدأت الحكومة الشرعية في اليمن 
القطاع  لسحب  اقــتــصــاديــة  حــربــا 
وإيــقــاف  الحوثيني،  مــن  املصرفي 

عبثهم بالقطاع املالي في البالد.
وأكدت مصادر حكومية، لـ »العربي الجديد«، 
الهدنة االقتصادية  قــررت وقف  الحكومة  أن 
مع الحوثيني وبدأت مشاورات مع مؤسسات 
املليشيا على  عربية ودولية إلنهاء سيطرة 

القطاع املالي واملصرفي اليمني.
وأوضحت املصادر أن القرار الحكومي يأتي 
تــمــارســه جماعة  الــــذي  الــعــبــث،  عــلــى خلفية 
فــي الــقــطــاع املــصــرفــي الــيــمــنــي واســتــنــزافــهــا 
لتمويل  للبالد  األجنبي  النقدي  االحتياطي 
خــارج  إضافية  الــتــزامــات  وتغطية  حروبها، 

موازنة البالد.
وبــحــســب املــــصــــادر نــفــســهــا، فــــإن الــحــكــومــة 
ــافـــظ الــبــنــك  ــحـ ــلــــول ملـ ــلـــى وضــــــع حــ تـــعـــمـــل عـ
املـــركـــزي لــســرعــة إيــجــاد بــنــوك بــديــلــة وعمل 
مالي بديل، مع االستفادة من األصول الثابتة 
ــن الـــــخـــــارج، ونـــقـــل االعــــتــــمــــادات املـــركـــزيـــة  مــ
وصالحيات اإلنفاق إلى مدينة عدن )جنوبي 
االقتصادي  الخناق  تضييق  بهدف  اليمن(، 

والتمويلي على تحالف الحوثيني وصالح.
وأوضحت املصادر أن وزير املالية سيمارس 
مــهــامــه مـــن مــديــنــة عــــدن، الــعــاصــمــة املــؤقــتــة 
ــل مـــــع فــــريــــق اقــــتــــصــــادي  ــمـ ــعـ ــيـ ــن، وسـ ــمـ ــيـ ــلـ لـ
شــامــل لــوضــع خطة املــوازنــة الــعــامــة للدولة 
بــاالســتــفــادة مـــن املــــــوارد املــحــلــيــة لــلــمــوانــئ، 
وقـــطـــاع الـــنـــفـــط، والــــغــــاز، وقـــطـــاع الـــطـــيـــران، 
ــافــــة إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــالت  بــــاإلضــ

خارجية مباشرة. 
ــة مــــن املــجــتــمــع  ــدعـــومـ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة، املـ
ــع الـــحـــوثـــيـــني عــلــى  ــ ــد اتـــفـــقـــت مـ ــ الــــــدولــــــي، قـ
ــقــــطــــاع  اســـتـــقـــاللـــيـــة املـــــصـــــرف املــــــركــــــزي والــ
املصرفي بشكل عام، وتجنيبه الصراع القائم 

ملنع انهيار العملة الوطنية والقطاع املالي.
وحــتــى نهاية الــعــام املــاضــي، كــانــت إيـــرادات 
الشرعية  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  بعض 
ــركــــزي الــيــمــنــي  تـــــورد إلــــى حـــســـاب الــبــنــك املــ
اتفاق  بحسب  الحوثيني،  لسيطرة  الخاضع 

الهدنة االقتصادية مع الحوثيني.
وأكد مدير منفذ الوديعة بحضرموت، مبارك 
ــيـــعـــري، األســــبــــوع املــــاضــــي، أن جــمــيــع  الـــصـ
إيــــــرادات املــنــفــذ الــخــاضــع لــســيــطــرة السلطة 
البنك املركزي في  إلى  الشرعية تم توريدها 
»بلغت  بــيــان:  فــي  الصيعري،  وقـــال  صنعاء. 
إيرادات املنفذ خالل العام املاضي 2015 نحو 
كامل  تــوريــد  وتــم  يمني،  ريـــال  مليار   19.67

االيرادات إلى البنك املركزي اليمني«.
وكان نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، 
يناير/كانون  نهاية  كشف،  قد  بحاح،  خالد 

الحوثي سحبت  أن مليشيا  املاضي،  الثاني 
تــرلــيــونــا ونـــصـــف تــريــلــيــون ريـــــال )نـــحـــو 7 
لــتــمــويــل   2015 ــام  عــ خــــالل  دوالر(  مـــلـــيـــارات 
املدنيني،  استهدفت  الــتــي  العبثية  حــروبــهــا 
فيما قال وزير الخارجية اليمني إن جماعة 
استقاللية  عــلــى  االتـــفـــاق  نقضت  الــحــوثــيــني 
ــالـــي، وأجـــرت  ــركـــزي والــقــطــاع املـ املـــصـــرف املـ
وإنــهــا  املــالــيــة،  وزارة  فــي  مــخــالــفــة  تعيينات 
تعطل انعقاد مجلس إدارة املصرف املركزي.

وعـــني الــحــوثــيــون، مــنــتــصــف يــنــايــر/كــانــون 
إدارة  ملجلس  ،رئيسا  الالعي  محمد  الثاني، 
الزراعي )حكومي(،  بنك التسليف التعاوني 
خــالــد بحاح  الحكومة  رئــيــس  ورغـــم توجيه 
بإلغاء القرار، أصر الحوثيون على ممارسة 
الالعي ملهامه كرئيس للبنك ومقره بصنعاء 

التي تخضع لسيطرتهم.
وبدأ الالعي، األحد، ممارسة مهامه كرئيس 
للبنك بموجب قرار صادر عن اللجنة الثورية 
أول  ظهر  وعند  الحوثيني،  لجماعة  التابعة 
مــن أمــس، األربــعــاء، أوقــفــت شركة »ويسترن 
يونيون« تعامالتها مع البنك بسبب سيطرة 
مـــلـــيـــشـــيـــا مـــســـلـــحـــة عـــلـــيـــه، حـــســـب مـــصـــادر 
مصرفية أكدت لـ »العربي الجديد« أن جميع 
املؤسسات املالية تتجه لوقف تعامالتها مع 
أكــبــر بنك حكومي يمتلك  الـــذي يعد  الــبــنــك، 

شبكة واسعة من الفروع داخليا وخارجيا.
واعــتــبــر الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــيــمــنــي، أمــني 
مــحــمــد الــخــرســانــي، أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
تقاتل بدون سالح البنك املركزي الذي ال يزال 

بيد تحالف الحوثيني وصالح.
وقال الخرساني لـ »العربي الجديد«: رئيس 
الوزراء أعلن عن رصد 20 مليار ريال إلنعاش 
الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة فـــي املــحــافــظــات املـــحـــررة، 
خارجية،  تمويالت  على  للحصول  ويسعى 
البنك  من  االنقالبية تصرف  املليشيا  بينما 
املركزي مئات املليارات من الرياالت وتمارس 

العبث بالقطاع املالي والنقدي«.

أربيل ـ العربي الجديد

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس 
الــخــمــيــس، عـــن تــطــبــيــق بــرنــامــج الســتــقــطــاع 
نسبة مــن رواتـــب موظفيها تــتــراوح بــني 15 
ادخــارًا  املستقطعات  تلك  معتبرة   ،%75 إلــى 
إجباريا لدى وزارة املالية، ويتم صرفها حني 

توفر األموال لدى الحكومة.
وكـــان الــبــرملــان الــعــراقــي قــد صـــّوت، منتصف 
ديسمبر/كانون األول املاضي، على استقطاع 
3% مــن رواتــــب املــوظــفــني واملــتــقــاعــديــن كافة 
ــبـــالد، مــشــيــرًا إلــى  لــســد عــجــز املـــوازنـــة فـــي الـ
االســـتـــقـــطـــاعـــات ســتــذهــب  تــلــك  مـــن  أن %40 
لــلــنــازحــني فــيــمــا تــذهــب 30% مــنــهــا للحشد 
الشعبي، بينما لم يتم ذكر الجهة التي سيتم 
توجيه النسبة الباقية لها من االستقطاعات. 
غير أن اإلقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي 

أقر نسبة استقطاعات تفوق ذلك بكثير. 
وقال املتحدث باسم حكومة إقليم كردستان 
ــــي، فـــي مــؤتــمــر صحافي  الـــعـــراق، ســفــني دزئـ
عــقــده بــأربــيــل أمـــس، إن »الــحــكــومــة أصـــدرت 
قــرارًا مؤقتا سيسري مفعوله لحني الخروج 

من األزمة املالية، ويقضي باستقطاع نسبة 
تتراوح بني 15 إلى 75% من رواتب املوظفني 
االستقطاع  »نسبة  أن  مبينا  واملتقاعدين«، 
ستكون وفقا للراتب، بحيث يجري استقطاع 
النسبة األكبر من الرواتب الكبيرة، والنسبة 

األقل للرواتب الصغيرة«.
االســتــقــطــاع سيشمل  بــرنــامــج  أن  ــــح  وأوضــ
قــوات  املــدنــي، وتستثنى منه  القطاع  رواتـــب 

البشمركة والقوات األمنية املختلفة.
ــذه، ســتــتــراوح  ــ ــق الــخــطــة الــحــكــومــيــة هـ ــ ووفـ
رواتــــب املــوظــفــني بــني 300 ألـــف ديــنــار كحد 

أدنى ومليوني دينار كحد أعلى.
وتأمل الحكومة وفق هذا البرنامج أن تتمكن 

من دفع الرواتب بشكل شهري ومنتظم.

وقـــــــررت الـــحـــكـــومـــة اعـــتـــبـــار رواتـــــــب األشـــهـــر 
األربـــعـــة األخـــيـــرة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، والــتــي 
اآلن، ديونا للموظفني لدى  لم تدفعها حتى 

الحكومة ستصرف حني توفر األموال.
ــة مــهــمــة تـــدقـــيـــق إيـــــــرادات  ــاطــ كـــمـــا قــــــررت إنــ
حكومية  جــهــات  مــن  مشتركة  للجنة  الــنــفــط 
الرقابة  تشديد  كــذلــك  أجنبية،  وشــركــة  عــدة 
على األســــواق بــهــدف مــالءمــة أســعــار السلع 
املختلفة ورسوم املدارس الخاصة والعيادات 
الـــطـــبـــيـــة ورســـــــوم الـــكـــهـــربـــاء، وفـــــق الـــوضـــع 

االقتصادي الحالي للمواطنني.
ــان بــــأزمــــة اقــتــصــاديــة  ــتـ ــردسـ ويـــمـــر إقـــلـــيـــم كـ
حادة منذ أكثر من عام، بعد توقف الحكومة 
االتحادية العراقية عن صرف حصة اإلقليم 
بعد  األزمــة  تفاقمت  ثم  العامة،  امليزانية  من 
األســواق  فــي  النفط  الكبير ألســعــار  التراجع 
العاملية، إذ يعتمد اإلقليم بشكل بكبير على 

اإليرادات النفطية في تدبير نفقاته.
ــى مــبــلــغ 730  ــ ــيـــم إلـ ــلـ ــتـــاج حـــكـــومـــة اإلقـ وتـــحـ
مليون دوالر شهريا لصرف رواتب املوظفني 
ــم 1.4  ــددهــ ــــن يــبــلــغ عــ ــذيـ ــ واملـــتـــقـــاعـــديـــن، والـ

مليونا.

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تسعى حكومة الرئيس السوري، بشار األسد، 
القمح، عبر وســطــاء خارجيني،  إلــى اســتــيــراد 
ــورط مـــســـؤولـــني ســـوريـــني مــقــربــني من  ــ بــعــد تـ

األسد بصفقات فساد تتعلق بشراء القمح.
ــن قـــلـــة مـــحـــصـــول الــقــمــح  ــة مــ ــوريــ ــانـــي ســ ــعـ وتـ
باألسواق، إثر خروج معظم األراضي الزراعية 
املعارضة  سيطرت  حيث  النظام،  سيطرة  عن 
ــدن الـــزراعـــيـــة، في  ــ وتــنــظــيــم »داعــــــش« عــلــى املـ
شمالي ســوريــة. وكشفت مــصــادر خــاصــة في 
دمشق أن مسؤواًل مقربا من الرئيس السوري 
»اســتــورد العام املاضي مــواد غذائية منتهية 
الــصــالحــيــة، منها عــشــرات األطــنــان مــن األرز، 

وزعوها بالجملة على التجار » .
وقـــالـــت املــــصــــادر، الـــتـــي طــلــبــت مـــن »الــعــربــي 
 عن املواد غير 

ً
الجديد« عدم ذكر اسمها: فضال

الصالحة لالستخدام اآلدمي، فقد تم اكتشاف 
تــالعــب بــاألســعــار فــي عــقــود اســتــيــراد القمح 
من فرنسا وروسيا، مما دفع وزارة االقتصاد 
العـــتـــمـــاد وســـطـــاء مـــن لــبــنــان لـــتـــوريـــد الــقــمــح 
الطري الالزم لصناعة الخبز بسعر 250 دوالرًا 

للطن الواحد«.
وأكــــد املــصــدر أن املـــخـــزون االســتــراتــيــجــي من 

القمح في سورية لم يعد يكفي أليام.

ــال مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــحـــبـــوب الــحــكــومــيــة،  ــ وقــ
مــاجــد الــحــمــيــدان، إن املــؤســســة غـــّيـــرت خــالل 
املحافظات  فــروع في  املاضي 4 مديري  العام 
بــفــســاد بعضهم، حــيــث تمت  ألســبــاب تتصل 
للرقابة  املــركــزيــة  الهيئة  إلـــى  ملفاتهم  إحــالــة 

والتفتيش.
وأضــاف املسؤول الــســوري، خــالل تصريحات 
صحافية نشرت أمــس األول، أن بــالده أبرمت 
خمسة عقود في شهر يونيو/حزيران املاضي 

القمح  عبر الخط االئتماني اإليراني، لتوريد 
الطري، وصــل منها خــالل العام املاضي نحو 
86.2 ألـــف طــن عــلــى أن يــتــم اســتــكــمــال تنفيذ 
الــجــاري. وثبتت املؤسسة  الــعــام  العقد خــالل 
قبل يــومــني، عــقــدًا مــع شــركــة لبنانية لتوريد 

200 ألف طن قمح طري.
وتعاني ســوريــة مــن أزمـــات خانقة فــي تأمني 
سيطرة  بسبب  إنتاجها  تــراجــع  بعد  الــقــمــح، 
ــي الـــزراعـــيـــة وارتـــفـــاع  ــ املــعــارضــة عــلــى األراضــ
أسعار مستلزمات اإلنــتــاج، مما دفــع كثيرين 
لتبوير األراضي، في ظل تكاليف تفوق أسعار 
القمح، التي لم يزد سعر الكيلوغرام فيه عن 61 
ليرة املوسم املاضي، )الدوالر بنحو 400 ليرة(.

وبلغ إنــتــاج محصول القمح فــي ســوريــة 412 
ــــق مــــا أعــلــنــت  ــام 2015، وفـ ــ ــــالل عـ ــــف طــــن خـ ألـ
مــؤســســة الــحــبــوب الــتــابــعــة لــــــوزارة الــتــجــارة 
بكثير  أقــل  املستهلك، وهــو  الداخلية وحماية 
عما كان عليه اإلنتاج قبل الثورة، وقت تجاوز 
ــرم بــرغــل،  ــ ــال أكـ ــ ــن. وقـ عــتــبــة أربـــعـــة مـــاليـــني طــ
مهندس زراعي سوري، لـ »العربي الجديد«، إن 
التأخر في صرف مستحقات القمح للفالحني، 
ــيـــف الــبــاهــظــة  ــالـ ــكـ ــتـ والــــســــعــــر املـــنـــخـــفـــض والـ
ــــن مــــحــــدوديــــة األراضـــــــي   عـ

ً
ــال ــة، فــــضــ ــ ــزراعـ ــ ــلـ ــ لـ

الزراعية، جميعها ساهمت في انخفاض رقعة 
األراضي املزروعة بالقمح.

استرجاع الثروات

)Getty( تراجع محصول القمح في سورية

كردستان العراق يستقطع 75% من رواتب موظفيه

مقربون من األسد يتربحون من صفقات استيراد القمح

الحكومة اليمنية تبدأ معركة 
السيطرة على المصارف

السودان يبدأ 
إجراءات صارمة 
لخفض النفقات

بعد االتفاق على هدنة 
في مجال المصارف، 

وعودة محافظ البنك 
المركزي اليمني إلى 

صنعاء بتوجيه رئاسي، 
اشتعلت معركة السيطرة 

على المصارف

تقشف مصارف

فساد

11.75
من  مزيدًا  مراقبون  يرّجح 
بسبب  الغاز  أسعار  ارتــفــاع 
للقطاع  الــدولــة  ســمــاح 
ــخــاص بــاســتــيــراد الــمــادة  ال
العمالت  تــوفــر  أن  دون 
الرسمي  بالسعر  األجنبية 
)6.1 جنيه للدوالر( ما يدفع 
السوق  إلــى  المستوردين 

السوداء.

تحقيق

استنزف الحوثيون 3 مليارات 
دوالر من االحتياطي 

النقدي األجنبي

مخاوف من انفالت 
األسعار في ظل ضعف 

األجهزة الرقابية

قلصت الحكومة دعم 
السلع االستراتيجية بنحو 

10% في موازنة 2016

تحتاج حكومة اإلقليم 
إلى 730 مليون دوالر 
شهريًا لصرف الرواتب

الخرطوم ـ العربي الجديد

أزمــة جديدة تطل برأسها لترهق 
كاهل املواطن البسيط في السودان 
بإعالن الحكومة األسبوع املاضي 
بتحرير  تتصل  اقتصادية  ــراءات  إجــ لحزمة 

أسعار بعض املحروقات وزيادة الضرائب.
 ورفــعــت الحكومة أســعــار غــاز الطهو بنحو 
 12.5 الغاز سعة  فــزاد سعر أسطوانة   %300
كيلو من 25 جنيها سودانيا إلى 75 جنيها 
في العاصمة، فضال عن تحرير أسعار وقود 
الفيرنس )املـــازوت( ووقــود الــطــائــرات، وفتح 
ــبــــاب أمــــــام اســـتـــيـــراد تـــلـــك الـــســـلـــع لــلــقــطــاع  الــ

الخاص.
وتــــأتــــي تـــلـــك الـــــقـــــرارات بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــن 
تصديق البرملان على املوازنة العامة للدولة، 
ــرارات وإن  ــ ــقـ ــ والـــتـــي خــلــت تــمــامــا مـــن تــلــك الـ
ــقـــوانـــني املــصــاحــبــة لــهــا تــشــيــر إلــى  كـــانـــت الـ
اقتصادية  ــراءات  إجـ تتضمن  حكومية  خطة 

تقشفية.
وتــتــضــمــن الـــتـــعـــديـــالت عــلــى قـــانـــون الــقــيــمــة 
املـــضـــافـــة نــصــا أجـــــاز لـــأمـــني الـــعـــام لـــديـــوان 
الــضــرائــب وضـــع ضــوابــط إجــرائــيــة بتحديد 
القيمة املضافة من ثمن  مبلغ الضريبة على 
السلع والخدمات واألعمال بما يتماشى مع 
واملستوردين  املنتجني  بعض  نشاط  طبيعة 

ومقدمي الخدمات واألعمال.
أنــه فتح الباب  الــذي رأى فيه مراقبون  األمــر 
أمام الديوان لتعديل فئة الضريبة املحددة بـ 
17% لبعض األنشطة دون الرجوع للبرملان، 
وهـــي ضــريــبــة ذات تــأثــيــر مــبــاشــر فـــي حــيــاة 

املواطن. 
ــار،  ــعــ ــانــــون رســـــم تـــركـــيـــز األســ كـــمـــا أعـــطـــى قــ
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــق فــــي زيـــــــادة أســــعــــار الــســلــع 
اإلســتــراتــيــجــيــة مــتــى شـــــاءت دون الـــرجـــوع 
لــلــبــرملــان، حــيــث أجـــاز ملجلس الـــــوزراء فــرض 
ــم تــركــيــز عــلــى أســعــار الــســلــع املــســتــوردة  رسـ
والــغــازولــني  الــبــنــزيــن  مــن  محليا  املنتجة  أو 
باستثناء  واملــســتــورد،  املنتج محليا  والــغــاز 
الوارد من دول الكوميسا، كما أجاز للحكومة 
تعديل رسوم تلك السلع وفقا لجداول محددة 
من وقت آلخر بإضافة أو حذف أي سلعة من 

الــعــام الحالي مبلغ  السلع. ورصـــدت مــوازنــة 
9.2 مليارات جنية لدعم السلع االستراتيجية 
بانخفاض 10% عن اعتمادات العام املاضي.

ويـــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن تــلــك الـــخـــطـــوات من 
املواطنني  تؤثر مباشرة في حياة  أن  شأنها 
بــارتــفــاع األســعــار خــاصــة الــخــبــز والــكــهــربــاء 
ــه قــطــاع  ــذي يــتــأثــر بـ ــ فــضــال عـــن اإلســـمـــنـــت الـ
الــذي  املـــازوت  أســعــار  لتحرير  بالنظر  البناء 
ــاقـــة والــصــنــاعــة  يــســتــخــدم فــــي قـــطـــاعـــي الـــطـ

عموما.
ويــتــخــوف مــراقــبــون مــن انــفــالت األســعــار في 
ــالـــســـودان.  ــزة الـــرقـــابـــيـــة بـ ــهــ ظــــل ضـــعـــف األجــ
وبــالــفــعــل عــمــدت مــخــابــز لــرفــع ســعــر الــخــبــز، 
بدال  إلــى نصف جنيه  الرغيف  فوصل سعر 
من ربع جنيه الشهر املاضي، رغم تحذيرات 
الــحــكــومــة وتــأكــيــداتــهــا بــعــدم زيـــــادة أســعــار 

الغاز للمخابز.
إنــهــا فوجئت في   - - موظفة  وتــقــول سميرة 
اليوم الثاني إلعالن أسعار جديدة للغاز في 
الــخــرطــوم بــأن بيعت لها األســطــوانــة بمبلغ 
75، مشيرة  املعلن  السعر  أن  رغــم  85 جنيها 

املحل تعلل  أنها عندما جادلت صاحب  إلــى 
بتكاليف اإليجار والنقل.

ويــشــتــكــي وكــــالء الـــغـــاز مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــاره، 
مــا يؤثر على قيمة أربــاحــهــم. ويــقــول محمد 
صاحب محل غاز: »كثيرون قد يهجرون تلك 
املهنة ألنها ال تغطي نفقاتهم، فضال عن أنه 
برغم الزيادات الكبيرة فاملادة غير متوفرة«. 

أمــــا أصـــحـــاب املــطــاعــم فــيــشــتــكــون أيــضــا من 
ارتفاع كلفة إنتاج الطعام بفعل زيادة أسعار 
الغاز، ما يهدد عملهم، خاصة وأن أية زيادات 
في األسعار من شأنها تقليل الــرواد بالنظر 

إلى التكلفة العالية للمعيشة. 
ويــقــول عــبــدالــلــه - صــاحــب مــطــعــم: »أستهلك 
الغاز في حــدود 700 جنيه، ما يعني  يوميا 
الجديدة  األسعار  مع  القيمة ستتضاعف  أن 
وهي تكاليف إضافية، من أين سأغطيها؟ فال 
خــيــار ســوى زيـــادة أســعــار الــخــدمــات املقدمة 
وهي بالطبع مخاطر قد تفقدني نصف رواد 

املطعم«. 
وتـــدافـــع وزارة املــالــيــة عـــن قـــراراتـــهـــا بــشــدة، 
بــدرالــديــن محمود،  املالية  وزيــر  اعتبر  حيث 
أن خـــروج الــحــكــومــة مــن دعـــم الــغــاز وتحرير 
أسعاره بجانب املازوت ووقود الطائرات جاء 
النفط  أسعار  النخفاض  املناسب  الوقت  في 
القرارات تصحيحا ملسار  عامليا، معتبرا في 
االقتصاد وإزالة للتشوهات وضمانا لتوفير 
ــا عـــبـــر الـــقـــطـــاع الـــخـــاص.  ــهـ ــعـ الـــســـلـــع وتـــوزيـ
ــر فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إلـــى  ــوزيــ ــار الــ ــ ــ وأشـ

ومراقبتها  األســعــار  بتركيز  الحكومة  الــتــزام 
من  الخاص  القطاع  إعفاء  مؤكدا  باستمرار، 
الــجــمــارك الــتــي قـــال إن إيـــراداتـــهـــا مــن سلعة 

الغاز وصلت 1.2 مليار جنيه.
 لكن في املقابل يؤكد القطاع الخاص أنه لم 
يطلب من الحكومة اتخاذ قرارات تضيق على 
السماح  فــي  اقتصرت  مطالبته  وأن  املــواطــن 
باالستيراد  الــغــاز  بمجال  العاملة  للشركات 

وبذات السعر الحكومي.
ويؤكد رئيس اتحاد أصحاب العمل باإلنابة 
وصـــاحـــب إحـــــدى أكـــبـــر شـــركـــات الـــغـــاز علي 
ــا في  أبــــرســــي، أن الــحــكــومــة لـــم تــقــم بــــدورهــ
تغطية فجوة الغاز، مشككا في األرقــام التي 

قدرت بها الفجوة بنحو 48 ألف طن شهريا.
وقال لـ »العربي الجديد« إن الفجوة الحقيقية 
تقترب من 70 ألف طن شهريا، مشيرا إلى أن 
هــنــاك 11 شــركــة عــامــلــة فــي الــغــاز انخفضت 
معدالت مبيعاتها إلى النصف بسبب البطء 
الحقيقية  األرقـــام  مــع  التعامل  فــي  الحكومي 

لالستهالك املحلي.
 وتــابــع: »لـــم نطلب زيــــادة أو تــحــريــر أســعــار 
الــغــاز وإنــمــا مــســاواتــنــا بــالــقــطــاع الحكومي 
فــي تــوفــيــر الــغــاز بــالــســعــر املــوحــد بــاعــتــبــاره 

مخرجا لأزمة«.
ــبــــررات الــحــكــومــة لــتــدعــيــم  وانـــتـــقـــد خـــبـــراء مــ
قراراتها بتحرير األسعار للغاز وبعض املواد 
املنطقية،  بغير  املــبــررات  واصــفــني  البترولية 
كيلو   12.5 الــغــاز سعة  أســطــوانــة  أن  السيما 
تستحوذ وحدها على نحو 17.5% من الحد 
األدنــى لأجور واملــقــدر بحدود 425 جنيها، 
مــرجــحــني تــضــاعــف أســـعـــار الـــغـــاز مستقبال 
باالستيراد  الــخــاص  للقطاع  الــدولــة  لسماح 
بــالــســعــر  الـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة  تـــوفـــر  دون أن 
الرسمي )6.1 جنيهات للدوالر( ما سيقودهم 
إلى اللجوء للسوق السوداء والتي يصل فيها 

سعر الدوالر إلى 11.75 جنيها.
الـــحـــكـــومـــة  ــادر مــــســــؤولــــة، إن  ــ ــــصـ ــول مـ ــ ــقـ ــ وتـ
ترتب إلعــالن تحرير أســعــار مزيد مــن املــواد 
الخاص  القطاع  أمــام  الباب  وفتح  البترولية 
الســـتـــيـــرادهـــا وهــــي ســيــاســيــة يــتــوقــع معها 

مراقبون زيادة أسعار املحروقات.
ــرار املـــرتـــقـــب ســيــمــنــح الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــقــ والــ
الحق في استيراد املواد البترولية بأنواعها 
منحهم جملة  بــجــانــب  قــيــود  دون  املــخــتــلــفــة 
إعـــــــفـــــــاءات تـــتـــصـــل بــــالــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم 
الــجــمــركــيــة، فــضــال عــن إلــزامــهــا بــاملــواصــفــات 
التي تقرها وزارة النفط للمواد املستوردة مع 

وضع أسعار عادلة للمستهلك دون شطط.
ــــرى املــحــلــل االقـــتـــصـــادي أحـــمـــد كـــمـــال، أن  ويـ
أيــة زيـــادة فــي األســعــار ترفع معدل التضخم 

الـــعـــام، وهـــو ظــاهــرة سلبية فــي أي اقــتــصــاد 
تؤثر على املعيشة وتخنق القدرات الشرائية 

للمواطنني.
وكلما كان التضخم مرتفعا، فقدت املنتجات 
قــوتــهــا الــتــنــافــســيــة فـــي الـــســـوق الــخــارجــيــة، 
فضال عن ارتفاع تكلفة املواد املستوردة على 
املـــواطـــن، مــا يــحــمــل انــعــكــاســات سلبية على 
املــدفــوعــات للدولة،  املــيــزان التجاري ومــيــزان 

وفق كمال.
ــار املــــــازوت  ــعــ ــر كـــمـــال أن تـــحـــريـــر أســ ــبـ ــتـ واعـ
ــاز الــــطــــائــــرات يــضــيــع عـــلـــى الــــدولــــة أحـــد  ــ وغــ
من  تحصلها  التي  الصعبة  العمالت  مـــوارد 
مطار  من  بالوقود  األجنبية  الطائرات  تــزود 

الخرطوم.    تقشف  
الفقراء

بدأت الحكومة السودانية تطبيق حزمة من اإلجراءات التقشفية بهدف تقليص دعمها الذي 
تعتبره إنهاكا لموازنة البلد الفقير، فرفعت سعر غاز الطهو ثالثة أضعاف، ليفاجأ المواطنون 
أن سعر األسطوانة الواحدة يفوق 17.5% من قيمة الحد األدنى لألجور الذي تقره الحكومة

اتفاقيات بشأن النفط والطاقة بين جوبا والخرطوم

الخرطوم ـ العربي الجديد

وقــعــت دولــتــا الــســودان وجــنــوب الـــســـودان، اتــفــاقــن للتعاون بشأن 
من حقول  خــام  نفط  ــدادات  إمـ لتوفير  أولهما  والنفط،  الطاقة  قطاع 
عدارييل الجنوبية لصالح محطات كهربائية تعمل بالخرطوم ويتم 
توزيع إنتاجها على البلدين، فيما تضمن االتفاق الثاني مد شركة 
مصفاة الخرطوم بالخام لزيادة سعتها التكريرية لتوفير مزيد من 
الــســودان نحو  النفطية. ومــن املقرر أن تضخ دولــة جنوب  املشقات 

28 ألــف برميل يوميًا إلــى الخرطوم ألغـــراض االتــفــاقــن، بــواقــع 18 
ألف برميل يوميًا ملحطات الكهرباء لتوليد 500 ميغاوات، و10 آالف 
برميل يوميًا ملصفاة الخرطوم. وعقد وزير النفط السوداني محمد 
الجنوب  األربعاء مع نظيره  أول من أمس  زايــد، سلسلة اجتماعات 
النفط واالتــفــاق على رســوم  ســودانــي استيفن ديــو، لبحث قضايا 
عبور جديدة للنفط الجنوبي الذي يتم تصديره عبر الخرطوم، بعد 
لتتماشى مع  النفط  األخــيــرة بخفض رســوم عبور  مطالبات جوبا 

تهاوي أسعار النفط عامليًا.

الشرعية  الحكومة  أن على  الخرساني  وأكــد 
ــركــــزي إلــــى الــعــاصــمــة  ســـرعـــة نــقــل الــبــنــك املــ
املــؤقــتــة عـــدن، وعــلــيــهــا مــخــاطــبــة املــؤســســات 
املالية الدولية بإيقاف التعامل مع املصارف 

التي تخضع لسيطرة الحوثيني.

ومــــنــــذ ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــني عـــلـــى الــعــاصــمــة 
ــة فــي  ــ ــدولـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء ومــــؤســــســــات الـ
حوالى  اســتــنــزاف  تــم   ،2014 سبتمبر/أيلول 
الــنــقــدي  االحـــتـــيـــاطـــي  مـــن  ــارات دوالر  ــيـ ــلـ مـ  3
الداخلي  الــديــن  ارتــفــع  فيما  لليمن،  األجــنــبــي 

إلى مستويات قياسية. وأكد مصدر في البنك 
املركزي اليمني، لـ »العربي الجديد«، أن الدين 
العام الداخلي قفز إلى مستوى قياسي حيث 
 ،2015 نهاية  دوالر حتى  مليار   25 نحو  بلغ 

مقابل 17 مليار دوالر مطلع العام نفسه.

أغلب المصارف تقع 
في يد الحوثيين 
)Getty(

اإلجراءات 
الجديدة 
شملت رفع 
أسعار الغاز 
والمازوت 
)فرانس برس(
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ــم« بــن  ــظــ ــر عــ ــســ ــا مـــعـــركـــة »كــ ــهــ إنــ
الــصــن واملــضــاربــن عــلــى عملتها 
ــنـــاديـــق  الـــــــيـــــــوان، حــــيــــث تــــديــــر صـ
االســتــثــمــار والــتــحــوط الــعــاملــيــة حــربــا شرسة 
عــلــى الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي يــتــوقــع بعض 
أنها ستنخفض  املالية  واملؤسسات  املحللن 
ــام الــــجــــاري وربـــمـــا  ــعــ ــــال الــ بـــمـــعـــدل كــبــيــر خـ

بنسبة تصل إلى %50. 
اليوان  الــرهــانــات على انخفاض  وتــأتــي هــذه 
رغم أن بنك الشعب الصيني »البنك املركزي«، 
يؤكد على أن اليوان لن ينخفض وسيستمر 
في نطاق التعويم املحكوم أمــام الــدوالر، كما 
تأتي رغم التحذيرات التي أصدرتها الحكومة 
ضد كبار املضاربن وعلى رأسهم امللياردير 

جـــــورج ســـــورس الـــــذي تــخــصــص فـــي إجــبــار 
الــبــنــوك املـــركـــزيـــة عــلــى الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة 

التعويم املحكوم بنسبة محددة. 
وكـــان صــنــدوق املــلــيــارديــر ســـورس قــد كسب 
في يوم واحد مليار دوالر من املضاربة على 

ــان مــرتــبــطــا  الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، حــيــنــمــا كــ
بهامش ذبذبة محددة مقابل اليورو، وتمكن 
املــركــزي« من  مــن إجــبــار بنك إنجلترا »البنك 
ــيـــورو، وبــالــتــالــي  ــالـ ــن االرتــــبــــاط بـ الــتــخــلــي عـ

أصبحت بريطانيا خارج منطقة اليورو. 
واملضاربة على حركة العمات تمرست فيها 
مئات  تملك  التي  العاملية  التحوط  صناديق 
ــلـــيـــارات وتـــضـــارب فـــي الـــواقـــع عــلــى حــركــة  املـ
ولكنها  ارتفاعا.  أو  انخفاضا  العملة،  مؤشر 
على صعيد العمات املرتبطة بهامش ذبذبة 
ثابت مثل ما هو الحال بالنسبة لليوان مقابل 
الدوالر، فغالبا ما تضارب عكس اتجاه البنك 
ــزي لـــتـــحـــدث فـــجـــوة ســـعـــريـــة تــســتــغــلــهــا  ــركــ املــ
تدريجيا لتحقيق أرباح وتتسع هذه الفجوة 
الــســعــريــة تــدريــجــيــا لــتــجــبــر الــبــنــك املـــركـــزي 
عــلــى إلـــغـــاء ارتـــبـــاط الــعــمــلــة بــالــســعــر الــثــابــت 
كــمــا حـــدث مــع االســتــرلــيــنــي.  وخــفــض البنك 
اليوان %0.05  الصيني، سعر صرف  املركزي 
الشهر املاضي، وحدد سعره بـ6.3975 للدوالر 
لليوان  الثالث  التخفيض  هــو  وهـــذا  الــواحــد، 
مــقــابــل الــــــــدوالر. وقـــالـــت الــســلــطــات الــنــقــديــة 
الصينية أمس إن العملة الصينية ستواصل 
استقرارها مدعومة باالقتصاد وتدخل البنك 
املركزي وال يوجد مبرر لاندهاش من تقلب 
اليوان. وحسب وكالة شينخوا شبه الرسمية، 
أشــــارت الــســلــطــات املــالــيــة إلـــى أن إصــاحــات 
العملة املوجهة للسوق، تصب في نظام مدار 
ستتدخل  الصن  أن  بمعنى  العملة،  لتعويم 
في سوق الصرف للحد من التقلبات الكبيرة 

لتقليل أثرها على االقتصاد الصيني. 

حـرب
    المضاربات

خسائر المركزي 
الصيني بلغت 

حوالى 185 مليار 
دوالر خالل يناير 

)Getty(

»كسر  معركة  االستثمار  وبنوك  العالمية  التحوط  صناديق  تواصل 
السعر  عن  الدفاع  يحاول  الذي  الصيني  المركزي  البنك  مع  العظم« 
هذه  تضارب  وقت  في  الدوالر،  مقابل  الصينية  للعملة  المرجعي 

الصناديق على انهيار اليوان

بنوك االستثمار وصناديق 
التحوط تواصل المضاربة 

بقوة على انهيار اليوان

تخمة المعروض 
والمخزونات األميركية لم 
تمنع األسعار من التحليق 

فوق 35 دوالرًا

نزل مؤشر نيكاي القياسي 
ألسهم الشركات اليابانية 

الكبرى %0.9

صناديق االستثمار 
تراهن على انهيار 

اليوان

قال االتحاد الدولي للنقل الجوي )اياتا(، أمس الخميس، إن هبوط أسعار السفر 
بالطائرات 5.05 على أساس سنوي دعم الطلب على السفر جوًا في 2015 رغم 
ضعف العوامل األساسية االقتصادية. وقال اياتا في تقريره الشهري إن الطلب 
على السفر بالطائرات ارتفع 6.5% في 2015. لكن على أساس شهري فإن معدل 
النمو تباطأ صوب نهاية العام ليبلغ 5.4% في ديسمبر/كانون األول مقارنة مع 
5.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني و7.1% في أكتوبر/ تشرين األول. ويذكر أن 
حركة السفر تضررت من الهجمات االرهابية، خاصة في منطقة الشرق االوسط. 
وهذا  الــوقــود.  أسعار  انخفاض  من  حاليا  النقل  ووســائــل  الطائرات  وتستفيد 

العامل من املتوقع أن يزيد من ربحيتها خال العام الجاري. 
)رويترز(

الخميس،  أمــس  )فـــاو(،  املتحدة  لألمم  التابعة  والــزراعــة  األغــذيــة  قالت منظمة 
بهبوط  متأثرة  الثاني  يناير/كانون  فــي  تراجعت  العاملية  األغــذيــة  أســعــار  إن 
الحاد في أسعار  الغذائية األساسية ال سيما االنخفاض  أسعار جميع السلع 
السكر واأللبان.  وبلغ متوسط مؤشر فاو ألسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات 
الــشــهــريــة لــســلــة مــن الــحــبــوب والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة ومــنــتــجــات األلـــبـــان والــلــحــوم 
والسكر 150.4 نقطة في يناير/كانون الثاني مقابل 153.4 نقطة بعد التعديل 
في الشهر السابق. وجاء تراجع األسعار بنسبة 1.9%عن ديسمبر/كانون األول 
عقب انخفاض قارب 19% في 2015 وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. وقالت 
تراجعت  الثاني  يناير/كانون  العاملية في  األســواق  األغذية في  إن أسعار  فــاو 

16%عن مستواها قبل عام.
وتتوقع املنظمة وصول اإلنتاج العاملي من الحبوب في 2015 إلى 2.531 مليار 

طن بما يزيد 3.9 ماين طن عن آخر توقعاتها. 
)رويترز(

توقعت املفوضية األوروبية أمس تسارع النمو االقتصادي في منطقة اليورو 
 في العامن الحالي واملقبل، لكنها قالت إن وتيرة النمو في 2016 ستكون 

ً
قليا

أقل من التوقعات السابقة بسبب ارتفاع املخاطر العاملية.
ومـــن املــتــوقــع نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي املــنــطــقــة الــتــي تــضــم 19 دولــة 
بنسبة 1.7%  هذا العام مقابل 1.6% في 2015. وقالت املفوضية في توقعاتها 
االقتصادية الشتوية إن التعافي سيتسارع في 2017 حيث سيصل معدل النمو 
 
ً
االقتصادي إلى 1.9%. وجرى تعديل توقعات النمو لهذا العام بالخفض قليا
من 1.8% التي جاءت في التقديرات السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني. وظلت 
توقعات 2017 دون تغيير. وتنظر املفوضية إلى العوامل الخارجية على أنها 
املخاطر األساسية التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو الذي سيواصل النمو 

ألسباب أهمها االستهاك املحلي. 
)رويترز(  

أخبار في صور

هبوط أسعار السفر

انخفاض أسعار الغذاء

توقعات بتسارع النمو في أوروبا 

)Getty( أكبر حاوية نفط تمر في ميناء رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا)Getty( األسهم اليابانية استفادت من تراجع الدوالر
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ال تــزال التكهنات بشأن »خفض منسق« بن 
املنتجن داخل منظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوبك( واملنتجن خارجها تدفع أسعار النفط 
نحو االرتفاع، حيث ارتفعت أسعار خام برنت 
الـــتـــي جــرت  الـــتـــعـــامـــات  فـــي  فــــوق 35 دوالرًا 
بــبــورصــة الــبــتــرول بــلــنــدن. وتنتظر األســـواق 
أية إشــارة إيجابية من روسيا، بعد أن أكدت 
السعودية ودول الخليج استعدادها للتعاون 

من أجل خفض اإلنتاج. 
وفــي هــذا الصدد قــال وزيــر النفط الفنزويلي 
ــو ديـــــل بــيــنــو أمـــــس الـــخـــمـــيـــس إن  ــيـ ــولـــوخـ إيـ
ــان »جـــيـــدًا  ــ ــقـــطـــري كـ اجـــتـــمـــاعـــه مــــع نـــظـــيـــره الـ
ومثمرًا«. وكان ديل بينو يتحدث للصحافين 
فـــي الـــدوحـــة بــعــد اجــتــمــاع مـــع وزيــــر الــطــاقــة 
الــقــطــري مــحــمــد الـــســـادة. ولـــم يــخــض فـــي أي 
منظمة  رئاسة  قطر حاليا  وتتولى  تفاصيل. 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( التي يتناوب 

عليها أعضاء املنظمة بشكل سنوي.
ــتـــمـــاع طــــارئ  ــى عـــقـــد اجـ ــ ــنـــزويـــا إلـ وتــــدعــــو فـ
ملنتجي النفط لبحث الخطوات الازمة لدعم 
الــتــي هبطت إلــى أدنـــى مستوياتها  األســعــار 
يــوم  عـــام 2003. وزار ديـــل بينو طــهــران  مــنــذ 
األربــعــاء بعد أن زار موسكو في وقــت سابق 
مـــن األســـبـــوع ومــــن املـــقـــرر أن يــــزور الــريــاض 

إلجراء مزيد من املحادثات.
وفــي لــنــدن، واصــلــت أســعــار النفط صعودها 
قفزت  بــعــدمــا  أمـــس  للبرميل  دوالرًا   35 فـــوق 

لندن ـ العربي الجديد

استفادت أسواق املال العاملية في تعاماتها 
أمـــس مـــن اســتــبــعــاد رفـــع الــفــائــدة األمــيــركــيــة 
مـــجـــددًا. حــيــث انــتــعــشــت األســـهـــم األوروبـــيـــة 
ــــس الــخــمــيــس مــع  ــة الـــتـــعـــامـــات أمـ ــدايــ فــــي بــ
ــفــــاع أســـهـــم الـــشـــركـــات املــرتــبــطــة بــالــســلــع  ارتــ
األولـــيـــة بــعــد هــبــوط حـــاد للعملة األمــيــركــيــة 
النفط الخام واملعادن املقومة بالدوالر  جعل 
ــــرى.  ــل تــكــلــفــة عــلــى حـــائـــزي الــعــمــات األخـ أقــ
وهبط الــدوالر بشدة بعد أن قال رئيس بنك 
ــيـــويـــورك ولــيــام  ــيـــاط االتــــحــــادي فـــي نـ ــتـ االحـ
دادلي، إن الظروف املالية باتت أصعب كثيًرا 
وإنـــه يــجــب األخـــذ فــي االعــتــبــار تــراجــع آفــاق 
االقتصاد العاملي بما قلص التوقعات بشأن 
الفائدة  أسعار  في  القادمة  الــزيــادات  توقيت 

االميركية. 
وقفز مؤشرا »ستوكس يوروب 600 » للموارد 
األساسية ومؤشر أسهم النفط والغاز بنسبة 

3.9% و2.3% على الترتيب ليصبح القطاعان 
أكبر الرابحن في أوروبا في تعامات أمس. 

وارتفعت أسهم »أنجلو أمريكان« وجلينكور 
»وبــــي.إتــــش.بــــي بــيــلــيــتــون« و»رويـــــــال داتـــش 
شل« و»بي.بي« بما يتراوح بن 2.2 و%8.9. 

أن سهم »كريدي سويس« هبط بنسبة  غير 
ســنــويــة  خــــســــارة  أول  ســـجـــل  أن  بـــعـــد   %9.0
مــخــصــصــات  تـــجـــنـــيـــبـــه  بـــســـبـــب   2008 مـــنـــذ 
الخدمات  ألنشطة  القيمة  النــخــفــاض  كبيرة 
الرئيس  إدارة  تحت  االستثمارية  املصرفية 
التنفيذي الجديد تيجاني تيام. ارتفع مؤشر 

األوروبية  الشركات  ألسهم   300 يوروفرست 
الكبرى 0.5% في التعامات الصباحية  بعد 

أن هبط 1.6%  في الجلسة االفتتاحية. 
البريطاني  تايمز  فايننشال  مــؤشــر  وارتــفــع 
1.2% عند الفتح في حن صعد مؤشر »كاك 
األملاني  داكــس  ومــؤشــر   %0.7 »الفرنسي   40

.%1.1
وفـــي طــوكــيــو تــراجــع مــؤشــر نــيــكــاي لألسهم 
الــيــابــانــيــة إلـــى أدنـــى مــســتــويــاتــه فــي أســبــوع 
فــي خــتــام الــتــعــامــات أمـــس مــع صــعــود الــن 
ــر ســلــبــا عـــلـــى املـــعـــنـــويـــات بــالــســوق  ــ ــذي أثـ ــ الــ
بينما هبطت أسهم شركات مثل باناسونيك 

وهيتاشي بعد خفض توقعات األرباح.
قالت  بعدما    %17 قفز  شـــارب  أن سهم  غير 
ــــررت إعــطــاء  مـــصـــادر لـــرويـــتـــرز إن الــشــركــة قـ
فــوكــســكــون الــتــايــوانــيــة حــقــوق أفــضــلــيــة في 
الــتــفــاوض فــي مــحــادثــات االســتــحــواذ وآثــرت 
عــرضــهــا األكــثــر ســخــاء عــلــى خــطــة إنــقــاذ من 

صندوق ياباني تدعمه الدولة.
ونزل مؤشر نيكاي القياسي ألسهم الشركات 
اليابانية الكبرى 0.9% ليغلق عند 17044.99 
 28 منذ  إغـــاق  أدنـــى مستوى   

ً
نقطة مسجا

يناير/كانون الثاني.
وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان 
الياباني ال يخوض  املــركــزي  البنك  إن  أمــس 
حــرب عمات بتبني أســعــار »فــائــدة سلبية« 
 إن هـــذه الــخــطــة ال تــســتــهــدف إضــعــاف 

ً
قــائــا

الن.
وأبــلــغ كــــورودا الــبــرملــان »كــمــا هــو الــحــال مع 
املركزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياط  مجلس 
ــــي أو أي  األمــيــركــي( والــبــنــك املــركــزي األوروبـ
اليابان ال  فــإن بنك  بنك مركزي رئيسي آخــر 
يستهدف مستويات محددة ألسعار الصرف 

في توجيه السياسة النقدية«.
 »بـــخـــفـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 

ً
وأضــــــــاف قــــائــــا

ومــنــحــنــى الــعــائــد فــإنــنــا نــأمــل بــدفــع أســعــار 
يمكننا  حتى  لانخفاض  الحقيقية  الفائدة 

تحفيز االستهاك واالستثمار«.

تراجع  مــن  بــدعــم  السابقة  الجلسة  فــي   %7.0
الدوالر الذي طغى تأثيره على تخمة املعروض 
وارتفاع املخزونات األميركية ملستوى قياسي. 
وزاد سعر الخام أيضا في الوقت الــذي يبدو 
بدعم  يحظى  الفنزويلي  النفط  وزيــر  أن  فيه 
املــزيــد مــن أعــضــاء أوبــك واملنتجن املستقلن 
لــعــقــد اجــتــمــاع خـــال جــولــة يــقــوم بــهــا للحث 
على اتــخــاذ خــطــوات لــدعــم األســعــار. وواصــل 
الــدوالر انخفاضه بفعل تكهنات بأن مجلس 
االحتياط االتحادي )البنك املركزي األميركي( 
الــعــام. ويدعم  الفائدة هــذا  قد ال يرفع أسعار 
تراجع الدوالر النفط وغيره من السلع املقومة 
القياس  خــام  سعر  وزاد  األمــيــركــيــة.  بالعملة 
العاملي مزيج برنت 35 سنتا إلى 35.39 دوالرًا 
املستثمرين  عـــودة  وســـط  لــنــدن  فــي  للبرميل 
لشراء العقود املستقبلية. وارتفع سعر الخام 
30% من أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني 2003 الذي سجله في 20 يناير/ كانون 
الثاني حن بلغ 27.10 دوالرًا للبرميل. وارتفع 
الخفيف خــام غــرب تكساس  الــخــام األميركي 

40 سنتا إلى 32.68 دوالرًا للبرميل.
اإليرانية  النفط  وزارة  معلومات  موقع  ونقل 
ــــن وزيـــــــر الــنــفــط  عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت )شـــــانـــــا( عـ
الــفــنــزويــلــي إيــولــوخــيــو ديـــل بــيــنــو قــولــه يــوم 
األربعاء إن ست دول من بينها إيران والعراق 
العضوان في أوبك إلى جانب روسيا وسلطنة 

عمان تؤيد عقد اجتماع بن املنتجن.
وينتظر الخليجيون عرضا جادًا من روسيا، 

يبرر عقد اجتماع بن »أوبك« وكبار املنتجن 
خــارجــهــا. وتـــرى الــســعــوديــة أن فــي حــال عدم 
وجـــود عـــرض جـــاد والــتــعــهــد بــااللــتــزام تجاه 
فــإن عقد اجتماع بن  أي خفض متفق عليه، 
بأسعار  سيضر  خارجها  واملنتجن  »أوبـــك« 

النفط وسيرسل إشارة خاطئة لألسواق. 
وأثـــــــرت وفــــــرة املــــعــــروض ســلــبــا عـــلـــى مــوجــة 
الــصــعــود األخــيــرة ألســعــار النفط مــع ارتــفــاع 

املخزونات األميركية ملستوى قياسي.
وأظــهــر تقرير حكومي نشر يــوم األربــعــاء أن 
قفزت  املتحدة  الــواليــات  في  الخام  مخزونات 
7.8 مــايــن برميل فــي األســبــوع املــاضــي إلى 

مستوى قياسي بلغ 502.7 مليون برميل.
ويــواصــل انــهــيــار أســعــار الــنــفــط تــأثــيــره على 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة وتــنــعــكــس 
تداعياته سلبا على أسواق املال العاملية. وفي 
هــــذا الـــصـــدد كــانــت شــركــة شـــل آخــــر ضــحــايــا 
انـــهـــيـــار أســــعــــار الـــنـــفـــط، حـــيـــث أعـــلـــنـــت أمـــس 
الخميس تحقيق أدنى ربح سنوي لها في ما 
ــاح جــراء  ال يقل عــن 13 عــامــا مــع تــضــرر األربــ

هبوط أسعار النفط.
-التي وافــق مساهموها األسبوع  وقالت شل 
اســتــحــواذهــا عــلــى منافستها  املـــاضـــي عــلــى 
على   %87 هــبــطــت   2015 أربـــــاح  إن  بـــي.جـــي- 
بما  دوالر  مــلــيــار   1.94 ــى  إلــ ســـنـــوي  أســـــاس 
أرباح  املحللن. وهبطت  يتوافق مع توقعات 
الشركة على أساس التكلفة الحالية لإلمدادات 
الــربــع األخير  مــع استبعاد بنود مــحــددة فــي 
بنسبة 44% إلى 1.83 مليار دوالر. وهذه هي 

الطريقة املفضلة للشركة في حساب األرباح.
وبـــلـــغ اإلنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي لـــشـــل فــــي الـــعـــام 
 8.4 يـــقـــل  بـــمـــا  دوالر  مـــلـــيـــار   28.9 بـــالـــكـــامـــل 
مليارات دوالر عن 2014. ومن املتوقع أن يبلغ 
املجمع ملجموعة شل-بي. الرأسمالي  اإلنفاق 

بــانــخــفــاض   2016 فـــي  دوالر  مــلــيــار   33 جـــي 
بنسبة 45% عن إنفاقهما املجمع.

وقـــالـــت شـــل إنـــهـــا بـــاعـــت أصــــــواًل بــقــيــمــة 5.5 
مليارات دوالر في 2015.

استبعاد »الفائدة األميركية« ينعش األسواقالدوالر وتكهنات »خفض منسق« ترفع أسعار النفط

األثــريــاء  فــي طبقة  الــصــن تكمن  لكن مشكلة 
والــشــركــات الــكــبــرى الــتــي كــانــت تصنع سوق 
املال الصيني، وتشعر حاليا، أن خفض سعر 
صـــرف الــيــوان يــقــود تلقائيا إلـــى تــآكــل قيمة 
ــاء الــصــن  ــريــ ــروات، وبـــالـــتـــالـــي يــســعــى أثــ ــ ــثـ ــ الـ
إلــــى تــحــويــل أمـــوالـــهـــم مـــن عــمــلــة الــصــن إلــى 

كلما سنحت لهم الفرصة. وكلما ارتفع الطلب 
على الـــدوالر فــي الــصــن كلما ارتــفــع الضغط 
مــا يعني  لــلــيــوان. وهــو  السعر املرجعي  على 

مزيدًا من الخسارة للمركزي الصيني. 
وحــســب محللن »أصــبــحــت فــي الــصــن حالة 
من عدم الثقة بن األثرياء والحكومة الصينية 

الــحــســابــات الـــدوالريـــة. وقـــد هـــرب مــن الصن 
قـــرابـــة تـــرلـــيـــون دوالر خــــال الـــعـــام املـــاضـــي. 
للدوالر  مكثفة  بيع  وبالتالي هنالك عمليات 

في الصن. 
كما أن املواطنن يحولون جزءًا من إيداعاتهم 
بيوتهم  في  دوالرات يضعونها  إلــى  باليوان 

التي تستخدم أدوات القمع والتجريم ضدهم 
بهدف منعهم من التصرف في ثرواتهم«. 

ــرات فـــي الـــصـــن أن الــحــمــلــة  ــارديـ ــيـ ــلـ ويـــــرى مـ
األخــيــرة ضــد الــفــســاد الــتــي يــقــودهــا الرئيس 
الــصــيــنــي، مــا هــي إال وســيــلــة للسيطرة على 
ــم. وهــــنــــالــــك تـــــزايـــــد وســـــــط شــــركــــات  ــ ــهـ ــ ــــروتـ ثـ

الــذيــن يصنعون السوق  الــوســاطــة واألثــريــاء 
في قدرة »املركزي الصيني« على الحفاظ على 

ثبات اليوان في املستقبل. 
كما يرى خبراء في سوق صرف في لندن، أن 
بنوك االستثمار وصناديق التحوط الغربية 
تــواصــل املــضــاربــة بــقــوة عــلــى انــهــيــار الــيــوان 
خال العام الجاري. وهنالك توقعات أطلقها 
مــــصــــرف« بـــنـــك أو أمـــيـــركـــا ـ مـــيـــريـــل لــيــنــش« 
ــقـــول إن الـــصـــن ســتــضــطــر إلـــى  األمــــيــــركــــي، تـ
إنــهــاء ربــط الــيــوان الــحــالــي بـــالـــدوالر. خاصة 
الخسائر  يــواصــل  الصيني  الشعب  بنك  وأن 
من تدخله في سوق الصرف األجنبي لحماية 
عملة الصن. وحسب بيانات نشرها مصرف 
»غــولــدمــان ســاكــس« األمــيــركــي، فـــإن خسائر 
املـــركـــزي الــصــيــنــي بــلــغــت حـــوالـــى 185 مليار 
ــاضــــي وســـــط ظــــروف  املــ يـــنـــايـــر  دوالر خـــــال 
املالية من  السلطات  تــزيــد  هــذه  الثقة  انــعــدام 
البنوك والشركات.  ومــن بن  تضييقها على 
اإلجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني 
والسلطات املالية لتثبيت سعر اليوان ضمن 

نطاق هامش الذبذبة مقابل الدوالر:
الـــتـــحـــويـــات  ــلــــى  عــ ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ تــــشــــديــــد  أواًل: 
السلطات  طلبت  حيث  الــصــن،  خـــارج  املالية 
املــالــيــة الصينية خــال األســبــوع املــاضــي من 
الــتــحــويــات املالية  الــتــجــاريــة فحص  الــبــنــوك 
لألشخاص والشركات واطاعها على أسماء 
تشديد  منها  طلبت  كما  التحويات،  وحجم 
الرقابة والتأكد على أنها تتوافق مع القوانن 
لألفراد  الصينية  القوانن  وتسمح  الجديدة. 
أثرياء  ولكن  سنويا،  دوالر  ألــف   50 بتحويل 
الكميات بتحويل  الصن يحتالون على هذه 

مبالغ أضعافها عبر استغال الفقراء. 
ثانيا: قرر املركزي الصيني، سحب اليوان من 
»مــصــارف أوفـــشـــور«، لــزيــادة كلفة املــضــاربــة 
التي  االستثمارية  والــبــنــوك  الصناديق  على 
تتاجر في اليوان. كما طلب البنك من البنوك 
كــونــغ تعليق  فــي هــونــغ  الــتــجــاريــة الصينية 
مــنــح قــــروض بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة. كــمــا شــدد 
ــبـــنـــوك األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــك عـــلـــى الـ ــذلـ كـ
السوق الصيني وطلب منها زيادة رصيدها 

معه باليوان.
ــانــــون الـــســـمـــاح لــلــمــصــارف  ــا: تــعــلــيــق قــ ــثـ ــالـ ثـ
األجنبية املتاجرة في سوق الصرف األجنبي 
بالصن. ومن بن تلك البنوك كل من »دويتشه 

بنك« و»ستاندرد تشارتر«.
رابعا: أجلت السلطات الصينية عمليات ربط 
كــان مخططا لها بن ســوق شنغهاي وسوق 

هونغ كونغ.

المركزي  )البنك  الفدرالي  االحتياط  مجلس  رئيس  نائب  فيشر  ستانلي  قال 
األميركي( إنه لم يتضح بعد كيف ستؤثر التقلبات التي شهدها السوق 
األميركي.  االقــتــصــاد  على  العالمي 
وأشار، خالل نقاش في مجلس العالقات 
النقطة،  أنه »عند هذه  إلى  الخارجية، 
التداعيات  على  الحكم  الصعب  من 
وأضاف  التقلبات«.  لهذه  المحتملة 
إلى  الــتــطــورات  هــذه  قــادت  مــا  »إذا 
تشديد مستمر لألوضاع المالية، فإنها 
قد تكون مؤشرًا لتباطؤ في االقتصاد 
النمو  على  يؤثر  أن  يمكن  العالمي 

والتضخم في الواليات المتحدة«.

صعوبة الحكم على تداعيات التقلبات

مال وسياسة

انتعشت أسعار النفط 
أمس مستفيدة من 
انخفاض سعر صرف 

الدوالر وجولة وزير النفط 
الفنزويلي بدول التعاون
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طارق الشيخ

ــج، واخــــــتــــــافــــــات عــلــى  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ خــــــــاف فــــــي املـ
أســــلــــوب الــــحــــكــــم، وإحـــــبـــــاط كـــبـــيـــر أصــــاب 
الحاكم  الوطني  املؤتمر  فــي حــزب  قــيــادات 
التقليدية  األصــــوات  الـــســـودان. خفتت  فــي 
اإلسامية  الحركة  في  املعروفة  التاريخية 
عّما  بنفسه  ــأى بعضهم  ونـ الـــســـودان،  فــي 
يجري في الباد، وظهرت أصــوات جديدة 
يثير أمرها تساؤالت. وحتى الحوار الذي 
نــظــر إلــيــه بــعــض خــصــوم الــحــكــم عــلــى أنــه 
محاولة جديدة إلعادة تجميع الفسيفساء 
ــات والـــخـــافـــات  ــراعــ الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الــــصــ
التنظيم. أسماء عديدة  ثبات  التي ضربت 
ــوا قـــــيـــــادات لــلــحــركــة  ــ ــانـ ــ ــايــــرت مـــمـــن كـ تــــطــ
اإلسامية، أو من بزغ نجمهم عقب انقاب 
السودان عام 1989،  الحركة اإلسامية في 
وفي عهد حكم الرئيس عمر البشير. أسماء 
ممن كانوا ملء السمع والبصر في الحكم، 
مــثــل غــــازي صــــاح الـــديـــن الــــذي تــقــلــب في 
املناصب، ونافع علي نافع، وكــان من أكثر 
الناس حماسا للحكم االنقابي، وله فضل 
فـــي إدخــــــال قـــامـــوس جـــديـــد غــيــر مــســبــوق 
فــي »الــشــتــائــم » الــســيــاســيــة فــي الـــســـودان، 
 
ً
 ورائـــجـــة

ً
اشــتــهــر بـــهـــا، وصــــــارت مـــتـــداولـــة

ترمز ملا بلغته الطبقة السياسية الحاكمة، 
وصــاح قــوش رئيس جهاز األمــن السابق 
منذ أيام االنقاب األولى الذي لم يفقد فقط 

فادي القاضي

أعــادت حادثة اختفاء الصحافي األردنــي، 
تيسير النجار، في دولة اإلمارات، التذكير 
بـــمـــوضـــوع االخـــتـــفـــاء واإلخــــفــــاء الــقــســري 
ــعــــض الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة. وكـــشـــفـــت  ــي بــ ــ فــ
ــة، والـــتـــي  ــتــــاحــ ــ

ُ
املـــعـــلـــومـــات الــشــحــيــحــة امل

تــوفــرت مــن زوجــتــه املقيمة فــي عــّمــان، عن 
قيام الُسلطات األمنية في أبوظبي، حيث 
يعمل، بمنعه مــن السفر إلــى عــّمــان فــي 3 
ديسمبر/ كانون األول 2015، لتعتقله في 

13 من الشهر نفسه.
ويـــســـود اعـــتـــقـــاٌد، غــيــر دقـــيـــق، مـــفـــاده بــأن 
ــــت بـــتـــوقـــيـــف  ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــة الـ ــهــ ــة الــــجــ ــرفــ ــعــ مــ
ــي ُيـــزيـــل صــفــة اإلخــفــاء  ــ الــصــحــافــي األردنــ
القسري عن هذه الحالة. وجملة األسباب 
الحالة إخفاًء قسريًا  التي تجعل من هذه 
تتجلى في العناصر الثاثة التي وضعها 
ــدة املـــعـــنـــي بـــحـــاالت  ــحــ ــتــ فــــريــــق األمــــــــم املــ
الــــطــــوعــــي،  ــري أو غــــيــــر  ــســ ــقــ الــ ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االخـ
والــتــي مــن شـــأن هـــذه الــحــالــة الــتــوافــق مع 
مــتــطــلــبــاتــهــا، وهــــــذه األركــــــــــان: الـــحـــرمـــان 
مــن الــحــريــة ضــد إرادة الــشــخــص املــعــنــي؛ 
األقــل  على  وضــلــوع مسؤولني حكوميني، 
بـــالـــقـــبـــول الـــضـــمـــنـــي؛ ورفـــــــض االعــــتــــراف 
بــحــرمــان الــشــخــص مـــن حــريــتــه أو إخــفــاء 
مصير الشخص املختفي أو مكان وجوده.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن أي خــلــفــيــٍة لــلــجــوء 
ــلـــطـــات األمـــنـــيـــة إلـــــى إخــــفــــاء تــيــســيــر  الـــسـ
الــنــجــار، فــإنــهــا، وفـــي املـــقـــام األول، وعــنــد 
تــوقــيــفــهــا لـــه، لـــم تــعــلــن عـــن صــــدور أوامـــر 
توقيفه.  أو  باعتقاله  قضائيٍة  جــهــاٍت  مــن 
واألصل أن يتم التوقيف بناًء على مذكرٍة 
قــضــائــيــٍة وفـــقـــًا لـــأصـــول املــتــبــعــة، وبــمــا 
 قــضــائــي على 

ٌ
يــضــمــن أن يــتــوفــر إشــــــراف

ــيـــف، وتــوجــيــه  ــتـــوقـ ــار الــتــحــقــيــق، والـ مـــسـ
اإلتهام.

اإلمــارات  السلطات األمنية في  وإذا كانت 
قـــد قــامــت بــتــوقــيــف الــنــجــار »احــتــيــاطــيــًا« 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فـــذلـــك ال ُيــعــفــيــهــا من 
التوقيف، وإعانه وإشهاره،  تبيان سبب 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــوقــيــف االحــتــيــاطــي، 
لــيــس عــلــى اإلطـــاق  أو االعــتــقــال اإلداري، 
ــنـــص عــلــى  ُمـــنـــســـجـــمـــًا مــــع املــــبــــدأ الـــــــذي يـ

أسامة أبو ارشيد

السابق،  األميركي  الــدفــاع  لم يكشف وزيــر 
لإلذاعة  تشاك هيغل، ســرًا في تصريحاته 
العامة، والتي انتقد فيها مقاربة  الوطنية 
بــاراك أوباما للموضوع السوري،  الرئيس 
غير أن تصريحاته، مع ذلك، تحمل أهمية 
كبيرة، ذلك أنها صــادرة عن مسؤول رفيع 
خــدم سابقًا في إدارة أوبــامــا، وكــان عضوًا 
في مجلس األمن القومي األميركي، بمعنى 
كثيرة.  أنــه مطلع على حيثيات وتفاصيل 
وقــد شغل هيغل منصب وزيــر الــدفــاع في 
إدارة أوباما الثانية، ما بني فبراير/شباط 
ضمن  أي   ،2015 وفـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   2013
الــذروة في الحدث السوري  بعض سنوات 

الذي ال زال مشتعا.  
وفي تصريحاته اإلثنني املاضي )األول من 
هيغل  قــال  الــجــاري(،  الثاني  يناير/كانون 
إن أوباما فّوت فرصة مهمة في سورية في 
نظام  استخدم  عندما   ،2013 أغسطس/آب 
بشار األســد أسلحة كيماوية ضد مدنيني 
ر النظام 

ّ
من شعبه، وهو ما كان أوباما حذ

مـــن مــغــبــة فــعــلــه، واعـــتـــبـــره »خـــطـــًا أحــمــر« 
يــســتــوجــب ردًا عــســكــريــًا أمــيــركــيــا. وفــعــا، 
خـــرج أوبـــامـــا مــخــاطــبــًا الــشــعــب األمــيــركــي، 
مــســاء 31 مــن أغــســطــس/آب 2013، مــؤكــدًا 
أن نظام األســد تــجــاوز ذلــك الخط األحمر، 
وأن عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة أن تــقــوم بــرد 
عـــســـكـــري، غــيــر أنــــه ربــــط اســـتـــخـــدام الــقــوة 
األميركي،  الكونغرس  بموافقة  العسكرية 
الذي لم يصوت على األمر، بسبب امتعاض 
والــديــمــقــراطــي، على  الجمهوري  الــحــزبــني، 
الـــســـواء، مــن ركـــل الــكــرة إلـــى ملعبهم، على 
الـــرغـــم مـــن أن الــغــالــبــيــة كــانــت مـــؤيـــدة لــرد 
عسكري محدود. هنا، يقدم هيغل تقويما 
أوباما حينئذ، قائا: »آذى  قاسيا لتكتيك 
ــار شكوكا  ذلـــك ســمــعــة الــرئــيــس كــقــائــد. أثــ
عند حلفائنا ودول أخرى حول ما إذا كان 
يثقوا  أن  يمكن  هــل  كــامــه.  يمكن تصديق 
بكلمته؟ هل يمكنهم االعتماد على كلمته؟ 
 مـــا يـــقـــول؟ جـــوهـــريـــًا، من 

ً
هـــل يــعــنــي فـــعـــا

ض من قيمة 
ّ
وجهة نظري، فإنه )أوباما( خف

عندما  واالطمئنان،  الثقة  لناحيتي  ِتِه 
َ
ُعْمل

قــــّرر الــتــراجــع عــمــا قــالــه مـــن قـــبـــل«. ويلمح 
أوبــامــا ومستشاريه شعروا  أن  إلــى  هيغل 
وال  دون قصد  عــن  أنفسهم،  ألــزمــوا  بأنهم 
نــيــة، بتصريح أوبــامــا الــســابــق عــن »الخط 
األحمر«. ولذلك، عندما تجاوز نظام األسد 
ذلــك الخط، وجــدوا أنفسهم في حــرٍج حول 
كــيــفــيــة الــتــمــلــص مـــن تــبــعــاتــه، فـــكـــان الــحــل 
الكونغرس. وباملناسبة،  إلى  الكرة  بتمرير 
لم يكن أوباما يحتاج إلى مثل ذلك التخويل 
من الكونغرس، إذ إنه يقع ضمن صاحياته 
كــان سيقتصر على  أنــه  دام  مــا  التنفيذية، 
ــاٍت جـــويـــة، ولــــم يــطــلــب رئـــيـــس قبله  ــربــ ضــ
ــا، نــفــســه، لم  ــامــ تــفــويــضــًا كـــهـــذا، بـــل إن أوبــ
ليبيا  فــي   مــن قبل 

ً
مــمــاثــا يطلب تفويضا 

عام 2011، وال بعد ذلك في العراق وسورية 
عام 2014. وكــان واضحًا حينها أن أوباما 
ألقى بالكرة إلى الكونغرس، وهو يعلم أن 
من  فكثيرون  يتلقاها،  أن  يقبل  لــن  األخــيــر 
أعضائه كانوا قد دخلوا في مزاج انتخابات 

التجديد النصفي لعام 2014. 
الـــعـــرض  فــــي  وجــــــدت  اإلدارة  أن  صــحــيــح 
الروسي لتدمير الساح الكيماوي السوري 
أن هيغل  مــاء وجهها، غير  مخرجًا لحفظ 
يؤكد أن »الخط األحمر« الذي أعلنه أوباما 
كان ينص على استخدام القوة العسكرية، 
حتى وإن كــانــت مــحــدودة، فــي حــال مــا تم 
خرقه، وليس التخلص من مخزون الساح 

الكيماوي السوري. 
مرتبطتان  وأهميته  الحديث  هذا  مناسبة 

خورشيد دلي

الساخطة  الــــردود  ملــوجــة  حقيقة، وخــافــًا 
ــّددة مـــن مــثــقــفــني وســيــاســيــني كـــرد،  ــ ــنـ ــ واملـ
ال أعــــرف هـــل يــنــبــغــي تــوجــيــه الــشــكــر إلــى 
رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات 
جــنــيــف، بــشــار الــجــعــفــري، عــنــدمــا قـــال إنــه 
يــريــدون  ملــن  بــنــادول  ينصح بتناول حبة 
ــة، فـــي إجـــابـــتـــه عـــن ســـؤال  تــقــســيــم ســــوريــ
ملراسل قناة روداو الكردية، بشأن مطالب 
كـــرد ســـوريـــة بــالــفــيــدرالــيــة، فــالــثــابــت، في 
كـــام الــجــعــفــري، أن تــصــريــحــه، وإن حمل 
شــيــئــًا مــن الــســخــريــة واالســـتـــهـــزاء، إال أنــه 
لــم يــخــرج عــن مــوقــف الــنــظــام مــن القضية 
ــرارات الـــدولـــيـــة، إذ  ــقــ الـــكـــرديـــة، بـــل وعــــن الــ
هــنــاك 13 قـــرارًا دولــيــًا صـــادرًا عــن مجلس 
األمن الدولي، تؤكد جميعها الحفاظ على 
وحــدة سورية. وأبعد من هــذا، فإن موقف 
املعارضة السورية املتمثلة باالئتاف  لم 
يختلف كــثــيــرا عــن مــوقــف الــنــظــام، لجهة 
رفــــض مــطــلــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة، إذ رفــــض في 
أثناء انضمام أحزاب من املجلس الوطني 
الــكــردي إليه إدراج هــذا املطلب في وثيقة 
االنضمام، بل ظل على الدوام يرفض مثل 
التأجيل،  سياسة  وينتهج  املــطــالــب،  هــذه 
ــــذه الـــقـــضـــايـــا يـــجـــب أن  بــحــجــة أن مـــثـــل هـ

بحث الحقًا.
ُ
ت

غير  وبطريقة  القول،  الجعفري  أراد  ربما 
مباشرة، إن الفيدرالية مجرد وهم، ويجب 
نسيانه. وهنا، ينبغي، ولإلنصاف، القول 
مرة أخرى، إن الحق ليس على الجعفري، 
بــل عــلــى الــكــرد، إذ إن شــكــل وجــودهــم في 
جنيف يعبر عن الطريقة الكارثية ملمارسة 
القتال  ممارستهم  عكس  السياسة،  الكرد 
عــلــى األرض، فـــبـــداًل مـــن أن يــكــونــوا وفـــدًا 
واحدًا، وبرؤية واحدة، يطرحون مطالبهم 
على الجميع، نجدهم مقسمني بني وفدي 
واملــعــارضــة ووفــد مجلس سورية  النظام 
الــديــمــقــراطــيــة. ولـــو كـــان هــنــاك وفـــد رابـــع 
لــوجــدنــا فــيــه ممثلني عــن الـــكـــرد. هــل هي 
لــعــنــة االنــقــســامــات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
التي دمرت الكرد قبل كل شيء وتاحقهم 
ــانـــوا؟ ســــؤال ربــمــا تــجــد اإلجــابــة  أيــنــمــا كـ
عليه في وجود قرابة خمسني حزبًا كرديا 
اليوم في سورية )هل من تفسير منطقي 

والسجن  االعتقال  يد  طاولته  بل  منصبه، 
آخـــرون خفت  الــوقــت.  مــن  والتشهير حينًا 
نجمهم، وآثـــروا االنـــزواء والــنــأي بأنفسهم 
املهدي  الــقــيــادي قطبي  التنظيم، شــأن  عــن 
وحــســن مــكــي. دّون بــعــضــهــم تــجــربــتــه في 
الــحــكــم فـــي مـــقـــاالت وكـــتـــٍب، تـــتـــوارى معها 
أكــثــر كــتــب املــعــارضــني لــلــنــظــام ومــقــاالتــهــم 
جــــــرأة وغــــــــزارة فــــي املـــعـــلـــومـــات املـــســـنـــودة 
بالوثائق، عن انحراٍف عن جاّدة الصواب، 
والـــفـــســـاد والـــتـــجـــاذبـــات والــفــضــائــح الــتــي 

يندى لها الجبني. 
فـــي مــقــابــلــٍة صــحــافــيــة نــشــرتــهــا صحيفة 
االنـــتـــبـــاهـــة، املـــعـــروفـــة بــارتــبــاطــهــا الــقــوي 
بالحكم في الخرطوم، نهاية يناير/كانون 
الــثــانــي املــاضــي، ونــشــرهــا مــوقــع الــراكــوبــة 
السوداني، يلفت النظر اختيار عنوان مثير 
ــا ما   عــن قــطــبــي املــهــدي »أنــ

ً
للمقابلة نــقــا

داخل منظومة الحزب الحاكم، وبحذرك أن 
تقولي إنني قيادي في الحزب«. ثم جاءت 
ــرت املــقــابــلــة بــمــقــدمــٍة  الــصــحــافــيــة الــتــي أجــ
ظاهرة  تسميتها  يمكن  مــا  وبعمق  تشرح 
ــار الـــتـــي تــعــتــري قـــيـــادات  ــكــ ــي واإلنــ

ّ
الــتــشــظ

ــــودان. تــكــتــب عن  ــسـ ــ الــحــكــم الـــحـــالـــي فـــي الـ
القديم  الجيل  »مــن  تقديمها  فــي  محدثها 
الــذي جــاءت بــه ثــورة اإلنــقــاذ، لكنه آثــر في 
نــفــســه الـــبـــعـــاد، والــصــمــت لــفــتــرات طــويــلــة 
املتغيرات  طائعًا مختارًا نتيجة جملة من 
الــتــي طـــرأت عليها، وتــبــدلــت مــواقــفــهــا عن 

الــســودان فشل ســيــاســي، انــهــيــار الخطوط 
الــجــويــة، الـــريـــف، مـــشـــروع الـــجـــزيـــرة، فشل 
اقتصادي«. يتفق االثنان على عنوان بارز، 
وهــو الــكــارثــة فــي توصيف مــا بلغه الحال 
في السودان. وهي الكارثة التي ظلت تحذر 
ســنــوات.  السياسية  املــعــارضــة  قـــوى  منها 
ويــتــفــق قــطــبــي ومـــكـــي كـــذلـــك فـــي اإلجـــابـــة 
عــن الــســؤال: هــل ضلت »اإلنــقــاذ« الطريق؟ 
فيقول قطبي »نعم، ضلت الطريق. وتوجد 
لكن  األول،  طريقها  إلــى  لعودتها  إمكانية 
ــع ثــمــن  ــدفـ بــطــريــقــة مــكــلــفــة، وبـــــــــإرادة أن يـ
اإلصاح«. وحينما سئل مكي: أال يعني هذا 
؟ قــال »فــشــل املــشــروع 

ً
فشل املــشــروع كــامــا

السياسي، فانفصال جنوب السودان فشل 
الريف،  الجوية،  الخطوط  انهيار  سياسي، 
مشروع الجزيرة، فشل اقتصادي، وهنالك 

انــهــيــار أمــنــي تــجــســد فــيــمــا يــحــدث بـــ )أبــو 
كـــرشـــوال(، وغـــيـــرهـــا«. ويـــزيـــد حــســن مــكــي، 
حــيــنــمــا جــــاء الـــحـــديـــث عـــن األخــــطــــاء الــتــي 
ارتكبت  »نعم  اإلسامية  الحركة  ارتكبتها 
أخطاء عديدة، وهــي خــارج وداخــل الحكم، 
ومحاولة  خــطــأ،  كــانــت  انقابها  فمحاولة 
اغتيال حسني مبارك، وما يحدث اآلن من 
كبٍت للحريات والحجر على اآلراء، كل هذه 
أخطاء. وإذا كان الشعب غائبًا عن املراقبة 
املعمعة، فهذا يعني تفويضًا مطلقًا،  وعن 
وخـــطـــأ كـــبـــيـــرًا، فــيــنــبــغــي أن تــعــي الــحــركــة 
املائكة،  جنس  مــن  ليست  أنها  اإلسامية 
فهي بشياطينها، واملجتمع لديه مائكته«.

لكن، ما يجمع فسيفساء الحركة اإلسامية 
الــعــودة مــن جديد  إلــى  فــي تمزقها توقهم 
كما  حـــوار وطــنــي  أو  بــحــركــة تصحيحية، 
الــــخــــرطــــوم، عـــلـــى أن هـــذا  فــــي  يـــجـــري اآلن 
وهي  حقيقية،  معضات  تعترضه  الــتــوق 
تجاه  املتباين  أنفسهم،  اإلنــقــاذيــني  موقف 
االنقاب العسكري عام 1989، وما جّره من 
وبال على التنظيم والسودان بكامله. األمر 
الــثــانــي مــا ارتــكــب مــن بــشــاعــاٍت وفــظــاعــاٍت 
خـــــال أكــــثــــر مــــن ربـــــع قـــــرن مــــن الــتــجــريــب 
ــاراٍت كــبــرى في  ــيـ ــهـ فـــي الــحــكــم أدى إلــــى انـ
انفصال  املترامية،  وأقاليمها  الدولة  إدارة 
أكثر  في  اآلن  املشتعلة  والــحــروب  الجنوب 
مــن إقــلــيــم، مــن دارفــــور إلــى جــنــوب كــردفــان 
االنهيارات  عن  عــدا  األزرق،  النيل  وجنوب 

ــاعــــات الـــــزراعـــــيـــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــطــ ــقــ فـــــي الــ
املكونات  بني  العميقة  الهوة  ثم  والتعليم. 
املجتمعية، وإحياء روح القبلية والجهوية، 
الناس  فــأعــادت  الــدولــة،  مــن  بفعٍل ممنهج 
أفريقانية،  مقابل  وعــروبــة  وأعــراقــًا،  قبائل 
ما جعل قضية الهوية إحدى أكثر القضايا 
الشائكة إثارة للجدل في الحوار الحكومي 
الدائر حاليًا. الفساد الذي تفشى، وأصبح 
ــًا لــلــقــضــاء على  أمــــر الـــقـــضـــاء عــلــيــه مــــرادفــ
النظام نفسه، هو ظاهرة سرطانية ضاربة 
فــي أعــمــاق الــجــســد الــســودانــي. وفـــوق هــذا 
كله، ثمة الثقة الشعبية التي ذهبت عن كل 
األفــرقــاء فــي الــحــكــم، ويصعب جــدًا تصور 
ــدة  ــن وحــ أنـــهـــا ســـتـــعـــود، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ

أطراف الحكم أو اختافهم.
قــنــاعــتــي أنــــه ال الــــحــــوار ســيــمــنــع وقـــوع 
الـــكـــارثـــة املـــحـــدقـــة، وال تــعــنــت الــحــكــومــة 
ومحاولتها بيع الوهم الذي لم يعد هناك 
من يشتريه، كما لن يكون هناك من أمل 
»املؤتمر  من  الحاكم  الحزب  أمــام شتات 
الشعبي« إلى الذين آثروا االبتعاد. يبقى 
أمــل حقيقي وحيد وعاجل ومقدم، وهو 
اإلصـــغـــاء لــصــوت الــعــقــل ومــنــح الــفــرصــة 
ملؤتمر واسع شامل، ال يستثني أحدًا من 
الفاعلة.  واالجتماعية  السياسية  القوى 
من دون هذا املؤتمر، تمشي الكارثة على 

قدمني.
)كاتب سوداني(

افــتــراض الـــبـــراءة إلـــى حــني ثــبــوت التهمة 
أو الجرم املنسوب، بل على العكس تمامًا، 
فمن شــأن االعــتــقــال االحــتــيــاطــي تقويض 
القانون، والقائمة على  أهم أسس سيادة 

ضمان توفير محاكمة عادلة للمتهمني.
ومما ُيعزز من ثبوت صفة اإلخفاء القسري 
أن التوقيف لــم يترافق مــع إبــاغ األســرة، 
التي  الديبلوماسية  الهيئة  األقــل  على  أو 
بمكان  املعني،  الصحافي  مصالح  ترعى 
ــازه ومـــدتـــهـــا وســـبـــبـــهـــا وطــبــيــعــة  ــجــ ــتــ احــ
التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنية 
ــلــــى افـــــتـــــراض اغـــــتـــــراب تــيــســيــر  ــه. وعــ ــعــ مــ
النجار، بمعنى وجــوده في بلٍد هو ليس 
مواطنًا فيها، وبما قد ال يجعل من توفر 
ــارب أو األهــــل مــمــكــنــًا، فــيــتــوجــب على  ــ األقـ
إلباغ  املساعي  بأقصى  القيام  السلطات 
ســلــطــات الــبــلــد الـــــذي يــتــبــع لـــه الــشــخــص 
املعني بتوقيفه، وسبب توقيفه، وطبيعة 

تخذة في القضية.
ُ
اإلجراءات امل

إلــى اعتبار  وال سبب على اإلطـــاق يدعو 
ــا هــو  ــاملــ ــار »مـــــفـــــقـــــودًا«، طــ ــنــــجــ تـــيـــســـيـــر الــ
موجوٌد بحوزة السلطات في اإلمارات، إال 
أن غياب أي دليٍل على تمكينه من توكيل 
ــلـــدفـــاع عـــنـــه والـــتـــمـــاس املـــشـــورة  ــاٍم لـ مــــحــ
القانونية، والطعن على سبب توقيفه أمام 
هذه  من  يجعل  جهاٍت قضائيٍة مسؤولة، 
 عن إخفائه قسرًا، وبما 

ً
السلطات مسؤولة

ــان الــتــي وضــعــهــا فريق  ــ يــتــوافــق مــع األركـ
األمم املتحدة لتعريف اإلخفاء القسري. 

وفي ظل أن الفترة التي قضاها الصحافي 
 
ً
تيسير النجار في اإلخفاء القسري طويلة
نــســبــيــًا، تــســود مـــخـــاوف مـــن مـــن تــعــّرضــه 
إلى سوء املعاملة والتعذيب، كون اإلخفاء 
 تــخــرج عن 

ٌ
ــه، مــمــارســة الــقــســري، بــحــد ذاتــ

ابتدأت  الحادثة  أن  وطاملا  القانون،  إطــار 
ــقــــانــــون بـــعـــرض الــــحــــائــــط، فــا  بـــضـــرب الــ
ــرى النــتــهــاك  ضــمــانــات مـــن أن أشـــكـــااًل أخــ

القانون قد ال تحدث في أثناء التوقيف. 
ليست دولة اإلمارات العربية املتحدة طرفًا 
األشخاص  لحماية  الدولية  االتفاقية  في 
حيز  دخلت  والتي  القسري،  االختفاء  من 
التنفيذ في 23 ديسمبر/كانون أول 2010. 
ولـــيـــس فـــي ذلــــك مـــا يــجــعــل مـــن مــمــارســة 
ســلــطــاتــهــا اإلخـــفـــاء الــقــســري أمــــرًا شرعيًا 

السورية  الساحة  على  األحـــداث  بتطورات 
اليوم، وفشل مفاوضات جنيف بني النظام، 
مـــدعـــومـــًا بــاملــوقــفــني الــــروســــي واإليــــرانــــي، 
السعودي  باملوقفني  مدعومة  واملــعــارضــة، 
والـــتـــركـــي. فــمــنــذ الـــبـــدايـــة، كـــان واضـــحـــًا أن 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف آيـــلـــة إلــــى فــشــل ذريــــع، 
إذ لــم تــقــم عــلــى أســـس صــحــيــحــة، وأهــمــهــا 
االلــــتــــزام بـــقـــرار مــجــلــس األمــــن 2254 الـــذي 
الــذي  العشوائي  القصف  وقــف  ينص على 
النظام وداعــمــوه، ورفــع الحصار  بــه  يقوم 
ــــول الـــكـــامـــل لــلــمــســاعــدات  ــــوصـ ــة الـ ــ ــاحـ ــ وإتـ
اإلنــســانــيــة إلـــى الــســكــان الــســوريــني. بــل إن 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، جـــون كــيــري، 
املاضي،  الشهر  أواخــر  الرياض،  إلى  سافر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة-اإليـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ  الــــــشــــــروط الـ

ً
ــا ــ ــامــ ــ حــ

للمعارضة السورية، سواء لناحية طبيعة 
لناحية  أم  لــلــمــفــاوضــات،  وفـــدهـــا  تــشــكــيــل 
ذلك  في  بما  في جنيف،  التفاوض  أرضية 
مطالبها  لتجاوز  املعارضة،  على  الضغط 
ــة عــلــى  ــويـ ــة بـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات الـــجـ ــ ــيـ ــ األولـ
مناطقها، ورفع الحصار عن املدن والبلدات 
بوجود  القبول  إياها  ومطالبًا  املحاصرة، 
األسد، عمليًا، على رأس السلطة، وحقه في 
وحسب  مقبلة.  انتخابات  أي  فــي  الترشح 
املعارضة، فإن  تصريحاٍت لرموٍز كبار في 
كــيــري هـــّددهـــم بــقــطــع الـــدعـــم عــنــهــم، إن لم 
يــقــبــلــوا بتلك الـــشـــروط، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــطــالــبــهــم مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــقـــرارات 
األســـد(،  رحــيــل  مسألة  )باستثناء  األممية 
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة، وعلى 
لسان أوباما نفسه، أعلنت أنها ال ترى في 
األسد رئيسًا شرعيًا، وطالبت برحيله عن 

السلطة منذ أغسطس/آب 2011.
ــم املــتــحــدة إلــى  اآلن، ومـــع إعـــان مــوفــد األمـ
ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، أول من 
أمـــــس األربـــــعـــــاء، تــعــلــيــق املــــفــــاوضــــات بــني 
النظام واملعارضة في جنيف حتى  وفــدي 
25 فبراير/شباط الجاري، أطل علينا كيري 
مرة أخرى، ليتابع مسار التخبط األميركي 
السوري،  النظام  متهمًا  نفسه،  في سورية 
وحــلــيــفــه الـــــروســـــي، بــالــســعــي إلـــــى فـــرض 
حـــل عـــســـكـــري، وتـــقـــويـــض جـــهـــود الـــســـام، 
اللذين  وريفها  مدينة حلب  في  خصوصا 
يــتــعــّرضــان، اآلن، إلــــى قــصــف وحــشــي من 
النظام وروسيا. ولكن، ما هو بديل كيري، 
إن لـــم تــنــجــح مــنــاشــداتــه لــروســيــا وإيــــران 
ونــظــام األســـد؟ ال شــيء فعليا، فهو يراهن 
عــلــى إطــــاق املـــفـــاوضـــات الـــجـــديـــدة أواخــــر 
ْبَعُد أبدًا، بل وهذا 

َ
الشهر الجاري، وال ُيْست

هو املرجح، أنه سينخرط في جولة ضغط 
جـــديـــدة عــلــى املــعــارضــة الــســوريــة للقبول 
بــاشــتــراطــات الـــنـــظـــام، وحــلــيــفــيــه الــروســي 
واإليـــرانـــي، خــصــوصــًا فــي ظــل إنــجــازاتــهــم 

العسكرية على األرض. 
تــأكــيــدات هــيــغــل عـــن افــتــقــاد إدارة أوبــامــا 
إلى استراتيجية في سورية حقيقة ثابتة، 
فهذه إدارة افتقدت منذ البدء، بغض النظر 
عن األسباب، الحسم في السياق السوري، 

لهذا العدد الخرافي؟(، وكذلك في االنقسام 
ــــني مـــجـــلـــس غـــربـــي  ــل بـ ــد الــــحــــاصــ ــديــ الــــشــ
كردستان، املحسوب على النظام السوري 
وإيران وروسيا، واملجلس الوطني الكردي 

املحسوب على إقليم كردستان وتركيا. 
وعند الحديث عن تركيا، ال بد من التطرق 
ــتـــي أبــدتــهــا  ــــى االســـتـــمـــاتـــة الـــكـــبـــيـــرة الـ إلـ
أنقرة ملنع حزب االتحاد الديمقراطي من 
املــشــاركــة فــي جنيف، وهــل كــان مثل هذا 
التركية  الــشــعــارات  مــع  اإلصــــرار ينسجم 
السوريني  إن جميع  وتــقــول،  قــالــت،  التي 
يجب أن يــشــاركــوا فــي مستقبل ســوريــة، 
ــان املـــوقـــف الــتــركــي فـــي صــالــح  بـــل هـــل كــ
تركيا نفسها؟ ربما حجة تركيا أن حزب 
السوري  الفرع  هو  الديمقراطي  االتــحــاد 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. ولــكــن، ألــم 
تدخل الحكومة التركية نفسها في حواٍر 
مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي؟ وإذا ما 
ــزب االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي  أدركــــنــــا أن حــ
ــه الـــعـــســـكـــري »وحـــــــــدات حــمــايــة  ــاحـ وجـــنـ
الـــشـــعـــب« يــســيــطــر عــلــى مــعــظــم املــنــاطــق 
الــحــدوديــة الــســوريــة مــع تــركــيــا، ألـــم يكن 
مـــن مــصــلــحــة تــركــيــا االنـــفـــتـــاح عــلــى هــذا 
الـــحـــزب والـــتـــعـــاون مــعــه، ســــواء ملــواجــهــة 
تعاظم خطر داعــش عليها كما تقول، أو 
حتى لوضع هذا الحزب تحت االختبار، 
لجهة التأكد من وجود عاقة بينه وبني 
النظام؟ مع أن املؤتمر ال يوحي بأي أمل 
إلنـــهـــاء املـــأســـاة الـــســـوريـــة املــفــتــوحــة، إال 
أنــه بــني »بـــنـــادول« الجعفري فــي جنيف 
التركي قبل جنيف. ثّمة لعنة  و»الفتيو« 
تاحق الكرد، وهي خسارة ما يكسبونه 
على األرض في محافل السياسة وغرفها 
املغلقة، وإال كيف يمكن تفسير أن الدعم 
األميركي والروسي الكبير لحزب االتحاد 
الــديــمــقــراطــي لــم يــنــجــح فــي وضــعــه على 
طـــاولـــة جــنــيــف؟ لــعــل الـــجـــواب يـــأتـــي في 
ســـيـــاق الـــســـيـــاســـة الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي تــقــوم 
ــدام الـــكـــرد ورقـــــة أمــنــيــة في  ــتـــخـ عــلــى اسـ
إلــى أن تتقلب دورة  الــظــرف أو ذاك،  هــذا 
األقدار على وقع املصالح الدولية، فتتكّرر 
املأساة الكردية التي تحدث عنها الشاعر 
الـــكـــردي الـــراحـــل، شــيــركــو بــيــكــس، كثيرًا 

 .
ً
وطويا

)كاتب سوري(

املــواقــف األولـــى، فأظهر خافاته  كثير مــن 
ــــل  ــــن أوائـ ووجــــهــــة نـــظـــره دون خـــشـــيـــة، ومـ
الذين تبنوا نهجًا إصاحيًا داخل منظومة 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم قــبــل أن يــســتــفــحــل األمــــر، 

ويصل إلى ما هو عليه اآلن«. 
وتهمنا هنا الظاهرة، فقطبي املهدي يصل 
مبكرًا، ومع مطلع املقابلة، إلى حقيقة يتكّرر 
أو  املبتعدين،  الفاعلني  أدبــيــات  في  ذكرها 
املبعدين في الحركة اإلسامية السودانية، 
يــقــول عــن رؤيــتــه لــلــوضــع الــســيــاســي اآلن، 
الكثيرة«  »الضغوط  وبسبب  الــســودان،  إن 
الـــفـــوضـــى فــــي اإلدارة  ــن  ــ ــة »مـ ــالـ يــعــيــش حـ
ــذه الــفــوضــى  الــعــامــة لــلــبــلــد«. ويــضــيــف »هــ
ــاد والـــتـــســـيـــب  ــفــــســ ــاب أمــــــــام الــ ــ ــبـ ــ فـــتـــحـــت الـ
ــقــــدرة عــلــى الــتــخــطــيــط  واإلهــــمــــال وعـــــدم الــ
ــن مـــعـــالـــجـــة املــــشــــكــــات. لـــذلـــك،  والـــعـــجـــز عــ
الــقــضــايــا األســـاســـيـــة وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة 
كارثية. إلى حد ما، نجد أن االقتصاد وصل 
إلــــى مــرحــلــة خــطــرة جــــدًا، والــتــعــلــيــم حــدث 
التوسع  مــن  الــرغــم  كــامــل، على  انهيار  فيه 
الــحــاصــل، هــذا إلــى جــانــب الــخــدمــة املدنية 

والقطاع الصحي«.  
وصــــــــــل حـــــســـــن مــــــكــــــي، وهــــــــــو أيــــــضــــــًا مـــن 
الشخصيات القيادية في الحركة اإلسامية 
فــي الــســودان، إلــى هــذه النتيجة مبكرًا في 
ــارس/آذار عــام 2013، إذ قــال، فــي مقابلة  مــ
الراكوبة أيضًا  صحافية، نشرت في موقع 
»فشل املشروع السياسي، فانفصال جنوب 

أو قانونيًا. بل على العكس، فاللجوء إلى 
إخفاء األشخاص قسرًا يعني، بالضرورة، 
انتهاكًا بالغًا لحق الفرد في عدم التعّرض 
لــاعــتــقــال الــتــعــســفــي، أي االعــتــقــال بـــدون 
ــفــــرد مــن  مـــوجـــب قـــانـــونـــي؛ كـــمـــا يـــحـــرم الــ
الــحــق فـــي االســتــعــانــة بـــدفـــاٍع قــانــونــي أو 
ــاٍم؛ ويــحــرمــه مـــن الــحــق فـــي مــحــاكــمــٍة  ــحـ مـ
عادلٍة وُمنصفة، ويجّرده من أي ضماناٍت 
يوفرها القانون، لعدم التعّرض للتعذيب 
وكل  إنسانية.  والـــا  القاسية  املعاملة  أو 
هـــذه أمــــوٌر تــتــداخــل مــع بــعــضــهــا، لتشكل 
ــــاس اللـــتـــزامـــات جــمــيــع الــــدول،  حــجــر األسـ
بما فيها اإلمارات، في مجال حماية الحق 

اإلنساني.
وهـــــــذه لـــيـــســـت املـــــــرة األولــــــــى الــــتــــي تــلــجــأ 
فيها السلطات فــي اإلمــــارات إلــى اإلخــفــاء 
ــٍة احـــتـــجـــاز  ــ ــادثـ ــ ــرز حـ ــ ــ ــقــــســــري، ولــــعــــل أبـ الــ
األكاديمي اإلمــاراتــي، ناصر بن غيث، في 
فـــي مــكــان ســـّري  18 أغــســطــس/ آب 2015 
ــذه الــلــحــظــة،  ــ ــة هـ ــايـ ــــى غـ غـــيـــر مــــعــــروف، إلـ
مــن دون اإلبــــاغ عــن ســبــب احــتــجــازه، أو 
ــيـــه، أو تــمــكــني أي أحــد  الــتــهــم املــوجــهــة إلـ
مــن الــتــواصــل معه، مــا دفــع منظمة العفو 
الدولية، في وقت سابق من العام املنصرم، 
 
ً
لإلعراب عن خشيتها من أن يكون ُعرضة
ــره مــــن صــنــوف  ــيــ ــتـــعـــذيـــب، وغــ »لـــخـــطـــر الـ
املعاملة السيئة على أيدي جهاز األمن في 

الباد«.
)خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم واملجتمع املدني(

مــا فتح الــبــاب واســعــا أمـــام إيــــران، والحقا 
ــلء الـــفـــراغ الــنــاجــم عـــن الــغــيــاب  روســـيـــا، ملــ
الــقــيــادي األمــيــركــي. بــل إن إدارة أوبــامــا لم 
الــســوريــة،  للمعارضة  معتبرًا  دعــمــًا  تــقــدم 
وال هي سمحت لحلفاء آخرين بتقديم دعم 
لــهــا، مثل صــواريــخ أرض- عسكري نــوعــي 

قبل  األســــد،  طــيــران  لبطش  للتصدي  جـــو، 
دخول روسيا على الخط أواخر سبتمبر/

أيلول املاضي، لتقلب موازين القوى. وحني 
فــي سورية  املعركة رسميًا  دخــلــت روســيــا 
إلنــقــاذ نــظــام وكــيــلــهــا األســــد، خـــرج علينا 
إن  قــائــا:  مــن دون معنى،  بفلسفٍة  أوبــامــا 
»الــرئــيــس بــوتــني اضــطــر إلـــى الـــذهـــاب إلــى 
ســـوريـــة لــيــس مـــن مـــوقـــع قـــــوة، وإنـــمـــا من 
مــوقــع ضــعــف، ألن وكــيــلــه، الــرئــيــس األســد، 
كــــان يــنــهــار. ولــــم تــعــد األمــــــوال واألســلــحــة 
التي يرسلها إليه كافية، فاضطر )بوتني( 
أن يرسل طائراته وطــيــاريــه« إلنــقــاذ نظام 
األسد من االنهيار. وحذر أوباما موسكو، 
حينها، بأنها وإيران ينجّران إلى »مستنقع 
ــك أنــهــمــا هــّمــشــا غالبية  ــن يــنــجــحــا«، ذلـ ولـ
الــســوريــني، وأغــضــبــا املــســلــمــني الــســنــة في 
كررها،  التي  قناعته  على  وشــدد،  املنطقة. 
غير مـــرة، بــأنــه لــم يكن فــي وســع الــواليــات 
املــتــحــدة فــــرض حـــل عــســكــري فـــي ســوريــة. 
ولذلك، اختارت العمل مع »معارضٍة معتدلة 
»متماسكة  لبناء ســوريــة  داخـــل ســوريــة«، 
ذلك  األســـد«،  نظام  »انهيار  بعد  ومتينة«، 
أن »نــظــام األســد سينهار«، حسب أوبــامــا. 
ــا في  ــامـ مـــا ســبــق تــصــريــحــات أطــلــقــهــا أوبـ
الثاني من أكتوبر/تشرين األول 2015، غير 
أن مــا يبدو الــيــوم أن ال روســيــا، وال إيــران، 
منه،  تخرجا  لــن  »مستنقع«  نحو  انــزلــقــت 
وال نــظــام األســـد فــي وارد االنــهــيــار قريبا، 
الــواليــات املتحدة تلمح، ضمنًا، إلى  بل إن 
أن األسد سيبقى، وبأنه قد يترشح في أي 
هي  أميركيا،  فاألولوية،  مقبلة،  انتخابات 
ملحاربة »داعش«. األدهى من ذلك أن رئيس 
أقــوى دولــة على وجــه البسيطة الــذي حذر 
روسيا وإيران من هزيمٍة في سورية، جعل 
ــر خــارجــيــتــه ســاعــي بــريــد إيــرانــي- مــن وزيـ

روسي يحمل شروطهما، بل ويتبناها! 
ــــودة إلـــى تــصــريــحــات هــيــغــل، قـــد يــقــول  وعـ
أطلق تصريحاته هذه،  الرجل  إن  بعضهم 
بعد أن أصبح خارج السلطة، غير أن الواقع 
غير ذلك أبــدًا. فهيغل كان قد أرســل مذكرة 
إلى مستشارة األمن القومي، سوزان رايس، 
حينما  أي   ،2014 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  أواخــــر 
كـــان وزيــــرًا لــلــدفــاع، طــالــب فــيــهــا بــضــرورة 
وجود »رؤيــة أكثر وضوحًا حول ما يمكن 
ــد«. وأوضــحــت  الــقــيــام بــه حــيــال نــظــام األســ
املــذكــرة أن نظام األســد يستفيد عمليًا من 
الجوية األميركية على »داعش«  الهجمات 
ــه أصـــبـــح يــوجــه  ــك أنــ وجــبــهــة الـــنـــصـــرة، ذلــ
قــوتــه الــضــاربــة نحو إضــعــاف مــن تصفهم 
واشــنــطــن »املــعــارضــة الــســوريــة املــعــتــدلــة« 

التي تعلن دعمها لها. 
ذلك ما قاله هيغل حينها. ولكن، ماذا كان 
مصير مذكرته التي تنبأت بفشل ذريع في 
غــيــاب استراتيجية ورؤيـــة  ســوريــة، جــــّراء 
الحلفاء  أميركية للوضع فيها، وتبدد ثقة 
في الواليات املتحدة؟ وحسب تلميحه في 
جــوابــه عــلــى هـــذا الـــســـؤال فــي مقابلته مع 
اإلذاعة الوطنية العامة، كان اإلهمال مصير 

املذكرة.
باختصار، من يرهن كل خياراته للواليات 
املتحدة كمن يضع بيضه في سلة مثقوبة. 
اسألوا الفلسطينيني عن ذلك، وهم الخبراء 
ــوا الـــــيـــــوم، الـــســـوريـــني  ــ ــألــ ــ بــــه عـــــقـــــودًا، واســ
والــــــعــــــرب، عـــــن املــــســــاومــــة عـــلـــيـــهـــم وعـــلـــى 

منطقتهم ومستقبلهم مع إيران وروسيا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

حديث »الكارثة« في السودان

تيسير النجار مختٍف قسرًا

هيغل إذ يعرّي أوباما في سورية

بين »بنادول« الجعفري 
و»الفيتو« التركي

تحاول الحكومة 
بيع وهم لم يعد 

أحد يشتريه

لم تعلن سلطات 
اإلمارات صدور أوامر 

جهاٍت قضائيٍة 
باعتقاله أو توقيفه

من يرهن كل خياراته 
للواليات المتحدة 

كمن يضع بيضه في 
سلة مثقوبة

آراء

بشير البكر

منذ بدايتها، لم تكن هناك مؤشرات على أن مباحثات جنيف سوف تفضي إلى 
التي نصت على إقامة  حل للقضية السورية، يتكلل بتحقيق مبادئ جنيف 1 
هيئة حكم انتقالي ورحيل بشار األسد، بل إن حصيلة خمسة أيام من اللقاءات 
 ملفاوضات تدوم 

ً
التعويل عليها لتكون مدخال لم تكن مبشرة، في وقت جرى 

حتى يوليو/تموز املقبل، على أن تضع هيكلية تسوية بني املعارضة والنظام.
والبيانات  بالتصريحات  تكتفي  أو  تــتــفــّرج  وأطــــراف  معطل،  طــرف  هــنــاك  كــان 
األول  الــقــرار  الجميع هي روســيــا، صاحبة  املعطل بشهادة  والــطــرف  اإلعالمية. 
املفاوض عن  أن  املباحثات  القليلة من  األيــام  واألخير في سورية، وتبني خــالل 
معسكر النظام السوري هو نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أما 
من يحمل صفة رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، فليس أكثر من كومبارس 

يتم تلقينه الدور الذي يلعبه.
قامت استراتيجية الروس على رفض وقف إطالق النار، واللجوء إلى التصعيد 
الحديث  أن  املباحثات، فحواها  إلى قاعات  العسكري، إليصال رسائل واضحة 
. وقد تمكنوا، قبل انعقاد جنيف بوقت وجيز، من تحقيق إنجازات 

ً
للميدان أوال

ميدانية لصالح النظام على جبهات الجنوب والساحل وحلب. وفي كل يوم يمر، 
املعارضة  التي تسيطر عليها  األراضـــي  أساسيًا من  صــاروا يقضمون جــزءًا 
التي وافقت على الدخول في عملية جنيف، في حني أنهم يحيدون داعش حتى 
اآلن. ومن معاينة خط العمليات العسكرية وخططها، يتبني أن اتجاه الروس هو 
استعادة ما يعرف بسورية املفيدة من يد املعارضة، األمر الذي تحدث عنه وزير 
، عندما قال، يوم الثالثاء املاضي، 

ً
الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، صراحة

إن الــروس يعملون إلقامة »دويلة علوية« لبشار األســد. ولكن، لكي تعيش هذه 
الدويلة، ال بد أن تشمل رقعتها كل مصادر الثروة.

رفض الروس إدخال املساعدات، واستمرت حرب التجويع، بل استخدموا الغذاء 
الروسية،  الطائرات والبوارج  إليهم صواريخ  والــدواء أسلحة قتل، فمن ال تصل 
يتم قتلهم عن طريق الحصار ومنع الغذاء والدواء. ووصل العار الروسي إلى حد 
الثانية،  العاملية  الحرب  النازية في  املمارسات  يقارب  نحٍو  املدنيني على  معاملة 
، مثل 

ً
بتسوير بلدٍة مثل مضايا باألسالك الشائكة. ولم يحرج الروس أن مدينة

دير الــزور، يحاصرها طرفان، النظام وداعــش، بحيث يمنعان عن قرابة نصف 
مليون مدني الطعام والدواء. 

ــة مــنــاورة،  تــصــّرف الــــروس تــجــاه جنيف باستهتار شــديــد، واســتــخــدمــوه ورقـ
أن  ، قبل 

ً
النظام. ولــذا، وضعوا شروطًا تعجيزية أنفسهم وعن  الحرج عن  لرفع 

يتراجعوا عنها، مثل تشكيلة وفد املعارضة، وكشف عدم تمسكهم بمشاركة 
الوفد املحسوب عليهم في األيام األولى من جنيف عن حساباٍت سياسيٍة دقيقة. 
، وأقنعوهما 

ً
م بأن يتريثا قليال

ّ
ولذلك، أوعزوا إلى كل من هيثم مناع وصالح مسل

بأن دورهما سيأتي الحقًا، أي بعد أن تكون روسيا قد أنهت وجود املعارضة 
على األرض. وطاملا أن عملية جنيف ستمتد حتى يوليو، فسيكون مناع ومسلم 

من رجاالت املرحلة الالحقة التي سيتم تكريسها ملحاربة إرهاب داعش.
ليس هــذا مخططًا مــن وحــي الــخــيــال، بــل حصل عالنية فــي جنيف، ويــقــوم به 
الـــروس فــي املــيــدان. ومــن املــؤســف أن هــذا املخطط يتقدم بسرعة شــديــدة، على 
والتصريحات  كيري،  األميركية، جون  الخارجية  لوزير  اإلنشائية  الخطب  وقع 
العنترية لحلفاء املعارضة الذين لم يسلحوها بالسالح النوعي، من أجل الدفاع 

عن املناطق التي تسيطر عليها.
يقدم  تواطؤًا عن كيري، حني  الــدولــي، ستيفان دي ميستورا،  املبعوث  يقل  وال 
ضمانات للمعارضة من أجل حضورها للمحادثات، ثم يعلن تعليقها من دون 

تحميل الروس املسؤولية عن فشلها.
هناك درس بسيط جدًا من فشل الجولة األولى من جنيف، هو أن عودة املعارضة 
إلى املباحثات من دون استعادة املبادرة العسكرية ال جدوى منها، وهذا الدرس 

للسعوديني واألتراك، قبل الهيئة العليا للمفاوضات.

نصري حجاج

أحببت، منذ زيارتي األولى رام الله، أن أكتب نصًا عن هذه املدينة الحائرة واملحيرة. 
السادس عشر، بنتها عائلة مسيحية من  القرن  الله من خربة في  تحولت رام 
الفلسطينيون والعرب، حتى  إلى بلدة يقصدها املصطافون  شرق نهر األردن، 
ك أرضـــًا هــنــاك صــادرتــهــا إســرائــيــل بعد احــتــالل عام 

ّ
أن بعضًا مــن الــعــرب تمل

1967، وبنت عليها مستعمرات. وبعد اتفاقيات أوسلو، ونشوء السلطة الوطنية 
 ووزارات ومراكز 

ً
الفلسطينية، وتعزيز وجود الجسم األساسي للسلطة، رئاسة

األجهزة األمنية، صارت تلك الخربة املدينة عاصمة إدارية وثقافية مؤقتة للسلطة 
الفلسطينية.

حيرة رام الله في كل شيء، فهي بدأت بلدة مسيحية تتخللها الكنائس املختلفة، 
ثم شهدت، عبر العصور املختلفة، زحفًا من سكان القرى املسلمة حولها، ففقدت 
ثم  اإلجمالي.  السكان  لعدد  باملقياس   

ً
أقلية املسيحيون  فبات  الخاصة،  هويتها 

من  الفلسطينية  واملــدن  القرى  القسري ألهالي  والــنــزوح   النكبة  بعد  أحاطتها، 
املدينة،  مــن مجتمع  جـــزءًا  تـــؤوي الجــئــني مسلمني، صـــاروا  الــداخــل، مخيمات 
 في 

ً
 جديدة

ً
وأشهر هذه املخيمات األمعري والجلزون. وبدأت رام الله تعيش حيرة

االختالفات بني السكان األصليني والالجئني، مع ما تحمله تلك االختالفات من 
املواطن، ونظرة  إلى  الالجئ  والدينية، ونظرة  بالفروق االجتماعية  أسئلٍة تتعلق 
األخير إلى األول. وما إن جاءت السلطة، وحملت معها عشراٍت ممن أطلق عليهم 
صفة »الــعــائــديــن«، حتى بـــرزت حــيــرة جــديــدة بــني أولــئــك املوظفني فــي السلطة، 
ظر إليهم بعني الريبة والحسد والنبذ في حاالت كثيرة، كونهم جاؤوا مع 

ُ
الذين ن

التي حصلوا عليها، كاقتناء سيارة  الوظيفية واالمتيازات  وظائفهم ومواقعهم 
املنازل على أراض مشتراة  الجمركية، وبناء  الرسوم  وأثــاث منزلي، بإعفاء من 
من السلطة بأسعار زهيدة. ليس هذا فحسب، بل عاد هؤالء العائدون يحملون 
املــديــنــة، فأطلق  أهــل  لبنان وتــونــس وســوريــة، مّيزتهم عــن  تجربة معيشية فــي 
عليهم تسمية »التوانسة«. شعر سكان رام الله بالخيبة من العائدين ورفاهيتهم 
الواضحة، مما جعل املدينة تدخل في طور آخر من الحيرة والقلق، في التماهي مع 
التركيبة االجتماعية اآلخذة بالتطور تدريجيًا، إلى أن بدأ  الرأسمال الفلسطيني 
أخيرًا الذي ترعرع وشّب في ظل السلطة يضع مشاريع عمرانية، صارخة في 
عشوائيتها، وباذخة في بنيتها، مما أحدث اغترابًا حادًا لدى املواطنني إزاء هذه 

الطفرات، وعدم القدرة على املشي معها في درب املواطنة الواحد.
 من املنظمات غير الحكومية، التي أصبح القائمون 

ً
جذب وجود السلطة دفقًا هائال

التالف،  الفلسطيني  الــيــســار  بقايا  مــن  وخــصــوصــًا  الفلسطينيني،  مــن  عليها 
يشكلون طبقة جديدة، أو مجتمعًا خاصًا قائمًا بذاته، رفاهًا ووهمًا باالختالف 
 على الفشل في إيجاد حلول 

ً
عن الفساد القائم في السلطة. وما زاد األمر دليال

للمشكالت االجتماعية والسياسية بروز مراكز الدراسات الفكرية والسياسية، 
الواقع، تحولت إلى  القائمة، وهي، في  املمولة خارجيًا، بهدف دراســة املعضالت 
مراكز للعيش والترف وإقامة املؤتمرات في فلسطني والخارج، والتمتع بالفنادق 

والسفر، وبقيت املعضالت على حالها.
في زيارتي األولى رام الله، صيف 1999، شعرت بحزن لحال املدينة، بمنازلها 
الحجرية الجميلة  املتروكة من أصحابها املهاجرين في األميركيتني. وكان مبنى 
املقاطعة املوروث من عهد االنتداب البريطاني، واإلدارة األردنية الحقًا، ثم أصبح 
مركزًا للرئيس ياسر عرفات، وتحول، بعد رحيله في عهد محمود عباس، إلى 
ما يشبه القصر الرئاسي، املبنى األضخم في املدينة. اليوم، تحولت رام الله إلى 
مدينة مشوهة املعالم بالعمران واملطاعم واملقاهي، ولم تعد تلك البلدة الصغيرة 
الوادعة على علو 800 متر من سطح املتوسط. وفقدت هويتها وطفولتها البريئة.

 يا نصري؟ 
ً
في لقاء مع محمود درويش في رام الله، سألني: من أين أنت أصال

الله؟  الناعمة في الجليل. فقال مستنكرًا: وتريد أن تعيش في رام  فقلت له من 
أم أنك تريد االقتراب من الجليل؟ قلت له ربما هذا هو القصد الالواعي.. ربما. 

ميشيل كيلو

 في حل يطبق قرارات مجلس األمن الدولي التي 
ً
للمّرة األلف، ليست روسيا راغبة

سبق أن وافقت عليها، وخصوصًا منها وثيقة جنيف، والقرار 2118 الخاص 
واحــدة سياسية،  السورية من شعبتني:  للمعضلة  لديها حل  ولكن،  بتطبيقها. 
تقترح دمج معارضني في النظام األسدي الذي يمكن لصورته أن تشهد بعض 
تريد سحق  وأخــرى عسكرية،  الحالي.  في شكلها  بنيته  تستمر  لكي  التبدل، 
الجيش الحر والقضاء عليه، وتحقيق حل عسكري صرف، ليس فيه أي طرف 
آخر غير النظام. لن يبقى بعده أي التباس حول هوية املنتصر، يجري تطبيقه 
منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، بعنٍف ال هوادة فيه، يطاول جميع املناطق التي 
يمسك بها الجيش الحر أو رابط فيها، والتي فتح الجحيم الروسي شدقيه، وصبَّ 
الذين  عليها نارًا تحرق آالف السوريات والسوريني شهريًا، جلهم من املدنيني 
تنقض عليهم صواريخ وقنابل تطلق عن قرب، ومن آالف الكيلومترات، ال تترك 
لهم زرعًا أو ضرعًا، وتدمر ما ومن نجا من إجرام أسدي استهدف الشعب، طوال 

فترة ما بعد الثورة. 
والــيــوم، يقول وزيــر الخارجية الــروســي، سيرجي الفـــروف، إن بــالده »لــن توقف 
عملياتها الجوية قبل تحقيق االنتصار على اإلرهابيني«. ويضيف، بلغٍة مفعمة 
النار لن تفصح  أفكارًا بشأن وقف إطــالق  بالسرية والغموض، إن لدى موسكو 
ضرورية،  عليها  موافقتهم  أن  يبدو  الذين  األميركيني  مع  مناقشتها  قبل  عنها 
الــذي يفسر  لتنفيذها تحت عباءة تفاهمهما على سير األمــور في بالدنا، األمــر 
صمت واشنطن على غزو الجيش الروسي سورية، واحتالله مناطق بنى قواعد 
الجيش  البعيد عن سيطرة داعــش، وبقيامه بقصر حربه على  جوية في غربها 
الحر. قال الفروف بصراحة: لن يكون هناك حل سياسي، وأكد بتبجح أن العمليات 
على  أي  اإلرهابيني،  على  االنتصار  تحقيق  الروسية ستستمر حتى  العسكرية 
الجيش الحر. هدف قصف سالح الجو الروسي الذي يركز كل طاقته عليه، ولم 
يستهدف، ولو بالخطأ، تنظيم داعش على بعد كيلومترات قليلة من مواقعه شمال 
حلب، بما أن التنظيم يسهم، هذه املرة أيضًا، في حصار مقاتلي الثورة وحشرهم 
بني فكي كماشٍة، طرفها اآلخر جيش النظام، شريكه الذي يفيد من وجوده ودوره 
في مناطق املعارك الحاسمة، حيث يضغط، بكامل قوته، على الثوار، ويهاجمهم 
ويقطع طرق إمدادهم ويضيق الخناق عليهم، ويخفف ضغوطهم عن جيش األسد 
ويقّوض مقاومتهم له، بينما تشارك قوات سورية الديمقراطية »جدًا« في املعارك، 
إلى جانب الروس واإليرانيني وتابعهيم. وتتولى احتالل املناطق التي تخطط إلقامة 
كيان عنصري ومعاٍد للعرب والكرد، وسواهم من السوريني فيها، فما يجري من 
معارك وتقاسم أدوار ال يقيم وزنًا ملؤتمر جنيف الذي يعقد بإدارة شخٍص، اسمه 
استيفان دي مستورا، ومتواطئ كبير على شعب سورية وثورته هو جون كيري، 

وكذاب هو بشار الجعفري، لقلوق املخابرات اإليرانية ومرتزقتها. 
ليس في مخططات الروس واإليرانيني تطبيق ولو قرار واحد من القرارات الدولية 
 عسكريًا 

ً
الخاصة بتحقيق حل سياسي في سورية. في املقابل، هم يطبقون حال

تمليه قوة مفرطة جدًا تستهدف جديًا وجود الشعب السوري، لن تقوى أية نزعة 
ومبنينة،  منظمة،  وطنية  بقوة  عليها  الــرد  من  بد  وال  لها،  التصدي  على  سلمية 
تنبع من تصميم الشعب على بلوغ حريته. أما »جنيف« الذي يدمره الروس، عن 
سابق عمد وتصميم، بقنابلهم، وتلقي تصريحات مسؤوليهم في سلة املهمالت 
بالقرارات التي يقال إنه سيتم تطبيقها، لبلوغ حل سياسي، فإنه سيبقى وراءنا، 
وإيرانيني،  غــزاة وطننا، من مرتزقٍة روس  أوضاعنا ونصد  ترتيب  نعيد  أن  إلــى 

ويتضح الخيط األبيض من الخيط األسود في ميادين القتال.

مسخرة روسية في جنيف رام اهلل

حل تمليه القوة
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قبل خمس ســنوات، خرجت الجموع، وفي ســاحات 
شــتى، فــي شــمال الوطــن وجنوبــه، شــرقه وغربــه، 
التغييــر  علــى  ومصممــة  النظــام،  بإســقاط  هاتفــة 

واإلصالح في اليمن.
وجــد الشــعب نفســه موحــدا للمــرة األولى، بعــد أن ظن 
التــي  البــالد  بمفاصــل  يتحكــم  أنــه  حينهــا،  الحاكــم، 
ســعى إلى تمزيقها بتكريس املناطقية واملذهبية ولغة 

املصالح التي طغت على املصلحة العليا للوطن.
ظــن أن الجمهوريــة فقــط شــعارات ونشــيد وطنــي ال 
أن  فقــط  باإلمــكان  ينبغــي، وروتــن ممــل  يــردد كمــا 
تؤديه فرقة اإلنشــاد املرتبطة بدار الرئاســة ومعســكر 

التشريفات التي ال تبعد عنها كثيرا.
توضــح ذلــك كلــه بعيــد انتخابــاٍت فرضتهــا املبــادرة 
الشــبابية، ورضــي  الثــورة  التــي رفضتهــا  الخليجيــة 
الخيــارات  أفضــل  ألنهــا  منتســبيها،  مــن  قســم  بهــا 
الثــورة،  أي  أهدافهــا،  تحقيــق  نحــو  للســعي  حينهــا 
فــكان الحــوار الوطنــي الجامــع، ومــن ثم االنقــالب عليه 
بتحالــف النظــام الســابق وقواه القبلية والعســكرية مع 
جماعــة الحوثيــن، ذات الفكــر الطائفــي، واملعادية لفكر 

الجمهورية والديمقراطية والتحرر.
خــاض الرئيــس املخلــوع حربــه ضد اليمنيــن بتحالفه 
للمطلعــن  للبســطاء، وشــيئا عاديــا  بــدا غريبــا  الــذي 
بأمــور البــالد، وإلــى أيــن هــي تســير فــي ظــل ســيطرة 
االســتبداد وفكــرة التوريــث، ناهيــك عــن توغــل عمــل 
مخابراتي، يتبع إيران التي وجدت تربة خصبة لتنفيذ 
حلفائهــا  طمــوح  مســتغلة  املنطقــة،  فــي  مخططاتهــا 

للكرســي،  صالــح  عبداللــه  علــي  وشــهوة  الحوثيــن، 
والبقاء على رأس السياسة اليمنية زمنا آخر.

خمــس ســنوات عجــاف، إحداهــا ســنة حــرب مجدبــة 
عاشــها اليمنيون، قســمتهم املليشــيا وفرقهم الزعيم، 
أحرقــت  أعــراف،  فيهــا وال  أخــالق  وعاشــوا حربــا ال 
كل شــيء جميــل فــي حياتهــم، وجعلتهــم يتشــبثون 
كثيــرون  والجــراح.  األلــم  مــن  الرغــم  علــى  بالحيــاة، 
مــن شــباب الثــورة فــي املنافــي، وكثيــرون منهــم فــي 
املختطفــة  الدولــة  اســتعادة  إال  لهــم  هــم  ال  الجبهــات، 
واألحــالم  املنهوبــة،  والثــورة  املصــادرة  والجمهوريــة 
التــي حــاول الحوثــي وأدواتــه اإلعالميــة تغييبهــا فــي 
كهوف تفكيرهم الرجعي، الحالم بعودة اإلمامة ونظام 

السادة والعبيد.
فجمــوع  قبلــه،  كالــذي  لفبرايــر  الخامــس  العيــد  ليــس 
هــادرة تعمــل علــى إعادتــه واقعــا، يمشــي بــن النــاس 
بدولــة قويــة، تحفــظ للنــاس حقوقهــم وتجعلهــم علــى 

كلمة سواء، بعدالة وتعايش ومواطنة.
املهجــرون مــن بيوتهــم وقراهم ومدنهم غدوا على قلب 
رجــل واحــد، أكثرهــم فــي الجبهات القريبــة من صنعاء 
التي استولى عليها الفكر الكهنوتي، متمسحا حينها 
بالثــورة والتغييــر، لتصحــو حينهــا ويصحــو الشــعب 
على حقيقته املرة التي لم تتبلور سوى إلى قهر وقتل 
ودمــار وفوضــى، فهــم أي شــباب فبرايــر، أو كثيريــن 
منهم، يزحف اليوم بثقة الواثق بأنه سيستعيد أحالمه 

التي ظن االنقالبيون أنهم صادروها إلى غير رجعة.
عمار زعبل )اليمن(

مــن املتفــق عليــه عنــد جميــع العاقلــن فــي 
هذا العالم وصف الكارثة الســورية الواقعة 
باملأساة، وفق معناها اإلنساني، وباألزمة 
العميقــة فــي املعنــى السياســي، ويشــذ عن 
ذلك، أي عن دائرة العقالنية، القائمون على 
فقــه املمانعــة الذيــن، وللمفارقــة، يصــَرون، 
الثــورة  فــي  ضحيــة  أول  ســقوط  منــذ 
الســورية علــى قــراءة األمــور مــن زاويــة أن 
مــا يحــدث علــى الســاحة الســورية مؤامــرة 
ر ملظلومية نظام األســد املقاوم 

َ
نظ

ُ
كونية، ت

والصالــح  والعروبــي  والوطنــي  واملمانــع 
مــن  ذلــك  مــا  وإلــى  والتقدمــي.  واملنفتــح 
صفات أعطيت له. لهذا، يرون أنه يحق لهذا 
النظــام مــا ال يحــق لغيــره، مــن معارضيــه 
أو حتــى زمالئــه فــي منظومــة االســتبداد 
العربية، فيتم التبرير لكل ممارسته، مهما 
بلغــت درجتهــا مــن الوحشــية والتدميريــة 

للدولة واملجتمع، واالنبطاحية لألجنبي.
مــن  لنــوع  املشــؤوم  املنطــق  هــذا  يؤســس 
جــدًا  شــبيه  وهــو  التفكيــر،  فــي  املركزيــة 
باملركزيــة الغربيــة التــي تــرى فــي »الغــرب« 
لــه  وتبــّرر  والرقــي،  للحضــارة  مركــزًا 
اســتعمار بقيــة الشــعوب، ونهــب ثرواتهــا. 
تسمح مركزية املمانعة لتحالف االستبداد 
ومصالح األقليات أن تجرد أغلبية الشعب 
والحرمــان  اإلبــادة  عبــر  حقوقــه،  مــن 

أن  والغريــب  السياســي،  واإلقصــاء 
األطروحتن تتقاطعان بشــكل ســافر عند 
إثــارة فزاعــة اإلرهــاب، حيــث نجــح النظــام 
املضطــرد  النمــو  اســتغالل  فــي  الســوري 
الثــورة  ســنوات  امتــداد  علــى  للتطــرف، 
الخمس، ليغازل الغرب، ويقنعه بأن أولوية 
االستقرار والحفاظ على انسيابية  النظام 
الدولي من نماذج كداعش، تتطلب التنسيق 
والتعــاون اإلجرائــي مــع مركزيــة املمانعــة، 
أي التســليم بشــرعية النظام، وغض النظر 
عــن كل الجوانــب األخرى، فالغرب ال يفكر 
ونموذجــه  مصالحــه  حمايــة  فــي  ســوى 
اآلخريــن  مــع  يتعامــل  وال  الحضــاري، 
إال مــن هــذا املنطلــق، أي إذا أثبــت  طاغيــة 
دمشــق بأن لديه مفاتيح التخلص النهائي 
مــن النــواة التي صنعــت داعش، وأي مظهر 
األغلبيــة  النفجــار  مســتقبلي  متطــرف 
املكبوتــة، فلــن يخجلــوا إطالقــا مــن إعــادة 

تأهيله والتعايش معه. 
مــن  أكبــر  الســورية  والتعقيــدات  الحقائــق 
أن تضــع بيضهــا فــي ســلة مهترئــة، ومــن 
أجــل ذلــك، فاعتقــاد األســد وحلفائــه بأنهم 
األمــور  مفاتيــح  امتــالك  علــى  قــادرون 
فشــل  األحــداث  بينــت  فكمــا  خاطــئ، 
وعليــه،  لصالحهــم.  الحســم  ســيناريو 
الحــل فــي ســورية تقتضــي،  فــإن معادلــة 

تغييــر طريقــة  يتــم  أن  وبشــكل أساســي، 
علــى  مبنــي  حــل  إلــى  للوصــول  املعالجــة، 
توليفــة  أي  للوضــع،  العقالنيــة  الرؤيــة 
متكاملة تراعي األسباب الحقيقية للكارثة 
بتجلياتها اإلنسانية كمأساة، والسياسية 
كأزمــة عميقــة فــي بنية النظــام االجتماعي 
والسياســي الســوري، كمــا يجــب التوقــف 
عــن منــح الفرص املتتابعة لنموذج مركزية 
املمانعــة، حتــى يفــرض حــال علــى مقاســه 
الدولــي  التكتــل  إلــى  الدعــوة  هامــش  علــى 
ملحاربــة التطــرف، بمشــاركة نظــام األســد، 

وإهمال املسببات  خلف الظاهرة. 
إطالــة عمــر النظــام الســوري بشــكله القائم 
لــن يــؤدي إال  لتعميــق املأســاة االنســانية، 
ولــن يبعــد األخطــار التــي يخشــاها الغرب، 
وتدفعه  إلى املماطلة، معتمدا مبدأ الحفاظ 
علــى ســورية املفيــدة أساســا للحــل املتفــق 
عليــه داخــل أركان النظــام الدولي، فلم تنتج 
ســوى  جنيــف1  منــذ  املتعــددة  املحــاوالت 
حجــم  وزيــادة  الضحايــا،  عــدد  تضاعــف 
االحتقان الذي تطور من ثورة ســلمية إلى 
حالــة مســلحة وطنية، إلــى مزيج فوضوي، 
الجهاديــة  الفصائــل  مكوناتــه  إحــدى 
تتجســد  لــم  إذا  أســوأ  والقــادم  املتطرفــة، 

معادلة الحل املطلوبة.  
سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

مواجهــة  فــي  الضعفــاء  ســاح  الســخرية 
اســتبداد الطغــاة واألقويــاء. منــذ زمــن، ظهــر 
لجيمــس  األهميــة،  فــي  غايــة  مترجــم  كتــاب 
يهمــس  ..كيــف  بالحيلــة  »املقاومــة  ســكوت، 
املحكومــون مــن وراء ظهــر حكامهــم«، يرصــد 
هــؤالء  حيــل  ومــن  والخبــرات.  الخطابــات 
املقاومــن الســخرية التــي تنــال مــن الطاغيــة 
املســتبد وتعّريــه، ال تجعلــه مهابــا، وتعــّري 
وتفضــح  الخســيس،  وعملــه  الدنــيء  فعلــه 
يعــرف  ســتره.  وتهتــك  ســره،  وتكشــف  كذبــه 
يســتطيل  الطاغيــة  املســتبد  أن  الســاخرون 
ثــم  ومــن  بســلطانه،  ويســتعرض  ببطشــه، 
أو   ،

ً
أمثولــة منــه  فهــم يجعلونــه بســخريتهم 

، تنــال مــن هيبتــه وقوتــه املزعومــة، 
ً
أضحوكــة

الكامــن، حتــى وهــو  وتبــرز خيبتــه وضعفــه 
وعنفــوان  ســلطانه  قــوة  يظهــر  أن  يحــاول 

طغيانه.
 وفــي دراســة مهمــة عن الســخرية السياســية، 
نشرت في مجلة فورين بوليسي، كتبتها منة 
الله الحريري، أن »في السخرية يظهر اإلنسان 
عبقريــة الترميــز لديــه، الرمــوز التي يصنعها 
ليجعلها تحمل الرأي الحقيقي الذي يريد أن 
يقوله، أو تضع يدها على مواضع ما ينبغي 
إلــى  فــي هــذا »الترميــز«،  تصحيحــه. فيلجــأ 
تغليــف رأيــه بأقنعــٍة لغويــٍة أو كاريكاتوريــٍة 
تــاح 

ُ
أو أي شــكٍل، عبــر ذكائــه فــي اســتغال امل

تاح، توظيف املسموح للنفاذ 
ُ
الختراق غير امل

والهــدف  املمنوعــة،  املحّرمــة  املناطــق  إلــى 

إبراهيم غرايبة

الســنوي  تقريــره  الدولــي  البنــك  خصــص 
عــن التنميــة فــي العالــم لعــام 2016 للفــرص 
املمكنــة للتنميــة وتحســن الحيــاة والعمــل، 
مــن خــال شــبكة اإلنترنت واالتصــاالت، ولم 
يعــد ذلــك موضوعــا جديــدًا. ولكن، أن يشــغل 
بــه البنــك الدولي فذلك يؤشــر، بالتأكيد، إلى 
األهميــة املتزايــدة للموضــوع، ومــا يمكــن أن 
تحدثه اإلنترنت من فرٍص وتغييراٍت كبيرة 
والحكومــات.  واألســواق  الحيــاة  مســار  فــي 
وقد شغل أيضا تقرير األمم املتحدة للتنمية 
فــي  الجاريــة  الكبــرى  بالتحــوالت  البشــرية 

العمل، بفعل تأثيرات الحوسبة والتشبيك.
مؤكــد أن اإلنتــاج وزيــادة الفــرص ال يحــدث 
أو  باإلنترنــت،  االتصــال  بمجــرد  تلقائيــا 
اقتنــاء املحمــول، لكــن الوصــول إلــى الشــبكة 
املعلومــات  إلــى  الوصــول  يتيــح   Access
املتعلقة بالعمل واألســواق والفرص املتاحة. 
وهنــاك وظائــف مباشــرة، تنشــئها التقنيــات 
الرقمــة هــي بســبب الطبيعــة اآلليــة لألعمــال 
تكــن  لــم  املثــال،  ســبيل  وعلــى  قليلــة.  تكــون 
شــبكة أنســتغرام التــي اشــترتها »فيســبوك« 
عــام 2012 بمليــار دوالر تشــغل أكثــر مــن 13 
فــي  تشــغل،  »فيســبوك«  وكانــت  شــخصا. 
فــإن  الوقــت، 5000 موظــف. وللمقارنــة،  ذلــك 
»كــوداك« كانــت فــي ذروة نشــاطها فــي أفــام 
 145 تشــغل  التســعينيات  فــي  التصويــر 
ألــف شــخص، علــى الرغــم مــن أن »فيســبوك« 

مــن هــذا دائمــا إحــراج الســلطة التــي وّســعت 
مســاءلتها  وتحــّرم  املمنــوع،  مســاحة  مــن 
والحديــث بشــأن ما يمّســها، ويبــّرر قراراتها. 
كانت هذه الســلطة متشــّكلة على أســاس قوة 
سياســيٍة أو طبقّيــٍة أو اجتماعيــٍة أو دينيــة. 
ومــن هنــا، ال تتضمــن الســخرية فقــط إتاحــة 
املســاحة الكافيــة للمكبــوت أن يظهــر ويقــاوم 
الضغــوط الخارجيــة، بل تتضمــن أيضا ذكاًء 
فــي الشــكل الــذي تظهــر بــه«. وأّول مــا يمّيــز 
»السخرية السياسية« أنها موّجهة سياسّيا،                                                                                                                         
وثانيــه أنهــا أكثــر حرّيــة، وثالثــة أنهــا أكثــر 
الصعــب  ومــن  يــة، 

ّ
متخف فالســخرية  أمانــا، 

محاصرتها، سواء محاصرة وسيلة تداولها 
يمّيــز  مــا  ورابــع  مضمونهــا.  محاســبة  أو 
حــدث شــعورًا 

ُ
»الســخرية السياســية« أنهــا ت

بالوحدة بن من يتداولها. يأتي هذا الشعور 
نتيجــة أنهــا أكثــر أمانــا. فطاملا هي تســير في 
تــاح، هنــاك قابلّيــة أكثــر لتداولهــا فــي 

ُ
إطــار امل

ويفهمــه،  بمضمونهــا،  يؤمــن  الــذي  الوســط 
ك فيــه 

ُ
فــي الوقــت نفســه، الــذي يريــد أن يســل

ومخالفــة  العقــاب  لخطــر  يعّرضــه  ال  طريقــا 
القانــون. ومما الحظه الشــاعر املصري، كامل 
»الســاح  كانــت  النكتــة  أن  قديمــا  الشــناوي، 
السّري الذي استخدمه املصريون ضد الغزاة 
خــرق  الــذي  املخــّرب  كانــت  االحتــال،  وقــوى 
الطغــاة،  حصــون  واقتحــم  الحــّكام،  قصــور 

فأقلق راحتهم، ومأل قلوبهم رعًبا«.
تضــع اســتراتيجية اســتخدام الســخرية، مــن 
الناشطن السياسين، الطغاة في مآزق، فإما 
أن تــرد الحكومــة علــى االســتفزازات، فتضــع 

تزيــد قيمتهــا الســوقية علــى »كــوداك« بعــدة 
أضعــاف. ولكــن األكثــر أهميــة هــو مــا تقدمــه 
الشبكة لبيئة األعمال، فالتجارة اإللكترونية 
واســعة، ويمكــن  فــرص عمــل جديــدة  ولــدت 
تطويــر أنظمــة عمــل مرنــة تتيــح العمــل مــن 
بعد، وفي أوقات مختلفة، ومن أمكنة بعيدة. 
واملعوقــن  النســاء  مشــاركة  يمكــن  وبذلــك 
وكبار الســن واملقيمن في األرياف والبوادي 

في أسواق العمل العاملية واملتقدمة.
وفي زيادة اإلنتاج، تتيح اإلنترنت للعاملن 
التركيــز علــى األنشــطة ذات القيمــة األعلــى، 
وإســناد أعمال روتينية كثيرة، وأقل أهمية، 
املناقشــات  تطويــر  ويمكــن  الحاســوب.  إلــى 
العمليــة  أو  الدراســية  املــواد  فــي  العلميــة 
والتعليــم  األداء  تحســن  ألجــل  والبحثيــة، 
ممتــدة  فــرق  مــع  العمــل  ويمكــن  والتدريــب، 
لانتقــال  حاجــٍة  دون  مــن  العالــم،  حــول 
اجتماعــات  وترتيــب  آخــر،  إلــى  مــكان  مــن 
ومقابات وندوات ومؤتمرات من غير ســفر 

وإقامة وتكاليف كبيرة.
املعلومــات  عــن  البحــث  كلفــة  وانخفضــت 
واملصادر وتوفيرها، بنسبة كبيرة، إذ يمكن 
اليــوم الحصــول علــى املعلومــات والبيانــات 
املتعلقــة بالعمــل والدراســة والبحــث، وكذلك 
الكتــب والدراســات واملحاضــرات املســموعة 
واملرئية، بتكاليف وجهود قليلة. أصبح في 
وســع الفقــراء اليــوم االســتفادة مــن مكتبــات 
القيمــة.  وعظيمــة  هائلــة  بيانــات  وقواعــد 
فــي   

ً
ســلبية التأثيــرات  بعــض  تبــدو  وقــد 

أهــل  عشــان  أقولــه  مرضــاش  كتيــر  وكام 
الشــر«. هذه الكلمات كانت إحدى تصريحات 
احتفاليتــه  فــي  »الجهنميــة«  السيســي 
 لدى نشــطاء 

ً
املزعومــة، والتــي أثــارت ســخرية

»فيســبوك«  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
و»تويتــر«، لكــن الســؤال، هنــا، أي شــر ينتظــر 
االنقــاب ورجالــه، عندمــا يعلــن عــن مشــاريع 
)إذا كانــت هنــاك مشــاريع مــن األســاس( التــي 
يتبــن، بعــد مــرور بعــض الوقت، أنهــا لم تكن 
االنقــاب  قائــد  أن  أم  فناكيــش،  مشــاريع  إال 
تثيــر  بتصريحــاٍت  فشــله  يخفــي  أن  يحــاول 

ضحك حتى مؤيديه.
حــاول املنقلــب وصحبه من جنراالت العســكر 
كل  علــى  عديــدة  إعاميــة  أذرعــا  يوجــد  أن 
املعنويــة،  للشــؤون  التابعــة  الشاشــات 
بهــدف  االنقــاب،  حــال  بلســان  والناطقــة 
تغييــب العقــول والســيطرة علــى الــرأي العام، 
أن  غيــر  الجانــب،  أحــادي  محتــوى  وتقديــم 
 مــن هــذا الصنــف لــم تكــن لتنتج ســوى 

ً
عقليــة

أن  يجــب  ذلــك،  وفــي  واالبتــكار.  والكفــاءة 
واألســواق  واملجتمعــات  الحكومــات  تبــذل 
مواطــن  كل  أن  مــن  للتأكــد  جهدهــا  أقصــى 
يشــغل موقعــا صحيحا ومائمــا في اإلنتاج 
الضروريــة  املهــارات  واكتســاب  والتقبــل، 

الازمة للقدرة على العمل واملشاركة.
وفــي الحديــث عــن اإلنترنــت والكفــاءة، يجب 
االهتمام بمســألة جديدة.. ذلك أن الحوســبة 
مهــارات  إلــى   

ً
حاجــة أنشــأت  والتشــبيك 

جديدة، وألغت أو خفضت أو غيرت الحاجة 
إلى مهاراٍت ووظائف وأعمال قائمة أو كانت 
قائمة. ويؤشر التقرير إلى مهاراٍت ضروريٍة، 
يجــب أن يشــملها التعليــم والتدريــب. وثمــة 
التذكيــر  إلــى  التقريــر،  يؤكــد  كمــا   ،

ٌ
حاجــة

والفنيــة  واالجتماعيــة  املعرفيــة  باملهــارات 
التــي يجــب أن تحيــط بهــا أنظمــة التعليــم، 
ألجــل ماحظــة االتجاهــات الجديــدة، وتلــك 
عنهــا،  يســتغنى  وال  تبقــى،  أن  يجــب  التــي 
تزويــد  يجــب  التــي  املعرفيــة  املهــارات  فمــن 
والحســاب  والكتابــة  القــراءة  بهــا  التاميــذ 

املصريــون  اســتقبله  الــذي  الهــزل  مــن  مزيــد 
بوابٍل من التهكم، ومزيد من السخرية.

ُيطل على املصرين بمشــاهد تتكّرر، بصورٍة 
بتلقــي  يباهــون  إعاميــون  يوميــة،  شــبه 
أن  ذلــك  األمنيــة،  األجهــزة  مــن  التوجيهــات 
تخالــف  أخبــارًا  يوميــا  يقــدم  العســكر  إعــام 
العقــل والواقــع واملنطق. أحيانا، يبثها هؤالء 
ثقــة  تصاحبهــا  اإلعــام،  علــى  املحســوبون 
مفرطــة، فــي محتــوى اعتبــره كثيــرون نوعــا 
من الســخرية باملشــاهد أو اســتخفاف بعقله. 
طريقتــه  علــى  الــرد  علــى  أحــرص  كان  لذلــك 
الخاصــة، بســخريٍة أشــد وأعتــى. حــرب خفية 
حــرب  تقابلهــا  املصــري،  اإلعــام  يمارســها 
فــي  املوقــف،  ســيدة  اآلن  أصبحــت  ســخريٍة 
وعــي  تغييــب  تحــاول  جبــارٍة،  آلــٍة  مواجهــة 
الشــعب املنكوب. وانتشــر الحديث في وصف 
الدولــة، وهــو يريــد أن ينتقد أهل الحكم فيها، 
وأهبلــة  العبيطــة  الدولــة  عــن  يتحــدث  فهــذا 

الدولة والدولة املهزأة.
أبــو  واملســتبد  للغــادر،  املقاومــة  معركــة  فــي 
فاتــر، علينــا أن نواجهــه بموجــات الســخرية 
املتتابعــة ضمــن حركــٍة تهدم وثن االســتبداد، 
مــن  وتنــال  قوتــه،  وتقــّوض  قوامــه،  وتهــدد 
هيبتــه إن بقــى لــه شــيء منهــا، إنهــا واحــدة 
املســتبد بالحيلــة  أهــم أســاليب مقاومــة  مــن 
تعالــوا  الفاضحــة.  والســخرية  الواجبــة 
بنــا نســخر مــن املنقلــب وانقابــه مــن ظلمــه 
وطغيانه، من خطابه األجوف األخرق، وفعله 

املستخف األحمق.
)أستاذ جامعي مصري(

واملنطــق  واإلبداعــي  الناقــد  والتفكيــر 
الذهنيــة  والســرعة  والبداهــة  والذاكــرة 
والقــدرة علــى حــل املشــكات العلميــة، ومــن 
للتعليــم  الضروريــة  االجتماعيــة  املهــارات 
والتحــول إلــى البيئــة الجديــدة القــدرة علــى 
والتنظيــم  العاطفــي،  واالســتقرار  التوافــق 
الذاتي واتخاذ القرار والتعامل مع اآلخرين، 
وثمــة حاجــة ملهاراٍت فنيٍة في العمل اليدوي 

وتشغيل اآلالت وصيانتها.
يبدأ اكتســاب املهارات عند املياد، ويســتمر 
فــي  دور  وللتكنولوجيــا  الحيــاة.  طــوال 
األطفــال  تزويــد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  هــذا، 
والتاميــذ بالحاســوب الشــخصي ال يــؤدي 
فإنــه يجــب  املهــارات،  اكتســاب  إلــى  تلقائيــا 
باســتخدام  التعليــم  أنظمــة  بتطبيــق  البــدء 
فنلنــدا  قطعــت  وقــد  واإلنترنــت،  الحاســوب 
، وهناك حاجة بالطبع 

ً
في ذلك شوطا طويا

علــى  قدراتهــم  وتحســن  املعلمــن  لتدريــب 
والشــبكية  الحاســوبية  األنظمــة  اســتخدام 

في التعليم.  
التحــول  فــي  الدخــول  إال  خيــار  ثمــة  ليــس 
نحــو الحوســبة والتشــبيك، علــى الرغــم ممــا 
فــي ذلــك من آالم وخســائر فــي بداية الطريق، 
مثــل ضيــاع فرص عمل، وعــدم قدرة مديرين 
وعاملــن كثيريــن علــى االندمــاج فــي البيئــة 
الجديــدة، وتغير تقاليد العمل ومؤسســاته، 
.. ولكن كل يوم يمضي، من دون أن ندخل في 

ذلك، يعني خسائر إضافية.
)كاتب أردني(

نفســها فــي موقــٍف مثيــٍر للســخرية أكثــر مــن 
الفعل نفسه، أو أن تتجاهل السخرية ضدها، 
وتفتــح علــى نفســها فيضانــا مــن املعارضــة، 
فــي جميــع األحــوال، ستخســر  أنهــا،  مؤكــدة 

الحكومة.
وســائل  انتشــار  الدراســة  اعتبــرت  وأخيــرًا، 
إلــخ(  تويتــر،  )فيســوك،  الحديثــة  التواصــل 
كثيريــن،  شــبابا  مّكنــت  التــي  األســباب  مــن 
وقطاعــات عريضــة مــن املجتمــع، مــن التعبير 
ســاخرة،  بصــورة  النظــر  وجهــات  عــن 
الحزبــي  الــدور  تراجــع  ظــل  فــي  وخصوصــا 
فــي املجتمــع املصري، من حيــث إعطاء املجال 

للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم.
 نال املســتبدون الذين حكموا مصر ما نالهم 
من سهام السخرية وعوامل التعرية بالنكتة، 
»القلــش«. وســاعد  الجديــدة  الشــباب  وبلغــة 
املقولــة  »الهشــتاج«  اصطنــاع  ذلــك  علــى 
بعضهــا  املعنــى،  الغزيــرة  املبنــى  الكثيفــة 
معامــل  مــن  ويخــرج  الســخرية  فــي  يغمــس 
النكتــة والفكاهــة، إال أن أحــدًا لــم ينــل مثــل مــا 
نــال عبــد الفتــاح السيســي، ولــم يقــدم أحد من 
مــادة للســخرية، مثلمــا قــّدم بخطابــه وأقواله 
ذلــك صــور  علــى  وأفعالــه ومواقفــه، وســاعد 
مــادة  فصــار  واملســخرة،  بالباهــة  تظهــره 
يومية للسخرية من كل صوب وحدب. ساح 
الســخرية كاســتراتيجية متكاملــة كفيلــة مــع 
عوامل وأشــكال وأســاليب أخــرى من املقاومة 
املســتبد،  حتــف  فيهــا  يكــون  أن  واالحتجــاج 

وبعثرة هيبة الطاغية.
يتحــدث الطاغيــة املنقلــب قائا »في مشــاريع 

جانــٍب، مثــل فقــدان أعمــال ووظائــف، لكنهــا، 
فــي  للمســتهلكن،  مفيــدة  آخــر،  جانــب  فــي 
حصولهــم علــى الســلع والخدمــات بســرعٍة، 

وسهولٍة، وبتكلفة قليلة.
ويقترح البنك الدولي ألجل التحول إلى بيئة 
اإلنترنــت  شــبكات  تشــمل  أن  رقميــة  أعمــال 
وتطويــر  املناطــق،  وجميــع  النــاس  جميــع 
التعليــم الرقمــي والتدريب علــى املهارات في 
هذا املجال، وتكريس أنظمة التعليم املستمر 
والتعلم الذاتي وتشجيعها، وتقديم خدمات 
الحكومــة اإللكترونيــة، وتشــجيع املواطنــن 

على املشاركة الرقمية. 
ثمــة حاجــة اليــوم فــي جميــع الــدول العربية، 
لتلحق بالثورة الرقمية إلى إشاعة اإلنترنت 
الطــرق  مثــل  متاحــا  عامــا  مرفقــا  لتكــون 
واإلذاعــات والتلفزيونــات العامــة، ففــي بقــاء 
االنترنت خدمة غير متاحة، إال مقابل تقديم 
املــال، تحــرم فئــة واســعة مــن املواطنــن مــن 
الحصــول علــى املعرفــة والخدمــات، وبعــض 
 
ً
شــاملة تكــون  أن  يفتــرض  الخدمــات  هــذه 

لجميــع املواطنــن، مثــل التعليــم واالنتخــاب 
واالســتغاثة  والشــكاوى  الرقميــة  والهويــة 
والعطــاءات  اإلعانــات  ومتابعــة  والتبليــغ 
وفــرص التوظيف والعمل وتقديم املعامات 

ومتابعتها.
يقتضيــه  بديهــي،  بســؤال  التقريــر  بــدأ 
فــي  اإلنترنــت  تســاعد  كيــف  العنــوان: 
مــن  التنميــة  إلــى  التقريــر  ينظــر  التنميــة؟ 
بــن االســتيعاب االجتماعــي  التفاعــل  مبــدأ 

في السخرية حتف المستبد

العوائد الرقمية: البنك الدولي 2016

السخرية متخفيّة، 
ومن الصعب محاصرة 

وسيلة تداولها أو 
مضمونها

تتيح اإلنترنت للعاملين 
التركيز على األنشطة 
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صنعاء ـ العربي الجديد

»أعمــل ألســاعد أســرتي فــي توفيــر الغــذاء«، 
امللحانــي  الوهــاب  عبــد  يختصــر  هكــذا 
)16 عامــا( دوافــع عــدد كبيــر مــن التاميــذ 
اليمنين الذين تركوا مقاعدهم الدراســية ليمارســوا 
ــر لهــم مبالــغ ماليــة زهيــدة 

ّ
بعــض األعمــال التــي توف

 يوم.
ّ

كل
العامــل االقتصــادي يبقــى األبرز، فهو يجبر عشــرات 
اآلالف مــن التاميــذ علــى اســتبدال الفصــل الدراســي 

اليــوم يعمــل مــع اللجــان الشــعبية التابعــة لجماعــة 
أنصار الله )الحوثين( في محافظة الحديدة )غرب(. 
 ابنهــا توجــه إلــى الحديــدة بعــد 

ّ
وتقــول الحيمــي إن

تعليق الدراسة في أبريل/ نيسان املاضي بعد فترة 
»العربي  قصيرة من اندالع الحرب، ولم يعد. تتابع لـ
ــه لــم يعــد بحاجــة إلــى الدراســة، 

ّ
الجديــد«: »يعتقــد أن

إذ إنه بات جنديا في الجيش براتب شــهري مســتمر 
ومضمون طوال حياته«.

 الحيمــي تخشــى علــى مســتقبل طفلهــا: »أشــعر 
ّ
لكــن

بالحــزن كلمــا شــاهدت زمــاءه وهــم يتوجهــون إلــى 
 ابنــي يحطــم مســتقبله 

ّ
املدرســة صبــاح كل يــوم، ألن

وحياتــه بيــده«. تحّمــل القائمــن علــى وزارة التربيــة 
والتعليــم مســؤولية عــدم توعيــة التاميــذ بضــرورة 
مســاٍع  أّي  ورفــض  التعليميــة  بالعمليــة  االلتــزام 
إلخراجهم من املدارس والزج بهم في جبهات القتال.
من جهته، يؤكد الباحث في مجال التربية والتعليم 
 الحــرب ســاعدت فــي تزايد 

ّ
خالــد مطهــر العدوانــي أن

أعداد التاميذ املتســربن من املدارس. وهو ما يؤثر 
املعيشــية  النواحــي  مــن  علــى مســتقبلهم وحياتهــم 

والنفسية واالجتماعية والفكرية، بحسب قوله.
 هذا التســرب 

ّ
»العربــي الجديد« أن يتابــع العدوانــي لـ

ســوف ينعكس ســلبا علــى العمليــة التعليمية وعلى 
 
ّ
أن املقبلــة، خصوصــا  األيــام  خــال  اليمــن  مســتقبل 
العملية نفسها تواجه معوقات وصعوبات تجعلها 
 التســرب ال يقتصــر 

ّ
ذات نتائــج ســيئة. يلفــت إلــى أن

على الذكور فقط إنما يمتد إلى اإلناث.
 1.8 

ّ
إلى ذلك، تشير تقديرات املنظمات الدولية إلى أن

مليــون طفــل لم يلتحقــوا باملدارس منذ بداية الحرب 
في منتصف شــهر مارس/ آذار املاضي. بذلك، وصل 
إجمالي عدد الســكان في ســن التعليم غير امللتحقن 
باملــدارس إلــى 3.4 مايــن نســمة، وهــو عــدد مســاو 

تقريبا لعدد املتسربن في سورية.

أي  عــن  بحثــا  الوقــت  إمضــاء  أو  والســوق  بالشــارع 
مصدر للدخل.

يقضــي عبــد الوهــاب أغلــب ســاعات النهــار متجــواًل 
فــي أحــد أســواق مدينــة املحويــت )غــرب( يبيــع املــارة 
أو  الحلويــات  أو  )الصّبــار(  الشــوكي  التــن  فاكهــة 
حتى قوارير املياه. ينفق ما يكسبه في شراء الطعام 
ه 

ّ
 أن

ّ
ألســرته. وعلى الرغم من ضعف مدخوله هذا، إال

يســتمر فــي العمــل يوميــا وال يبالــي بالتعــب الــذي 
يسببه املشي مسافات طويلة.

بدايــة  فــي  اإلعداديــة  مدرســته  الوهــاب  عبــد  تــرك 
 ،2015 آذار  مــارس/  فــي  الثانــي  الدراســي  الفصــل 
بعدمــا غــادر مدينــة صنعــاء مــع أســرته نازحــا إلــى 
املحويــت.  فــي  ملحــان  مديريــة  فــي  القديــم  منزلهــم 
يعتبــر العمــل ضروريا لحياتهم، أما املدرســة فيمكن 
»العربي  تأجيلها أو العيش من دونها حتى. يقول لـ
الجديــد«: »ال فائــدة مــن التعليــم عندمــا ال أجــد مــع 
أســرتي مــا نأكلــه، بعــد طــرد والدنا من العمل بســبب 
 والــده كان يعمــل حارســا فــي 

ّ
الحــرب«. يشــير إلــى أن

شــركة تجاريــة أغلقــت مكاتبهــا ومخازنهــا وطــردت 
 موظفيها بسبب الركود واألعمال الحربية.

ّ
كل

فــي املناطــق الريفيــة، يخــرج عــدد كبيــر مــن التاميــذ 
)ذكــورًا وإناثــا( مــن املدرســة، أو يســتقطعون أوقاتــا 
والســلع  الخدمــات  توفيــر  بهــدف  للعمــل،  مهمــة، 
والغــذاء  وامليــاه  الحطــب  مثــل  األخــرى  األساســية 
والغــاز املنزلــي، ومشــاركة أفــراد أســرهم فــي أنشــطة 

الزراعة املختلفة.
كذلــك، يتوجــه عــدد كبيــر مــن التاميــذ إلــى ســاحات 
لتثبيتهــم  وســيلة  ذلــك  يكــون  أن  فــي   

ً
أمــا القتــال 

كجنــود حكوميــن، فيضمنــوا بذلــك الحصــول علــى 
ها فشلت 

ّ
راتب شهري ثابت. تؤكد فاطمة الحيمي أن

مرارًا في إقناع أحد أبنائها بالعودة من جبهة القتال 
إلى العاصمة صنعاء إلكمال دراســته. تشــير إلى أنه 

دعت منظمتا »هيومن رايتس ووتش« و»العفو الدولية« فرنسا إلى وقف »الضغوط واملضايقات 
والتمييز« بحق األقلية املســلمة، والتي تأتي تحت غطاء تدابير حالة الطوارئ الســارية في عموم 
البــاد، علــى أثــر هجمــات باريــس فــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي املاضــي. وذكــر تقريــر مشــترك 
للمنظمتن أن الشــرطة الفرنســية تســتخدم القوة املفرطة في ممارســاتها التي تســتهدف مسلمن، 
من بينهم أطفال وشــيوخ. وكانت الحكومة الفرنســية قد طلبت تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي 
)األناضول( في 26 فبراير/ شباط الجاري، نظرًا الستمرار التهديدات اإلرهابية في الباد. 

أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أمــس، الخميــس، أنهــا أوصلــت مــواد غذائيــة إلــى أكثر من 
12 ألف شــخص في بلدة معضمية الشــام املحاصرة، ومن املتوقع أن تكفيهم لثاثة أســابيع فقط. 
وشــّددت على أن ثّمة حاجة إلى إتاحة إيصال املســاعدات بشــكل منتظم. وأضافت اللجنة في بيان 
أنها أوصلت أيضا إمدادات طبية لعشرة آالف شخص في البلدة، التي يسكنها 50 ألفا، في قوافل 
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر الســوري. وتســعى الوكالــة إلى تقديــم مزيد من املســاعدات لبلدة 
)رويترز( ي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب. 

َ
مضايا املحاصرة في ريف دمشق، وإلى قريت

الصليب األحمر: أغذية وأدوية إلى معضميّة الشامدعوات لوقف الضغوط على مسلمي فرنسا

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

نظمــت مجموعــة مــن النشــطاء املوريتانين 
األســابيع  خــال  احتجاجيــة  مســيرات 
أســعار  بخفــض  للمطالبــة  املاضيــة 
خفــض  الحكومــة  رفــض  بعــد  املحروقــات 
أسعارها رغم انخفاض أسعار النفط عامليا.

واتهمــوا الحكومــة بتجاهــل معاناة املواطن 
جــراء ارتفــاع أســعار البنزيــن، حيــث تصــر 
البنزيــن  ليتــر  ســعر  بقــاء  علــى  الحكومــة 
بنحو 384 أوقية لكل ليتر، على الرغم من أن 
سعره يجب أن يكون في حدود 220 أوقية. 

واتخذ النشــطاء الشــباب أمــس األول موعدًا 
أســبوعيا ملســيرة تطالــب بتخفيــض ســعر 
خــارج  إلــى  الحــراك  توســع  فيمــا  البنزيــن 
العاصمــة نواكشــوط حيــث شــهدت مدينــة 
نواذيبــو ومدينــة ازويــرات مســيرات مماثلة 
 - شــارى   – #مــان  وســم  النشــطاء   واختــار 
كــزوال علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي 
لسياســة  املناهضــة  للتحــركات  عنوانــا 
الحكومــة الرافضــة لخفــض أســعار البنزيــن 
والقــوى  األحــزاب  مــن  عــدد  وســط تضامــن 

السياسية املعارضة. 
محمــد  املوريتانــي  اإلعــام  وزيــر  ونفــى 

األمــن ولــد الشــيخ علمــه بــأي قــرار حكومــي 
بخفــض أســعار البنزيــن، مبــررًا عدم خفض 
أســعار املحروقــات بــأن دول الخليــج رفعــت 
نفطيــة.  دول  أنهــا  رغــم  املحروقــات  أســعار 
كمــا أشــار إلــى أن املحروقات ليســت وحدها 
التى انخفض ســعرها وإنما انخفض ســعر 
املعــادن والحديــد أيضــا. وأكــد ولــد الشــيخ 
عــدم  مــن  متضرريــن  ليســوا  »الفقــراء  أن 
خفض أســعار املحروقات ألنهم ال يمتلكون 
إلــى أن الحكومــة تدعــم  ، مشــيرًا  ســيارات« 

املواد األساسية من خال برنامج »أمل«. 
ورّد النشطاء املوريتانيون على تصريحات 

وزيــر اإلعام بموجة من الســخرية واصفن 
بعقــول  واملســتخف  »املســتفز  بـ حديثــه 

املواطنن«.
وشــرح أحــد النشــطاء املشــاركن فــى حملــة 
الهاشــمي،  الحســن  كــزوال«،  شــارى  »مــان 
وظــروف  مابســات  الجديــد«  »العربــي  لـ
إطــاق الحملــة. يقــول: »الشــباب املوريتانــي 
يعانــي البطالــة و التهميــش والحرمــان مــن 
الولــوج إلــى الوظائف الحكوميــة منذ عقود 
مــن الزمــن، باإلضافة إلى االرتفاع الجنوني 
انخفــاض  ظــل  فــي  املحروقــات  ألســعار 
ســعرها عامليــا، ومن املعــروف أن موريتانيا 

تستورد املواد النفطية مما يجعل أسعارها 
العاملــي  بســعرها  يومــي  بشــكل  مرتبطــة 

هبوطا وصعودًا«. 
وأكــد الهاشــمي أن »رفــض الحكومــة خفــض 
أســعار املحروقــات يعــد تربحا غير مشــروع 
املواطــن  حســاب  علــى  الحكومــة  طــرف  مــن 
البســيط«، الفتــا إلــى أن »أغلــب األحــزاب لــم 
تتفاعــل مــع هذا االرتفاع غير املبرر ألســعار 
نعتبــر  ال  كشــباب  جعلنــا  ممــا  املحروقــات 
األحــزاب هــي أهــم وســيلة إليصــال صوتنــا 
التــي  الخاطئــة  السياســات  لهــذه  الرافــض 

تستنزف جيوب املواطنن بشكل يومي«.

حراك شبابي موريتاني مناهض الرتفاع أسعار المحروقات

تأثّرت أكثر من ألف ومائة مدرسة مباشرة 
بالحرب الجارية في اليمن. وهو ما يعرّض 
وتلميذة  تلميذ  ألف   720 من  أكثر  تعليم 
أكتوبر/ شهر  منتصف  وحتى  للخطر. 
الماضي، دّمرت 174 مدرسة  األول  تشرين 
مدرسة  بـــ611  الضرر  لحق  فيما  بالكامل، 
أخرى بسبب النزاع والغارات الجوية. كذلك، 
يحتمي عدد كبير من النازحين اليوم داخل 
بديل.  مأوى  وجود  لعدم  مدرسة،   260
مدرسة،   58 المسلحة  الجماعات  وتحتل 

معظمها في تعز.

قصف ونزوح

سالمة عبد الحميد

يرى أحد األصدقاء أن العرب يعانون 
مؤامرة كونية تكاد تقضي عليهم، وأنهم 
أكثر شعوب األرض تعرضا للظلم والقتل 
من جانب أطراف كثيرة تحيط بهم، بينما 
يرى صديق آخر أن العرب هم وباء الكرة 
األرضية، وأن اإلجهاز عليهم جميعا، بما 
فيهم هو نفسه، سيخلص العالم من شر 
كبير ويجعله أفضل كثيرًا، فيرد صديق 

ثالث بتوجيه سباب مشن للشخصن 
السابقن؛ متهما الرجلن بتهم كثيرة تثبت 

لألسف بعض ما يرددانه عن العرب.
في هذا النوع من الجلسات، وإزاء تلك 

النوعية من النقاشات، ألتزم عادة الصمت، 
ليس عجزًا عن املشاركة في السجال، وال 

انتصارًا لفكرة رابعة، ولكن إيمانا بأن تلك 
النقاشات املطولة املتكررة ال تجدي نفعا 
وأنها ال تفضي أبدًا إلى نتيجة أو اتفاق، 

وربما العتقادي أن ما يراه األصدقاء 
الثالثة فيه بعض من منطق، وإن كان 

يخالف الحق.
أنا وأصدقائي الثالثة، وكل منهم من 

جنسية مختلفة، ولدنا ألبوين عربين، 
وتربينا وسط العرب؛ وجميعنا مهموم 

بقضايا األمة انطالقا من هموم بلده 
املأزوم، وكل منا منهمك في مالحقة أخبار 

احتالل فلسطن، والحرب الدائرة في 
سورية واليمن والعراق وليبيا والصومال، 

وعنف السلطة الغاشم في مصر والسودان 
والجزائر...، والصراع السياسي املدمر 

في لبنان وتونس، والتهميش القائم تجاه 
موريتانيا وجيبوتي، والتدخل الخارجي 
في كل دول املنطقة، وجميعنا يرفض أو 
يحاول مقاومة القمع والرجعية واالبتذال 

املتفشي في بلدان العرب، والذي يتخذ 
 متباينة لكنها في املحصلة قائمة.

ً
أشكاال

لم يصل أي منا إلى قناعاته فجأة، ولم 
يعلنها بتلك الفجاجة مصادفة، ولم يؤثر 
فيه حدث عابر أو واقعة بعينها؛ جميعنا 

جرب انتصارات وانكسارات، وعاش أزمات 
وصراعات، وكلنا تغيرت آراؤه وقناعاته، 

بل وحتى انحيازاته، بتغير األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ما يجمعنا كأصدقاء، وربما يحفظ 

صداقتنا املتوترة، أن أيا منا ال يستطيع 
العودة إلى بالده ألسباب متباينة، وأن أيا 
منا يرى أن بلده على شفا حفرة من نار، 
أو سقط في الحفرة بالفعل؛ ال يرى أحدنا 

أن ما يجري في العالم العربي يمكن أن 
 
ً
يفضي إلى خير، حتى أن أكثرنا تفاؤال
يرى أن كارثة كبيرة على األبواب وأنها 

ستسحق في طريقها كثيرًا من األنفس 
وتعطل حلم املستقبل الذي يعيش املالين 

بانتظاره.
تنتهي حواراتنا دائما بإفراغ قدر كبير من 

الكالم الغاضب في وجوه بعضنا اآلخر، 
 مما قيل، لكننا 

ً
قد يغضب بعضنا قليال

نلتقي مجددًا إلفراغ قدر جديد من غضبنا 
املكبوت، ربما يكون تفريغ الغضب أهم 

فوائد اللقاء، بعد أن استنفدت النقاشات 
كل األفكار وانتهت إلى أنه ال جدوى.

نقاش عربي 
متكرر

مزاج
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االنتظار على حاجز الطيبة بحسب ما تقول 
ملزاج  وامتثااًل  األزمــة،  لظروف  »وفقًا  بشكار، 
للتسلية،  روننا 

ّ
يؤخ أحيانًا  االحتالل.  جنود 

أو ألن أحد الداخلني رفض خلع مالبسه ولم 
يوافق على ما طلبه الجنود الذين يحاولون 

إذالل الفلسطينيني بطلباتهم املقيتة«.
ــلــــع جـــــنـــــود االحـــــــتـــــــالل بــــــــاب مـــنـــزل  مــــــذ يــــخــ
ويخرجون  محتوياته  ويبعثرون  فلسطيني 
تــبــدأ معاناة  العائلة،  أفـــراد  منه آســريــن أحــد 
األهالي في متابعة ملف ابنهم، ومعرفة مكان 
أّي سجن وأّي قسم وزنــزانــة(،  )فــي  احتجازه 
وانـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق، وتــعــيــني مــحــام 
خــــاص بـــه ملــتــابــعــة الــقــضــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
في  والتفكير  االعتقال  على  بالحزن  الشعور 
الظروف التي يمّر بها األسير. وينتظر أهالي 
األسرى على أحر من الجمر موافقة االحتالل 
اإلسرائيلي إصدار تصاريح تسمح لهم زيارة 
أبنائهم، ما يطفئ نارهم ولو بشكل محدود 

ولو تحت أعني ومراقبة السجان.

معاناة مشتركة
تـــتـــشـــابـــه زيــــــــــــارات األهــــــالــــــي ألبــــنــــائــــهــــم، إذ 
يتشاركون املعاناة والتعب الجسدي واإلنهاك 
الطيبة، »تبدأ  الشديد. بعد اجتيازهم حاجز 
رؤية  لحظة  وتقترب  أكثر،  بالتقلص  املسافة 

الحبيب املعتقل«، مثلما تقول مهدية حمدان 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«. رحـــلـــتـــهـــا كـــانـــت يـــوم  لــــ
األربعاء املاضي، إلى سجن مجدو العسكري 

حيث يعتقل ابنها وليد.
ــمـــدان مـــن قـــريـــة عــصــيــرة الــقــبــلــيــة جــنــوبــي  حـ
مدينة نابلس، وابنها املعتقل يقبع في سجن 
مجدو منذ نحو سنتني من دون أن يصدر أي 
إلى  »استغرق وصولنا  تقول:  حكم في حقه. 
الساعة.  ونصف  ساعة  نحو  السجن،  محيط 
االنتظار  منا  وطلبوا  السجن،  بــوابــة  فتحوا 
بــألــواح حديدية  فــي ســاحــة مفتوحة مغطية 
ــة«. تضيف:  ــعــ ومــفــتــوحــة مـــن جــوانــبــهــا األربــ
»على الرغم من ظروف البرد القارس، إال أننا 
لم نكن نفكر إال برؤية أحبابنا داخل السجن. 
التدفئة ألنفسنا،  توفير  ربما نحن نستطيع 
املعتقلني تختلف وهــم يشعرون  لكن ظــروف 
بالبرد أكثر منا«. وتقسم: »والله لو صّح لي 
كــل يـــوم أزوره، أذهـــب حــتــى لــو كــانــت الدنيا 

ثلج«.

المالبس بشروط
كـــانـــت حـــمـــدان قـــد أحـــضـــرت مــعــهــا قــمــصــانــًا 
شــتــويــة وبــنــاطــيــل ريــاضــيــة ســمــيــكــة البــنــهــا. 
لكن جنود االحتالل أو الذين يعّدون عناصر 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون »الــــشــــابــــاص«، مــنــعــوهــا 

نابلس ـ سامي الشامي

األســــــــــــــــرى  أهــــــــــــالــــــــــــي  يـــــــهـــــــتـــــــم  ال 
الــفــلــســطــيــنــيــني بــمــتــابــعــة أخـــبـــار 
ــلــــى مـــــواقـــــع األرصــــــــاد  الــــطــــقــــس عــ
الــــجــــويــــة، مـــثـــلـــمـــا يـــفـــعـــل املــــوظــــفــــون وطــلــبــة 
الــجــامــعــات وتــالمــيــذ املــــدارس الــذيــن يحظون 
بـــإجـــازة عــنــدمــا تـــســـوء حـــالـــة الــطــقــس. حتى 
الثلوج ال يثنيهم عن تهيئة أنفسهم  تساقط 
بشكل جيد لزيارة موعودة البنهم القابع في 
البرد  مع  لكن  املحتل خلف قضبانه.  سجون 
ــــزداد مــعــانــاة  الــشــديــد خـــالل فــصــل الــشــتــاء، تـ
أهــالــي األســـرى عند زيـــارة أبنائهم، ال سيما 
مع ممارسات االحتالل املتعبة على الحواجز 

وخالل الزيارة.
القدس  بتوقيت  فجرًا  والنصف  الرابعة  عند 
املحتلة من يوم اإلثنني املاضي، بينما كانت 
ــرارة  ــحــ ــرة ودرجـــــــــات الــ ــزيــ ــار تــهــطــل غــ ــ ــــطـ األمـ
مــتــدنــيــة جــــدًا، كــانــت صــابــريــن فــــوزي بشكار 
قــد أنــهــت إعــدادهــا أغــراضــهــا ومــا تحمله من 
حاجيات بسيطة، تأمل أن يسمح  لها جنود 
االحتالل بإدخالها لشقيقها الذي مضى على 

احتجازه خلف قضبان االحتالل 14 عامًا.
في ذلك الصباح، كانت بشكار وهي من مخيم 
عــســكــر لـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي مــديــنــة 
على  املحتلة،  الغربية  الضفة  شــمــال  نابلس 
مــوعــد مــع شقيقها األســيــر عــبــد الــرحــمــن في 
ســجــن ريـــمـــون الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي داخـــل 
األراضي الفلسطينية املحتلة عام 1948. تروي 
الــجــديــد«: »خرجنا مــن املخيم مع  لـــ »العربي 
 الفجر خشية تأخرنا 

ّ
صالة الصبح. لم نصل

عــــن مـــوعـــد انــــطــــالق الــــحــــافــــالت. عـــنـــد مــوقــف 
ــبـــات الــعــمــومــيــة شــــرق مــديــنــة نــابــلــس،  ــركـ املـ
ــرى، وافــق  ــ تــجــّمــع نــحــو مــائــة مــن أهــالــي األسـ
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي على إصـــدار تصاريح 

لهم لزيارة أبنائهم في سجون االحتالل«.

مرحلة تفتيش أولى
ــقــــت بــنــا  ــلــ ــطــ ــار ســـــــردهـــــــا: »انــ ــكــ ــشــ ــل بــ ــمــ ــكــ وتــ
للصليب  الــدولــيــة  للجنة  تــابــعــتــان  حــافــلــتــان 
األحــــمــــر، بـــاتـــجـــاه حـــاجـــز الــطــيــبــة الــعــســكــري 
غــرب  الفلسطينيني  ــي  ــ أراضـ عــلــى  املــنــصــوب 
كان  فيما  الحافلة،  من  نزلنا  مدينة طولكرم. 
تنزل بشكل متقطع.  بـــاردًا واألمــطــار  الطقس 
األســرى  أهالي   

َ
اصطف الطويل،  الطابور  في 

ــال مـــن الــضــفــة يــشــتــغــلــون فـــي األراضــــي  ــّمـ وعـ
كل  فــي  نتعرض  هــنــاك،  املحتلة.  الفلسطينية 
ــدات 

ّ
ــارة إلـــى تــفــتــيــش دقــيــق مـــن قــبــل مــجــن ــ زيـ

إسرائيليات )نحن النساء(، يضعننا في غرف 
 إذا 

ّ
خاصة تحوي جهازًا كاشفًا للحديد، يرن

 بسبب 
ّ
ا نحمل قطع نقود صغيرة. وإذا رن

ّ
كن

يــردن  خلعها.  عــلــى  يجبرننا  املــالبــس،  أزرار 
ويستمر  أدوات«.  حــيــازتــنــا  عـــدم  مــن  الــتــأكــد 

زيارات 
األسرى

قّشة يتمّسك 
بها الغريق 

الفلسطيني

السجون  في  الفلسطينيين  المعتقلين  أهالي  ينتظر 
من  الرغم  وعلى  ألبنائهم.  زيارتهم  موعد  اإلسرائيلية، 
الطقس  ومن  االحتالل  إجراءات  من  أحيانًا  تذّمرهم 

البارد هذه األيام، إال أن تلك الزيارات تفرّج عنهم

لجأت السلطات 
المحلية في العاصمة 
األلمانية برلين إلى مطار 
»تمبلهوف« المغلق 

منذ عام 2008، الستقبال 
المهاجرين المتدفقين 
إلى البالد. يقيم هؤالء 
في خيم داخل المطار 
في انتظار البت بطلبات 
لجوئهم ونقلهم منه

مطار نازي أكبر مأوى للمهاجرين في برلين

يمارس االحتالل سياسة 
العقاب الجماعي بحق 

عوائل األسرى

يتشاورون مع أهلهم 
حول مراسم االستقبال 

يوم خروجهم إلى الحرية

سيتحول إلى أكبر مركز 
إليواء المهاجرين، بسعة 

تتجاوز 7 آالف شخص

لعب مطار تمبلهوف 
دورًا مهمًا خالل الحصار 

السوفييتي لبرلين الغربية

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

في ظل أزمة املهاجرين التي تعيشها أملانيا 
بعد وصول أكثر من مليون ومئة ألف مهاجر 
باتت تضيق بضيوفها،  التي  أراضيها  إلــى 
ــــة حــقــيــقــيــة فـــي تــأمــني  تـــواجـــه الــســلــطــات أزمـ
مراكز إيواء. وهو األمر الذي استدعى اللجوء 
الى خيارات بديلة قد تفي بالغرض املطلوب 

ولو بشكل موقت.
مـــن هـــذه الـــخـــيـــارات مــطــار »تــمــبــلــهــوف« في 
ــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/  ــوقـــف عــ ــتـ بـــرلـــني املـ
تدريجيًا  يتحول  الـــذي   ،2008 األول  تشرين 
إلـــى منطقة خــاصــة بــطــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 
ــة نــــزوح  ــلـ ــــى الـــعـــاصـــمـــة، بـــعـــد رحـ ــلــــوا إلـ وصــ
طــويــلــة هــربــًا مـــن الـــحـــروب واالضـــطـــهـــاد في 
ــم، وتـــخـــطـــى عــــددهــــم 80 ألــــفــــًا الـــعـــام  ــ ــــالدهـ بـ
املــاضــي فــي الــعــاصــمــة وحــدهــا. فــهــذا املــطــار 
يــعــود بــنــاؤه إلـــى عــشــريــنــات الــقــرن املــاضــي، 
وتبلغ مساحته نحو 380 هكتارًا ويبعد نحو 
أربعة كيلومترات عن وسط العاصمة، يجري 

الــعــمــل عــلــى تــأهــيــلــه وتــجــهــيــزه لــوجــســتــيــًا 
الستقبال املهاجرين. ومن املتوقع أن يصبح 
أكبر مركز اليواء املهاجرين في أملانيا، بسعة 

تتجاوز 7 آالف شخص.
يعيش داخل حرم  املطار السابق اليوم نحو 
على  السلطات  عملت  بعدما  مهاجر،   2500
ــــى مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  تــجــهــيــزه وتــوفــيــر أدنـ
الــيــومــيــة لــهــم. ومــــن ذلــــك نــصــب خــيــم داخـــل 
ــرات، وتـــوزيـــع  ــائــ ــطــ ــنـــغـــارات وحـــظـــائـــر الــ الـــهـ
األســـــــــّرة فـــيـــهـــا، مــســتــفــيــدة مـــــن  املـــســـاحـــات 
الكبيرة. ويقيم هؤالء بشكل موقت في املطار 
بــانــتــظــار اكـــتـــمـــال طــلــبــات لـــجـــوء الــكــثــيــريــن 
منهم، لالنتقال الى أماكن سكن أخرى تعمل 
الــســلــطــات املــعــنــيــة عــلــى تــشــيــيــدهــا بــعــدمــا 
خــصــصــت الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة مــــوازنــــات 
ضخمة للواليات، من أجل استيعاب األعداد 

الهائلة من املهاجرين.
وكـــانـــت الــســلــطــات املــحــلــيــة قـــد كــلــفــت فــريــقــًا 
إلدارة املــخــيــم عــمــل عــلــى تــوفــيــر الــعــديــد من 
للطعام،  كبيرة  قــاعــة  ذلــك  ومــن  التجهيزات. 

ودورات مياه ومغاسل نقالة، ومياه خاصة 
وغــيــره.  استحمام  مــن  اليومي  باالستعمال 
كما يجري الحديث حاليًا عن تجهيز مدرسة 

ومالعب رياضية.
وفـــي حــني يــســعــى املــهــاجــرون إلـــى التأقلم 
االكـــتـــظـــاظ   

ّ
أن إاّل  الــــجــــديــــد،  وضـــعـــهـــم  مــــع 

مــشــاكــل  عـــلـــى  ــــوف  ــــوقـ الـ إلـــــى  الـــخـــيـــم،  إدارة 
 
ّ
أن خصوصًا  أوضــاعــهــم،  وترتيب  الالجئني 

تلبي  ال  بمساحة صغيرة  عائلة تحظى   
ّ

كــل
 مسافات صغيرة 

ّ
أن احتياجاتها عــادة. كما 

الــبــعــض، وهــو  املــســاكــن عــن بعضها  تفصل 
عــلــى خصوصية  ينعكس سلبًا  الـــذي  األمـــر 
الــعــائــالت، ويتسبب كــذلــك فــي خــالفــات بني 

املقيمني في كثير من األحيان.
ــي تـــحـــيـــط بــحــيــاة  ــتــ مـــثـــل هــــــذه الـــــظـــــروف الــ
غيره  كما  »تمبلهوف«  مطار  في  املهاجرين 
مــن مــراكــز اإلقـــامـــة املــوقــتــة فــي أملــانــيــا تبقى 
أفضل لهم مــن الــحــرب واملــعــانــاة التي كانوا 
يعيشونها في بلدانهم، بحسب ما يقولون. 
فهؤالء يشعرون باألمان بالرغم من املعاناة 
والــضــغــط الــنــفــســي الــــذي يــعــيــشــونــه نتيجة 
هجرتهم مــن بــالدهــم وبــعــدهــم عــن بلداتهم 
ومـــنـــازلـــهـــم. يـــلـــجـــؤون عـــــادة لــلــتــخــفــيــف عن 
أنفسهم  عــن  الترفيه  إلــى  الصعبة  أحــوالــهــم 
ــر أو الـــــــورق. كــمــا يبقى  ــزهـ ــة الـ ــاولـ بــلــعــب طـ
ــتـــمـــاع إلــــى املــوســيــقــى الــشــرقــيــة وعــقــد  االسـ

حــلــقــات الــدبــكــة مــن املــتــنــفــســات الــقــلــيــلــة لهم 
فــي ســهــراتــهــم وأيــامــهــم الــطــويــلــة، قــبــل البت 
بطلبات لجوئهم ونقلهم إلى مساكن أخرى.

له  كــان  »تمبلهوف«  مطار   
ّ
أن بالذكر،  جدير 

السوفييتي  الــحــصــار  فــتــرة  مــهــم خـــالل  دور 
لــبــرلــني بــعــد نــهــايــة الــحــرب الــعــاملــيــة الثانية. 
اســتــخــدم يــومــهــا فــي نــقــل مــا ال يــقــل عــن 2.3 
مليون طن من املواد الغذائية ومن الوقود إلى 
الجزء الغربي من برلني الذي قطع  السوفييت 
ما بني عامي 1948 و1949 سبل االتصال بينه 

وبني بقية أنحاء أملانيا الغربية.
أعــاد  ثــم  عــام 1927.  مــطــار »تمبلهوف«  بني 
يعمل  وظــل  الثالثينات،  في  بناءه  النازيون 
كمطار حتى عام 2008 عندما قررت السلطات 
املحتجني  آالف  يتمكن  ولــم  إغــالقــه.  األملانية 
ــرار. تـــحـــول بــعــد فــتــرة  ــقــ يــومــهــا مـــن وقــــف الــ
حياة امتدت 80 عامًا إلى مساحة مخصصة 
ألــــعــــاب  ــانــــات ضـــخـــمـــة أو  ــهــــرجــ لـــتـــنـــظـــيـــم مــ
أو مناسبات عامة، وكذلك مساحة  رياضية 
للترفيه واالستجمام بالنسبة لسكان برلني.

تبعًا ألعـــدادهـــم الــكــبــيــرة يـــؤدي يــومــيــًا إلــى 
البعض.  بعضهم  بــني  ومشاكل  مشاحنات 
وبالرغم من محاولة تأمني الكميات الالزمة 
ــة لــكــن  ــلـــوبـ مــــن املــــــــواد واملـــســـتـــلـــزمـــات املـــطـ
املهاجرين يواجهون في أحيان كثيرة نقصًا 
في املياه، األمر الذي يضطرهم إلى انتظار 
تــأمــيــنــهــا بـــواســـطـــة صـــهـــاريـــج مــخــصــصــة 
زالت  ما  للمطار  التحتية  البنية  كــون  لذلك 
 الــســبــاق على 

ّ
بــحــاجــة إلـــى صــيــانــة. كــمــا أن

الطعام والحصول على الوجبات، وإن كانت 
مــتــوفــرة بكميات كــبــيــرة، يـــؤدي بـــدوره الى 
صدامات بني العائالت املتواجدة في املطار، 
والتي تختلف في العادات والتقاليد ونمط 
البعض، خصوصًا مع  الحياة عن بعضها 
الــبــلــقــان وأفريقيا  وجـــود عــائــالت مــن دول 
 ذلـــك 

ّ
ــرق األوســـــــــط. يــــضــــاف إلـــــى كـــــل ــ ــشـ ــ والـ

مشاكل أخرى مثل غسل املالبس، أو شحن 
الهواتف كون التيار الكهربائي غير متوفر 

داخل الخيم.
من جهتهم، يسعى املسؤولون الذين يتولون 

مـــن إدخـــالـــهـــا لــعــدم وجــــود تــصــريــح إلدخــــال 
املـــالبـــس. حـــاولـــت إقــنــاعــهــم، قــائــلــة: »دعـــونـــا 
ندخل األواعي )املالبس(. الدنيا برد، وليدفئ 
أوالدنا أنفسهم«. لكنهم رفضوا بكلمة واحدة: 
»ممنوع«. من جهتها، لفتت والدة األسير عبد 
الــرحــمــن بشكار أيــضــًا إلــى أن »مــنــذ 14 عامًا 
ــم يــلــبــس كـــنـــزة صــوف  ــنـــي فـــي الـــســـجـــن، لـ وابـ

تحميه من البرد«.

تفتيش آخر
ــرى نــحــو ســاعــة  ــ ــالـــي األســ بــعــدمــا يــقــضــي أهـ
كــامــلــة فــي الــســاحــة الــخــارجــيــة، يــبــدأ الجنود 
باملناداة عليهم وقد قّسموهم أفواجًا. وتقول 

ــة بــعــد  ــيـ ــلـ ــداخـ ــــدان: »وصـــلـــنـــا الـــصـــالـــة الـ ــمـ ــ حـ
إجـــــــراءات تــفــتــيــش مــتــعــبــة، كــمــا عــلــى حــاجــز 
من  املــجــنــدات  تطلب  الــجــهــاز،   

ّ
رن إذا  الطيبة. 

الــنــســاء خلع مالبسهن داخـــل غــرف صغيرة، 
املخصصة  كتلك  خفيفة  مالبس  ويعطينهن 

للصالة«.

45 دقيقة فقط
األسير حسني نصار من قرية مادما جنوبي 
املؤبد. تشكو  نابلس، محكوم عليه بالسجن 
قــائــلــة: »ال تكفينا 45 دقيقة كــالم مع  والــدتــه 
ابننا. نحن نمشي خمس ساعات في الطريق 
ليعطونا فترة قصيرة«. وتخبر أن »في مرة، 
ــا بــاب  ــنـــي: يـ ــرت أغـ بــعــد انـــتـــهـــاء املــقــابــلــة، صــ
فــرقــت بيني وما  ياللي  ريــتــك خــرابــة  السجن 
بني احبابي. وعندما سمعني الجنود، جاؤوا 
وأخــرجــونــي مــن الــقــاعــة. وكــان حسني يقترب 
أن  الفاصل بيني وبينه ويحاول  الزجاج  من 

يسمع ما أقول«.
أمــا غــادة نصار )12 عامًا( وهــي ابنة حسني، 
فتعبر عن سعادتها وهي تتحدث عن زيارة 
والدها قبل شهر. لكنها تشدد على أنها تمقت 
االنــتــظــار والتفتيش والــتــدقــيــق فــي شــهــادات 
املــيــالد. تــقــول: »بــعــد انــتــهــاء الـــزيـــارة، ننتظر 
األفواج الثانية من أهالي األسرى الذين كانوا 
الحافلة، حتى ينهوا زيارتهم.  يرافقوننا في 
وهذا من حقهم. هم انتظرونا«. تضيف: »نحن 
نتعب أحيانًا في الزيارة، لكن ال مشكلة. املهم 
أن نـــرى بــابــا ونــطــمــئــن عــلــيــه«. وفـــي الــغــالــب، 

ال يــصــل أهــالــي األســــرى إلـــى مــنــازلــهــم إال في 
ساعات متأخرة من الليل.

حــســام الشخشير هــو املـــســـؤول عــن بــرنــامــج 
زيـــــــارات األســــــرى فـــي مــديــنــة نـــابـــلـــس. يــقــول 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »زيـــــــارات األســـبـــوع  لـ
ــغ عــن أي 

ّ
املــاضــي تــّمــت بشكل جــّيــد، ولـــم ُيــبــل

البرنامج كما املخطط. الصليب  عوائق. سار 
يــؤمــن حــافــالت مكّيفة لنقل األهــالــي  األحــمــر 
 
ً
إلــى أن عــددًا قليال بكرامة واحــتــرام«. ويلفت 

مــن أهــالــي األســـرى اعــتــذر عــن الــزيــارة بسبب 
األحوال الجوية، على أن يعّوضوها في األيام 

املقبلة.
سجون  مصلحة  إدارة  أن  الشخشير  يوضح 
ــارة األســـيـــر مــرتــني في  ــزيـ ــتـــالل تــســمــح بـ االحـ
الشهر. وفي بدايته ونهايته يكون االكتظاظ 
كبيرًا. كذلك تسمح بإدخال املالبس لألسرى 
مرتني في العام، وفق شروط. يسمح بإدخال 
إدخــال  ويمنع  فقط،  واألســـود  البني  اللونني 
أشرطة.  تحوي  التي  وتلك  السميكة  املالبس 
ــــك، يـــصـــدر االحـــتـــالل تــصــاريــح زيــــارة  إلــــى ذلـ
ألقارب األسير من الدرجة األولى، واإلجراءات 
مـــن خـــالل مــكــاتــب الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
األحــمــر. ويــشــرف مكتب الصليب األحــمــر في 
مدينة نابلس على زيارات أهالي األسرى في 

مدينتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة.
األهالي،  يعانيها  ة 

ّ
األسير مشق زيــارة  ــعــّد 

ُ
وت

فــمــمــارســات االحـــتـــالل بــحــقــهــم تــكــفــي لتكون 
الــذي  الجماعي  العقاب  سياسة  على  شــاهــدًا 
ــــرى كــذلــك عــوائــل  يــمــارســه بــحــق عـــوائـــل األسـ

الــشــهــداء وكـــل مـــن يــفــكــر فـــي الــعــمــل الــوطــنــي 
ضده. وتأتي الظروف املناخية، ال سيما البرد 
الشديد خالل فصل الشتاء، لتزيد من صعوبة 
الــســفــر وتــجــعــل الــطــريــق واالنـــتـــظـــار أصــعــب 

وأقسى، خصوصًا على األطفال واملسنني.
ــــرى مــعــلــقــة إلــى  ــالـــي األســ وتــبــقــى مــعــانــاة أهـ
حــني اإلفـــــراج عــن أبــنــائــهــم، عــلــمــًا أن كثيرين 
ذون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة. لكن 

ّ
ينف

هــذه الــزيــارات تبقى على الــرغــم مــن الظروف 
يقول  كما  غريق  بها  يتعلق  كقشة  القاسية، 
ذون 

ّ
الــذيــن ينف املثلي الشعبي. إلــى ذلــك، فــإن 

فغالبًا  االنتهاء،  على  مّدتها  شارفت  أحكامًا 
ما يتشاورون مع أهلهم خالل الزيارات حول 

مراسم االستقبال يوم خروجهم إلى الحرية.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين

االردن

مصر

سورية
لبنان

تحقيق

غزة ـ إيمان عبد الكريم

تــســتــيــقــظ الــصــغــيــرتــان فـــي كـــل صــبــاح 
ــــني جـــــــــدران غــــرفــــة لــيــســت  ــــني بـ

َ
وحــــيــــدت

ــد جــســَديــهــمــا، 
ّ
غــرفــتــهــمــا. وتـــبـــدآن بــتــفــق

خــشــيــة مـــن أن تــكــونــا قـــد فــقــدتــا شيئًا 
منهما. وتغسالن وجهيهما قبل الخروج 
ومـــمـــارســـة مـــا اســتــطــاعــتــا مـــن حــيــاة لم 
تعد حياتهما. وتعيش نوال ياسني )10 
أعــوام( وأختها نور )5 أعــوام( في معهد 
األمل لأليتام، بعدما فقدتا والدهما في 

الحرب األخيرة على قطاع غزة.
يـــحـــرص مــعــهــد األمــــــل فــــي مـــديـــنـــة غـــزة 
ــام،  ــتـ ــيـــر خــــدمــــة اإليــــــــــواء لـــأليـ ــلـــى تـــوفـ عـ
االستمرار  مــن  تمّكنهم  كــفــاالت  وتوفير 
فــي الــحــيــاة، بــاإلضــافــة إلـــى دمــجــهــم مع 
غيرهم من األطفال في املجتمع، وتوفير 
أجواء ترفيه ولعب مريحة ومفيدة لهم. 
وهذا املعهد الذي تصل قدرة استيعابه 
الــعــدوان  بــعــد  ، يستقبل 

ً
طــفــال إلـــى 120 

، مــنــهــم من 
ً
األخــيــر عــلــى غـــزة 132 طــفــال

ــتــل آبـــاؤهـــم، ومــنــهــم مــن فــقــدوا آبــاءهــم 
ُ
ق

وأمهاتهم في الوقت نفسه.
ــي والــديــهــمــا، 

َ
كــانــت نــــوال ونــــور وحــيــدت

ــنـــد، ال  ــا الــــيــــوم فـــقـــد أصــبــحــتــا بــــال سـ ــ أمـ
سّيما وأنهما خسرتا أيضًا أخاهما في 
العدوان ذاته. بأسى تخبر نوال »العربي 
بــعــض  إال  لـــديـــنـــا  »لـــيـــس   

ّ
أن الــــجــــديــــد« 

ــارب الـــذيـــن ال نــعــرفــهــم جـــيـــدًا. عــّمــي  ــ األقــ
الــذي يسأل عنا«. تضيف:  الوحيد  فايز 
ر لنا حياة 

ّ
»لم نجد إال معهد األمل ليوف

كــريــمــة. فــي الــنــهــار نقصد املـــدرســـة، أمــا 
أم..  وال  أب  بــال  هــنــا  فنقضيها  الــلــيــالــي 
فقط مع كثير من الذكريات واأللــم«. من 
ــني، 

َ
ــني دامــعــت

َ
جــهــتــهــا، تــقــول نــــوال بــعــيــن

»في كل ليلة أتذكر أبي«.
األمــل  ملعهد  التنفيذي  املــديــر  يلفت  وإذ 
لــأليــتــام فــي غـــزة، إيـــاد املــصــري، أن ثّمة 
عــــددًا كــبــيــرًا مــن األيـــتـــام فــي قــطــاع غــزة، 
يوضح  األخير،  العدوان  بعد  خصوصًا 
والبيئة  للحالة  كاملة  دراســـة  »بعد  أنــه 
حال  وفــي  اليتيم،  الطفل  يعيشها  الــتــي 
ــــي املـــعـــهـــد أفـــضـــل  ــا أن وجـــــــــوده فـ ــ ــنـ ــ رأيـ
مـــن الــبــقــاء فـــي الــبــيــئــة حــيــث هـــو، فإننا 
الجديد«  »العربي  لـ يضيف  نستقبله«. 
أن املعهد استقبل 40 يتيمًا بعد العدوان، 

 قبل ذلك«.
ً
في حني كان يضّم 90 طفال

ويشرح املصري املشاكل التي يواجهها 
ــــي األعــــــــــوام الـــعـــشـــرة  مـــعـــهـــد األيـــــتـــــام فـ
 أشــــّدهــــا قـــســـوة خــالل 

ّ
ــل ــعـ الـــســـابـــقـــة، ولـ

ــقــــول إن »مــــصــــادر  ــرة. يــ ــ ــيــ ــ ــنـــة األخــ الـــسـ
التمويل املتوفرة في العادة متنوعة ما 
بني تبرعات وكفاالت األيتام، من داخل 
قطاع غزة ومن املدن الفلسطينية وكذلك 
في  لكن  واألجنبية.  العربية  الـــدول  مــن 
ــــور  ــرة، أصـــبـــحـــت األمـ ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات األخـ
مــعــقــدة وصــعــبــة«. يضيف أن »الــوضــع 
االقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة، 
أدى إلـــى انــخــفــاض الــتــمــويــل الــداخــلــي 
أحدثته  ما  إلــى  باإلضافة  كبير،  بشكل 
األزمات في الوطن العربي. أكثر مصادر 
تــمــويــل املـــعـــهـــد، تـــوّجـــهـــت إلــــى ســوريــة 
التمويل  أّدى ضعف  بالتالي،  وغيرها. 
إلى إلغاء قسم جديد كنا ننوي إنشاءه 
وتجهيزه فــي املــعــهــد، خــاص بــاإليــواء. 
وذلــك إلى جانب توظيف عدد أكبر من 
اإلداريــني واملشرفني«. يتابع: »لكن هذا 
اليومية  املــصــاريــف  فــي  ــادة  زيــ يتطلب 
وفي مصاريف التعليم والعالج وتأمني 
امليزانية  املختلفة.  األطــفــال  احتياجات 
 تــخــتــلــف عن 

ً
الــتــي يــحــتــاجــهــا 90 طــفــال

«. من 
ً
تــلــك الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 130 طــــفــــال

النفسية  االخــتــصــاصــيــة  تــقــول  جهتها، 
الله إن »األيتام  االجتماعية فاطمة عبد 
ــــل أوضـــــــــاع ســيــاســيــة  ــــي ظـ يـــعـــيـــشـــون فـ
ــفــهــا 

ّ
واقـــتـــصـــاديـــة ونــفــســيــة صــعــبــة، خــل

الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى غــزة. 
وقد كان لذلك تأثير كبير على العائالت، 
ــام.  ــتــ خـــصـــوصـــًا مــــع ارتــــفــــاع نــســبــة األيــ
ــإن األطـــفـــال الــذيــن استشهد  بــالــتــالــي، فـ
ــرة وكـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــم فــــي الــــحــــرب األخـ ــ ــاؤهـ ــ آبـ
أمهاتهم عاجزات عن إعالتهم، ُيرسلون 
إلــــى مــعــهــد األمــــل لـــأليـــتـــام«. تــضــيــف أن 
»بعض هؤالء يعانون من انطواء وعزلة، 
إرشادية  جلسات  تقديم  من  الرغم  على 
لــهــم وإشـــراكـــهـــم فـــي نــشــاطــات مــحــبــبــة. 
تــبــقــى  ــيــــاة  الــــحــ إن  إذ  طـــبـــيـــعـــي،  وهـــــــذا 
مختلفة وغريبة عما سبق وخيروه في 

منازلهم مع أهلهم«.
االجتماعية  للرعاية  العامة  املــديــرة  أمــا 
الشؤون االجتماعية في غزة،  في وزارة 
ل»العربي  فتوضح  الطرشاوي،  اعتماد 

الجديد« أن »العدوان اإلسرائيلي األخير 
ــفـــي يــتــيــم،  ـــف نـــحـــو ألـ

ّ
ــل عـــلـــى الـــقـــطـــاع خـ

ليصبح عدد األيتام )18 عامًا فأقل( أكثر 
تل آباؤهم 

ُ
من 15 ألفًا، ستة آالف منهم ق

تها 
ّ
في خالل الحروب املتكررة التي شن

إسرائيل على القطاع«.
الــشــؤون  »وزارة  إن  الـــطـــرشـــاوي  وتـــقـــول 
األحمر  الهالل  من  وبتمويل  االجتماعية 
عــت مبلغ 400 شيكل على كل 

ّ
التركي، وز

ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي  يــتــيــم مــن ضــحــايــا الـ
األخير. واملساعدات تأتي على شكل مبالغ 
إلــى مساعدات  بــاإلضــافــة  ــة،  نقدية دوريــ
ــاءات مـــدرســـيـــة وتــأمــني  ــ ــفـ ــ تــمــويــنــيــة وإعـ
صـــحـــي«. تــضــيــف أن »فـــي ظـــل املــشــكــالت 
االجتماعي  بالعمل  تحيط  التي  املعقدة 
فــي قــطــاع غــــزة، فـــإن وزارة الـــشـــؤون هي 
لهم خدمات  وتــقــّدم  باأليتام  عنى 

ُ
ت التي 

الــحــمــايــة والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة. كــذلــك 
تقّدم وحدة األسرة والطفولة في الوزارة 
الدعم النفسي لألطفال األيتام، خصوصًا 

ضحايا العدوان«.

أيتام غّزة محتاجون

هنا مأواه الوحيد )إيمان عبد الكريم(

يأملن في مستقبل جميل )إيمان عبد الكريم(

أعاد النازيون بناء 
المطار في ثالثينات 

)Getty( القرن الماضي

سنوات طويلة مضت على اعتقاله )فرانس برس(

5
ساعات يقضيها بعض من أهالي 

المعتقلين، ليتمّكنوا من رؤية أبنائهم 
لدقائق معدودة

في غزّة، أطفال كثر 
فقدوا أبًا أو أمًا أو 

الوالَدين معًا، ال سيّما 
نتيجة تعرّض القطاع 

لعدوان متكرر من 
قبل االحتالل اإلسرائيلي. 

ويتحّولون يتامى
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قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

وســـط تــبــايــنــات كــبــيــرة، انطلقت 
يناير/كانون   29 فــي  فــي جنيف 
ــدٌة من  ــديــ ثـــانـــي 2016 جـــولـــٌة جــ
املـــســـاعـــي الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا األمـــم 
الرغم  السورية. وعلى  األزمــة   

ّ
لحل املتحدة 

 األجواء الدولية بدت، هذه املرة، أكثر 
ّ

من أن
أخــذت  الــذي  للصراع  حــٍل  بإيجاد  اهتمامًا 
ــاره األمــنــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  ــ آثـ
تــتــجــاوز بشكٍل مــتــزايــٍد الــحــدود الــســوريــة، 
ودولــيــًا،  إقليميًا  مــتــنــاٍم  قــلــٍق  منبع  لتشكل 
 املــفــاوضــات غير املــبــاشــرة الــتــي قادها 

ّ
فـــإن

مبعوث األمم املتحدة إلى سورية، ستيفان 
دي مستورا، ما كادت تنطلق حتى توقفت؛ 
إذ أعلن دي ميستورا عن تعليق املفاوضات 
حــتــى 25 فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـــاري، بــعــد أن 
أي  السوري بتنفيذ  النظام  إقناع  فشل في 
من االلتزامات اإلنسانية التي حّددها قرار 
مجلس األمـــن رقـــم 2254، وخــصــوصــًا رفــع 
ــــدن املـــحـــاصـــرة، والــســمــاح  الــحــصــار عـــن املـ
بــــدخــــول اإلمــــــــــــدادات الــــغــــذائــــيــــة، وبــــعــــد أن 
أخــفــق فــي إقــنــاع املــعــارضــة فــي االســتــمــرار 
استمرار  نتيجة  عبثيًة  تراها  بمفاوضاٍت 
فـــي اســتــخــدامــهــا غـــطـــاًء لتحقيق  روســـيـــا 
مــكــاســب مــيــدانــيــة عــلــى األرض، فــي أريـــاف 

حلب ودمشق ودرعا والالذقية. 
دواعي مشاركة املعارضة في »جنيف 3«

عــنــدمــا أبــــدت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
الــتــي انبثقت مــن مــؤتــمــر الــريــاض املــوّســع 
السورية استعدادها للمشاركة  للمعارضة 
أوضــــحــــت   ،»3 »جــــنــــيــــف  ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ فـــــي 
التي يمكنها املشاركة بناًء عليها؛  األسس 
ــل فــي  ــّدخــ ــتــ ــــض مـــــحـــــاوالت الــ ــا: رفــ ــهــ ــمــ وأهــ
املــفــاوضــات، والتمّسك  إلــى  تشكيل وفــدهــا 
انبثقت  الــذي  الــريــاض   مؤتمر 

ّ
أن بموقفها 

منه يمثل أطــيــاف املــعــارضــة كــافــة، بعد أن 
لقاءات  في  إليه شخصياٌت شاركت  دعيت 
الــقــاهــرة ومــوســكــو، فــضــاًل عــن ممثلني عن 
األكـــراد، ومــن ثــّم، فإنها لــن تقبل محاوالت 
ــنــــظــــام وحـــلـــفـــائـــه الـــــــــروس واإليــــرانــــيــــني  الــ
الخــتــراقــهــا. كــمــا أكـــدت املــعــارضــة تمّسكها 
ــيــــس مــــحــــادثــــات،  ــاٍت ولــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ بـــــإجـــــراء مـ
قــبــل تنفيذ  تـــبـــدأ  لـــن  مـــفـــاوضـــات  أيــــة  وإن 
الفقرتني  في  الـــواردة  اإلنسانية  االلتزامات 
12 و13 من قرار مجلس األمن 2254 بتاريخ 
التي نصت   ،2015 أول  18 ديسمبر/كانون 
على رفــع الــحــصــار عــن املــنــاطــق املحاصرة 
وإدخال املساعدات اإلنسانية وإطالق سراح 
املــعــتــقــلــني، وخــصــوصــًا الــنــســاء واألطـــفـــال، 
ــيــــل  ــبــــرامــ ووقــــــــف الــــهــــجــــمــــات الــــجــــويــــة والــ
 

ّ
أن املتفجرة على املدنيني. وتــرى املعارضة 
هـــذه الــقــضــايــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــفــاوض، فهي 
ملزمة وواجبة التنفيذ الفوري، بنص قرار 
 املفاوضات 

ّ
مجلس األمن 2254، كما ترى أن

ال يجب أن تبدأ من الصفر، بل يتعني وضع 
برنامج تنفيذي لترجمة بيان جنيف لعام 
2012 وقــرارْي مجلس األمن رقم 2118 لعام 

2013 ورقم 2254 لعام 2015.
أطــلــق تــمــّســك الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
لها  النظام وحلفائه  املواقف ورفــض  بهذه 
املعارضة  إلقناع  نشطًة  دبلوماسيًة  حركًة 
بــتــلــيــني مــواقــفــهــا، بــاعــتــبــار أن مــفــاوضــات 
مـــعـــنـــى،  ذات  غــــيــــر  ســــتــــكــــون   »3 »جــــنــــيــــف 
مـــن دون مــشــاركــة الــهــيــئــة. وبـــعـــد ضــغــوط 
ورسائل متبادلة بني الهيئة واألمم املتحدة 
ــتــــورا، قــــــــّررت املـــعـــارضـــة  مــمــثــلــة بـــــدي مــــســ
فــي رسائله  وأكـــد دي ميستورا،  املــشــاركــة. 
 وفـــدهـــا هـــو الــوحــيــد الـــذي 

ّ
إلـــى الــهــيــئــة، أن

 ما يجري هو عملية 
ّ

سيمّثل املعارضة، وأن
إقامة  في  تتمثل   مخرجاتها 

ّ
وأن تــفــاوض، 

حكم ذي صدقية، وفق جدوٍل زمني محّدد، 
 األيـــام الخمسة األولـــى مــن املــحــادثــات 

ّ
وأن

ســتــرّكــز عــلــى تنفيذ الــجــوانــب اإلنــســانــيــة، 
 دي ميستورا 

ّ
وإذا لم يتجاوب النظام، فإن

الحل  مــســار  تعّثر  عــن  مسؤوليته  سيعلن 
السياسي. 

ــرار الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات،  ــ ــ كـــــان قـ
املــتــمــثــل بــمــشــاركــتــهــا فــي جــنــيــف، ذا طابع 
ــار مـــــدى جــديــة  ــبـ ــتـ اســـتـــكـــشـــافـــي، هـــدفـــه اخـ
الدولي  واملجتمع  الــروس  وحلفائه  النظام 
ــــاوض حـــقـــيـــقـــي نــحــو  ــفـ ــ ــــي دفــــــع عـــمـــلـــيـــة تـ فـ
األمــــام، عــبــر تنفيذ املــادتــني املــشــار إليهما 
لتحميلها  الــقــرار 2254، وتالفيًا  مــن  أعــاله 
مــســؤولــيــة فــشــل الــحــل الــســيــاســي، فــي حــال 
 الهيئة أوضحت أنها 

ّ
قررت املقاطعة، إال أن

ستنسحب مــن املــفــاوضــات، فــي حـــال عــدم 
تنفيذ مــا ُوعــــدت بــه فــي مــا ســمــي »رســالــة 
الــتــي تلقتها مــن دي مستورا  الــضــمــانــات« 
ــة )مـــــع أنـــهـــا لــم  ــيـ ــانـ حـــــول الـــقـــضـــايـــا اإلنـــسـ
بتحديد  وتــعــهــده  ضــمــانــات(،  أي  تتضمن 
املسؤول عن إفشال العملية السياسية. وقد 

بدأ دي ميستورا بالفعل يتراجع عن بعض 
ــه؛ إذ اســـتـــخـــدم عــشــيــة إطــالقــهــا  ــد بــ ــا وعــ مـ
املــفــاوضــات، في  تعبير مــحــادثــاٍت لتسمية 
رضوٍخ على ما يبدو لضغوط النظام الذي 
يرفض فكرة وجود أطراف تفاوض سورية 
غـــيـــره، وأنــــه جــاهــز لـــحـــوار مـــع الــســوريــني، 

وليس ملفاوضاٍت معهم.

دواعي مشاركة النظام
ــام إلـــــى جــنــيــف مـــضـــطـــرًا بــفــعــل  ــنـــظـ جـــــاء الـ
الــضــغــوط الــتــي مــورســت عليه مــن حلفائه 
ــوقـــف بتسمية  الـــــــروس، وعـــّبـــر عـــن هــــذا املـ
مندوبه لدى األمم املتحدة، بشار الجعفري، 
املـــــعـــــروف بـــســـلـــوكـــه االســـــتـــــفـــــزازي، كــبــيــرًا 
 النظام اضطر، بسبب 

ّ
للمفاوضني، علمًا أن

الضغط الــروســي أيــضــًا، إلــى تسمية وزيــر 
ــلـــم، رئـــيـــســـًا لــلــوفــد،  خـــارجـــيـــتـــه، ولـــيـــد املـــعـ
فــي حـــال جـــرت مــفــاوضــات حــقــيــقــيــة. بــدأت 
األول النطالق  الــيــوم  منذ  الــنــظــام،  مماطلة 
 اتفاق مضايا 

ّ
مسيرة »جنيف 3«، فاعتبر أن

وكفريا والفوعة الذي جرى قبل نحو ثالثة 
لاللتزامات  العملية  الترجمة  هــو  أسابيع 
الــفــقــرتــني 12  فـــي  الـــتـــي وردت  اإلنـــســـانـــيـــة 
العليا  الــهــيــئــة   

ّ
وأن  ،2254 الـــقـــرار  مــن  و13 

لــلــمــفــاوضــات ال تــمــثــل املـــعـــارضـــة، فـــي ظل 
 

ّ
غياب الوفد الذي شكلته موسكو عنها، وأن
الئحة وفد الهيئة تضم تنظيمات إرهابية، 

ليس بوسعه التفاوض معها.
في  للمشاركة  النظام  اســتــعــدادات  تزامنت 
مفاوضات جنيف مع تصعيٍد ميداني كبير 
وتــكــثــيــف فـــي الــقــصــف الـــجـــوي، فــقــد حـــاول 
الوصول إلى جنيف من موقع قوة، مستفيًدا 
من غطاٍء جوي روسي كثيف، وحشد أعداٍد 
أكبر من امليليشات متعددة الجنسيات التي 
ترعاها إيــران. من جهة أخــرى، بــدا واضحًا 
زيـــادة مستوى الضغط  يــحــاول  الــنــظــام   

ّ
أن

العسكري على األرض، بالتزامن مع انطالق 
عملية الــتــفــاوض؛ حــتــى يــتــحــول املــوضــوع 
اإلغاثي واإلنساني إلى موضوع التفاوض 
ــلـــبـــات اإلغــــاثــــة  ــد. ولــــكــــي تـــصـــبـــح طـ ــيــ الــــوحــ
املــطــالــب الـــوحـــيـــدة، كــمــقــدمــة لـــفـــرض الــحــل 
الذي مازال يؤكد عليه منذ بداية األزمة؛ أي 

»إصالحات تحت سقف األسد«. 

الموقف الروسي
ــيـــر لــلــنــظــام  ــبـ ــكـ ــي الـ ــ ــروســ ــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ ُيـــلـــقـــي الـ
دبــلــومــاســيــًا وعــســكــريــًا بـــظـــالل كــبــيــرة من 
ــزام مـــوســـكـــو نــجــاح  ــ ــتـ ــ الـــشـــك عـــلـــى مـــــدى الـ
ــفـــاوضـــات الـــحـــل الــســيــاســي فـــي جــنــيــف.  مـ
الـــروس مــخــاوَف كبيرة لدى  ويثير ســلــوك 
 الـــهـــدف قـــد يـــكـــون شـــراء 

ّ
املـــعـــارضـــة مـــن أن

الوقت في املفاوضات الستكمال محاولتهم 
قـــصـــم ظـــهـــر فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة املــعــتــدلــة 
على األرض، قبل أن يفرضوا طبيعة الحل 

السياسي الذي يرغبون فيه على الجميع. 
 روســـيـــا تـــدرك 

ّ
لــكــن، يــبــدو مـــن الـــواضـــح أن

مشاركتها  تجلبه  الـــذي  الــوضــع  تعقيدات 
فــي الـــصـــراع إلـــى جــانــب الــنــظــام؛ فــهــي، من 
ــٍة، تـــبـــدو قـــلـــقـــًة مـــمـــا تـــعـــرضـــه وســـائـــل  ــهــ جــ
اإلعالم من صور ألطفال يسقطون ضحايا 
قصف طيرانها مناطق املدنيني في سورية، 
وما يثيره ذلك من مشاعر غضٍب واحتقاٍن 
في الشارع العربي واإلسالمي عموًما. كما 
 الصراع في سورية ال يمكن 

ّ
تدرك روسيا أن

بــتــســويــٍة ســيــاســيــة، تحقق  إال  يــنــتــهــي  أن 
الــحــد األدنــــى مــن مــطــالــب الــشــعــب الــســوري 
الــذي دفــع ثمنًا باهظًا في سبيل نيل حقه 
في الحياة الحرة والكريمة. ومن دون ذلك، 
سوف يستمر التورط الروسي في الصراع 
املادية  تكاليفه  وتــزداد  ويتوسع،  السوري 
والسياسية والبشرية مع بدء الحديث عن 
سقوط قتلى روس فــي املــعــارك الــدائــرة في 

شمال سورية الغربي. 
إلى  بالتوصل  تــبــدو روســيــا مهتمًة  لــذلــك، 
 الحل 

ّ
حٍل سياسي للصراع في سورية، لكن

الــــذي تـــريـــده يــتــضــمــن االحــتــفــاظ بــالــنــظــام 
الــــذي غـــدا مــعــتــمــًدا كــلــًيــا فــي بــقــائــه عليها. 
عــلــى رأس هــذا  األســـد نفسه  بــقــاء   

ّ
أن علمًا 

النظام ال يمثل شرطًا الزمــًا للحل املنشود 
 روسيا مازالت، على ما يبدو، 

ّ
روسيًا. لكن

تـــجـــد صـــعـــوبـــًة فــــي إيــــجــــاد بــــديــــٍل يــســمــح 
دفعت  حــال  فــي  النظام،  تماسك  باستمرار 
بــرحــيــل األســـــد، وصـــعـــوبـــًة أيــضــًا فـــي بــنــاء 
شــبــكــة تــحــالــفــاٍت تــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي حكم 
سورية، في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. 

الموقف األميركي
فيما يقف الــروس بقوة إلى جانب النظام، 
يتحّول  والوسائل،  الطرق  بكل  ويدعمونه 
املوقف األميركي من موقٍف داعٍم للمعارضة 
إلـــى مــوقــف الــوســيــط الــــذي يــضــغــط عليها 
توقعاتها  ويخفض  جنيف،  في  للمشاركة 

 
ّ

ــل الـــســـيـــاســـي املــــرتــــقــــب. ومــــــع أن ــحــ ــن الــ ــ مـ
واشنطن ال ترغب في رؤية موسكو تنتصر 
ــة، فـــإنـــهـــا ال تـــفـــعـــل شـــيـــئـــًا ملــنــع  ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
الدعم  إيــصــال  تعرقل  فــمــازالــت  انتصارها، 
ــرّكــــز بشكل  لــلــمــعــارضــة مـــن حــلــفــائــهــا، وتــ
مطلق على محاربة تنظيم الدولة »داعش«؛ 
ــة يــفــيــد  ــارضـ ــعـ ــــرب روســــيــــا املـ  ضـ

ّ
عـــلـــًمـــا أن

»داعــــش«؛ وهــو مــا يــقــّوض جهد التحالف 
الـــدولـــي الــــذي تــتــزعــمــه واشــنــطــن ملــواجــهــة 

التنظيم.
ــركــــي،  ــيــ ــيــــة األمــ وقــــــد حــــــّث وزيـــــــــُر الــــخــــارجــ
جـــون كـــيـــري، فـــي لــقــائــه مـــع الــهــيــئــة العليا 
لــلــمــفــاوضــات فــي الـــريـــاض، عشية انــطــالق 
لكنه  املشاركة،  على  املعارضَة   ،»3 »جنيف 
امــتــنــع عـــن تــقــديــم أي ضـــمـــانـــات، ومــــع أنــه 
املمثل  الوحيد  الهيئة سيكون  وفــد   

ّ
أن أكــد 

 »جنيف 3« مفاوضات حول 
ّ

للمعارضة، وأن
 ما عدا 

ّ
عملية لحٍل سياسي في سورية، فإن

للتفاوض،  ذلك سيكون موضوعًا خاضًعا 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــوضـــع اإلنــســانــي واإلغـــاثـــي 
ومصير بشار األسد. ولم ينِف كيري »حق« 
األســــد فــي املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات التي 
لكنه  االنتقالية،  املرحلة  نهاية  في  تجري، 
 األسد لن ينجح فيها، 

ّ
»طمأن« املعارضة أن

 كيري شخصًيا »ضمن« ذلك من خالل 
ّ

ألن
 كل السوريني، بمن 

ّ
تضمني القرار 2254 حق

فيهم الالجئني في دول الجوار وغيرهم من 
السوريني املهّجرين باإلدالء بأصواتهم في 
تلك االنتخابات. وفي نهاية اللقاء، لم يفْت 
 املعارضة إذا لم تذهب 

ّ
 يلّمح إلى أن

ّ
كيري أن

إلى املفاوضات، فإنها تغامر بفقدان تأييد 
حلفائها. 

خاتمة
 املــــعــــارضــــة كــــانــــت مــتــجــهــة إلـــى 

ّ
مــــؤكــــد أن

االنـــســـحـــاب مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، لــوال 
بــهــذا  إعـــالنـــهـــا  اســـتـــبـــق  مـــيـــســـتـــورا   دي 

ّ
أن

الخصوص، واتخذ قرار تعليق املفاوضات، 
ــدم تــنــفــيــذ الـــبـــنـــود اإلنـــســـانـــيـــة فــي  ــ  عــ

ّ
ألن

أمــام  يــجــعــل مــوقــفــهــا ضعيفًا  الـــقـــرار 2254 
حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة والــفــصــائــل املسلحة 
ــفــــاوض بـــاســـمـــهـــا؛ إذ  ــتــ الـــتـــي فـــّوضـــتـــهـــا الــ
ســــوف يــتــســاءل ســـوريـــو املــنــاطــق الــثــائــرة 
عـــن جــــدوى مـــفـــاوضـــاٍت ال تــوقــف الــقــصــف 
أو تتيح  عــنــهــم،  الــحــصــار  تــرفــع  أو  عليهم، 
ــاء  ــ ــم بــاحــتــيــاجــاتــهــم مــــن الــــغــــذاء واملـ ــّدهــ مــ
والدواء. وحتى لو أمكن تجاوز هذه النقطة 
 

ّ
أن بافتراض  املقبلة،  الثالثة  األسابيع  فــي 

 الـــروس 
ّ

املــفــاوضــات ســـوف تــســتــأنــف، وأن
ضغطوا على النظام لتخفيف الحصار على 
املفاوضات،  تفشل  ال  لكي  الثائرة،  املناطق 
 التوصل إلى وقــٍف إلطــالق النار سوف 

ّ
فــإن

ــاٍت صـــعـــبـــٍة فــــي ظــل  ــاوضــ ــفــ يـــكـــون مـــــــادًة ملــ
اختالف رؤية كل طرٍف للموضوع. فالنظام 
وحلفاؤه الـــروس يرغبون فــي صــدور قــراٍر 
مــن مجلس األمـــن، ينّص على وقــف إطــالق 
النار فور انطالق العملية التفاوضية على 
 هذا القرار سيتضمن وقف توريد 

ّ
اعتبار أن

أو دعم أطراف الصراع بالسالح والذخيرة. 
هــذا الــقــرار ســوف يؤثر فــي املعارضة أكثر 
لــدى األخــيــر كمياٍت كبيرٍة   

ّ
النظام؛ ألن مــن 

مـــن الـــســـالح، جـــرى تــخــزيــنــهــا عــلــى امــتــداد 
الشهور املاضية، فإذا استؤنف القتال وهو 
املــرّجــح، لــن يكون ملصلحة املــعــارضــة التي 

تعاني أصاًل قلة الدعم العسكري لها.
 وقف 

ّ
أما الهيئة العليا للمفاوضات فترى أن

ا من االتفاق  إطالق النار يجب أن يكون جزًء
لعام  بيان جنيف  إلــى  الــذي يستند  الشامل 
الــصــلــة،  األمــــن ذات  ــرارات مــجــلــس  ــ ــ 2012 وقـ
االنتقال  اتــفــاق  تنفيذ  مــع  يــبــدأ  تنفيذه   

ّ
وأن

الــســيــاســي وكـــجـــزٍء مــنــه، اســتــنــاًدا إلـــى نص 
الــقــرار 2254. ومــع ذلك،  الخامسة من  الفقرة 
وحتى إن تم التوصل إلى اتفاٍق لوقف إطالق 
ــم املـــتـــحـــدة، وحـــســـب مـــذكـــرٍة  ــ  األمـ

ّ
ــإن ــ الـــنـــار، فـ

قــادرة على  لــدى ميستورا، لن تكون  مسّربٍة 
فرضه، أو إيفاد مراقبني في الظروف السائدة 

إلى سورية.
ــرًا، لــيــس مــرجــحــًا أن تــســفــر مــفــاوضــات  ــيـ أخـ
»جنيف 3« عن نتائج أفضل مما أسفرت عنه 
»جنيف 2«، نظًرا للعقبات املذكورة، وفي ظل 
عــوامــل أخـــرى عــديــدة، مــنــهــا: ســلــوك النظام 
أنه متجه للمماطلة والتسويف،  الــذي يبدو 
إلــى ذيل  ودفـــع مــوضــوع املــرحــلــة االنتقالية 
ســلــم األولــــويــــات فـــي الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، 
كما حصل في »جنيف 2«، واستمرار قصفه 
كــأنــه ال تــجــري عملية  وعــمــلــه عــلــى األرض، 
ســيــاســيــة فـــي جــنــيــف، بــمــا فـــي ذلــــك سعيه 
املستمر إلى إجراء هدٍن ومصالحاٍت محلية، 
واستمرار القصف الروسي. وفي ظل الوضع 
املــيــدانــي الــحــالــي، ال بــد أن تــضــع املــعــارضــة 
للتصدي  استراتيجية  واملسلحة  السياسية 
لتحديات التدخل الروسي، الذي يشكل اليوم 

العامل األبرز في تحديد نتائج الصراع.

واكبه قصف روسي وعدم تنفيذ مطلب المعارضة السورية تنفيذ القرار 2254

لماذا فشلت مفاوضات جنيف
قبل أن تبدأ؟

الهيئة العليا 
للمفاوضات ترى أّن 

وقف إطالق النار يجب 
أن يكون جزًءا من 

االتفاق الشامل الذي 
يستند إلى بيان جنيف 

لعام 2012 وقرارات 
مجلس األمن ذات 

الصلة

كان قرار الهيئة 
العليا للمفاوضات 

بمشاركتها في جنيف، 
ذا طابع استكشافي، 

هدفه اختبار مدى 
جدية النظام وحلفائه 

الروس والمجتمع 
الدولي

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تقدير موقف بشأن مؤتمر جنيف 3 بشأن األزمة السورية، وويستعرض مقدمات 
المؤتمر والوعود التي ســمعتها المعارضة الســورية التي تمت ضغوط عليها للمشــاركة في المؤتمر الذي فشل لما واكبه 

من قصف روسي كثيف استهدف المدنيين في سورية

كيري ودي ميستورا في 14 يناير 2015 في جنيف: ضغوط على المعارضة وضمانات ووعود كالمية قبل فشل المؤتمر )األناضول(

المسلحة،  السورية  المعارضة  مواقع  قصف  في  روسيا  تستمر 
إلضعافها إلى الحد الذي ال تعود معه قادرًة على مقاومة التسوية 
التي تراها روسيا؛ والتي لن تخرج، في نهاية المطاف، عن المبادرة التي 
النار، وتشكيل  إيران قبل عامين، وتقوم على وقف إطالق  طرحتها 
حكومة وحدة وطنية بوجود األسد، وتعديل الدستور، والدعوة إلى 
برلمانية ورئاسية. وهذا ما تطرحه روسيا في هذه المرحلة،  انتخابات 
موازين  مع  بالتكيّف  الحالي  نهجها  على  جريًا  أميركا؛  تعارضه  وال 
الصدام مع روسيا على قضية  السورية، وتجنبها  األرض  القوى على 

مثل قضية السورية.

التسوية الروسية
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MEDIA

مؤمن قريقع.. يغيب 
قهرًا عن معرضه

قفاز فلسطيني يحرك 
األشياء عن بعد

هل تحل التطبيقات الذكيّة 
محل المحامين؟

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

املصــور  علــى  »القهــر«  شــعور  ســيطر 
الصحافي الفلســطيني مؤمن قريقع، عندما 
كرســيه  علــى  التقطهــا  التــي  شــاهد صــوره 
املتحرك تعرض في مدينة سارنو اإليطالية، 
مــن دون أن يتمكــن مــن التواجــد فــي املعرض 
الدولي املخصص ألعماله الصحافية؛ وذلك 
البــري  رفــح  املســتمر ملعبــر  اإلغــالق  بســبب 

الخاضع لسيطرة السلطات املصرية.
وطوال األشهر الثالثة املاضية حاول قريقع 
لاللتحــاق  غــزة  قطــاع  مغــادرة  عامــًا(   28(
ســارنو  بلديــة  نظمتــه  والــذي  باملعــرض، 
اإليطالــي  التضامــن  وجمعيــة  اإليطاليــة 
العاملــي وجمعيــة ADDA ورابطــة التصويــر 
الفوتوغرافــي فــي إيطاليــا، تكريمًا لشــجاعة 
واصــل  الــذي  مؤمــن  املصــور  إرادة  وقــوة 
مشــواره الصحافــي رغــم بتــر قدميــه أواخــر 
عام 2008. وشارك قريقع بأكثر من 70 صورة 
وقصــة يشــرح بعضها واقــع الحياة اليومية 
إســرائيلي  لحصــار  الخاضــع  القطــاع  فــي 
مشــدد منذ قرابة العقد، وأخرى تتحدث عن 
غــزة،  علــى  شــن  الــذي  اإلســرائيلي  العــدوان 
صيــف عــام 2014، إلــى جانــب بعــض الصــور 
واملواجهــات  القــدس  بانتفاضــة  املتعلقــة 
املتقطعــة التــي تجــري بــني عشــرات الشــبان 
الشــرقية  الحــدود  علــى  االحتــالل  وجنــود 
للقطــاع. وأوضــح املصــور الصحافــي مؤمــن 
علــى  القائمــني  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
تنظيــم املعــرض الفوتوغرافــي قــرروا ألربــع 
أن  أمــل  االفتتــاح علــى  مــرات تأجيــل موعــد 
ولكــن  رفــح،  معبــر  عبــر  الســفر  مــن  يتمكــن 
كل املحــاوالت بــاءت بالفشــل. ولفــت قريقــع، 
الفلســطيني  للمركــز  مصــورًا  يعمــل  والــذي 
 املعــرض ضــم بــني جناباتــه 

ّ
لإلعــالم، إلــى أن

قصصــًا مصورة تكشــف مــدى تردي أوضاع 
األمــر  واالقتصاديــة،  املعيشــية  الغزيــني 
الــذي جعــل ســاحة املعــرض قبلــة للعديد من 
وملئــات  االعتباريــة  اإليطاليــة  الشــخصيات 

املناصرين للقضية الفلسطينية.
وتحــدث قريقــع خــالل حفل افتتــاح املعرض، 
بكلمــة  األســبوعني،  لقرابــة  اســتمر  والــذي 
شــرح فيهــا معانــاة الســكان جــراء الحصــار 
العســكرية  اإلســرائيلية  واالعتــداءات 
املتكــررة، معربــًا في الوقت ذاته عن اســتيائه 
مــن اســتمرار إغــالق معبــر رفــح البــري الــذي 
حرمه من املشاركة بعدة معارض وفعاليات 

خارجية طوال السنوات املاضية.
رفــح  معبــر  املصريــة  الســلطات  وأغلقــت 
بشكل شبه كامل عقب عزل الجيش املصري 
يوليو/تمــوز  فــي  مرســي  محمــد  للرئيــس 
بعــد  إغالقــه  عمليــة  مــن  وشــددت   ،2013
وحــدات  إحــدى  لــه  تعرضــت  الــذي  الهجــوم 
الجيــش فــي محافظــة شــمال ســيناء، أواخــر 

شهر أكتوبر/تشرين األول 2014.
بالســفر  غــزة  شــباب  وآمــال  أحــالم  »جميــع 
إلــى الخــارج من أجــل إكمال مســيرة حياتهم 
صخــرة  علــى  تتحطــم  والعمليــة  العلميــة 
الحصــار الــذي حول غزة لســجن كبير مغلق 
مــن الجهــات كافــة«، يضيــف قريقــع، والــذي 
أصيــب بقدميــه بعدمــا أطلقــت عليــه طائــرة 
إســرائيلية صاروخــًا أثنــاء عملــه الصحافــي 

في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
ببعــض  شــارك  أن  مؤمــن  للمصــور  وســبق 
خارجيــني  معرضــني  فــي  وقصصــه  أعمالــه 
أقيــم األول في العاصمة األميركية واشــنطن 
واآلخــر فــي فرنســا باإلضافــة إلــى مشــاركته 
معــرض  أن  إال  املحليــة،  املعــارض  بعشــرات 
مدينــة ســارنو اإليطاليــة يعــد أول معــرض 
ألعمــال  مخصــص  دولــي  فوتوغرافــي 

منوعات

غزة

هاتف 
Turing

محمد دنكر

تشــغيل  بنظــام  تعمــل  التــي  الذكيــة  الهواتــف  هــي  كثيــرة 
»آندرويــد«، باختالفــات فــي حجــم الشاشــة، قــوة الكاميــرا، 
هــا، فــي معظمها، 

ّ
الســرعة الداخليــة للجهــاز وغيرهــا. بيــد أن

عاني من مشاكل في دائرة األمان الخاصة بكل جهاز. 
ُ
ت

طلق جهاز عرف باسم »Turing«، والذي 
ُ
وقبل سبعة أشهر، أ

ُوصــف بأنــه هاتــف ذكي فائق األمان، وهــو مصنوع جزئيًا 
 املستخدمني، الذين 

ّ
من املعدن السائل. وأرسلت الشركة لكل

هم سيستلمون الهاتف في 
ّ
 أن

ً
طلبوا الجهاز مسبقًا، مؤكدة

شهر أبريل/نيسان، لكن ومع التغيير الذي قضى بأن نظام 
الهاتــف الداخلــي لــن يعمــل بنظــام »آندرويــد« علــى اإلطالق. 
وهــو   ،OS Sailfish بنظــام    »Turing« هاتــف  وســيعمل 
نظام التشــغيل الذي وضعه املهندســون الســابقون لشــركة 
»نوكيــا« عبــر شــركة »جــوال«.... هــذا التعديل أقلــق كثيرين، 
منتجاتهــا  لتصديــر  ســابقًا  كافحــت  »جــوال«  فشــركة 
للخــارج، وعانــت بســبب ضيــق مالــي. وهــي اليــوم تتفاوض 
مع املستثمرين واملقرضني لبّت شروط الدفع الطويلة، حتى 
يتســنى لجميــع املــوارد املاليــة املتاحــة اســتخدامها بكفــاءة 
لضمــان تنميــة النظــام املطلــوب. ُيذكــر أّن الشــركة، كانت قد 

ــت تمامــًا عــن خطــط إلطالق ســراح جهــاز لوحي ممّول 
ّ
تخل

مــن منّصــة »Indiegogo« قبــل عامــني. ويبــدو أّن مطــّوري 
هاتــف »Turing« مقتنعــون بطريقــة أو بأخــرى بــأّن نظــام 
 من نظام »آندرويد«. 

ً
تشغيل OS هو الخيار األفضل بدال

وقد شرحت الشركة املوضوع في رسائلها للمستخدمني، 
ــر ســرعة اســتثنائية للهاتــف. 

ّ
 أّن النظــام البديــل يوف

ً
مؤكــدة

وتابعت أنه لن يكون هنالك ما يدعو للقلق حول مشاكل في 
ــر اســتخدامًا 

ّ
أداء الهاتــف، وســيعمل بطريقــة انســيابية توف

ع. وسيتراوح سعر الهاتف بني 610 دوالرات 
ّ
مرنًا دون تقط

.128GB 16، و870 دوالرًا لسعةGB لسعة

قــص  مــن  حــرم  أنــه  رغــم  تحديــدًا،  قريقــع 
شــريط االفتتــاح بســبب إغــالق املنفــذ البــري 
الوحيــد لغــزة. ومــع كل مــرة تعلــن الســلطات 
املصريــة فتحهــا ملعبــر رفــح البــري لبضعــة 
أيــام يحتشــد آالف املواطنــني الغزيــني علــى 
أمــل  علــى  املعبــر  مــن  الفلســطيني  الجانــب 

تسجيل أسمائهم ومغادرة القطاع.

رام اهلل ـ محمد عبيدات

يســعى ثالثــة طــالب مــن جامعــة »بيرزيــت« 
الفلسطينية في رام الله املحتلة، إلى دخول 
الســوق العاملــي مــن أوســع أبوابــه، وذلك من 
خــالل اختــراع جديــد عملــوا عليــه ألكثــر من 
نصــف عــام، مــن شــأنه أن يحــدث صرعة في 

يحتــاج  ملــن  الســّيما  التكنولوجيــا،  مجــال 
إليه.

فقــد أقــدم الطلبــة الثالثة، من خالل مشــروع 
إلكترونــي  قفــاز  ابتــكار  علــى  تخرجهــم، 
ات، والتي  يحتوي على مجموعة من املجسَّ
بــأدق  اليــد  حركــة  برصــد  بدورهــا  تقــوم 
تفاصيلها، وتحديد اتجاهاتها وتسارعها 
باإلضافة إلى حركات األصابع، وتجميعها 
عبــر قوالــب خاصــة وإرســالها إلــى أجهــزة 
»وينــدوز«  وأجهــزة  كالروبــوت  مســتقبلة 
و»أندوريد« وغيرها من منصات التشــغيل 

اإللكترونية لتحريكها عن بعد.
مبتكــري  أحــد  وهــو  داود،  محمــد  ويقــول 
»العربــي الجديد« إن »القفاز يمكن  القفــاز، لـ
 
ً
اســتخدامه فــي مجــاالت واســعة منهــا مثال
الوقايــة والســالمة ألصحــاب املهن الخطرة، 
املتفجــرات،  وصناعــة  الكيميائيــة،  كاملــواد 
وغيرها من الصناعات واملجاالت الخطيرة 
منهــا  العاملــني  قــرب  إلــى  تحتــاج  التــي 

وتشكل خطرًا على صحتهم وحياتهم«.
ويمكن استخدام الجهاز أيضًا في املجاالت 
الطبّيــة، كالتصويــر املخبــري الــذي ُيعــّرض 
املمــّرض لألشــعة بشــكل مباشــر، وأصحاب 
األمــراض الذيــن يعانــون ضعفًا فــي الحركة 
يمكنهــم  حيــث  العضــالت،  فــي  وضمــورًا 
بعــد  عــن  أجهــزة  مــن  يريــدون  مــا  تحريــك 
لألجهــزة  ُيمكــن  جــدًا،  بســيطة  وبحــركات 
وتطبيــق  وتحليلهــا  قراءتهــا  املســتقبلة 

األوامر بشكل سلس.
أنــه  داود،  بحســب  القفــاز،  مجــاالت  ومــن 
الجانــب  فــي  أيضــًا  يســتخدم  أن  يمكنــه 
البيانــو،  علــى   

ً
مثــال كالعــزف  الترفيهــي 

والغيتار وغيرها من التطبيقات البرمجّية، 
من دون الحاجة إلى الحصول على الجهاز، 
بــل فقــط باالعتمــاد علــى البرمجّيــات، وهذا 
القفــاز يمكنــه أن يكــون في متنــاول الجميع 
نظــرًا لســعره الــذي قــد ال يتجــاوز الخمســة 

والعشرين دوالرًا.
وعمــل داود، برفقــة زميليــه محمــد عطيــة، 
هندســة  قســم  مــن  طوافشــة،  وصهيــب 
الحاسوب في جامعة »بيرزيت«، على مدار 
الدراســيني  الفصلــني  خــالل  أشــهر  ثمانيــة 
املاضيني، ضمن مادة مشــروع التخرج، من 
علــى  والحصــول  واملناقشــة  اإلعــداد  خــالل 
األدوات ومواجهــة الصعوبــات والتحديــات 

التي وقفت أمامهم.
القطــع  علــى  الحصــول  أن  داود  ويوضــح 
كان مــن أبــرز املشــكالت التــي واجهتهــم. إذ 
 القطــع التــي كانــوا بحاجتهــا 

ّ
ُيشــير إلــى أن

لم تكن متوفرة في فلســطني، ما دفعهم إلى 
لتواجههــم  الخــارج،  مــن  عليهــا  الحصــول 
عقبــة أخــرى هــي تأخــر وصولهــا ألكثــر مــن 
نهائــي،  بشــكل  يصــل  لــم  وبعضهــا  شــهر، 
املشــروع،  ــي 

ّ
َبن

َ
وت الدعــم،  ــة 

ّ
قل إلــى   

ً
إضافــة

مــن  الالزمــة  تكاليفــه  تغطيتهــم  وكذلــك 
أموالهم الخاّصة.

ألي  يمكــن  أي  بعاميتــه؛  القفــاز  ويتمّيــز 
مبرمــج أن يحصــل علــى القالــب البرمجــي 
مــن  يريدهــا  التــي  اليــد  لحــركات  الخــاص 
القفاز وبرمجتها بحســب تطبيقه الخاص. 
ومــا يميزهــا عن البرمجّيات في العالم، هو 
أنهــا تعمــل على كافــة التطبيقات واألجهزة 
واإللكترونيــات التي يمكن اســتخدامها في 

العالم.
الخــروج  إلــى  الثالثــة  الطلبــة  ويهــدف 
معــًا  يعمــالن  بقفازيــن  نهائــي  بمشــروع 
فــي  التحكــم والبرمجــة وتســويقها  بكامــل 
فــي  »ُصِنــع  ختــم  يحمــل  بمنتــج  العالــم، 
هم سيعملون على 

ّ
 إلى أن

ً
فلســطني«، إضافة

تطويره وتحسينه ليثير اهتمام العالم.

هناء مرتضى

الحيــاة  مجــاالت  كل  االصطناعــي  الــذكاء  برامــج  اقتحمــت 
تقريبــًا، لذلــك ليــس مــن املفاجــئ القــول إنهــا ســتدخل بقــوة 
إلــى عالــم املحامــاة والقوانــني. اليــوم، يمكــن لبرامــج الــذكاء 
االصطناعــي القيــام بالكثيــر من الوظائف القانونية الشــاقة 
، غربلــة الوثائــق واملســتندات 

ً
بــداًل مــن املحامــني، منهــا مثــال

املكدسة، أو صياغة ومراجعة بنود العقود بشكل فوري، أو 
املقارنــة بــني الدعــاوى القضائيــة املشــابهة. حتــى إن تطبيقًا 
الــذكاء«، وهــو مــن  جديــدًا يســمى »روس - املحامــي خــارق 
يقــدم  إم«،  بــي.  آي.  التكنولوجيــا »واتســون  إنتــاج عمالقــة 
أجوبــة ســريعة علــى العديــد مــن االستفســارات القانونيــة، 
ويتميــز بســرعة توفيــر املــوارد والبنــود القانونيــة املطلوبــة 
لــكل قضيــة مطروحــة. ولكــن مــا الــذي ســيتغير حــني تحــل 
التطبيقــات اإللكترونيــة محــل املحامــني؟ فــي تقريــر نشــرته 
كليــة الحقــوق فــي جامعــة نــورث كارولينــا األميركيــة، تبــني 
أن أجهــزة الــذكاء االصطناعــي قــد تؤثــر علــى بعــض مهــام 
القانونيــة  االستشــارات  خــص  مــا  فــي  ســيما  ال  املحامــني، 
وقــراءة العقــود وصياغتهــا. وخلــص التقريــر إلــى أن نحــو 
13 فــي املائــة مــن العمــل القانوني ســيتم االســتيالء عليه من 

قبل التطبيقات الذكية في غضون السنوات الخمس املقبلة.
مــع تزويدهــا بالبيانــات األوليــة ألي دعــوى قانونيــة، يمكــن 
للبرامج، أن تعطي نتائج دقيقة حول األحكام السابقة التي 
اتخذهــا القضــاة فــي كل القضايــا املشــابهة، أو ســرد كيفيــة 
تعاطي الشركات أو املحامني مع قضايا مماثلة في املاضي، 
كل  فــي  النفقــات  أو  املاليــة  التعويضــات  تحديــد  حتــى  أو 
دعــوى. وإن تــم تزويدهــا بتفاصيــل إضافيــة، يمكــن لبعــض 

هذه البرامج توقع فرص املحامني بالفوز أو الخسارة.
يقــول التقريــر إن هــذا النهــج »اإللكترونــي« قــد يكــون أكثــر 
كفــاءة، ولكــن بإمكانــه أن يحــد مــن تطــور القانــون، كونــه ال 
قــد  جديــدة  طــرق  واختيــار  باملجازفــة  للمحامــني  يســمح 
تــؤدي إلــى إحــداث تعديــل قانوني غير مســبوق. كما أن أخذ 
هــذه التوقعــات اإللكترونيــة علــى محمــل الجــد فــي كثيــر من 

األحيان، قد يجعل املحامني أكثر ترددًا في تولي قضايا.
مع ذلك، يجادل أنصار برامج الذكاء االصطناعي القانونية 
علــى  واملــال  الوقــت  لتوفيــر  فقــط  موجــودة  ليســت  بأنهــا 
املحامــني وإنمــا أيضــًا للمســاعدة علــى ســد فجــوة موجــودة 
فــي نظــام العدالــة، مــن خــالل تقديــم املشــورة الرقميــة ألولئك 
الذين ال يستطيعون تحمل نفقات توكيل محام، وقد تسهم 

فعليًا في حل بعض النزاعات القانونية.

أغلقت السلطات 
المصرية معبر رفح بعد 

أحداث 30 يونيو

يعمل الطالب الثالثة 
على تطوير القفاز ليثير 

االهتمام
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مؤمن قريقع )العربي الجديد(

تقنية

تكنولوجيا



الرفاعي،  املغربي، محمد  للملحن  بالنسبة 
ــطــة  فـــإن »الــلــهــجــة املــغــربــيــة أصــبــحــت ُمــَبــسَّ
ــذا مـــا كــــان يــنــقــصــنــا مــقــارنــة مع  ــ أكـــثـــر، وهـ
املشارقة. فالنجوم العرب كانوا يستعملون 
اللهجة  كانت  مهما  الكلمات،  في  البساطة 
معروفني  أصبحوا  لذلك  بها،  يغنون  التي 
فــي الــوطــن الــعــربــي، واســتــطــاعــوا الــوصــول 
لــجــمــهــور مـــن فـــئـــات مــخــتــلــفــة. إضـــافـــة إلــى 
بــدورهــا،  بسيطة  إيــقــاعــات  على  اعتمادهم 
ــذي كـــان فــيــه الــفــنــان املــغــربــي  فـــي الـــوقـــت الــ
الكالسيكية،  األغــانــي  مــن  بنوعية  متشّبثًا 
آنـــذاك.  لــم تكن تــواكــب الجيل الجديد  الــتــي 
فيمكن القول أننا كنا منغلقني على أنفسنا 

ــعــــروف،  ــلـــى األطــــــــــالل. وهـــــــذا مــ ــيـــش عـ ــعـ ونـ
ــــي مـــســـابـــقـــات  ــبــــاب حـــتـــى فـ وواجـــــهـــــه الــــشــ
 التجديد، وكانت 

ُ
ل الهواة التي لم تكن تتقبَّ

قديمة”.  أغاني  غناء  على  املشاركني  تجبُر 

الدار البيضاء ــ ناديا حّوات

تــعــيــش األغـــنـــيـــة املـــغـــربـــيـــة، منذ 
ــرة ازدهـــــــار  ــتــ ــــوات قـــلـــيـــلـــة، فــ ــنـ ــ سـ
ونــجــاح، تــجــاوزت حــدود املغرب 
الــــعــــربــــي، لــتــصــل ملـــصـــر، ولــــبــــنــــان، ولـــــدول 
ــذا اإلقــــبــــال غـــيـــر املـــســـبـــوق، لــم  ــ الـــخـــلـــيـــج. هـ
يتمكن السابقون في مجال الفن في املغرب 
مــن تــحــقــيــقــه. فــكــانــت الـــعـــادة تــقــول، أن من 
يجب  العربي،  املستوى  على  النجاح  يريد 
ة أو  أن يغني باللهجة املصرّية أو الخليجيَّ

ة. اللبنانيَّ
أما اللهجة املغربية، فلم يكن لها مكان هناك، 
رغم وصول أصوات قوية للجمهور العربي، 
أمثال عبد الوهاب الدكالي، نعيمة سميح، 
ــؤاد الـــــزبـــــادي، عـــايـــشـــة الــــوعــــد وغـــيـــرهـــم.  ــ فــ
فهؤالء اختاروا غناء الكالسيكيات العربية 
احترف  وبعضهم  بــهــم،  التعريف  أجــل  مــن 
لــهــجــات أخــــرى، لــتــجــاوز عــائــق اللهجة في 
 الــلــهــجــة املــغــربــيــة 

ّ
االنـــتـــشـــار، وبـــحـــّجـــة أن

العربي.  املستمع  إلــى  الــوصــول  فــي  صعبة 
ِتح 

َ
رت، لتنف  هذه األخيرة تغيَّ

َّ
لكن، يبدو أن

 الجمهور هو 
َّ
على الجمهور العربي، أوَّ أن

ه. 
ّ
انفتح على املغرب ليفهم لهجته وفن من 

 
َّ
أن إذ  واحـــدة،  النتيجة  تبقى  العموم،  على 
في  مكانًا  لنفسها  تحفر  املــغــربــّيــة  اللهجة 
 

ُ
العالم العربي، بل وأصبحت موضة يركض
خلفها نجوم كبار، من أمثال: أحالم، عاصي 
الحالني، ميريام فارس، يارا، فايز السعيد، 
حسني الجسمي. فما هو ســّر هــذا اإلقبال؟ 
ــَم يــحــدث إال فـــي هـــذه الــفــتــرة؟ وهـــل هو  ولــ

س، أم موضة قابلة للزوال؟ نجاح مؤسَّ

ينجح الفيلم في تصوير 
قلق هويّة فتاة تعاني 

من تمّزق بين عالمين

كانت اللهجة المغربَيّة، 
سابًقا، تشكل عائًقا أمام 

االنتشار والشهرة

2223
منوعات

ويضيف محمد الرفاعي، الذي ُيعّد من أبرز 
امللحنني الشباب في املغرب، أن »الشجاعة 
الــتــي تحلت بها بعض األصـــوات  والــجــرأة 
املغربية، على مستوى التجديد في الكلمة 
والــلــحــن، أمــثــال أســمــاء ملــنــور، سعد ملجرد، 
حــاتــم عــمــور، وغــيــرهــم.. هــي الــتــي أوصــلــت 
الــتــي تعرفه  الــنــجــاح  اللهجة املــغــربــيــة إلـــى 
اليوم في العالم العربي، الحقيقة أنها كانت 
تكللت  لكنها  نتائجها،  تــعــرف  لــم  مغامرة 

بالنجاح كما نراه اليوم«.
الرفاعي الذي اشتهر بتلحني أغاني: “أنتي 
بـــاغـــيـــة واحــــــــد« لـــســـعـــد ملــــجــــرد، »حــســبــنــي 
طـــــمـــــاع« لـــحـــاتـــم عـــــمـــــور، »بــــــــالش بـــــالش« 
ــن األغـــانـــي  ــا مــ ــيـــرهـ لــجــمــيــلــة الـــــبـــــدوي، وغـ
ن ما وصل له الفنان املغربي  املعروفة، ُيثمِّ
دًا أن »الفنان املغربي  في العالم العربي، مؤكِّ
 
ٌ
الخارج، وله مكانة أصبح رقمًا صعًبا في 

ــه سفير لبلده من خــالل فنه، 
َّ
أن كبيرة، كما 

كلمة مغربية يحفظها ويتداولها  أي  كــون 
مواطن عربي، هي بمثابة ترويج وتعريف 

للمغرب وثقافته«.
إضــافــة إلــى الــجــرأة فــي التجديد فــي الكلمة 
والــلــحــن، فــإن لــإعــالم دوٌر كبير فــي إيصال 
األغـــنـــيـــة املــغــربــيــة لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. هــــذا ما 
مصعب  الكويتي-املغربي،  الشاعر  يشرحه 
الــعــنــيــزي، املــلــقــب بسفير األغــنــيــة املــغــربــيــة، 
والذي كان وراء نجاح أكثر من 50 عمٍل فني 
باللهجة املغربية، من غناء فنانني كبار أمثال 
ميريام فارس، أحالم، نوال الكويتية، أصالة، 

عاصي الحالني، فايز السعيد وغيرهم.
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ــ مـــصـــعـــب، يــــؤكــــد فـ
الــجــديــد« أن األغــنــيــة املــغــربــيــة »لـــم تحظى 
ــــالم املــغــربــي فـــي الـــبـــدايـــة، عكس  بــدعــم اإلعـ

كانت  التي  املصرية  أو  الخليجية  األغنية 
مــحــظــوظــة بــوجــود إعـــالم قـــوي ملساندتها 
ــًا مــن  ــمـ ــا الــــيــــوم، فـــنـــالحـــظ دعـ ــ ودعـــمـــهـــا. أمـ
املــغــربــي،  الــفــنــي  الــعــربــي للمنتوج  اإلعــــالم 
ويــبــذل مــجــهــودًا لــالقــتــراب مــنــه ومــواكــبــتــه 
النفتاح  راجـــع  هــذا  أن  وأعتقد  وتشجيعه، 
اإلعــــالم فــي الــعــالــم بـــأســـره، بفضل اإلعـــالم 
اإللــكــتــرونــي، مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، 
عتَبر إعالما بديال لإعالم 

ُ
التي أصبحت ت

وِصل 
ُ
الكالسيكي، والتي بدورها أصبحت ت

املعلومة بسرعة وبدون حدود، وهذا ما لم 
السابقون،  املــغــاربــة  الــفــنــانــون  منه  يستفد 
الــذيــن ولــأســف لــم يــأتــوا فــي عــصــر يعرف 
اليوم.  الذي نعرفه  إعالمًا منفتحًا بالشكل 
ومـــع ذلــــك، فــأســمــاؤهــم مــعــروفــة فــي الـــدول 

العربية وتحظى بتقدير كبير«.
ــر الـــغـــنـــائـــي املـــعـــروف  ــاعـ ويــســتــفــيــض الـــشـ
يـــزال إلقــنــاع عدد  ــه سعى وال 

َّ
بــأن متحدثًا، 

من النجوم الكبار للغناء باللهجة املغربية، 
وأخذ على عاتقه إنتاج تلك األعمال من ماله 
باألغنية  التعريف  فــي  منه  رغبة  الــخــاص، 
املغربية، وجعلها منافسة لأغاني العربية 
املوجودة في الساحة، خصوصًا مع تقارب 
إيـــقـــاعـــاتـــهـــا لـــإيـــقـــاعـــات الــخــلــيــجــيــة. هـــذه 
الــخــطــوة، شــجــعــت فــنــانــني مــغــاربــة آخــريــن 
على الغناء بلهجتهم، حسب تعبيره، مفيدا 
يــتــهــرب مــن الغناء   »الــبــعــض منهم كـــان 

َّ
أن

الخليجي  للفن  هاربني  املغربية،  باللهجة 
دًا.  كــان متسيِّ ــه 

َّ
اللبناني، ألن أو  أو املصري 

لــكــن بــعــد نــجــاح أعـــمـــال مــغــربــيــة بــأصــوات 
املغاربة  الفنانون  ع  تشجَّ مــعــروفــة،  عربّية 
على خوض التجربة. واآلن، نرى أن الساحة 
مفتوحة لهم واإلعالم العربي يدعمهم، كما 
أن الجمهور العربي بدأ يقترب من اللهجة 
هناك  أصبح  وبالتالي،  ويفهمها،  املغربية 
اجتهاٌد أكثر من أجل استثمار هذا النجاح، 

واإلبقاء عليه«.
ــلــــى »أهــــمــــيــــة الــــتــــرويــــج  مـــصـــعـــب يــــؤكــــد عــ
عليها  الضوء  وتسليط  املغربية،  لثقافتنا 
والتعريف بها لكي تكون متداولة في العالم 
أخــرى”.  ولهجات  كثقافات  تمامًا  العربي، 
الحفاظ على  بأنه يجب  ويضيف مصعب، 
الروح املغربية في ذلك العمل، وعدم إهمال 
دمج إيقاعات مغربية أو كلمات بسيطة، من 

أجل الحفاظ على الهوية املغربية.
تـــتـــعـــدد األســــبــــاب حـــســـب املـــتـــدخـــلـــني، لــكــن 
النتيجة واحدة، الجيل الجديد من الفنانني 
املــغــاربــة يــحــقــقــون الــنــجــاح تــلــو اآلخــــر في 
الدول العربية، لكن هذه املرة، بخصوصية 
ــــة مــــحــــضــــة، أكــــثــــر إنــــفــــتــــاحــــًا عــلــى  ــيَّ مــــغــــربــ
لأغنية  ومواكبة  بساطة  وأكثر  الشعوب، 

العربية الحديثة.

تراثفن

حاصبيا ـ خليل العلي

حــســام الــصــّبــاح، مــمــثــل ومــخــرج لــبــنــانــي من 
مدينة النبطية، جنوب لبنان. بدأ حياته الفنّية 
منذ الصغر، وشارك في أول عمل مسرحي من 
قّدم  الديمقراطي، حيث  الشباب  اتحاد  خــالل 
اٍت بعضها من  هو ورفاقه مجموعة مسرحيَّ
التي  “الفجر«،  إخراجه. وكان منها مسرحية 

دمت في قصر األونيسكو عام 1974. 
ُ
ق

»العربي الجديد”، يقول الّصباح:  في حديٍث لـ
جــت مــن دار املعلمني في  »بــعــد املــدرســة تــخــرَّ
وتخرجت  الجامعة،  إلــى  دخلت  ثــم  النبطية، 
من قسم الفلسفة، وألنني كنت أحبُّ الفن منذ 
صغري التحقت بمعهد الفنون الجميلة الذي 
تــخــرجــت مــنــه فــي عـــام 1980، وهــنــاك تعّرفت 
إلــى أســتــاذي الكبير املــخــرج الــراحــل، يعقوب 
ــتــــاذة  الــــــشــــــدراوي، وإلــــــى مــجــمــوعــة مــــن األســ
الكبار، منهم األستاذ روجيه عّساف والدكتور 

جـــــزءًا مـــن الــــذاكــــرة املـــنـــســـّيـــة.  تــنــتــقــل بطلة 
الفيلم، التي كانت تعمل أستاذة للموسيقى 
فــي جــامــعــة بــاريــســيــة، إلـــى بــلــدهــا األصــلــي، 
املغرب، وإلى مدينتها الصويرة التي ولدت 
وقــضــت طفولتها فيها، وعــبــر ذلـــك، إلــى كل 
تلك الذكريات والصور واأللحان التي كانت 
س طفولتها، وخصوصًا إلى املوسيقى  تؤسِّ
األندلسية، التي كــان والــدهــا أحــد رمــوزهــا، 
والتي ستختارها مجااًل للبحث والتدريس 
فــــي مـــنـــفـــاهـــا الــــبــــاريــــســــي. ســـتـــقـــودهـــا هـــذه 
املسلم،  لــقــاء صــديــق طفولتها  إلـــى  الـــعـــودة 
يوسف، والذي عاشت برفقته في طفولتها. 
يوسف الذي كان يعاني من روتني العمل في 
مكتب الهندسة، سيتمّكن عبر لقائه بعايدة 
مــن الــعــودة إلــى املوسيقى مــن جــديــد، حتى 
الــســيــاق، بأننا  فـــي هـــذا  الـــقـــول  أنـــه يمكننا 
أمــام عائدين وليس أمــام »عايدة« لوحدها. 
فرقة  رفقة   خيريًا 

ً
معًا حفال يعّدان  وعندما 

لــلــمــوســيــقــى األنـــدلـــســـيـــة، ســيــكــتــشــفــان معًا 
الصداقة  نفسيهما من جديد. وبفضل هذه 

رشيد بوطيب

ــدة«، لــلــمــخــرج املــغــربــي،  ــ ــايـ ــ يــفــتــح فــيــلــم، »عـ
ــدة لــلــســيــنــمــا  ــديــ ــا جــ ــاقــ إدريــــــــس ملـــريـــنـــي، آفــ
املـــغـــربـــيـــة. فـــهـــو يـــتـــجـــاوز مــــن جـــهـــة مــرحــلــة 
الــتــعــامــل الــفــولــكــلــوري مــع الـــتـــراث والــهــويــة 
املــغــربــيــتــني. ويــؤكــد، مــن جــهــة أخــــرى، تعدد 
ــيـــان أو  ــنـــسـ ــتــــي طــــواهــــا الـ ــة، الــ ــويــ ــهــ ــذه الــ ــ هــ
 

ّ
يــكــاد يــطــويــهــا. وهـــو يــبــتــعــد، ثــالــثــًا، عــن كــل

أشـــكـــال الــتــبــشــيــر الــســيــاســي واالحــتــفــالــيــة 
الرخيصة. فالفيلم يقّدم لنا كل تلك األسئلة 
رة، 

ّ
مؤث إنسانّية  قصة  قالب  في  والــتــواريــخ 

إذ ال يخلو الفيلم من لحظات تدفع املشاهد 
إلـــى الــتــعــاطــف املــطــلــق مــع بطلته املــغــربــيــة ـ 
التساؤل  إلــى  املــرض  التي دفعها  اليهودية، 
بلد،  تها، والبحث عن جذورها في  عن هويِّ
ــه أضــحــى  ــ ــ

َّ
ــه، وأن ــادرتــ ـــهـــا غــ

َّ
كـــانـــت تــعــتــقــُد أن

جه بعدها الصّباح إلى اإلخراج، 
َّ
رائف كرم”. ات

ة من إخراجه، منها لأطفال،  م أعمااًل عدَّ وقــدَّ
وشــــــارك فـــي أفـــــالم ســيــنــمــائــّيــة ومــســلــســالت 
تــلــفــزيــونــّيــة، وعــمــل فـــي دوبـــــالج املــســلــســالت 
العربّية،  باللغة  تــعــرض  كــانــت  الــتــي  العاملية 

كذلك في املسلسالت الكرتونية لأطفال.
ــبـــاح: »أنـــــا غــيــر راٍض، عـــن ما  الـــصـ وأضــــــاف 
ــعــرض عــلــى املحطات 

ُ
ُيــســمــى »مــســرحــيــات« ت

ــة، وفــــــــي الـــــــواقـــــــع هــــــي لــيــســت  ــيــ ــزيــــونــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
وما  املسرحية،  مفهوم  وأفــســدت  مسرحيات، 
يتم عرضه على أنه »شانسيوينيه« ما هو إال 

 ألجساد النساء، وكالٌم غير أخالقي”.
ٌ

عرض
يختم الصّباح بالقول إن حلمه هو أن ينشئ 
معهدًا للتعليم املسرحي الصحيح، في مسقط 
رأســـه فــي الــنــبــطــّيــة، وأن يــكــون هــنــاك مــســرٌح 

ة الهادفة. قّدم فيه األعمال املسرحيَّ
ُ
لت

ــل واملــــخــــرج، حــســام الــصــّبــاح، 
َّ
ــر أن املــمــث ــذَكـ ُيـ

شـــارك فــي أفـــالم عــدة منها: االنــفــجــار، ناجي 
الزيتون،  جــرح  معركة،  اللقاء،  بيروت  العلي، 
املجازف، آخر رجل شريف، املخطوف السيف 
والنار. أما املسلسالت فهي: عزالدين القسام، 
قيامة البنادق، زمن األوغاد، قريش، ياسمينا، 
وجـــــع الــــــــروح، مــــع اإلنــــســــان والــــحــــب، أوراق 
ــر، األرمــلــة والــشــيــطــان، والــعــديــد من  الــزمــن املـ

املسلسالت.
ة من اإلخـــراج املسرحي:   له أعــمــااًل ِعــدَّ

َّ
كما أن

ــن، طـــاحـــونـــة عـــمـــو شــــكــــري، قــجــة  ــ حـــكـــايـــة وطــ
األميرة  الطرشان،  زمــن  الــدّبــور،  فهمان،  عمو 

والساحرة، وغيرها.

وهذه املوسيقى وهذه املصالحة مع املاضي 
والذاكرة، ستتمكن عايدة من تجاوز مرضها، 
 القدر كان يخبئ لها نهاية أخرى، كما 

َّ
إذ إن

لو أنه لم يكن ينتظر سوى عودتها. 
فـــي  تجسيد نفسية »عــايــدة«  الــفــيــلــم  نــجــح 
السرطان،  من مرض  تعاني  التي  )العائدة(، 
نفسية  مــن صــور سحرية تعكس  ولــم يخل 
ــوة عـــن هـــويـــة مــمــزقــة  الــبــطــلــة، وتــعــبــر فـــي قــ
ــرة لــم يستطع اللجوء  بــني عــاملــني، وعـــن ذاكــ
كما  قوتها وسحرها.   من  يفقدها شيئًا  أن 
إن  لنعود.  إال  النهاية  فــي  نهاجر  ال  أننا  لــو 
الــفــيــلــم تعبير عــن رحــلــة الــبــحــث عــن الــــذات، 
تــلــك الــرحــلــة املضنية واملــؤملــة واملــبــهــجــة في 
بالحياة  احتفاًء  الفيلم  يمثل  ذلــك  وعبر  آن، 
واألمل والصداقة، وبذلك التسامح الذي طبع 
بمكوناته  املــغــربــي  املجتمع  يطبع  يـــزال  وال 
املختلفة، والذي يتسلل إلينا عبر مشاهد من 
الفيلم  يقول  إذ  أندلسية،  عــروض موسيقية 
عــن هــذا التعايش، مــا ال تقوله كــل األبــحــاث 

والدراسات والدساتير. 
ولـــــقـــــد نــــجــــح الــــســــيــــنــــاريــــســــت، عــــبــــد اإللــــــه 
الحمدوشي، من خــالل هــذا الفيلم في كتابة 
الــتــاريــخ املــعــاصــر لــلــيــهــود املـــغـــاربـــة، الــذيــن 
كتابة  فــي  األقـــل  على  أو  السبل،  بهم  تفرقت 
جزء من هذا التاريخ. ونجح في تقديم قصة 
ها غالبًا 

ُ
ْكِبت

َ
إنسانّية وطرح أسئلة وجودية ن

ــة نــوفــيــســة 
ّ
ــقــت املــمــثــل

ّ
ــمــــاق، كــمــا تــأل فـــي األعــ

بنشهيدة في أداء دور عايدة، ومعها وجوه 
معروفة من السينما املغربية.

حسام الصباح: أحلم بأن أنشئ معهدًا للتعليم المسرحيفيلم »عايدة«: رحلة البحث عن الذات
يحكي فيلم »عايدة«، 

للمخرج المغربي إدريس 
لمريني والسيناريست 

عبداإلله الحمدوشي، 
قصة فتاة يهوديّة 

مصابة بالسرطان تعود 
من باريس إلى المغرب

يسعى االحتالل اإلسرائيلي 
بمختلف الوسائل إلى 

محو وتشويه معالم 
الهوية الحضاريّة 

الفلسطينية، التي تتميّز 
بأصالتها وتنّوعها

حسام الصبّاح، ممثِّل 
وُمخِرج لبناني من 

مدينة النبطَيّة، جنوب 
لبنان، تخَرّج من قسم 
الفلسفة، واَتَّجه إلى 

دراسة الفنون الجميلة

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

فلسطينية”،  »كنوز  الــزائــر ملعرض  يكاد  ال 
بـــرهـــة، حــتــى يفتحهما  يــغــمــض عــيــنــيــه  أن 
ثانية ليحّدق في عشرات القطع واملقتنيات 
ــدم، والـــتـــي زيــنــت  ــِقـ األثـــريـــة الــضــاربــة فـــي الـ
قــاعــة الــعــرض داخــــل مــتــحــف قــصــر الــبــاشــا 

األثري، في مدينة غزة.
السياحة  وزارة  نظمته  الــذي  املعرض،  م  سِّ

ُ
وق

واآلثـــار بغزة ألربــعــة أقــســام. تخصص األول، 
ــعــــرض الــــحــــجــــارة األثـــــريـــــة واملـــخـــطـــوطـــات  بــ
شمل  بينما  الحجر.  على  املنقوشة  الكتابية 
الـــثـــانـــي، مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــــن املــســكــوكــات 
املــعــدنــيــة الــتــي تــعــود إلـــى الــعــصــر الــيــونــانــي 
ــي. وعـــــــرض الــقــســم  ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــطـــي واإلسـ ــزنـ ــيـ ــبـ والـ
الثالث، عدة أوراق وشهادات قانونية قديمة. 

واختصَّ القسم األخير العروض املرئية.
وفــــي املـــدخـــل املــــــؤدي إلــــى قـــاعـــة املـــعـــرض، 
ــّدة اكــتــشــافــات حــديــثــة كعمالت  وضـــِعـــت عــ
ـــت فـــي عــهــد املــلــك،  ـــة ُســـكَّ

ّ
نــقــديــة مـــن الـــفـــض

فــيــلــيــب الـــخـــامـــس، الـــتـــي اكــتــشــفــت فـــي حي 
“الشجاعية«، شرقي مدينة غزة.

املــعــرض احــتــوت عــلــى أوان معدنية  جــنــبــات 

وفـــخـــاريـــة قــديــمــة ومــجــســمــات ونــحــاســيــات 
ــة. إلــى جانب ذلــك، ضــمَّ املــعــرض تمثااًل  تــراثــيَّ
بالزعيم  الــبــرونــز، خاصًا  مــادة  مــن  مصنوعًا 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وشــهــد املـــعـــرض، الــــذي يــســتــمــر ملــــدة يــومــني، 
إقـــبـــااًل مــمــيــزًا مـــن طــلــبــة أقـــســـام الـــتـــاريـــخ في 
ت غزة. وبني الطالب، عبد الله 

ّ
جامعات وكليا

 القطع 
َّ
أبــو قــــادوس، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد”، أن

األثرية املعروضة، تعد بمثابة شهادات حية 
فلسطني،  أرض  على  الحضارات  تعاقب  على 
مــشــيــرًا إلــــى أهـــمـــّيـــة تــعــريــف مــخــتــلــف فــئــات 

املجتمع بتراثها األصيل.
ـــــح املــــرشــــد األثــــــــري فــــي وزارة  بـــــــــدوره، أوضــ
ــار، يــاســر الـــرقـــب، لـــ »الــعــربــي  ــ الــســيــاحــة واآلثــ
 طواقم الوزارة تمكنت خالل العام 

ّ
الجديد”، أن

املــاضــي 2015، مــن اكتشاف قــرابــة 200 قطعة 
أثرّية وتاريخّية تعود لفترات زمنية مختلفة.

اآلثــار  التنقيب عــن  ات   عمليَّ
ّ
أن الــرقــب،  وذكـــّر 

ة ُمعيقات، أبرزها نقص املعّدات  تصطدم بعدَّ
إلــى شّح  باإلضافة  البحث،  لعلمّيات  الالزمة 
صة لصيانة وترميم اآلثار  املواد الخام املخصَّ
ــتــــداءات اإلســرائــيــلــّيــة  املــكــتــشــفــة، بــجــانــب االعــ
ــة.  املـــتـــكـــّررة عــلــى املــبــانــي واملــعــالــم الــتــاريــخــيَّ

واستهدف االحتالل خالل حروبه الثالثة على 
املواقع  غالبّية  املاضية  السنوات  القطاع في 
أو غير مباشر.  األثــريــة، ســواء بشكل مباشر 
الخسائر  ُمجَمل  السياحة  وزارة  رت  قــدَّ حيث 
ــة  ــ ــرّيـ ــ املــــبــــاشــــرة الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــاملـــبـــانـــي األثـ
 ،2014 عــام  صيف  حــرب  نتيجة  والتاريخّية، 

بما يزيد على 650 ألف دوالر.
وقـــال وكــيــل مــســاعــد وزارة الــســيــاحــة واآلثـــار 
بــغــزة، محمد خــلــة، خــالل كلمته على هامش 
إن االحــتــالل  املــعــرض،  افــتــتــاح فعاليات  حفل 
اإلســرائــيــلــي يــســعــى بمختلف الــوســائــل إلــى 
مـــحـــو وتـــشـــويـــه مـــعـــالـــم الـــهـــويـــة الــحــضــاريــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا في 
أصــالــتــهــا وتــنــوعــهــا ومــكــونــاتــهــا الــتــاريــخــيــة 

املتراكمة منذ مئات القرون.
ــانـــي األثـــريـــة  ــبـ ــزة عــــشــــرات املـ ــ وتــــوجــــد فــــي غـ
املــســّجــل بعضها على  الــتــاريــخــيــة،  واملـــواقـــع 
كمسجد  العاملي،  للتراث  التمهيدية  الالئحة 
ــة، املـــبـــنـــي عـــلـــى الـــطـــراز  ــيـ ــكـ ــبـــردبـ املـــحـــكـــمـــة الـ
اململوكي، ومسجد الظفردمري، وتل العجور، 
وكـــذلـــك أرضـــيـــة مــوقــع الــكــنــيــســة الــبــيــزنــطــيــة 
املـــكـــســـوة بــالــفــســيــفــســاء، وكــنــيــســة الــقــديــس 

برفيريوس.

من االنغالق إلى االنفتاح

المخرج والممثّل اللبناني حسام الصباح )العربي الجديد(

استطاَعت األغنية المغربيَّة أن تتخلَّص من كالسيكيّتها وإيقاعها التقليدي، وأن تقترب من 
البساطة والمباشرة. لتحقق نجاًحا وازدهارًا، ولتفرض اللهجة والثقافة المغربيّة

األغنية
    المغربيَّة

كنوز فلسطينيَّة

اصطباحة

بالل فضل

أنا وهيكل والسادات
¶ أريد أن أسألك عن موقفك من كتابات األستاذ محمد حسنني هيكل، 
خلينا نبدأ من البداية، كيف كان موقفك أوال من هيكل عندما كان قريبا 

من الرئيس السادات؟
الــســادات كــان يختلف مع هيكل كثيرا، وأنــا كنت باجيب هيكل  أنــور 
وأقربهم من بعض، ألنني مؤمنة بأن هيكل كاتب كبير، وكان يهمني 
أن يكون على صلة بأنور السادات، ده جوزي وباحبه وباحب ان الناس 
تبقى حواليه وقريبة منه، خصوصا ملا يكون كاتب كبير زي هيكل. 
لكن ملا يألف هيكل حاجات في كتابه »خريف الغضب« تأليف كامل، 
إنــي تركت زوجــي ينزف ورجــعــت هنا  ملــا يقول  بقيت مستغربة منه 
في بيت الجيزة علشان أتكلم مع أمريكا في التليفون، هذا الكالم غير 

معقول.

¶ بعد خالف الرئيس السادات مع هيكل، هل ظل السادات يذكر لهيكل 
أنه سانده في تثبيت دعائم حكمه فيما عرف بثورة التصحيح في 15 
مايو 1971، أم هل أنسته الخالفات ذلك؟ يعني الذي يقرأ رواية األستاذ 
هيكل ملا حدث وروايات غيره من رموز مراكز القوى، يتأكد أنه كان العقل 

املدبر ملا حدث؟
والله هيكل حر في أن يصور على كيفه، لكن أنور السادات هو الذي قام 
بـــ15 مايو لوحده وضد كل هــؤالء. هيكل مالوش دور في 15 مايو، إيه 
دوره؟ دوره إن أنا في مرة هيكل حكى لي وحلفني أال أقول أن الجماعة 
التلفزيون ولقاهم حاطني  السادات وانه راح  الرئيس  بيتآمروا على  دول 
ناس بتوعهم بحيث إن أنور السادات لو راح يكلم الشعب من التلفزيون 
أنــه كــان بيثق فّي  أتكلم على أســـاس  لــم  ملــا حلفني،  أنــا  مــش هيدخلوه، 
إلــى هنا بشريط،  بوليس  الحكاية كبرت وجــاء ضابط  ملا  ولذلك سكت، 
وقــال أنــا واقــف هنا لغاية ما تــدوا الشريط ده للرئيس، وأعطى الشريط 
لسكرتير السادات فوزي عبد الحافظ، والضابط مازال موجودا واسمه 
طه زكي وفوزي موجود ويشهد على ذلك، جابوا الشريط وقعدت أسمعه 
مع الريس وفوزي عبد الحافظ واقف، فلقيت أحدهم بيقول لآلخر »طيب 
ولو راح التليفزيون« فيرد عليه: »ال إحنا عاملني حسابنا«، فقلت له »آه... 
له:  أنــور »إيـــه... وماقلتيش ليه«، قلت  الكلمة دي«، قــال لي  هيكل قــال لي 
»يعني هو حلفني ما أقولش وفي نفس الوقت كنت شايفاك مسيطر على 
الوضع ومالقيتهاش حاجة مهمة«. بيتنا وقتها كان مراقبا من مجموعة 
سامي شرف وشعراوي جمعة املجموعة دي، بعتنا بنتنا نهى عند هيكل 
وكان قريبا منا عشان تندهله، عشان الريس يسأله إزاي تبقى عارف إن 
التليفزيون محاصر وما تقوليش، إذن أين هذه املساعدة وأين هذا الدور. 

رقصة كارتر
¶ هناك نقطة حساسة فيما يتعلق بدورك السياسي وتؤخذ عليك كثيرا، 
احتفاالت  في  بمراقصتك  كارتر  األمريكي  للرئيس  ملــاذا سمحِت  وهــي 

كامب ديفيد؟
النقطة،  هذه  إلى  األمريكي  الرئيس  بتنبيه  قام  املصري  البروتوكول  أوال 
ما  وأنــا  بنرقصش،  مــا  وكمسلمني  تقاليدنا كشرقيني  لنا  إننا  لــه  وقــال 
إعــطــاؤه خبر، ملا رحنا في االحتفال وبعد  لعلمك، وتــم  أرقــص  باعرفش 
ــة أمريكا  العشاء كــان فيه رقــص وقــامــوا رقــصــوا، وملــا ييجي رئيس دول
له »أل.. عيب« وازعق  أقــول  أني مثال  ويقوم يمسك يدي ويمشي، تفتكر 
له، هناك أصول وذوقيات، هو ماسك ايدي، ورحنا إلى حلبة الرقص، لسه 
بيلف افتكر الكالم اللي اتقال له، وقال لي أنا آسف، آسف إلني عارف أن 
ماعندكوش الرقص، طيب هل هذه الخطوة تستحق أن الدنيا اتهدت عليها، 
ما الذي كان مطلوبا مني أن أفعله، هل أزجره وأنهره، ال هناك ذوقيات، هل 
هو كان بيفعلها انطالقا من محمل خاطئ أو سلبي؟ ال، هناك اختالف 
في املفاهيم بيننا وبينهم، يعني مثال في أمريكا الراجل بيسلم على املرأة 
لو راجــل قبل سيدة  أما عندنا  يقبلها كدليل للصداقة واملحبة والتقدير، 
تصبح مشكلة وحكاية، ولعلمك تم التنبيه على كارتر أال يقوم بتقبيلي 
ألن هذا غير مستحب لدينا، هناك مفاهيم مختلفة وفيه حاجات الواحد 

بيتحملها ألنها مرتبطة بتقاليد لديهم يتفهمها اإلنسان.

جيهان السادات تتحدث 
عن هيكل ورقصة كارتر ]2/2[

belalfadl@hotmail.com
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فيلم

لقطة من فيلم عايدة )الفيسبوك(

عمالت قديمة )عبد الحكيم ريّاشي( أوراق وشهادات قديمة 

مجسمات أثريّة

لقاء

الفنانة المغربيّة أسماء لمنور )العربي الجديد(  )Getty( الفنانة اإلماراتية أحالم



ــّوره: وجـــوه  لــيــرتــســم عــلــى الــشــاشــة مـــا يــــصــ
املشاهدين في الصفوف األمامية أواًل، قبل أن 
لون، 

ّ
يدخل إلى الكواليس؛ حيث يستعّد املمث

مدخل يوحي بالكثير للمتفّرج، ويضعه في 
صدمة »امليتاواقع«.

فــي أول مــشــاهــد املــســرحــيــة، ُيــنــقــذ مـــشـــّردان؛ 
رجــل وامـــرأة )أداء يحيى فايدي وفاطمة بن 
ــا أثــنــاء مــحــاولــتــه االنــتــحــار.  ســعــيــدان(، شــاّب
ارات البوليس وهي تبحث 

ّ
دّوي صف

ُ
، ت

ً
فجأة

عن املتحّيل الشهير »منصف فاليرا«، والذي 
لـــم يــكــن ســــوى ذلــــك الـــشـــاب الــــذي نــجــح مـــّرة 

أخرى في الهروب من الشرطة.
تــنــطــفــئ األضــــــــواء، ثـــم تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــاء صـــــــــور مـــــــن مــــــئــــــات الـ ــســ ــفــ ــيــ ــســ فــ
وتــونــس  وســوريــة  الــعــراق  مــن  التلفزيونية، 
وغــيــرهــا، تــشــحــن مــخــّيــلــة املــتــفــّرج بمشاهد 
قبل  واالحتجاجات،  واإلعــدامــات  التفجيرات 
 املسرحية، في املشهد املوالي، داخل 

ّ
أن تحط

إحــــدى املـــؤّســـســـات الــتــلــفــزيــونــيــة؛ الــهــاجــس 
اليومي نفسه: أعلى نسب مشاهدة. يضغط 
الجيالني )محمد حسني  الــقــنــاة، ســي  مــديــر 
ــفــيــه فـــي ســبــيــل إيـــجـــاد أي 

ّ
قـــريـــع( عــلــى مــوظ

شيء مثير، ويشير لهم بضرورة الحديث عن 
اإلرهاب، فهو الذي يستقطب معظم االهتمام 

الجماهيري.
ــتـــه مـــــن نــص  ــيـ ــي مـــســـرحـ ــانــ ــبــ ــزغــ ــتــــبــــس الــ اقــ
»نــيــكــراســوف« )1955( لـــ جـــان بـــول ســارتــر. 
كثيرة هي االنتقاالت بني املسرحية الجديدة 
، تشّكل الجريدة الفضاء 

ً
والنص األصلي. مثال

»نيكراسوف«،  أحـــداث  معظم  فيه  تقع  الــذي 
أما في »بالتو«، فإن التلفزيون هو مركز ثقل 

العمل. 
يــقــول الــزغــبــانــي، فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــفــكــرة كــانــت فــي ذهــنــي من 
2001، مــع بــدايــة الــتــنــاول اإلعــالمــي الكبير 
لــلــظــواهــر اإلرهـــابـــيـــة، ولــكــنــنــي لـــم أكــتــبــهــا 
الـــفـــكـــرة  ــلــــورت  ــبــ تــ أن  بـــعـــد  2015ـ  ــــي  فـ إال 
ــار الــــســــنــــوات األربـــــــــع األخـــــيـــــرة«.  ــســ ــــي مــ فـ
يــضــيــف »أعــجــبــتــنــي هــيــكــلــة الــحــكــايــة في 
»نيكراسوف«، ولفتني فيها عنصر انتحال 
يعتبر  األحـــداث«.  في  والقفزات  الشخصية 
الـــزغـــبـــانـــي أنــــه قـــــّدم اقــتــبــاســا حـــــّرًا للنص 
ــا، نــصــا  ــ األصــــلــــي الـــــــذي يــــبــــدو، بــمــعــنــى مــ
ــه يــتــحــّدث عن  مــســرحــيــا مــيــتــا بــاعــتــبــار أنــ
االشتراكية والخوف من زحفها في فرنسا.

املتحّدث  يشير  الشخصيات،  مستوى  على 
إلى أنه تصّرف بحرية فيها؛ حيث أعطى لها 
أبــعــادًا تونسية، واضــعــا فــي كــل دور مالمح 
ــة، دون اإلحـــالـــة  ــامــ مــــن عــــــّدة شــخــصــيــات عــ
الــقــنــوات  كــأصــحــاب  بعينها،  شخصية  إلـــى 
إضافات  الرئاسة.  حي 

ّ
مرش أو  التلفزيونية 

الــزعــبــانــي تــتــجــاوز ذلـــك إلـــى صــيــغــة العمل 
الــــذي أضــــاف إلــيــه بــعــدًا ســرديــا مــبــاشــرًا؛ إذ 
ــلــون املــشــاهــديــن بــمــا ســيــدور، 

ّ
يـــحـــّدث املــمــث

رؤيــة  واستعمل  فرجوية،  ملسات  وضــع  كما 
سينمائية في عمله لتبدو املسرحية وكأنها 

خضعت إلى عملية مونتاج.
ــــل  ــة بـــــني األصـ ــتـ ــابـ ــثـ ـــتــــقــــاء الـ ــل نـــقـــطـــة االلـ ــعـ لـ
واالقتباس، وهي شكلية، هو اسم »فاليرا«، 
فــالــيــرا، املتحّيل فــي عمل سارتر  جـــورج دي 
الذي ينتحل صفة وزير سوفياتي، ومنصف 
فاليرا، املتحّيل في عمل الزغباني الذي يأخذ 

صفة اإلرهابي أبو تقي.
ال بد أن نالحظ هنا أيضا أن مصطلح اإلرهاب 
قد انتقلت إحاالته بني عصر وآخــر بطريقة 
بهلوانية، فإذا كان في النصف الثاني للقرن 
اليسارية  املــجــمــوعــات  إلـــى  الــعــشــريــن يحيل 
فهو  ونظرياته،  الثوري  العنف  ى 

ّ
تتبن التي 

تونس ـ شوقي بن حسن

لــم تقع« هــو عنوان  »حــرب الخليج 
مـــقـــال كــتــبــه املـــفـــّكـــر الــفــرنــســي جــان 
بودريار )1929 - 2007( سنة 1991. 
بالنسبة إليه، كانت هذه الحرب التي نقلتها 
 لتطبيق 

ً
وسائل اإلعالم بشكل موّسع فرصة

نظرياته حــول »املــيــتــاواقــع«، أي ذلــك الواقع 
نع الذي ُيخفي الواقع الحقيقي، وهي 

َ
املصط

الــلــعــبــة الــتــي تــقــوم بــهــا املــيــديــا حــني تــكــّدس 
الــصــور، وفــي لحظة مــا تصطنعها، ليجري 

إلغاء الواقع الحقيقي، أو حجبه على األقل.
ــي حــبــكــة مــســرحــيــة  شـــــيء كـــهـــذا نــلــتــقــطــه فــ
الزغباني.  التونسي غازي  للمخرج  »بالتو« 
وكــمــا أن حـــرب الــخــلــيــج حـــني وصــلــتــنــا عبر 
وســائــل اإلعــــالم جـــاءت عــلــى غــيــر حقيقتها، 
كذلك هو األمر مع الحرب على اإلرهاب التي 

تقع اليوم.
يـــبـــدأ الـــعـــرض بــجــمــلــة تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة 
»هـــذا الــعــمــل مــن نــســج الــخــيــال، وأي تشابه 
بينه وبني الواقع مقصود، وال يمّت للصدفة 
بصلة«، ثم يظهر »كاميرامان« على الخشبة، 

برلين ـ زياد عدوان

ــــي مـــواكـــبـــة  ــــرح فـ ــــسـ ــن قـــبـــل املـ ــ  مـ
ً
مـــســـاهـــمـــة

قهم 
ّ
االهتمام العاملي بقضية الالجئني وتدف

شاوبونه«،  »مسرح  استضاف  أملانيا،  إلــى 
ــــرض املـــســـرحـــي  ــعـ ــ ــــــرًا، الـ

ّ
ــــني، مــــــؤخ ــرلـ ــ ــي بـ ــ فـ

»رسائل وطن«. وإن كانت االستضافة ليوم 
واحـــد فــقــط، إال أن املــنــاســبــة شــّكــلــت فرصة 
لإلشادة واالحتفاء بمؤّسسة »نبض نادي 

مت وصّممت العرض.
ّ
الالجئني« التي نظ

تأّسست »نبض نادي الالجئني« عام 2013 
من قبل ناشطني عملوا لسنوات مع الجئني 
الــعــالــم. استطاعت املؤّسسة  مــن كــل أنــحــاء 
ــن بـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــ تـــكـــويـــن تـــجـــّمـــع بـــعـــيـــد عـ
ــــات؛ إذ يــــقــــّدم الـــنـــاشـــطـــون فــيــهــا  ــــسـ ــــؤّسـ املـ
ملــن يحتاجونها،  االســتــشــارات واملــعــونــات 
ــــات  ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــالت واالعـ ــمـ ــ ــحـ ــ ــــون الـ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ويـ

والفعاليات الفنية. وفي تجربتها الجديدة، 
قّدمت مساحة لالجئني ليعّدوا مسرحياتهم 
أملانية  مسارح  على  بأنفسهم  ويعرضوها 
مــتــعــّددة كـــان آخــرهــا عــرضــهــم فــي »مــســرح 

شاوبونه«.
الوصول إلى أملانيا هو نهاية رحلة فردية 
هــربــا مــن مــوت جــمــاعــي، ولكنه مــن ناحية 
أخرى بداية لصعوبات جديدة يعاني منها 
الــتــهــديــد بالترحيل،  الـــالجـــئ، أقــســاهــا هــو 
والـــعـــيـــش فـــي مــجــتــمــع يــغــّيــر تــعــاطــيــه مع 
قــّدم  الــتــلــفــزيــون.  فــي  لخبر  تبعا  قضّيتهم 
العرض اسكتشات تروي مشاكل التواصل 
الضوء  والعنصرية واالندماج، كما يسلط 

أي تشابه مع 
الواقع مقصود

ساعة وأربعون دقيقة هي مدة مسرحية »بالتو« للمخرج التونسي غازي الزغباني. 
يطّل العمل المقتبَس عن »نيكراسوف« لـ سارتر، على السؤال المحرج: من يستفيد من 

اإلرهاب؟ ليكشف من خالل حبكة متشّعبة، كيف تلتقي مصالح الطبقة السياسية 
والمؤّسسات اإلعالمية مع ضرورة استمرار تغذية الظاهرة

لم يُعد حضور الالجئين 
في المسرح األلماني 

مقتصرًا على العروض 
التي تتناول قضاياهم، 

إنما أيضًا من خالل 
الفضاءات المفتوحة 

لنقل تجاربهم

رسائل وطن  الالجئون على الخشبة

بالتو من نيكراسوف إلى أبو تقي

يضيء على كواليس 
اإلعالم والمغالطات التي 

يقّدمها

يظهر تحالف ضمني 
في ثالوث الصحافة 

والسياسة واإلرهاب

وسائل  في  اإلرهــاب  حول  مة  المقدَّ الطروحات  بدأت  تونس،  في 
اإلعالم تجد منذ فترة رؤية نقدية، سواء من خالل الفن أو الخطاب 
ــقــافــي فـــي اإلعـــــالم وفــي  ــث ال
ــوراء كل  ــ ــرى؛ ف ــ فـــضـــاءات أخ
مثل  تقع،  كبرى  إرهابية  عملية 
عمليّتي متحف باردو أو سوسة، 
مــضــاّدة  ــات  ــ رواي تصعد  بــاتــت 
روايات  لألحداث،  الرسمية  للرواية 
فهم  على  فأكثر  أكــثــر  تــتــجــرّأ 
تنشأ  التي  العالقات و»التحالفات« 
من  المحتَملين  المستفيدين  بين 

بقاء الوضع على ما هو عليه.

أكثر من رواية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

رة؟ هل يكفي أن  ما الذي سيحدث حني يعود السوريون ذات يوم إلى املدن املدمَّ
ينشأ أدب يمكن أن يسّميه املؤّرخون اآلتون من بعدنا »رثاء املدن«؟ ال نعرف 
التي  األدوات  أن يتخّيل ما هي  املــرء  مــاذا سيحدث، وليس بإمكان  بالضبط 
مة. لسنا في الحقيقة أمام مدينة 

َّ
سيعّبر بها السوري العائد عن املدن املحط

ر من 
َ
واحــدة، بل أمــام مدن كاملة تهّدمت وآلــت إلى حطام، أو إلى ركــام مبعث

الحجارة، والحديد، والرمل الشاحب، واألثاث املحترق، والكتب املمّزقة.
املحزن أن رثاء املدن ينتمي في التاريخ األدبي العربي إلى ما يسّميه أساتذة 
املؤملة  الحزينة  اللحظة  تنتزع من  وهــي تسمية  الشعرية،  األغــراض  الجامعة: 

مشاعرها، وتحيلها إلى غرض يصلح ملباراة.
العرب، قد  املــدن عند  الطريف أن بعض مؤّرخي األدب يّدعون أن رثــاء  ومــن 
يكون سليل الوقوف على األطالل. كأن البكاء أو الرثاء لم يكن سوى عرض 
رّجح 

ُ
ى عنه املرء في حال عثر على عرض بديل. وامل

ّ
عاطفي، يمكن أن يتخل

بحسب مؤّرخي األدب العربي أن خراب املدن العربية بدأ أثناء اقتتال األمني 
واملــأمــون، وقــد كانت بغداد من أولــى املــدن التي تعّرضت إلــى الــدمــار بشكل 
السلطة.  على  املتصارعني  األخــويــن  ي 

َ
أحــد جيش أيــدي جنود  على  متناوب 

العربي  الذين يقتحمون تلك املدن الجديدة والطارئة على  وربما كان الجنود 
يفتقرون ألي رابط معيشي أو حياتي باملدينة كمكان.  

أذكر أننا درسنا رثاء املدن في الجامعة، وأذكر أن واحدة من املالحظات التي 
ا نتداولها هي أن ذلك الجزء من املقّرر الجامعي كان يفتقر إلى األسماء 

ّ
كن

العباسيني، وأبو  الرومي، في زمن  العرب، عدا ابن  الشهيرة من بني الشعراء 
تل 

ُ
البقاء الرندي في زمن األندلس. ملاذا؟ فقد ُدّمرت عشرات املدن العربية، وق

املعجم.  مــن  املــعــروفــون حرفًا  الشعراء  يــحــّرك  ولــم  أبنائها،  مــن  مئات اآلالف 
الذين كتبوا شعرًا ركيكًا  املغمورين،  الشعراء  الرثاء على عدد من  واقتصر 

في املعنى، وفي املبنى.
ليس ملثل هذا السؤال جواب شاف في الحقيقة، إذ بدا كأن الشعر العربي لم 
يكن حاضرًا في املكان. كان الشعراء »الكبار« مشغولني بمسائل أخرى مثل 
مديح الحاكم، أو األمير، أو أي صاحب سلطة يستطيع أن يرمي ألحدهم قطعة 
نقود. وهذا غريب، فقد كانت املدينة العربية الناشئة تجتذب معظم الشعراء 

وطالبي العلم عامة إليها.
في الشام والعراق، ُيبدون تأييدًا مجّردًا من 

ّ
ومن الالفت اليوم أن عددًا من مثق

أّي حس أخالقي أو إنساني، أو فني، لفكرة تدمير املدن، إذا كان األمر، حسب 
ق انتصارًا عسكريًا أو سياسيًا، على القّوة األخرى »املعادية« التي 

ّ
رأيهم، يحق

يرون أنها تتحّصن فيها.
ــف الــعــربــي الــيــوم، أن 

ّ
الــفــارق بــني الــشــاعــر الــعــربــي فــي األمـــس الــبــعــيــد، واملــثــق

ل. لم يقل شيئًا 
ّ
ي الرشيد، صمت. لم يتدخ

َ
الشاعر»الكبير« في زمن اقتتال ابن

فني العرب اليوم، إلى إزالــة املــدن، ومحو 
ّ
عن الخراب.  بينما يدعو بعض املثق

األحياء، عدا عن دعواتهم إلى اجتثاث القاطنني فيها. 
ماذا يمكن للمرء أن يقول؟ هل يعود الزمن العربي إلى الوراء، أم أنه ال يتحّرك 

البتة.

يا دار ميَّة

مسرح 

فعاليات مسرحية

في بدايات هذا القرن يكاد يخّص الجماعات 
)أداء  فاليرا  مــع  نلتقي  املتطّرفة.  اإلســالمــيــة 
الـــزغـــبـــانـــي( فـــي مــشــهــد آخــــر مـــن املــســرحــيــة. 
األولـــى،  البوليسية  لــلــمــطــاردة  تــواصــل  ففي 
يقفز من أحد الشبابيك ليجد نفسه في بيت 
كواليسها،  في  ا 

ّ
كن التي  القناة  برامج  مقّدم 

الصحافية  األخــيــر؛  هــذا  بابنة  يلتقي  هناك 
التي  زهــيــر(  )نــجــوى  سامية  االستقصائية 
تبحث  حيث  مغايرًا،  إعالميا  توّجها  خذ 

ّ
تت

عن الحقيقة )الواقع الغير مصطنع(.
فــي هــذه املــحــطــة، يفهم فــالــيــرا حــاجــة القناة 
إلى أخبار مثيرة عن اإلرهــاب. وبعد انتشار 
وانشقاقه  إرهــابــي  تنظيم  قائد  هــروب  خبر 
منه، يغّير مالبسه ويعرض على اإلعالمي أن 
يتحّول إلى اإلرهابي املطلوب؛ خطوة تجعله 
يراوغ املطاردة البوليسية املستمّرة، وتجعل 
ق بضربة واحــدة نسب مشاهدة 

ّ
القناة تحق

خرافية.
يتسارع هنا إيقاع األحــداث، يتجّدد اختالط 
الـــواقـــع بــاالصــطــنــاع، يــلــعــب الــزغــبــانــي دورًا 
جديدًا؛ إنه اآلن أبو تقي، بات عنصرًا أساسيا 
فــــي مـــعـــادلـــة اإلعـــــــالم الــــجــــديــــدة، يــنــبــغــي أن 

الثقافات  على تحامل املتعّصبني على قيم 
ــقـــرات  ــفـ ــذه الـ ــ ـــلـــت هــ

ّ
ــم. تـــخـــل ــهـ ــنـ املـــخـــتـــلـــفـــة عـ

ــان وظــهــور  ــ مــشــاهــد راقـــصـــة وحــركــيــة وأغــ
ملــهــّرَجــني يــتــحــّدثــان عــن غــرائــبــيــة املفاهيم 
الــتــي نــعــيــشــهــا فـــي عــصــرنــا وتــنــاقــضــاتــهــا 

الواضحة. 
ــــذي يـــأتـــي ملــشــاهــدة عــرض  لــعــل املـــتـــفـــّرج الـ
»رســائــل وطــن« ال يخفى عليه ما يتعّرض 
إليه الالجئ، في أملانيا أو في أي بالد أخرى، 
األوروبــيــة  البلدان  دور  عليه  يخفى  ال  كما 
فـــي اســتــعــار الـــحـــروب فـــي بــــالده األصــلــيــة. 
كــان هــنــاك مــا يشبه االتــفــاق الضمني بني 
ل 

ّ
إلى العرض يمث الذهاب  أن  الجميع على 

ــن خـــــالل دعـــــم مــؤّســســة  دعـــمـــا لـــالجـــئـــني مــ
التجّمع  الالجئني«، وتوسيع  نادي  »نبض 

الذي بدأه الناشطون فيها. 
ُبـــعـــيـــد الـــعـــرض،  خـــــالل الــــحــــوار الــــــذي دار 
ــمـــع املــــشــــاركــــون عـــلـــى أن الـــالجـــئـــني هــم  أجـ
ضحية سياسية قبل كل شيء ومسؤولية 
الالجئون  يقّدم  لم  ناحيتهم،  من  مشتركة. 
مــعــلــومــات إضــافــيــة إلــــى الــجــمــهــور املــهــتــّم 
بــأمــرهــم، ولــم يــطــرح الجمهور حــلــواًل لهم. 
أمــام  الجميع  على  مستعصيا  املــوقــف  بــدا 
أســئــلــة كــبــيــرة مــن نــــوع: مــا الــعــمــل؟ وكيف 
ق العدالة؟ ولكن اإلنجاز الذي ُيحسب 

ّ
نحق

تجّمعات  تشكيل  على  قــدرتــه  هــو  للعرض 
فقة فيما بينها، وقدرته على نقل تجارب 

ّ
مت

الالجئني الفردية إلى حراك جمعي، يشترك 
ــكــــار  فــــي تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة واألفــ

والتوّجهات السياسية وأساليب الحلول.

تــطــول اللعبة أكــثــر مــا يــمــكــن. يــبــدأ أبـــو تقي 
فــــي تــقــديــم قـــائـــمـــات بـــأســـمـــاء الــشــخــصــيــات 
املهّددة باالغتيال من قبل التنظيم اإلرهابي، 
ع أسماء 

َ
ويتحّول هذا األمر إلى مزاد، فتوض

حــســب الـــحـــاجـــة، كــمــا تـــنـــزل عــلــيــه الــطــلــبــات 
مــمــن يـــريـــدون أن يــكــونــوا فــي الــقــائــمــة. هنا، 
)فاطمة بن  بــوعــون«  »مـــدام  تظهر شخصية 
سعيدان أيضا(، والتي تقوم بتوظيف اللعبة 
لصالح مطامحها السياسية في االنتخابات 

الرئاسية.
ــابــــي، ســـوى عنصر  لـــم يــكــن أبـــو تــقــي، اإلرهــ
الـــصـــراع حـــول السلطة  جــديــد ضــمــن مشهد 
الـــبـــالد. عــنــصــر جــديــد ُيفضي  الــــذي تعيشه 
دينامو  ليصبح  إنشاء عالقات جديدة،  إلــى 
ث 

ّ
األحــداث هو التحالف الضمني داخــل مثل

اإلعـــالم والسياسة واإلرهــــاب. وفــي مستوى 
رفع األقنعة، كما في لقاء مدام بوعون 

ُ
معنّي، ت

وأبو تقي في أحد املشاهد.
انــتــقــال الــزغــبــانــي أو بــن ســعــيــدان فــي األداء 
من شخصية إلى أخرى، يرافقه انتقال بقية 
لني بني أدوار متعّددة، فالنص األصلي 

ّ
املمث

يــقــتــضــي عـــشـــريـــن شــخــصــيــة، بــيــنــمــا أنــجــز 

ــلــني فقط 
ّ
ــذا الــعــمــل بــثــمــانــيــة مــمــث املـــخـــرج هــ

)بشير الغرياني ونور الزرافي ورشيد عزوز، 
لني املذكورين(. 

ّ
إضافة إلى املمث

زهير  نجوى  لعبتهما  اللذين  الــدوريــن  لعل 
ــثـــر تـــضـــادًا، فــهــي تــلــعــب شخصية  هــمــا األكـ
ســـــــارة، ســـكـــرتـــيـــرة مـــديـــر الــــقــــنــــاة، وســامــيــة 
الــصــحــافــيــة االســتــقــصــائــيــة، دوران هــمــا في 
ــرفـــي نــقــيــض فــي  الـــنـــهـــايـــة مـــوقـــعـــان عـــلـــى طـ
الــحــيــاة اإلعــالمــيــة. فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
»الــدوريــن تجسيد  إن  الــجــديــد«، تقول زهير 
اإلعالمية  األداة  اإلعــــالم:  يفعله  أن  يمكن  ملــا 
نفُسها يمكن أن تقّدم الحقيقة كما يمكن أن 
ترى  وهــي  تحجبها«،  التي  املغالطات  تــقــّدم 
أنه املسرحية لم تفعل سوى أن نقلت مشهدًا 

في الحياة العامة إلى الخشبة.
أحــد املشاهد، تقول سامية: »ال تقمعني  في 
ة محاربة اإلرهــاب«، إنه الخطاب نفسه 

ّ
بتعل

الذي تطلقه اليوم فئات في املجتمع التونسي 
تــلــمــس شــيــئــا مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات 
بــاســم األولــويــات األمــنــيــة. لكن الــســؤال امللح 
ــي أولـــــويـــــات حــقــيــقــيــة أم  ــل هــ ــوم هـــــو: هــ ــيــ الــ

مصطنعة؟

إطاللة
تصويب

مسرحيّتا تليين زوايا العزلة األلمانية القاهرة،  في  الصاوي  ساقية  في  ُتعرض  اليوم،  مساء  من  الثالثة  عند 
لمسرح  الساقية  عروض  سلسلة  ضمن  الكبيرة،  الماسورة  و  الذهب  من  أغلى 
الصاوي  المنعم  عبد  الراحل  الكاتب  وأخرجهما  ألّفهما  اللذان  العمالن  العرائس. 

لألطفال، يدوران حول فكرتي اإليثار والتضحية، ضمن قالٍب فكاهي.

السواد  مسرحية  الجهوي  قسنطينة  مسرح  في  السبت،  غد  بعد  ُتعرض، 
ريم  الممثّلة  تؤّديها  التي  المونودراما  تتناول  قرمي.  جمال  للمخرج  األمل،  في 
تعكوشت قضايا الوطن والمرأة والحرّية، من خالل قّصة امرأة وحيدة تعيش في 

غابة، تروي حكايات من حياتها الشخصية مخاطبًة صندوقًا قديمًا وشجرة.

تتواصل، حتى الثامن من الشهر الجاري، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أوال 
هذا  من  الثاني  في  انطلقت  التي  التظاهرة،  في  تشارك  المنامة.  في  المسرحي 
ُتعرض  اليوم،  وخليجية.  بحرينية  مسرحية  فرق  تقّدمها  عروض  سبعة  الشهر، 
لـ  الصفقة  غدًا  لتُعرض  الطائف،  مسرح  لفرقة  السيطرة  عن  بعيدًا  مسرحية 

مسرح الريف، وبعد غد ُتقّدم فرقة الرستاق عرضًا بعنوان العيد.

ُتعرض، اليوم وغدًا، عند السابعة والنصف مساًء، على خشبة مسرح التياترو في 
تونس العاصمة، مسرحية بيك نعيش، للمخرج نوفل العزارة، الذي شارك في كتابة 
النص مع حسان الغربي الممثّل الوحيد في العمل، الذي يحكي قصة ممثّل يعود 
على  تسيطر  بيروقراطية  منظومة  أمام  تتعثّر  طموحات  جعبته  وفي  بلده  إلى 

المجتمع.
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من العرض 
)تصوير: محمد 

الفريني(

سناء أمين

ليس نادرًا أن تتحّول اإلشاعة أو 
قة أو الخبر الخاطئ 

ّ
الصورة امللف

ظــهــورهــا على  إلــى مرجعية منذ 
جــــريــــدة.  ورق  ــلـــى  عـ أو  ــة  شــــاشــ
لــعــل الــكــثــيــر مــن مــصــيــر املنطقة 
في  األالعيب  تلك  أحدثته  العربية 
ــر 

ّ
ــار. لــنــتــذك ــبـ ــي األخـ الـــصـــورة وفـ

مت أعداد املعتصمني 
ّ
كيف تضخ

ميدان  مــن  تلفزيونية  فــي صــور 
التحرير ليلة االنقالب في 2013، 
الفتنة  انــتــشــرت صـــور  كــيــف  أو 
ا 

ّ
الطائفية في سورية والعراق، ثم مل

فعلت فعلها وأسقطت ضحاياها، 
ال  كما  مغالطاتها.  اكتشاف  بــدأ 
ننسى ما تفعله الصور الداعشية 
فها التحاليل 

ّ
من وقع، وكيف تتلق

اإلعالمية.
مـــن املـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الــقــيــمــة 
ــمـــل صـــحـــافـــي،  عـ املــــضــــافــــة ألي 
املعنى  إضفاء  مرئيًا،  أو  مكتوبًا 
عــلــى األشـــيـــاء الــتــي تــحــدث. غير 
دخلها  الــتــي  اإلعــالمــيــة  اللعبة  أن 
العالم، خصوصًا مع بداية تغطية 
الـــحـــروب تــلــفــزيــونــيــًا، جــعــلــت من 
إضــفــاء املعنى لعبة خــطــرة؛ ففي 
تسريب  غالبًا  يجري  الحّيز  هــذا 
املغالطات، التي باتت تكاد تتحّول 
ــــى عــمــلــيــة بــرمــجــة تـــوصـــل إلــى  إل

نتائج شبه معلومة سلفًا.
دائـــمـــًا، يــجــري الـــتـــســـاؤل: لــفــائــدة 
مـــن هــــذا الـــقـــضـــاء عــلــى املــعــنــى؟ 
إنه ســؤال يكاد يكون بال معنى، 
خصوصًا أنه ُيطرح وهذا اإلعالم 
يسير بإيقاع جنوني ال يستطيع 
ــذا اإليــقــاع  الــتــفــكــيــر فــي شــــيء. هـ
الجنوني، لألحداث ولتناولها، هو 
ولإلعالم  للجمهور  تنويم  عامل 
مــًا،  نــفــســه. ومـــا دام الــجــمــيــع مــنــوَّ
يــبــحــث بــعــضــهــم عن  فــلــمــن إذن 
ــه آخـــر أشــكــال 

ّ
إنــتــاج املــعــنــى؟ لــعــل

 عن الخداع.
ّ

املقاومة لفرض الكف

القضاء 
على المعنى

من العرض، 
)تصوير: ناديا 
غراسمان(
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زجاجة مياه 
ذاتية التعبئة

كشــفت شــركة نمســاوية ناشــئة عــن 
بــدء بيــع زجاجة ميــاه ذاتية التعبئة. 
مبــدأ  علــى  الزجاجــة  هــذه  وتقــوم 
اســتخراج الرطوبــة مــن الجو املحيط 
بهــا، ومــن ثم تكثيفها إلى ماء صالح 
للشــرب بمعــدل قــد يصــل إلــى نصــف 
عاليــة  األيــام  خــال  ســاعة  لــكل  لتــر 

الرطوبة.
وتم تطوير هذه الزجاجة التي تعمل 
علــى  وتعتمــد  الشمســية،  بالطاقــة 
للمــاء،  الكارهــة  الغروانيــة  األســطح 
اللتقــاط وتجميــع مــا تــم تكثيفــه إلى 
لــم  طاملــا  أنــه  يعنــي  ممــا  الزجاجــة، 
يتلوث الهواء من حولك، فإنك ســوف 
مــن  ثابتــة  امــدادات  علــى  تحصــل 
ميــاه شــرب نقيــة. ويجــري تســويقها 
لراكبــي  مســاعدة  كوســيلة  حاليــا 
والذيــن  طويلــة،  ملســافات  الدراجــات 
والتــزود  للتوقــف،  الوقــت  يفتقــدون 

بما يحتاجون إليه للشرب.
ويتكــون الجهــاز مــن لوحــة شمســية، 

مغلفــة  مســاحتها  تكثيــف  وغرفــة 
وفلتــر  للمــاء،  كاره  غروانــي  بســطح 
بســيط للمــاء لتخليصــه مــن الغبــار 
عــن  ويعمــل  وغيرهــا.  والشــوائب 
طريــق تســخني الهــواء الرطــب والذي 
يتــم تكثيفــه فــي األســفل إلــى قطــرات 
فــي  ضخهــا  يتــم  وبعدهــا  ميــاه، 
الزجاجــة، حيــث إن القطــرات املجمعة 
ال يمكــن أن تلتصــق بالســطح الــكاره 

للماء.
فــي  الزجاجــة  تســويق  يتــم  وســوف 
 ،)Ryde و   Airo( نموذجــني  شــكل 
وهما مخصصان لراكبي الدراجات. 

الروبوت بدل اإلنسان 
في المتاجر اليابانية

اليابانيــة  االتصــاالت  شــركة  كشــفت 
Softbank عــن عزمهــا االعتمــاد علــى 
الروبوتــات في محــات بيع الهواتف 
املرتقــب  مــن  حيــث  لهــا،  التابعــة 
الخطــوة  هــذه  بتطبيــق  تشــرع  أن 
مــارس/آذار  شــهر  نهايــة  الجديــدة 
متجــر  أول  افتتــاح  وســيتم  املقبــل. 
للهواتــف املحمولــة يتــم تســييره مــن 

طرف الروبوتات بشكل كامل.
ســابقا،   Softbank قامــت شــركة  وقــد 
بعــض  فــي  الروبوتــات  بتكليــف 
الخدمــات  عــرض  بمهمــة  محاتهــا 
والتخفيضــات التي تقدمها الشــركة، 
واإلجابة على أسئلة العماء وتقديم 
عمليــة  لتســهيل  لهــم،  النصائــح 

يناســبهم،  الــذي  االشــتراك  اختيــار 
املــرة  هــذه  تنــوي  الشــركة  أن  إال 
محاتهــا  فــي  كلــي  بشــكل  االعتمــاد 
علــى الروبوتات دون وجود موظفني 
ســيتكلف  الــذي  الروبــوت  آخريــن. 
 Pepper اســم  يحمــل  املهمــة  بهــذه 
شــركة  طــرف  مــن  تصنيعــه  وتــم 
 Aldebaran تدعــى  األصــل  فرنســية 
شــركة  اســتحوذت   ،Technologies

Softbank حصة من أسهمها.
 Nestle وتجدر اإلشــارة إلى أن شــركة
قامــت ســنة 2014 باالســتعانة بهــذا 
جانــب  إلــى  الروبوتــات  مــن  النــوع 
تابعــة  فــي محــات تجاريــة  عمالهــا 

لها.

مراكز البيانات في قاع البحر

يشهد مجال الذكاء االصطناعي اهتماما 
الباحثــني والشــركات  مــن طــرف  متزايــدًا 
الرائــدة في مجــال التكنولوجيا الحديثة، 
حيث تعمل شركة غوغل على تطوير هذا 
املجــال منــذ أن قامــت باالســتحواذ علــى 
البريطانيــة املختصــة   DeepMind شــركة
فــي تطويــر تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 

بصفقة بلغت 400 مليون دوالر.
االصطناعــي  الــذكاء  مشــروع  ويهــدف 
الخــاص بغوغــل إلــى تطويــر أنظمة ذكية 
ولهــا  اإلنســان،  ذكاء  ذلــك  فــي  تحاكــي 

القدرة على التعلم والتحليل.
مشــروع  أن  مؤخــرًا  »غوغــل«  وأعلنــت 
 Google DeepMind االصطناعــي  الــذكاء 
اســتطاع تطوير برنامج تمكن من إلحاق 
الهزيمة ببطل أوروبا في لعبة GO. وتعد 
هذه اللعبة الصينية من بني أكثر األلعاب 
العــب  كل  يقــوم  حيــث  تعقيــدًا،  الذهنيــة 
والســوداء  البيضــاء  الحجــارة  بتحريــك 
علــى الرقعــة بهــدف الســيطرة علــى أكبــر 
علــى  الخنــاق  لتضييــق  ممكنــة  مســاحة 
 AlphaGo الخصــم.  وأطلقــت غوغــل اســم
علــى هــذا البرنامــج الــذي اســتطاع لحــد 
التــي  املباريــات  مــن   %99 بـــ  الفــوز  اآلن 

بطــل  يواجــه  أن  املرتقــب  ومــن  خاضهــا، 
العالــم فــي هــذه اللعبــة شــهر مــارس/آذار 

املقبل في مدينة سيول الكورية.
الخــاص  غوغــل  مشــروع  علــى  ويعــول 
حــا  يقــدم  بــأن  االصطناعــي  بالــذكاء 
لبعــض املشــاكل التــي يواجههــا اإلنســان 
تشــخيص  وطــرق  املناخيــة  كالتغيــرات 

بعض األمراض.

تمكــن باحثــون مــن معهــد األبحــاث البيولوجيــة “Wyss” بجامعة هارفــارد األميركية 
مــن تطويــر تقنيــة جديــدة للطباعــة أطلقــوا عليهــا اســم »الطباعــة رباعيــة األبعــاد«. 
ويشير البعد الرابع في هذه التقنية إلى الخصائص الديناميكية للمواد املستخدمة 
في الطباعة والتي تتيح للجسم املطبوع القدرة على اتخاذ أشكال مختلفة عند مرور 

الزمن، وكلما يتم تغيير الوسط الذي يتواجد فيه.
وتــم االعتمــاد فــي هــذه التقنيــة علــى مــادة تحتــوي علــى ألياف الســليلوز التــي تتميز 
بخاصية »تباين الخواص«، حيث تقوم هذه األلياف باالنتفاخ عند وضعها في املاء 

وهو ما يؤدي إلى تغير شكل الجسم املطبوع.
وتــؤدي الطباعــة ثاثيــة األبعــاد إلــى صناعــة أجســام تتميــز بشــكل وصابــة ثابتــة، 
بخــاف هــذه التقنيــة التــي ســتتيح إنتــاج أجســام تســتطيع تغييــر شــكلها وُبنيتهــا 
مــع مــرور الزمــن. واســتوحى الباحثــون هــذه التقنية من خال ماحظــة طريقة تغيير 

بعض النباتات لشكلها نتيجة تعرضها لظروف بيئية.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية ســتمكن مســتقبا من صناعة مابس ذكية وأجهزة 

إلكترونية تتميز باملرونة، وكذلك صناعة أنسجة حيوية.
وتجــدر اإلشــارة أن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ســبق لــه أن كشــف الســنة 
املاضيــة عــن تقنيــة مشــابهة، تتيــح صناعــة أجســام بواســطة الطباعة ثاثيــة األبعاد 
وباســتخدام مــادة قــادرة علــى تغييــر شــكلها تحــت تأثيــر بعــض العوامــل الخارجيــة 
كدرجة الحرارة أو املاء. كما طبق باحثون من مركز التميز للمواد بجامعة ولونغونغ 
فــي أســتراليا هــذه التقنيــة فــي املجــال الطبــي، واســتطاعوا طباعة صمام يتــم التحكم 

فيه آليا عبر التفاعل مع درجة حرارة املياه التي تغمره.

عالم الروبوتات صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي لغوغل يهزم اإلنسان

4D الطباعة رباعية األبعاد

هشام حدانة

أطلقــت الشــركة العماقة برنامجا 
اســم  يحمــل  ملشــروع  تجريبيــا 
أميــركا  فــي  مدينــة  )اســم   Natick
ماساتشوســتس(،  واليــة  ضمــن  الشــمالية 
البيانــات  مركــز  وضــع  إلــى  ويهــدف 
)datacenter( في حاوية محكمة ال ينفد منها 
املــاء، ومــن ثــم غمرهــا فــي البحــر علــى عمــق 

عشرة أمتار، وذلك ألهداف متعددة.
أواًل، من أجل تبريد هذه املرافق، بشكل فعال، 
كونها ترسل كميات هائلة من الحرارة، حيث 
أن تبريد مثل هذه املرافق الواقعة فوق األرض 
حقيقيــا  أرقــا  وتشــكل  دائمــة  مشــكلة  تبقــى 
للقائمــني عليهــا. فقــد فكــرت مــن قبــل شــركة 
»غوغــل« أيضــا في تركيب خوادم معلوماتية 
فــي عمــق البحــر ســنة 2008، باإلضافــة إلــى 
فكرة استغال طاقة األمواج لتوليد الكهرباء 

آخر ما يمكن توقعه 
وضع حواسيب في 

عمق البحر، إال أن هذا 
األمر بالضبط ما قامت به 

شركة مايكروسوفت

الازمة لتشغيلها باستخدام بارجة عائمة.
فعنــد غمــر الحاويــة فــي امليــاه البــاردة، فإنها 
لم تعد بحاجة إلى تكييف الهواء. وقد ذكرت 
بياناتهــا  مركــز  أن  مايكروســوفت  شــركة 
التجريبــي لــم يســتخدم املزيــد مــن امليــاه فــي 
الحراريــة  املبادلــة  أن  التبريــد، حيــث  عمليــة 
داخــل  أمــا  منهــا.  الفائــض  بــددت  الطبيعيــة 
الحاوية، فيخضع لبيئة من غاز النيتروجني 
تحــت ضغــط معني إلزالة الحــرارة من الدوائر 

اإللكترونية.
الشــركة،  ذكرتهــا  التــي  األخــرى،  امليــزة  أمــا 
فتكمــن فــي ســرعة إنجــاز وتشــغيل مثــل هــذا 
النوع من مراكز البيانات. ففي حني يستغرق 
تجهيــز مركــز بيانــات أرضــي حوالــى ســنتني 
مــن العمــل، فــإن هذه الحاويات يتم تشــغيلها 

في غضون 90 يوما فقط.
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن عمليــة الغمــر بالقــرب 
من السواحل وغير بعيد عن املدن، قد تساعد 
اإلنترنــت.  عبــر  الخدمــات  أداء  تحســني  فــي 
وتذكر مايكروســوفت أن نصف ســكان العالم 
يعيشــون قــرب الســواحل فــي نطــاق أقــل مــن 
مــن  يجعــل  ممــا  البحــر،  مــن  كيلومتــر   200
تثبيــت مراكــز بيانات يســاهم في تقليل وقت 
الكمون، وهو الوقت التي تستغرقه البيانات 
وتعتبــر  املتلقــي.  إلــى  املصــدر  مــن  للعبــور 
إن  إذ  األساســية،  العوامــل  مــن  الكمــون  مــدة 
مســتهلك  أكبــر  اآلن  تعــد  الفيديــو  مشــاهدة 
للحركــة فــي اإلنترنــت، ناهيــك عــن التطــورات 

القادمة إلنترنت األشياء، والتي تتطلع دوما 
إلى حوسبة قوية وسريعة.

الطاقــات  اســتخدام  إلــى  الشــركة  وتســعى 
حيــث  بياناتهــا،  مركــز  لتشــغيل  املتجــددة 
ســوف تلجــأ إلــى اســتعمال مولــدات البــوارج 
جعــل  إلــى  الشــركة  تهــدف  كمــا  العائمــة. 

مشروعها مستداما، باللجوء إلى مواد معاد 
البحــري  البيانــات  مركــز  ويعمــل  تدويرهــا. 
حوالــى خمــس ســنوات بــدون صيانــة، لغايــة 
مــا يســتوجب تغييــر الخــوادم بأخــرى أكثــر 
تطــورًا. وتمتــد مــدة تشــغيل مركــز البيانــات 

إلى أكثر من 20 سنة.

أحمد ماء العينين

الشــحن  تقنيــات  ظهــور  مــن  الرغــم  علــى 
الاســلكي منــذ بضــع ســنوات، إال أن اعتمــاد 
وبطــيء  محــدودًا  يــزال  ال  عليهــا  املســتخدم 
االنتشــار. وتنقســم طــرق الشــحن الاســلكي 
إلى فئتني رئيســيتني: الشــحن على مســتوى 
الحقــل القريــب، وهــو الصنــف املعتمــد حاليا 
من طرف الشركات املصنعة للهواتف الذكية، 
حيــث تكــون املســافة الفاصلــة بــني الشــاحن 
والهاتف محدودة في بضعة ســنتمترات، أو 
وجــود تمــاس فيزيائي بني الطرفني. ويعتبر 
معيار الشــحن الاســلكي »تشــي Qi«، املعيار 

األكثــر اســتخداما مــن طــرف الهواتــف الذكية 
فــي  فتتمثــل  الثانيــة،  الفئــة  أمــا  الحديثــة. 
الشــحن علــى مســتوى الحقــل البعيــد، حيــث 
تبلغ املســافة الفاصلة بني الشــاحن والجهاز 
فــي هــذه الحالــة عدة أمتار أو أكثر،إال أن هذه 

الفئة لم تشمل بعد شحن الهواتف الذكية.
إلــى   Wi-Charge ناشــئة  شــركة  وتتطلــع 
الهواتــف  شــحن  مجــال  فــي  طفــرة  إحــداث 
الذكيــة، مــن خــال تطويرهــا لتقنيــة جديــدة 
تتيــح شــحن الهواتف واألجهــزة اإللكترونية 
الســلكيا وعلــى مســتوى حقــل بعيــد اعتمــادًا 

على األشعة تحت الحمراء. 
وتعتمــد هــذه التقنيــة على جهاز يتم تثبيته 

على سقف الغرفة، مهمته تحويل الطاقة إلى 
ها في أرجاء الغرفة، 

ُّ
أشــعة تحــت حمــراء، وبث

ليقوم جهاز استقبال متصل بالهاتف )على 
شــكل غطاء( بتحويل الشــعاع إلى طاقة مرة 
أخــرى. وذكــرت الشــركة أنهــا قامــت بعمليــة 
الجهــاز  عــن  يبعــد  هاتــف  لشــحن  ناجحــة 
املرســل لألشــعة تحــت الحمــراء بثاثة أمتار، 
إال أن عمليــة الشــحن تميــزت بالبــطء مقارنــة 
مع طريقة الشحن السلكي، حيث من املرتقب 
أن  يتــم تطويــر املنتــج النهائــي ليكــون قــادرًا 
كفــاءة وســرعة  بنفــس  الهاتــف  علــى شــحن 
الشــاحن الســلكي، الــذي يعمــل علــى مســتوى 

الحقل القريب.

تكنولوجيا ثورية لشحن الهواتف الذكية السلكيًا

النموذج التجريبي لمركز بيانات مايكروسوفت أثناء غمره في البحر

يعمل باحثون من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األميركية على تطوير سوار ذكي يقوم 
بتحليل العرق عن طريق قياس تركيزات املركبات الكيميائية التي يتكون منها.

ويحتوي الســوار املرن الذي تم تطويره باســتعمال أجهزة استشــعار قادرة على قياس تركيزات 
أربع مركبات كيميائية في العرق )أيونات البوتاســيوم، أيونات الصوديوم، الغلوكوز، وحمض 
التحليــل  نتائــج  وعــرض  الذكــي  بالهاتــف  باالتصــال الســلكيا  الســوار  يقــوم  الاكتيــك(، حيــث 
الخاصــة بهــذه املركبــات فــي الوقــت اآلنــي علــى تطبيــق خــاص. كمــا يحتــوي الســوار كذلــك علــى 
مستشــعر خــاص بقيــاس درجــة حــرارة الجســم. عمليــة تحليــل العــرق تمكــن مــن تحديــد بعــض 

األمراض، ومعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من إجهاد أو توتر. 
ونجــح الفريــق الباحــث مــن خــال هــذا االبتــكار فــي دمج تقنية تحليــل العرق في األجهــزة القابلة 

لارتداء القادرة على نقل املعلومات السلكيا للهاتف عن طريق البلوتوث.

سوار لتحليل العرق وتحديد الحالة الصحية
ابتكارات طبية

جديد
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رياضة

حقق المنتخب 
السعودي قفزة 
قوية بلغت 20 
مركزا، وأصبح 
في المركز 
55، كما ارتقت 
فلسطين 21 
مركزا، وأصبحت 
في المركز 110 
على مستوى 
المنتخبات 
العالمية، وهو 
أكثر منتخبات 
العالم تقدما 
في التصنيف 
العالمي الذي 
أصدره االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم »فيفا«.
وتراجع المنتخب 
الجزائري ثمانية 
مراكز دفعة 
واحدة، ليستقر 
في المركز 36 
منتخبا السعودية وفلسطين يحققان قفزة مميزة في تصنيف الفيفا )فرانس برس(على العالم.

قفزة هائلة

قال تروي ديني، قائد واتفورد، إنه سيحذر 
زميله خوان كارلوس باريديس من تكرار فعلته 

عندما سقط في حركة مسرحية على األرض، 
عقب التحام مع دييغو كوستا، خال مباراة في 

الدوري اإلنجليزي. وسقط باريديس على األرض 
ممسكا بوجهه، بعد ما بدا أنه التحام خفيف 

مع كوستا، وقال ديني غاضبا إنه سيتحدث مع 
الاعب القادم من اإلكوادور، للحيلولة دون تكرار 

هذا األمر. 

رفض اإلنجليزي غاري نيفيل، مدرب فالنسيا 
اإلسباني، الرد على األسئلة املتعلقة باستقالته من 

منصبه، برغم الخسارة الثقيلة بسباعية نظيفة 
أمام برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس 

إسبانيا لكرة القدم. وقال نيفيل بعد الخسارة 
الثقيلة »أتمنى لو تبدأ مباراتنا مع بيتيس بعد 

10 دقائق، ستكون األيام الثاثة أو األربعة املقبلة 
مؤملة«. وتابع »إنه أكثر أيامي أملا في كرة القدم، 

لقد حصل أمر مشابه له عندما كنت العبا«.

قال خوان مارتن ديل بوترو، الفائز في السابق 
ببطولة أميركا املفتوحة للتنس، إنه سيعود 
للعب مجددا بعد غياب دام نحو عام واحد، 

بسبب إصابة في معصم اليد اليسرى.
وأعلن ديل بوترو )27 عاما(، املصنف الرابع 

على العالم سابقا والفائز بلقب أميركا املفتوحة 
عام 2009، عبر مواقع التواصل االجتماعي، أنه 

سيعود إلى املاعب في بطولة ديلراي بيتش يوم 
15 فبراير/شباط الجاري.

قائد واتفورد 
يحذر باريديس من تكرار 

واقعة كوستا

نيفيل لن يستقيل 
رغم الخسارة بسباعية 

أمام برشلونة

خوان مارتن 
ديل بوترو سيعود 
للمالعب بعد غياب
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حسين غازي

ــة شــهــر  ــ ــمـ ــ ــــاكـ يــــــراقــــــب عـــــشـــــاق املـ
فـــــبـــــرايـــــر/شـــــبـــــاط، الـــــــــذي يــشــهــد 
ــا  ســـاخـــنـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــداثـ ــ أحـ
رياضة املاكمة، ونستعرض في هذا التقرير 
أهم 10 نزاالت، خال هذه الفترة وحتى يوم 
29، أي آخـــر يـــوم فـــي شــهــرنــا الـــجـــاري، قبل 

بداية مارس/ آذار.
يوهان دوهوبا ومارسيلو ناسيمنتو

يــــوم 5 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط فـــي مــونــتــي كـــارلـــو، 
سيلتقي الخصمان في نزال قوي نظرًا لعدة 
الفرنسي دوهــوبــا خسر  فاملاكم  اعــتــبــارات، 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015 أمــــام ديــونــتــاري 
ــلـــدر. يــوهــان )32 انــتــصــارًا 3 هـــزائـــم، 20  وايـ
ضــربــة قــاضــيــة(، يــريــد الــفــوز فــي اللقاء على 
ــوزًا 11  فـ  18( ناسيمنتو  الــبــرازيــلــي  حــســاب 
خـــســـارة و16 ضـــربـــة قـــاضـــيـــة(. صــحــيــح أن 
املــــبــــاراة لـــن تـــكـــون ضــخــمــة لــلــغــايــة، لكنها 
الضغط، وذلــك من أجل  األول تحت  ستضع 
تــقــديــم مــســتــوى جــيــد وإقـــنـــاع الــجــمــيــع أمــام 
خصم متمرس كان قريبا في املاضي من لقب 

الوزن الثقيل.

2829
رياضة

قضية

تشودينوف مقابل شتورم
تستضيفه  فبراير/شباط   20 في  مهم  نــزال 
الدفاع ثانية عن  أملانيا، فتشودينوف يريد 
لــقــب الــســوبــر املــتــوســط فـــي رابـــطـــة املــاكــمــة 
الــلــذان  العاملية، حــن يلتقي شــتــورم، وهــمــا 
ــــدة فـــي املـــاضـــي، ويــومــهــا  ــرة واحـ تــواجــهــا مـ
أمام  فــيــدور، وبعدها دافــع عن لقبه  انتصر 
فـــرانـــك بــوغــلــيــونــي فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، ويــمــتــلــك 
بدون  انتصارًا   14( اآلن  حتى  مميزًا  سجًا 
هــزيــمــة و10 ضــربــات قــاضــيــة(، أمـــا شــتــورم 
)39 فــــوزًا 5 خــســارت و18 ضــربــة قــاضــيــة(، 
الفوز منذ  فيريد االنتصار، حيث لم يحقق 
وهو   ،2013 عــام  مــن  األول  ديسمبر/كانون 
ــات ذاتـــــــه، وفـــــي حـــــال تــعــرض  ــبــ يـــحـــتـــاج إلثــ
لسقوط جديد، فذلك قد يكون مؤشرًا لنهاية 

املسيرة.

جيسي ماجدالينو ضد إدوارد مانسيتو
أريــزونــا  فــي واليــة  سيكون مسرح املشاهير 
فــبــرايــر/شــبــاط،  يــوم 20  األمــيــركــيــة مشتعًا 
فماجدالينو  املــصــارعــان،  هـــذان  يلتقي  حــن 
إلـــى  يـــصـــبـــو  قــــاضــــيــــة(  ــة  ــربــ ضــ و16   0-22(
الــفــوز مــن أجـــل املــطــالــبــة باللعب فــي معركة 
األول صاحب  مانسيتو.  الــعــالــم، وســيــواجــه 
الــــ24 عــامــا يتمتع بلكمة يــســرى قــويــة، وهو 
الشقيق األصغر لبطل الــوزن الخفيف ديغو 
ــال انـــتـــصـــاره ســيــكــون  مــاجــدالــيــنــو، وفــــي حــ
دونـــــوار نــونــيــتــو هــدفــا مــحــتــمــًا لـــه فـــي عــام 
ضـــربـــات  و7   2-13( مــانــســيــتــو  أمـــــا   ،2016
قاضية(، فربما لن يشكل الكثير من املتاعب 
ـــزال يــبــقــى مــنــتــظــرًا وقـــد  ـــنـ لــخــصــمــه، لـــكـــن الـ

تحدث فيه بعض املفاجآت.

أوال أفوالبي مقابل ماركو هوك
نزال قوي في أملانيا يوم 27 فبراير/شباط، 
وال يحتاج أي عاشق للماكمة إلى التفكير 
مــرتــن فــي حــال أراد مــشــاهــدة الــلــقــاء، فهي 
الــتــي سيلتقيان فــيــهــا، حيث  الــرابــعــة  املـــرة 
فــاز هــوك فــي مــرتــن )2009 و2013(، وكــان 
التعادل سيد املوقف في سنة 2012، وعادة 
ما تشهد النزاالت، التي يخوضها الطرفان، 
فــهــوك )1-3-38  الــنــديــة والـــقـــوة،  مــن  الكثير 
و26 ضــربــة قــاضــيــة(، خــســر لــقــب االتــحــاد 
العاملي للماكمة، وعانى بشكل غريب أمام 
أما  فــي نيو جــيــرســي،  كريستوف غــلــواكــي 
فقد  قاضية(،  و11 ضربة   4-4-22( أفوالبي 

عانى من بعض االضطرابات مؤخرًا.

كارل فرامبتون مقابل سكوت كويغ
لن  فبراير/شباط   27 يــوم  مانشستر  مدينة 
تعيش على وقع كرة القدم وقطبيها السيتي 
ــان  ــارعـ والـــيـــونـــايـــتـــد، حـــيـــث ســيــلــتــقــي املـــصـ
إيرلندا  من  القادم  فــاألول  فرامبتون وكويغ، 
الــشــمــالــيــة لــديــه ســجــل مــمــيــز بـــــ21 انــتــصــارًا 
بـــدون أيـــة هــزيــمــة و14 ضــربــة قــاضــيــة، وهــو 
حـــامـــل لــقــب اتـــحـــاد املـــاكـــمـــة الـــعـــاملـــي، لكنه 
كويغ  أمـــام  الجماهيري  الــدعــم  إلــى  سيفتقر 
)31-0-2 و23 ضربة قاضية(، والذي سيكون 
قــريــبــا مــن املــنــزل، أي أن الــجــمــاهــيــر ستكون 

خلفه من أجل الفوز.

هوشع بيرتون ومايلز شينكوين
ســيــجــري هـــذا الـــنـــزال أيــضــا فــي مانشستر 
يـــوم 27 فــبــرايــر/شــبــاط، وســيــكــون مــبــاراة 
افتتاحية قبل اللقاء املنتظر بن فرامبتون 
وكويغ، فاملاكمان يتنافسان على لقب وزن 
الذبابة، فبيرتون )14-0، 5 ضربات قاضية(، 
هــو ابـــن عــم بــطــل الــعــالــم فــي الــــوزن الثقيل 
ــــواء  تـــايـــســـون، ولـــديـــه فـــرصـــة لــخــطــف األضـ
مـــن تــلــقــاء نــفــســه، بـــأخـــذ لــقــب الــبــريــطــانــي، 
ــذي ربــمــا يــكــون لــقــمــة ســائــغــة، ومـــع ذلــك  الــ
قاضية(  ضــربــات   6  ،0-12( شينكوين  فــإن 
يسعى إلى السير على خطى بعض األسماء 

الامعة.

تيرينس كروفورد ضد هنري لوندي
مــديــنــة نــيــويــورك األمــيــركــيــة ســتــكــون مكانا 
مــنــتــظــرًا لــعــشــاق املــاكــمــة يــــوم 27 فــبــرايــر/ 
شــبــاط، حــيــث يسعى كـــروفـــورد إلـــى متابعة 
تألقه، وهــو الــذي كــان يطمح إلــى لقاء أخيٍر 
ــم الــفــلــيــبــيــنــي مـــانـــي بـــاكـــيـــاو، لكن  ــع املـــاكـ مـ
األخير اختار مواجهة تيموثي برادلي للمرة 
الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، ومــعــركــتــه ضـــد هــنــري 
لوندي )26-5-1 و13 ضربة قاضية( ال تعتبر 
جذابة للغاية، لكن كروفورد يتطلع إلى األيام 
الــقــادمــة جــراء الــفــوز على خصمه هــذا، وهو 
ســيــدافــع عـــن لــقــبــه، ومـــن الــصــعــب أن يــســرق 

لوندي اللقب منه.

ليو سانتا كروز بمواجهة كيكو مارتينيز
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا يـــــوم 27 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، 
ســتــكــون املــواجــهــة قــويــة جـــدًا، فسانتا كــروز 
يــدافــع عــن لقب رابــطــة املاكمة العاملي لــوزن 

المالكمة باريخوس
تلقب بالسيدة األولى 

على الحلبة

ماغنوسن غاب عن 
منافسات الموسم 

الماضي من السباقات

بسجل  األول  مارتينيز،  كيكو  أمــام  الريشة، 
بطل  أصــبــح  قــاضــيــة(،  و17 ضــربــة   1-0-31(
الحكم  بــقــرار  فــوزه  بعد  أوزان  لثاثة  العالم 
أمام ماريس بعد 12 جولة، وستكون مهمته 
صعبة أمـــام اإلســبــانــي مــارتــيــنــيــز )35 فــوزًا 
هــزائــم و26 ضربة قاضية(، وهــو مقاتل  و6 

شرس ال يمكن أن يتراجع.

خوليو سيغا مقابل هوغو رويز
ســتــكــون املــواجــهــة األولــــى بــن الــطــرفــن، في 
أنهايم،  هــونــدا،  مركز  فــي  فبراير/شباط   27
في كاليفورنيا، فسيغا برصيد 30 انتصارًا 
أصبح  قاضية،  و27 ضربة  وحيدة  وهزيمة 
ــؤقــــت، أمــــا رويــــز،  بـــطـــًا ملــجــلــس املـــاكـــمـــة املــ
والــذي في سجله 35 فوزًا مقابل 3 خسارات 
و31 ضربة قاضية، فيريد هو اآلخر تحقيق 
هــذه  عــشــاق  مــن  الكثير  االنــتــصــار، وينتظر 
الرياضة موعد املباراة ألنها ستحمل الكثير 

من الندية والقوة.

كريس  مقابل  بــاريــخــوس  سيسيليا 
ناموس

ــى،  ــ ــاريـــخـــوس، الـــتـــي تــلــقــب بــالــســيــدة األولـ بـ
ســتــلــتــقــي نـــامـــوس فـــي 27 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط. 
األولى، التي ولدت في كولومبيا، تريد الفوز 

بعدة ألقاب »IBO«، اتحاد املاكمة العاملي.

سيريزو: جاكسون لم يحالفه التوفيق 
ورحيله أفضل

أن  إنريكي سيريزو  الــقــدم  لكرة  اإلسباني  مــدريــد  أتلتيكو  نــادي  رئيس  أكــد 
بيعه  قرار  وأن  »التوفيق«،  يحالفه  لم  مارتينيز  الكولومبي جاكسون  املهاجم 

إلى غوانغزو إيفرغراند الصيني كان »األفضل للجميع«.
وقال سيريزو في تصريحات لبرنامج )الالرجيرو( بإذاعة )كادينا سير( »إنه 
العب رائع، املسألة أنه لم يكن موفقا هنا، واألفضل للجميع كان العملية التي 
لالعب«، مع  التغيير »سيكون جيدا  بأن  العاصمة  نــادي  وتنبأ رئيس  تمت«. 
فريق »يكافح ليكون بطال للصني«، واعترف بأن الكولومبي لم يقدم ما كان 

منتظرا منه.

بابا الفاتيكان يدعو لمباراة من أجل السالم بين األديان
دعا بابا الفاتيكان فرانسيس األول إلقامة مباراة كرة قدم في 29 مايو/أيار 
املقبل بملعب األوليمبيكو في روما من أجل تشجيع السالم بني األديان. وقال 
البابا »مباراة من أجل السالم من إلثبات أننا قــادرون على تحقيق السالم 
باللعب والفن. أدعوكم لهذه املباراة«. وجاء اإلعالن عن املباراة خالل مؤتمر 
بــريــان رويـــث ورئيس  الكوستاريكي  الــالعــب  الفاتيكان حــضــره  فــي  عــاملــي 
أميركا  اتحاد  ورئيس  تيباس  خابيير  القدم  لكرة  اإلسباني  الــدوري  رابطة 
الجنوبية )كونميبول(، أليخاندرو دومينغز. وشدد البابا محددا على أهمية 
الــقــدرة على تشجيع  الــقــدم والــريــاضــة بصفة عامة مشيرا إلــى أن لها  كــرة 

وتعليم »ثقافة االلتقاء«.

بورتو يضع قدما في نهائي كأس البرتغال

وضع بورتو قدما في نهائي كأس البرتغال بفوزه على مضيفه جل فيسنتي، 
بثالثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف النهائي.

سجل أول أهداف بورتو العبه روبني نيفيز قبل ثوان من نهاية الوقت األصلي 
لشوط املباراة األول.

وبــعــد 14 دقيقة مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، أضـــاف هــيــون جــون ســوك الهدف 
الثاني، قبل أن يزيد سيرجيو أوليفيرا غلة فريقه من األهداف )ق71(. ويضع 
بورتو بهذا قدما في الدور النهائي، حيث يواجه الفائز من املباراة التي تجمع 
سبورتينغ براغا وريو آفي. ومن املقرر أن تقام مباراة اإلياب بني بورتو وجل 

فيسنتي في الثاني من الشهر املقبل.

جاو هونجبو مديرا فنيا جديدا لمنتخب الصين
أصبح جاو هونجبو املدير الفني الجديد للمنتخب الصيني األول لكرة القدم 
ليقود الفريق فيما تبقى من التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس األمم 

اآلسيوية 2019. 
الـــذي رحــل عــن الــصــني وهــو فــي املــركــز الثالث  ويخلف هونجبو آالن بــيــران 
قطر  مــن  نقاط  ســت  بعد  على  املــونــديــال  تصفيات  الثالثة ضمن  باملجموعة 
وثالثة من هونغ كونغ، لكن لعب مباراة أقل. وتعد هذه ثاني مرة يتولى فيها 
هونجبو هذا املنصب بعد أن درب الفريق في 2009 خلفا لإلسباني خوسيه 
أنطونيو كاماتشو. وعقب قيادة عدة فرق في الصني انتقل هونجبو إلى أوروبا 

ليعمل مساعدا لهينك فريزر في آدو الهاي الهولندي.

فيرغسون يعلن دعمه إلنفانتينو 
في انتخابات الفيفا

أعلن اإلسكتلندي أليكس فيرغسون، املدير الفني السابق ملانشستر يونايتد 
رئاسة  النــتــخــابــات  إنفانتينو  الــســويــســري جياني  تــرشــح  دعــم  اإلنــجــلــيــزي، 

االتحاد الدولي للعبة )فيفا( املزمع إجراؤها يوم 26 فبراير/شباط الجاري.
الرسمي  املوقع  على  فيديو  خــالل  عاما(   74( املخضرم  الفني  املدير  وتمنى 
إلنفانتينو »حظا موفقا خالل املهمة الجديدة كرئيس محتمل للفيفا«، مؤكدا 
في الوقت ذاته أنه »رجل محترف للغاية ومنضبط فضال عن قدرته التنظيمية 

ومعرفته باللعبة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــن ريــنــو عــــودة الــســائــق الــدنــمــركــي كيفن 
بصورته  الفريق  عــن  الكشف  مــع  ماغنوسن 
الـــجـــديـــدة فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــوال 1 
الجديد  للموسم  استعدادا  وذلــك  للسيارات 

من املنافسات.
وبـــدا أن مستقبل ماغنوسن فــي فــورمــوال 1 
انتهى بعدما أمضى العام املاضي بعيدا عن 
رحيل  لكن  مكارين  استبعده  ثم  املنافسات 
الباب  فتح  مــالــدونــادو  بــاســتــور  الفنزويلي 
إلــى سباقات السرعة  أمــام عودته من جديد 
جانب  إلــى  ماغنوسن  وســيــشــارك  الشهيرة. 
البريطاني الصاعد جوليون باملر الذي أعلن 
الــفــريــق الــتــعــاقــد مــعــه الــعــام املــاضــي عندما 
كان ينافس تحت اسم لوتس، قبل أن يعود 
لــلــواجــهــة بــاســم ريــنــو. وســيــتــولــى الفرنسي 
ــيـــس الــفــريــق  فـــريـــدريـــك فــــاســــور مــنــصــب رئـ

والقائم على تسيير األعمال اليومية.
كــانــون/األول املاضي اشترت  وفــي ديسمبر 

القاهرة ـ العربي الجديد

ألول مـــرة هـــذا املـــوســـم وبـــفـــارق 4 نــقــاط عن 
حامل اللقب، الزمالك، ابتعد األهلي بصدارة 
الدوري املصري لكرة القدم بفوزه على إنبي 
املــبــاراة املؤجلة بينهما  بهدفن دون رّد في 
من املرحلة الخامسة على ستاد بتروسبورت 
بالقاهرة، ليرتفع رصيد األحمر إلى 35 نقطة 

مقابل 21 للفريق البترولي.
بــدأت الــخــطــورة مــع الــدقــائــق األولـــى للشوط 
األول، عــنــدمــا لــعــب نـــور الــســيــد كـــرة أمامية 
مرت من فوق حارس األهلي، شريف إكرامي، 
وكانت في طريقها إلى شباكه لوال أن لحق 
بــهــا وأبــعــدهــا مــنــقــذا فــرصــة خــطــيــرة إلنــبــي، 
ــذار لــأهــلــي،  ــ وكـــانـــت تــلــك الــفــرصــة جـــرس إنـ
الذي سيطرعلى مجريات اللعب، ولعب عبد 
الله السعيد كرة إلى رمضان صبحي وسدد 
بتسرع مهدرا الفرصة األولــى التي الحت له 
. ومن انفراد تام أطــاح الغاني جون أنطوى 
ــــرى، تــبــعــه أحــمــد فــتــحــي بــتــســديــدة  بــكــرة أخـ
فــوق الــعــارضــة، ويـــرد عبد الــلــه جمعة بكرة 

الـــذي تخلت عنه  الــفــريــق  الفرنسية  الــشــركــة 
في نهاية 2009 بعد فوزه باللقب مع السائق 
اإلســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو عـــامـــي 2005 
و2006. وسينافس الفريق تحت اسم »رينو 
ســـبـــورت فــــورمــــوال 1« مــســتــخــدمــا الــعــامــة 
الـــتـــجـــاريـــة لــريــنــو بـــاإلضـــافـــة إلــــى إنــفــنــيــتــي 
من  لنيسان كجزء  الفاخرة  السيارات  عامة 

تحالف رينو ونيسان.
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــديـ ــ وقــــــــال كـــــارلـــــوس غـــصـــن املـ
للمشاركة...  )فــقــط(  هنا  »لسنا  للصحفين 
ــلـــى مــســتــوى  نــحــن هــنــا لــلــمــنــافــســة عــلــى أعـ
وتحقيق الفوز«. وأضاف »هذا لن يحدث في 

2016... سيتطلب ذلك بعض الوقت«.
ــهـــدف غـــصـــن حــــصــــول الــــفــــريــــق عــلــى  ــتـ ويـــسـ
ــثـــاثـــة األولـــــــى فــــي ســبــاقــات  ــد املــــراكــــز الـ ــ أحـ
الثاث سنوات املقبلة، على أن يتطور األداء 
بالترتيب ويدخل الفريق في منطقة النقاط.

الــهــدف االستراتيجي  أن  إلــى  وأشـــار غصن 
ــــوال 1 فــــي بــرنــامــج  ــــورمـ ــو دمـــــج فـ لـــريـــنـــو هــ
ريــــاضــــي شــــامــــل لـــتـــعـــزيـــز صـــــــورة الـــعـــامـــة 
الرياضة  التجارية وإيجاد رابطة قوية بن 

في يد شريف إكرامي. وفي الدقيقة 37 لعب 
عبد الله السعيد كرة إلى صبري رحيل، الذي 
مــررهــا إلــى عمرو جمال ليسدد فــي الــزاويــة 
الـــقـــريـــبـــة الـــضـــيـــقـــة عـــلـــى يـــمـــن مــحــمــد عــبــد 
الــذي ازدادت  املنصف مسجا هدف األهلي، 
ثقة العبيه وتحكم فــي املــبــاراة وأضـــاع عدة 
فرص قبل نهاية الشوط األول بتقدم األحمر 

بهدف دون رد.
الثاني، وبعد  الشوط  اإلثــارة في  وتواصلت 
ــاع جـــون أنــطــوى  فــرصــة ضــائــعــة إلنــبــي أضــ
كـــرة كـــان يــمــكــن أن تــحــســم الــنــتــيــجــة عندما 
القائم األيسر للحارس،  سدد بغرابة بجوار 
وارتــبــك أحــمــد حــجــازي فــي كــرة حـــاول ردهــا 
إلــى حــارســه، ثم توالت الفرص من عبد الله 
السعيد وأنــطــوى الــذي خــرج وشـــارك مؤمن 
زكريا الذي نجح في الدقيقة 80 في تسجيل 
الهدف الثاني، من كرة لعبها صبري رحيل. 
ــار دفـــــــاع إنــــبــــي بـــشـــكـــل غـــيـــر مــســبــوق  ــ ــهـ ــ وانـ
الرعونة  الفرص من األهلي بسبب  وضاعت 

والتسرع.
وانــتــهــت املـــبـــاراة بــفــوز األهــلــي بــهــدفــن دون 
رد، وكان يمكن للنتيجة أن تتضاعف، لترفع 
معنويات العبيه قبل لقاء القمة أمام الزمالك 
الذي خسر أمام اإلسماعيلي في اليوم نفسه.
ــازم، رئــيــس جــهــاز الــكــرة فــي القلعة  وقـــاد حــ
ــاراة مـــن املــلــعــب كــمــديــر فني  ــبــ الــبــيــضــاء، املــ
فيما تواجد أحمد حسام ميدو، املدير الفني 
املــدرجــات تنفيذا لقرار االتــحــاد املصري  في 
بإيقافه بسبب أحداث الشغب التي شهدتها 

ــة. وقــــــدم مــاغــنــوســن  ــاريـ ــجـ ــتـ والــــســــيــــارات الـ
)23 عــامــا( أداء رائــعــا فــي أول ســبــاق لــه مع 
عــلــى  عـــنـــدمـــا حـــصـــل  ــــي 2014  فـ ــكــــاريــــن  مــ
له في سباق  أول مشاركة  الثاني في  املركز 
في  اخــتــبــارات  سائق  أصبح  لكنه  أستراليا 
املـــوســـم الــتــالــي بــعــد الــتــعــاقــد مـــع فــرنــانــدو 

ألونسو بطل العالم مرتن.
وتلقى ماغنوسن قرار استبعاده من مكارين 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي عبر رسالة 
كانت  أن  مــيــاده وبعد  يــوم  إلكتروني  بريد 

أغلب الفرق قد أعلنت عن تشكياتها.
ــاز بــــاملــــر بـــبـــطـــولـــة جـــــي.بـــــي.2 فــــي 2014  ــ ــ وفـ
الــحــرة  الــتــجــارب  فــي  ــارك بشكل منتظم  وشــ
رينو  لكن  املاضي،  املوسم  الجمعة في  ليوم 
سيكون أحد الفرق األقــل خبرة في الرياضة 
آذار  مـــارس/  يــوم 20  املــوســم  عندما ينطلق 

بسباق أستراليا.
الفائز  أوكـــون  استيبان  الفرنسي  وســيــكــون 
ــاضــــي ســائــق  ــام املــ ــعــ بـــبـــطـــولـــة جـــــي.بـــــي.3 الــ

االختبارات واالحتياطي في املوسم املقبل.
وقدم الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له 
- وأنهى املوسم املاضي في املركز السادس - 
السيارة الجديدة باللونن األسود واألصفر.

وســبــق لــفــاســور رعــايــة الــعــديــد مــن املــواهــب 
العالم  بطل  هاميلتون  لويس  مثل  الناشئة 
ثــاث مــرات أثــنــاء إدارتـــه فريق إيــه.آر.تــي في 
إيبتبول  بطولة جي.بي.2. واستعاد سيريل 
ــام عــمــلــه  ــاتــــرهــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــفـــريـــق كــ

السابق كمدير إلدارة رينو سبورت.

مــبــاراة فــريــقــه أمـــام ســمــوحــة، والــتــي انتهت 
بالتعادل بهدف لكل فريق في إطــار املرحلة 

السادسة عشرة.
الـــشـــوط األول بــتــقــدم اإلســمــاعــيــلــي  انــتــهــى 
الــزمــالــك السابق املعار  بــهــدف، سجله العــب 

ــــش فـــي الــدقــيــقــة األولــــــى من  ــدراويـ ــ لــقــلــعــة الـ
الوقت املحتسب بدل الضائع للشوط األول.

بـــدأت املــبــاراة هــادئــة مــن الــفــريــقــن، وسيطر 
الحذر على أداء جميع الاعبن وطاولت فترة 
جــس الــنــبــض، بــالــرغــم مــن مــعــرفــة الفريقن 

املدير  ميدو هو  أن  ببعضهما بعضا بحكم 
الفني األسبق لإلسماعيلي .. وخالد القماش 
ــريـــق الـــزمـــالـــك الــــذي  ــــيء عــــن فـ ــعـــرف كــــل شـ يـ
دكة  على  كهربا  املنعم  عبد  محمود  أجــلــس 
االحتياطين ، فيما أشرك الوافد الجديد في 

انتقاالت الشتاء، الزامبي إيمانويل مايوكا.
ــلــــي، ولـــكـــن  ــيــ ــا ســـيـــطـــر اإلســــمــــاعــ ــيــ وتــــدريــــجــ
انــحــصــرت الــكــرة فــي وســـط املــلــعــب ، قــبــل أن 
يــطــمــع الـــــدراويـــــش فـــي املـــــبـــــاراة، وتــتــصــدى 
ــنـــاوي لـــكـــرة مـــن مــــروان  عـــارضـــة أحـــمـــد الـــشـ
ــرد الــزمــالــك بــكــرة أليــمــن حفني  مــحــســن، ويــ
ــــوق الــــعــــارضــــة، وأخـــــــرى ملــصــطــفــي فــتــحــي  فـ
القائم األيــســر للحارس محمد عــواد  بــجــوار 
.. ويخرج إسام جمال كرة للزمالك من فوق 
خــط املــرمــى، قــبــل أن يــتــقــدم لــأمــام ويسجل 
لــلــدراويــش فــي الدقيقة األولــى  هــدفــا صعبا 
ــدل الــضــائــع مـــن كــرة  مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بـ
الشوط  فــرج، لينتهي  عرضية ألحمد سمير 

األول بتقدم اإلسماعيلي بهدف دون رد.
ــانـــي يـــشـــرك جــهــاز  ــثـ ــة الــــشــــوط الـ ــدايــ ومـــــع بــ
ــدال مـــن إبــراهــيــم  ــمـــودي بــ الـــزمـــالـــك أحـــمـــد حـ
عــبــد الــخــالــق، بــعــد أن حـــرص عــلــى اســتــبــدال 
ــاء بــــأخــــرى بـــيـــضـــاء كــنــوع  ــ ــــزرقـ الـــقـــمـــصـــان الـ
الــتــفــاؤل، وأهـــدر مصطفى فتحي فرصة  مــن 
الــتــعــادل فــي الــدقــائــق األولــــى مــن كـــرة سهلة 
ملحمد عادل جمعة .. وعاد الهدوء إلى املباراة 
مرة أخرى رغم مشاركة باسم مرسي بدال من 
مايوكا، وسيطر الزمالك معظم الوقت، ولكن 

دون خطورة أو حتى إيجابية.

األهلي يبتعد بصدارة الدوري المصريماغنوسن يعود لمنافسات الفورموال 1

للمواجهة،  ــداد  ــ اإلع اســتــغــرق 
القرن«،  ــزال  »ن عليها  أطلق  التي 
المالكمين  من  اثنين  أفضل  بين 
األميركي،  المالكم  جيلهما،  في 
مانيو  والفليبيني  مايويذر،  فلويد 
سنوات.  خمس  من  أكثر  باكياو، 
الجوائزالمالية  يومها  وبلغت 
األعلى  ــي  وه ضخما،  مستوى 
هذه  ــاريــخ  ت فــي  اإلطـــالق  على 
انتصر  ويومها  والعالم،  الرياضة 
استمر  الذي  اللقاء،  في  مايويذر 
12 جولة ليحقق االنتصار 48 على 

التوالي دون هزيمة.

هل تعلم؟

يبدو أن ماغنوس 
يريد العودة بقوة 

في الموسم المقبل 
والمنافسة في 

الفروموال 

حسم األهلي صدارة 
الدوري المصري بفارق 4 
نقاط عن غريمه الزمالك 

قبل لقاء القمة بينهما

)Getty( المالكم ليون سانتا كروز

)Getty( الروسي فيدور تشودينوف

)Getty( سيغا انتصر 30 مرة وخسر في مناسبة

)Getty( ماركو هوك يعود لمواجهة أوفالبي

)Getty/عمرو جمال بعد إحراز الهدف األول )أحمد حسن(كيفن ماغنوسين )بيتر فوكس

فبراير 
والمالكمة

ينتظر العالم شهر فبراير لعدة أسباب، 
فالعشاق مثًال يتمنون قدومه مسرعًا، في 

عيد الحب يوم 14، ومحبو كرة القدم 
ستكون لهم مواعيد كبيرة في الدوريات 

األوروبية

10 نزاالت عالمية هذا الشهر

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

أعياد ميالد عدد  اليوم  ُتصادف 
كــبــيــر مـــن نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم في 
لكرة  الكثير  قدموا  الذين  العالم، 
القدم وصنعوا املجد لألندية التي لعبوا لها، 
اليوم هو عيد ميالد أفضل العب في العالم 
ثـــالث مــــرات، الــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار الــذي 
يقدم أفضل العروض الكروية مع برشلونة 
اإلسباني، تشيزاري مالديني مدافع ميالن 
كارلوس  األرجنتيني  واملهاجم  التاريخي، 

تيفيز.

رونالدو العالمي
رونالدو البرتغالي اسم ملع في عالم الكرة، 
املهاجم الذي صال وجال في مالعب كرة القدم 
الــهــداف القناص  العاملية وقـــدم صـــورة عــن 
األهـــداف، وهو  الــذي يعرف كيفية تسجيل 
املهاجم املحترف الذي يعرف إنهاء الفرص 
الصعبة أمام أي خصم، وما قدمه مع ريال 
مدريد اإلسباني يتحدث عنه الجميع على 
أنه أفضل من مر في تاريخ النادي »امللكي«. 
بــدأ مسيرته االحترافية في نادي  رونــالــدو 
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي فــي مــوســم 2002 - 
2003، حــيــُث لعب 31 مــبــاراة وســجــل ثالثة 
أهداف فقط. بعد أن قدم رونالدو نفسه في 
البرتغال طالبت به الجماهير في أبرز أندية 
فيرغيسون  أليكس  السير  ليخطفه  العالم، 
بقميص  للمشاركة  ذهبية  فرصة  ويمنحه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــعـــريـــق، مـــع الـــنـــادي 
اإلنجليزي قدم رونالدو أفضل ما يملك على 
املستطيل األخضر، إذ لعب 292 مباراة على 
فيها  سجل  واألوروبــــي  املحلي  الصعيدين 

118 هدفًا.
وتحول رونالدو في فترة قصيرة إلى النجم 
األول بالنسبة لجماهير »الشياطني الُحمر« 
الــــتــــي عـــشـــقـــت الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي ملــــا كـــان 
يقدمه على أرض امللعب من مهارات فردية 
رائعة، وكيف كان ُينهي الهجمات ويسجل 
أجـــمـــل األهــــــــداف بــغــيــة إســــعــــاد الــجــمــاهــيــر 
ــــي املـــــــدرجـــــــات. رونــــــالــــــدو لـــعـــب بــقــمــيــص  فـ
»الــيــونــايــتــد« مــن الــعــام 2003 وحــتــى الــعــام 
2009، وتحول خالل هذه السنوات من العب 
صغير إلـــى نــجــم مــن الــصــعــب عـــدم الــخــوف 

منه عندما يكون في مواجهة املرمى.
تـــوج رونـــالـــدو مسيرته الــنــاجــحــة مــع ريــال 
ــانـــي عــنــدمــا انــتــقــل إلـــيـــه في  ــبـ مـــدريـــد اإلسـ
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ذهبية  مــســيــرة  حينها  لــيــبــدأ   ،2009 الــعــام 
حــصــل فــيــهــا عــلــى كــرتــني ذهــبــيــتــني وحــقــق 
الــنــادي »امللكي« في كل موسم.  األلــقــاب مع 
منذ العام 2009 حتى اليوم، خاض رونالدو 
328 مباراة بقميص النادي »امللكي« وسجل 
343 هدفًا، حتى أصبح هــداف ريــال مدريد 
في  كبير  نجم  ميالد  عيد  اليوم  التاريخي. 

عالم الكرة اسمه رونالدو.

نيمار الساحر 
ومــراوغــات خيالية، هي  تــمــريــرات سحرية 
سمات العب موهوب اسمه نيمار. هذا النجم 
البرازيلي الذي شق طريقه بنجاح في عالم 
كرة القدم، وأصبح اليوم ثالث أفضل العب 
في العالم بعد ميسي ورونالدو، نيمار الذي 
بدأ مسيرته مع سانتوس البرازيلي الفريق 
الــذي لعب معه مــن الــعــام 2009 حتى العام 
2013، ومثله في 103 مباريات ُمسجاًل 136 
هـــدفـــًا. وصــــل نــيــمــار إلــــى نــهــائــي مــونــديــال 
األندية في العام 2011، حيُث لعب سانتوس 
ضــد بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، وفـــي هـــذا الــيــوم 
الــبــرازيــلــي املــوهــوب األنــظــار،  خطف النجم 
ومنذ ذلك الحني أصبح الهدف األول للنادي 
وضمه  معه  التعاقد  أجــل  مــن  »الكتالوني« 
إلــــى الـــفـــريـــق. وهــــو األمـــــر الـــــذي حــصــل في 
وبــدأ  نيمار  برشلونة  إذ ضــم   ،2013 الــعــام 
ــادي اإلســـبـــانـــي رحــلــة الــنــجــاح غير  ــنـ مـــع الـ

املسبوقة على املستطيل األخضر.
ــعـــام 2013  ــدأ مـــع بــرشــلــونــة فـــي الـ نــيــمــار بــ
بإيقاع بطيء ولم يتأقلم سريعًا مع النادي 
املوسم  ومنذ  الوقت  مع  لكنه  »الكتالوني«، 
وأصبح  مختلف  بشكل  نيمار  ظهر  الثاني 
ــــي بــعــض  ــى أنــــــه فـ ــتـ ــفــــريــــق حـ ــــن نــــجــــوم الــ مـ
األحيان كان ُيغطي على النجم األول ليونيل 
مــيــســي. حـــضـــور ســـواريـــز فـــي الـــعـــام 2015 
ساعد نيمار على الظهور أكثر في املباريات 
نيمار  لعب  اآلن  بــقــوة. حتى  نفسه  وتقديم 

مع برشلونة 120 مباراة وسجل 75 هدفًا.
مع برشلونة حقق نيمار األلقاب خصوصًا 
فيه  حــقــق  الـــــذي   2015  -  2014 مـــوســـم  فـــي 
التاريخية،  الــثــالثــيــة  »الــكــتــالــونــي«  الــنــادي 
ــي  ــ بـــاإلضـــافـــة إلــــى لــقــب »الـــســـوبـــر« األوروبــ
ولقب مونديال األندية. نيمار في هذا املوسم 
الــعــام 2016  سجل حتى اآلن 21 هدفًا وفــي 
يبدو أن هذا النجم البرازيلي يسير بنجاح 
نــحــو املــنــافــســة بــقــوة عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة، 
ــلـــى أرض  ــرًا ملــــا يــفــعــلــه بـــاملـــنـــافـــســـني عـ نــــظــ

املــلــعــب، بــطــريــقــة تــالعــبــه بــأفــضــل املــدافــعــني 
وطريقة صناعته لألهداف، األمر الذي جعله 
»الكتالونية«. وفي  الجماهير  لدى  محبوبًا 
يــوم عيد مــيــالده ال يمكن عــدم الحديث عن 

نيمار امُلبدع.

تشيزاري مالديني
 تـــشـــيـــزاري مـــالـــديـــنـــي أســــطــــورة فــــي الـــكـــرة 
ــــذي اعــتــبــر مـــن أفــضــل  اإليـــطـــالـــيـــة، املـــدافـــع الـ
ــعـــني اإليـــطـــالـــيـــني عــبــر الـــتـــاريـــخ، فهو  ــدافـ املـ
النجم الــذي حفر اسمه مــن ذهــب فــي ملعب 
»الــســان ســيــرو« ألنــه كــان أحــد نــجــوم ميالن 
بــدأ مسيرته  مالديني  الذهبي.  العصر  أيــام 
الــكــرويــة فــي مــوســم 1952 - 1953 مــع فريق 
تريستينا ولعب معه 35 مباراة. بعد ذلك بدأ 
مسيرة النجاح مع ميالن في موسم 1954 - 
1955، ومن هذا املوسم أصبح مالديني أحد 

أساطير »الروسونيري«.
لعب مالديني مع ميالن 412 مباراة وسجل 
الــبــطــوالت املحلية  ثــالثــة أهــــداف فــي جميع 
ــع مع  واألوروبـــــيـــــة، تـــشـــيـــزاري مــالــديــنــي رفــ
مــيــالن لــقــب الــــدوري اإليــطــالــي أعــــوام 1955، 

دوري  لــقــب  ــع  رفــ كــمــا   ،1962  ،1959  ،1957
ــــل في  أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي الـــعـــام 1962 ودخـ
الــعــام، وهو  فــي نفس  الفيفا  تشكيلة نجوم 
الـــذي أصبحت صــورتــه راســخــة لدى  النجم 
جــمــاهــيــر مـــيـــالن كــمــا أن صـــورتـــه ال تــغــادر 
قاعة  باقية في  »الروسونيري« ألنها  أروقــة 

املشاهير الخاصة بالنادي.
مع منتخب إيطاليا لعب مالديني 14 مباراة، 
ومسيرته مع »األزوري« لم تدم طوياًل فهي 

األسطورة تشيزاري 
مالديني ُولد في مثل 

هذا اليوم

نادت الجماهير باسم 
تشيريشيف العب ريال 

مدريد السابق

العام 1960  فقط من  أربــع سنوات  استمرت 
مالديني  اعتزل  أن  وبعد   .1963 العام  حتى 
مــدرب  ليصبح مساعد  التدريب  إلــى  تحول 
ميالن في العام 1970 قبل أن يصبح املدرب 
األول في العام 1974. كما كان مساعدًا ملدرب 
ليعود   ،1980 الــعــام  فــي  اإليــطــالــي  املنتخب 
ويــدرب »اآلزوري« تحت 21 سنة، وعــاد إلى 
ــام 2001،  ــعـ تـــدريـــب »الـــروســـونـــيـــري« فـــي الـ
العام  فــي  التدريبية  مسيرته  يختم  أن  قبل 

2002 مــع املنتخب الــبــاراغــوايــانــي.  فــي يوم 
ميالده يجب أن نتذكر نجما إيطاليا بحجم 
للكرة  الكثير  قــدم  الــذي  مالديني  تــشــيــزاري 
اإليطالية والعاملية، وهذا املدافع الرائع قدم 
ابنه باولو مالديني إلى العالم، الذي تحول 
ــكـــرة اإليــطــالــيــة،  أيـــضـــًا إلــــى أســــطــــورة فـــي الـ
خــصــوصــًا أنـــه شــكــل مــع نيستا وزامــبــروتــا 
ــارو أفــــضــــل دفـــــــاع عــــرفــــه املــنــتــخــب  ــ ــافـ ــ ــانـ ــ وكـ

اإليطالي تاريخيًا.

تيفيز السفاح 
الـــســـفـــاح اســــم كــســبــه الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي 
كــارلــوس تيفيز ألنــه مــن نوعية املهاجمني 
الــتــي ال تــرحــم أمـــام املــرمــى، وتــعــرف كيفية 
تسجيل األهــــداف فــي أصــعــب املـــواقـــف. في 
يوم ميالده ال ُبد من الحديث عن إنجازاته 
الرائعة في عالم الساحرة املستديرة، وماذا 
قدم هذا املهاجم األرجنتيني للكرة العاملية. 
كـــارلـــوس تيفيز جـــاء مــن بـــالد تــعــشــق كــرة 

ــان يــلــعــب  ــ الــــقــــدم اســـمـــهـــا األرجــــنــــتــــني، إذ كـ
ــــذي لــعــب مــعــه 110  مـــع بـــوكـــا جـــونـــيـــورز الـ
مــبــاريــات وســجــل 38 هــدفــًا، قــبــل أن ينتقل 
العام 2005،  البرازيلي في  إلى كورينثيانز 
وخــالل  إذ  ُمميزة،  تهديفية  ماكينة  وشكل 
76 مــبــاراة سجل 46 هــدفــًا. بعد ذلــك انتقل 
إلى ويست هام يونايتد اإلنجليزي ولعب 
معه 29 مــبــاراة وهــز الشباك معه في سبع 
مــــــــرات. ثــــم انـــتـــقـــل تــيــفــيــز إلـــــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد اإلنــجــلــيــزي وهــنــاك تــألــق وسجل 
34 هــدفــًا خـــالل 99 مـــبـــاراة مــع »الــشــيــاطــني 
الــُحــمــر«، قــبــل أن ينتقل إلـــى الــعــدو الــلــدود 
فــي املــديــنــة مانشستر ســيــتــي وهــنــاك قــدم 
وخــاض  الــكــرويــة.  مستوياته  أفضل  تيفيز 
مع الفريق »األزرق« 148 مباراة وسجل 73 

هدفًا.
ــــى يــوفــنــتــوس  ــــي الــــعــــام 2013 انـــتـــقـــل إلـ وفـ
اإليــطــالــي ولــعــب 95 مـــبـــاراة نــجــح خاللها 
في تسجيل 50 هدفًا، ووصــل مع »السيدة 
الــعــجــوز« إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
ــي، الـــــــذي خــــســــره أمــــام  ــ ــاضـ ــ فــــي املــــوســــم املـ
مـــبـــاراة  آخـــــر  ــت  ــانــ وكــ  ،)1  -  3( بـــرشـــلـــونـــة 
يــوفــنــتــوس بشكل خـــاص وفــي  مــع  لتيفيز 
أوروبــا بشكل عام. لينتقل تيفيز إلى بوكا 
جونيورز في العام 2015، وحتى األن خاض 
17 مباراة سجل فيها تسعة أهــداف. وعلى 
املنتخب  الدولي خاض تيفيز مع  الصعيد 
ــبـــاراة وســجــل 13 هــدفــًا  األرجــنــتــيــنــي 76 مـ

حتى اآلن طوال مسيرته مع »التانغو«.

القضاء الفرنسي يبقي على عدد الفرق الهابطة
أيد مجلس الدولة الفرنسي، أكبر محكمة إدارية، االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
في نزاعه مع رابطة الدوري بخصوص عدد الفرق التي يجب أن تهبط لدوري 
الدرجة الثانية. وأمر قضاة هذه املحكمة، كما كان يطلب االتحاد، باإلبقاء على 
عدد الفرق الهابطة عند ثالثة في الدرجتني األولى والثانية بنفس نظام السنوات 
املاضية. وكانت الرابطة تسعى لتخفيض عدد الفرق الهابطة إلى فريقني فقط 

ملنح قدر أكبر من االستقرار لألندية الفرنسية.
واتخذت الرابطة هذا القرار في التاسع من يوليو/تموز املاضي ولكن االتحاد 

ألغى القرار بعدها بأسبوعني، ما تسبب في رفع األمر أمام املحاكم.

لبنان يواجه البحرين وديًا استعدادًا لتصفيات 
كأس العالم 

يلتقي منتخب لبنان لكرة القدم وديا مع مضيفه منتخب البحرين الجمعة على 
امللعب الوطني في املنامة في إطار استعداداتهما للتصفيات املزدوجة لكأس 

العالم في روسيا 2018 وكأس آسيا في اإلمارات 2019.
ويسعى ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان الختبار عدد من الالعبني 
الجنوبية في  التي ستواجه كوريا  األساسية  التشكيلة  الى  املحليني لضمهم 
جانبهما  إلــى  تضم  الــتــي  السابعة  املجموعة  ضمن  املقبل  آذار  مـــارس/   24
األســود 21  الجبل  اآلتــي من  رادولوفيتش  الكويت والوس وميانمار. واختار 
اللقب  العهد حامل  أربعة العبني من  بينهم  املباراة،  للمشاركة في هذه  العبا 
في املوسم املاضي وستة من الصفاء متصدر ترتيب الدوري اللبناني الحالي.

وسيفتقد مدرب منتخب لبنان خالل هذه املباراة لجهود العبيه املحترفني في 
الخارج باستثناء القائد رضا عنتر املحترف في الصني ويوسف محمد العب 

األهلي اإلماراتي السابق بعد انضمامهما للتدريبات مع زمالئهما.

لينغارد: العبو مانشستر يونايتد استعادوا حريتهم 
قال الجناح جيسي لينغارد إن انتصار مانشستر يونايتد 3-0 على ستوك 
سيتي في الــدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم أثبت أن رجال املدرب لويس 

فان غال استعادوا حريتهم أخيرا بعد الضغوط التي كانت تكبلهم.
وكان هذا ثاني انتصار على التوالي بثالثة أهداف يحققه يونايتد بعدما فاز 

3-1 على ديربي كاونتي في كأس االتحاد يوم الجمعة.
الــهــدف األول فــي مرمى ســتــوك، إن هــذا الفوز  الــذي سجل  وأضـــاف لينغارد 
خفف من الضغوط الواقعة على الفريق الذي واجه انتقادات عقب سلسلة من 

العروض املخيبة هذا املوسم.

افتتاح معرض فوتوغرافي عن زيدان في مدريد

بمدريد  الفرنسي  باملعهد  بـــوردا  فيليب  الفرنسي  والــكــاتــب  املــصــور  افتتح 
معرضا فوتوغرافيا عن مواطنه، زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اإلسباني.

ويضم املعرض 39 صــورة لم تنشر من قبل في آخر مئة يوم بحياة املدرب 
)إفي(، إلى أنه منذ ثماني سنوات لم  الفرنسي. وأشار بوردا، في تصريحات لـ
التقاط صور  اقترح عليه فكرة  الناشرين  ان أحد  القدم إال  يكن مهتما بكرة 

لزيدان كان يقف وراءها الالعب السابق بنفسه. 
وكانت عالقة الثنائي بدأت في 2006 أثناء األيام األخيرة لزيدان كالعب.

وأبرز املصور أن األمور كانت في البداية صعبة ولكنه في النهاية حدث اتساق 
في األفكار بينهما.

الرياضي يسعى لتعزيز صدارته لدوري السلة اللبناني
اللبناني لكرة  للدوري  لتعزيز صدارته  اللقب  الرياضي بيروت حامل  يسعى 
ويدخل  الجمعة.  قمة  لقاء  فــي  الحكمة  التقليدي  غريمه  يــواجــه  عندما  السلة 
املــبــاراة بمعنويات  لم يخسر حتى اآلن،  الــذي  الوحيد  الفريق  الرياضي، وهــو 
مــن ســت مباريات  نقطة  الترتيب برصيد 18  بــصــدارة  انــفــراده  بعد  مرتفعة 

بفارق خمس نقاط عن الحكمة الذي يحتل املركز الخامس.

حسين غازي

اكتسح برشلونة خصمه فالنسيا في ذهاب 
ــــأس إســـبـــانـــيـــا بــســبــاعــيــة  نـــصـــف نـــهـــائـــي كـ
نظيفة، في مباراة استعراضية، حيث أبدع 
املــرعــب ميسي وســواريــز ونيمار،  الــثــالثــي 
ــذا الـــلـــقـــاء، عــكــس  ــ وصـــنـــعـــوا الــــفــــارق فــــي هـ
ــورة له  ــ ــوأ صـ ــ ــذي ظــهــر فـــي أسـ ــ فــالــنــســيــا الـ
منذ بداية املوسم، ولم يتأخر برشلونة في 
تسجيل الهدف األول في الدقيقة السادسة 
عــن طــريــق هـــداف الــفــريــق لــويــس ســواريــز، 
وبـــعـــد خــمــس دقـــائـــق فــقــط ســجــل الــالعــب 
ــانـــي، لــيــتــقــدم  ــثـ نــفــســه هـــدفـــه الــشــخــصــي الـ
ــالـــونـــي« بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني،  ــتـ ــكـ الــــنــــادي »الـ
لـــيـــتـــابـــع الـــفـــريـــق املـــــبـــــاراة االســـتـــعـــراضـــيـــة 
ــهـــدف الـــثـــالـــث عن  بــشــكــل رائـــــع وُيـــســـجـــل الـ
ــا تـــابـــع الـــالعـــبـــان  ــدهـ ــعـ طـــريـــق مـــيـــســـي، وبـ
األرجنتيني  النجم  األهـــداف، ليصل  إحــراز 
لــلــهــاتــريــك، ومـــن ثـــم تــابــع ســـواريـــز عــرضــه 
املجنون، حيث سجل هدفه الرابع، والسابع 
ــم يــســبــق  ــي نــتــيــجــة تـــاريـــخـــيـــة لــ  لـــفـــريـــقـــه فــ
لــهــا مــثــيــل فــي مــســابــقــة الـــكـــأس، حــيــث كــان 
الــنــادي الــكــتــالــونــي قــد انــتــصــر فــي املــاضــي 

ــــدى أفــضــل  ــــدم إحـ ــــوري وقـ تــعــمــلــق ســتــيــفــن كـ
املباريات في مسيرته االحترافية عندما قاد 
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى الفوز 
على مضيفه واشنطن ويــزاردز 134-121 في 
السلة،  بــكــرة  للمحترفني  األمــيــركــي  الــــدوري 
فــيــمــا تــوقــفــت ســلــســلــة كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز 
 .97-106 هورنتس  تــشــارلــوت  أمــام  بسقوطه 
ــى عــلــى مــلــعــب »فـــيـــريـــزون  ــ ــاراة األولــ ــبــ فـــي املــ
كــوري،  وأمــام 20356 متفرجا، سجل  سنتر« 
أفــضــل العـــب فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، 51 نقطة 
بفارق 3 نقاط عن أفضل رصيد في مسيرته 
في شباط/ نيكس  نيويورك  نقطة ضد   54(

فبراير 2013(. 
ــان كــــوري فـــي طــريــقــه إلـــى تــحــطــيــم رقــمــه،  وكــ
بــعــد تــســجــيــلــه 36 نــقــطــة فـــي الـــشـــوط األول، 
لــكــنــه عــجــز عــن مــواصــلــة صــعــوده فــي الــربــع 
الــثــالــث. وفـــي 36 دقــيــقــة أمــضــاهــا عــلــى أرض 
كــــــوري 19 مــــن 28 مــحــاولــة  ــعـــب، ســـجـــل  ــلـ املـ
و11 مــن 16 مــن خـــارج الــقــوس إضــافــة إلــى 7 
تــمــريــرات حــاســمــة. وعــــادل رقــمــه الشخصي 
بتسجيل 11 ثالثية في مباراة واحدة، بفارق 
رمية عن الرقم القياسي لكوبي براينت الذي 

بنتيجة 8-0، فيما كان أكبر فوز للخفافيش 
بنتيجة 0-4.

إنجاز تاريخي
ــز الـــتـــاريـــخ حــيــث  ــ ــواريـ ــ ودخــــــل مــيــســي وسـ
ســـوبـــر  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ هــــاتــــريــــك  األول  ســــجــــل 
هــاتــريــك، وبــذلــك أعــــادا كــتــابــة الــتــاريــخ في 
الــــنــــادي الــكــتــالــونــي، حــيــث لـــم يــحــقــق هــذا 
اإلنـــجـــاز الــكــثــيــر مـــن الـــالعـــبـــني، فـــآخـــر مــرة 
هاتريك  برشلونة سوبر  من  سجل العبان 
وهاترك بنفس املباراة، كانت في سنة 1956 
ضد أتلتيكو مدريد، وأحرز يومها األربعة 
لــويــس ســواريــز ميرامونتس وهو  أهـــداف 
الــــذي لــعــب مــن ســنــة 1955 حــتــى 1961 مع 
اآلخر  زميله  دّون  فيما  الكتالوني،  الــنــادي 

تيغادا األهداف األخرى.
وشهد اللقاء إضاعة النجم البرازيلي، نيمار 
دا سيلفا، ركلة جزاء، وهي الركلة الرابعة من 
أصل ثماني ضربات نفذها نجم السليساو 
هــذا املوسم، وربما يعود ذلــك إلــى الطريقة 
التي يسدد بها، أما زميله سواريز فقد رفع 

أول  ــــوري أصـــبـــح  كــ لـــكـــن  ــــام 2003.  عـ ســجــلــه 
العـــب يسجل 11 رمــيــة ثــالثــيــة فــي مــبــاراتــني 
ــــرح صـــانـــع األلـــعـــاب املــمــيــز:  مــخــتــلــفــتــني. وشـ
»وجدت إيقاعي بسرعة وزمالئي ساعدوني 
أفــضــل«. وبرغم  التسديد من وضعيات  على 
اإلنــجــاز الــخــارق لــكــوري، إال أن فــوز متصدر 
لـــم يــكــن ســهــال على  الـــــدوري )4-45(  تــرتــيــب 
اإلطالق، إذ قلص واشنطن، بفضل جون وال 
)41 نقطة و10 تمريرات حاسمة(، الفارق إلى 
وأضــاف   .)77-79( الثالث  الــربــع  فــي  نقطتني 
لــلــفــائــز كـــالي تــومــســون 24 نــقــطــة وريــمــونــد 
غرين ثالثية مزدوجة »تريبل دابل« 12 نقطة 
و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات. وبحسب 
التقاليد، سيلتقي كــوري وباقي أفــراد حامل 
الــلــقــب الــرئــيــس األمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا في 
البيت األبيض. وفي الثانية، توقفت سلسلة 
األولــى  بخسارته  فمني  كافالييرز  كليفالند 
بعد 5 انتصارات، عندما سقط أمام مضيفه 

تشارلوت هورنتس 97-106.
على ملعب »تايم وارنــر كيابل اريــنــا« وأمــام 
الربع  فــي  كليفالند  تــراجــع  متفرجا،   19189
الــثــالــث عــنــدمــا ســجــل 117 نــقــطــة مــقــابــل 33 
الشرقية  املنطقة  متصدر  ومــنــي  لهورنتس. 
ــم  ــوســ ــة عـــــشـــــرة هــــــــذا املــ ــثــ ــالــ ــثــ ــه الــ ــارتــ ــســ ــخــ بــ
والعاشرة خارج ملعبه. وأنهى امللك ليبرون 
ــاراة بــرصــيــد 23 نــقــطــة وأضـــاف  ــبـ جــيــمــس املـ
كايري إيرفينغ 26 نقطة، فيما كان جيريمي 
لــني األفــضــل لـــدى الــخــاســر مــع 24 نــقــطــة و8 
ــرات حــــاســــمــــة. وتـــخـــطـــى جـــيـــمـــس فــي  ــريــ ــمــ تــ

رصيده من األهداف إلى 35 هذا املوسم من 
أصل 33 مباراة خاضها بألوان البالوغرانا، 
وهــو الــذي انضم إلــى الفريق مطلع املوسم 
املنصرم قادمًا من نادي ليفربول اإلنجليزي 

وحصد الخماسية التاريخية.

الجماهير وتشيريشيف
وحــصــل أمـــر آخـــر غــريــب فـــي الــلــقــاء، حيث 
اإلسباني  برشلونة  نــادي  جماهير  رحبت 
بـــالـــالعـــب الــــروســــي، ديـــنـــس تــشــيــريــشــيــف، 
بطريقة ساخرة، وهو الذي انضم إلى نادي 
الخفافيش في األيام القليلة املاضية قادمًا 
ــال مــدريــد  ــ ــادي ريـ ــ مـــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي نـ
الثالثني  يــوم  إعـــارة حتى  اإلســبــانــي بعقد 
من شهر يونيو/حزيران املقبل، وهو أيضًا 
الــدور  الــذي ساهم في إقصاء امليرنغي من 
الــــ32 للبطولة ذاتـــه، حــني شــارك فــي مباراة 

قادش على ملعب رامون دي كارانزا.
ــٍل  ــان يـــومـــهـــا الــــالعــــب الــــشــــاب غـــيـــر ُمـــؤهـ ــ وكــ
للمشاركة في املباراة، نتيجة تراكم البطاقات 
الــصــفــراء عــلــيــه، حــني كـــان العــبــًا فــي صفوف 
ــال عــلــى ســبــيــل اإلعـــــــارة خــالل  ــاريـ ــيـ فـــريـــق فـ
الــكــأس. ومنذ  النسخة املــاضــيــة مــن بــطــولــة 
ــــذت جــمــاهــيــر الـــكـــامـــب نــو،  ــة الـــلـــقـــاء أخـ ــدايـ بـ
تطالب مدرب فالنسيا غاري نيفيل بإشراك 
ديــنــس. وصــاحــت الــجــمــاهــيــر فــي املــدرجــات 
وذلك  نحبك«  ونحن  حبيبنا،  »تشيريشيف 
كــنــوع مــن السخرية على العــب ريـــال مدريد 

السابق.

تــرتــيــب أفــضــل املسجلني فــي تــاريــخ الـــدوري 
كيفن غــارنــيــت وأصــبــح ســادســا بــعــدمــا رفــع 

رصيده إلى 26074 نقطة.
وحقق سان أنتونيو سبيرز فوزه الـ 27 على 
ــه عــلــى حــســاب نــيــو أورلــيــانــز بيليكانز  أرضـ
تــي سنتر«  أنــد  تــي  إاي  ملعب  على   .97-110

ــاركــــوس  المــ تـــألـــق  مـــتـــفـــرجـــا،   18418 وأمـــــــام 
ليحقق سبيرز  نقطة،   36 أولــدريــدج مسجال 
فوزه الـ41 في 49 مباراة، وهي أفضل نتيجة 

في تاريخه حتى هذه املرحلة.
ــاف لــلــفــائــز كــاوهــي لــيــونــارد 26 نقطة،  وأضــ
فيما كان النجم أنتوني ديفيس األفضل لدى 

الخاسر مع 28 نقطة و10 متابعات.
وفي أوكالهوما، تابع الثنائي كيفن دورانت 
وراسل وستبروك تألقه الالفت، فقادا سيتي 
ثاندر إلى الفوز على أورالنــدو ماجيك 117-
ــانـــي عـــشـــر فــــي 13  ــثـ 114 وتــحــقــيــق فــــــوزه الـ
وأمام  إرينا«  »تشيزابيك  ملعب  على  مباراة. 
نقطة   37 دورانـــــت  مــتــفــرجــني، ســجــل   18203
وحـــقـــق وســـتـــبـــروك ثـــالـــث ثـــالثـــيـــة مـــزدوجـــة 
»تـــريـــبـــل دابــــــل« عــلــى الـــتـــوالـــي مـــع 24 نقطة 
كان  فيما  و14 تمريرة حاسمة و19 متابعة، 
فيكتور أوالديبو أفضل مسجل للخاسر مع 
37 نقطة و7 متابعات. ونّحى كيفن دورانــت 
فريقه  ليقود  جانبا  مستقبله  حــول  تكهنات 
أوكـــالهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر إلــــى الـــفـــوز على 

أورالندو ماجيك في دوري السلة.
ووســــط تــقــاريــر واســـعـــة عـــن احــتــمــال رحــيــل 
دورانـــــــــت عــــن أوكــــالهــــومــــا بـــنـــهـــايـــة املـــوســـم 
الجاري، ذّكر العب فريق كل النجوم الجميع 

بوالئه لثاندر في الوقت الراهن.
ــاز أتــالتــنــا هــوكــس  وفــــي بـــاقـــي املـــبـــاريـــات، فــ
 ،86-124 ســيــكــســرز  سفنتي  فــيــالدلــفــيــا  عــلــى 
وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 
102-95، وإنديانا بيسرز على بروكلني نتس 
114-100، وميامي هيت على داالس مافريكس 
93-90، ويوتا غاز على دنفر ناغتس 81-85، 
وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينغز 107-
102، ومــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز عــلــى لــوس 

أنجليس كليبرز 102-108.
)فرانس برس(

كوري يتعملق ويقدم أفضل مبارياته في الـ NBAميسي وسواريز يصنعان الحدث في إنجاز تاريخي

كثيرًا  األنــظــار  يلفت  لــم  ــه  أن رغــم 
في عالم كرة القدم، إال أن النجم 
هو  باالسيو  رودريغو  األرجنتيني 
وهو  اللعبة،  ــذه  ه نجوم  مــن 
يتألق حاليًا مع إنتر ميالن اإليطالي، 
ــوم عــيــد مــيــالده  ــي ويُـــصـــادف ال
النجوم  من  شلة  إلى  لينضم  أيضًا 
المولودين في هذا اليوم الُمميز. 
في  مـــبـــاراة   513 لــعــب  ــاالســيــو  ب
مسيرته الكروية حتى اآلن وسجل 
إنتر  مع  ُجلها  كانت  هــدف،   201
جونيورز  وبوكا  اإليطالي  ميالن 

اإليطالي وجنوى اإليطالي.

باالسيو األرجنتيني

نادت الجماهير باسم 
تشيريشيف العب ريال 

مدريد السابق

كالعادة نجح النجم 
األميركي ستيفن كوري 

في مواصلة التألق 
ليسجل 51 نقطة لوحده

)Getty( نيمار المتألق مع برشلونة اإلسباني

)Getty( رودريغو باالسيو هداف أرجنتيني )Getty( رونالدو هداف الملكي

)Getty( تيفيز والعودة إلى بوكا جونيورز

)Getty( مالديني أسطورة ميالن اإليطالي

)Getty( برشلونة انتصر بسباعية نظيفة)Getty( النجم كوري يتألق من جديد

أعياد 
النجوم

في مثل هذا اليوم ولد نجوم أصبحوا في العام 2016 من أفضل 
فبراير/ شباط  الخامس من شهر  العالم، في  القدم في  العبي كرة 

ُولد نيمار، رونالدو، تيفيز، ومالديني

العبون يحتفلون بميالدهم اليوم

مباريـات
      األسبـوع
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»عمو علوش«
حكاية مهرج فلسطيني يزرع البسمة في غزة

غزة ـ عالء الحلو

ــرج  ــ ــهـ ــ ـــز املـ ــفـ ــقــ ــة ومـــــــــــــرح، يــ ــفــ ــخــ بــ
عالء  القامة،  قصير  الفلسطيني 
ــام  ــ ــة غـــــــزة، أمـ ــنـ ــديـ ــــن مـ مـــــقـــــداد، مـ
األطفال، بعد أن زين وجهه بألوان زاهية، 
ولــبــس بـــاروكـــة مــلــونــة، لــيــقــدم لــوحــة من 
لوحات الدعم النفسي ألطفال قطاع غزة، 
اإلسرائيلي منذ  االحتالل  الذي يحاصره 

عشرة أعوام.
ــم الـــشـــهـــرة، الـــذي  ــلـــوش« هـــو اســ »عـــمـــو عـ
ينادي به أطفال غزة املهرج، عالء مقداد، 
32 عـــامـــا، الــــذي يــقــطــن مــعــســكــر الــشــاطــئ 
غــــــرب مـــديـــنـــة غــــــــزة، صــــاحــــب الـــحـــضـــور 
الــالفــت فــي احــتــفــاالت األطــفــال وأعــيــادهــم 
ذلــك قصر  ومناسباتهم، وقــد ساعده في 

قامته التي ال تتجاوز الـ 90 سنتيمترًا. 
الــتــي حالت  العقبة،  لــم يكن  الــقــامــة  قصر 
بني »علوش« ومجتمعه، بل كان أحد أهم 
أســـبـــاب اإلصـــــرار والــتــحــدي الــتــي دفعته 
إلــــى مــواجــهــة الـــنـــظـــرات الــســلــبــيــة وكــلــمــة 
لــيــوِجــد لنفسه اســمــا فــي محافل  ــزم«،  ــ »قـ
األطفال، بعد أن نذر نفسه ووقته للترفيه 
ــلـــى شــفــاهــهــم.  عـــنـــهـــم ورســـــــم الـــبـــســـمـــة عـ

»عمو علوش« يقدم أحد عروضه لألطفال والكبار )عبدالحكيم أبو رياش(

»العربي الجديد« حلت ضيفة على املهرج 
»علوش«، الذي كان منسجما برؤية صور 
االحــتــفــاالت والــفــيــديــوهــات الــخــاصــة بــه، 
مــع طفلته إيــلــني، الــتــي بــدت فــخــورة رغم 
حداثة سنها بوالدها خفيف الظل، عندما 
وقــد غمرتهم  بــاألطــفــال،  شاهدته محاطا 

ابتسامة جماعية.
ــد«: شـــاركـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ يــــقــــول لـ
مــنــذ صــغــري فـــي اإلذاعـــــة املــدرســيــة وفــي 
التي  االحتفاالت واملسرحيات واألنشطة، 
كانت تعرض داخل املدرسة، إلى أن أنهيت 
العامة سنة 1999، ألبــدأ بعدها  الثانوية 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الــتــفــرغ لــلــعــمــل املــســرحــي، 
خاصة  مجتمعية  مؤسسات  مــع  والعمل 

باألطفال.
املجتمعية  الــنــظــرة  »عـــلـــوش«:  ويــضــيــف 
القامة  كانت سلبية لألشخاص قصيري 
مثلنا، فجمعيات املعاقني كانت وما زالت 
تعتبرنا معاقي حركة، ونحن لسنا كذلك، 
إضـــافـــة إلــــى األذى الــنــفــســي والــجــســدي، 
الـــــذي كــــان يــلــحــق بــنــا نــتــيــجــة اســتــهــزاء 

بعض األطفال بقامتنا القصيرة.
ويــشــيــر إلـــى أنـــه يــعــرف مــا ال يــقــل عــن 70 
شــخــصــا مـــن ذوي الـــقـــامـــة الــقــصــيــرة في 

أذى  املجتمعية  الــنــظــرة  لهم  تسبب  غـــزة، 
الشارع  إلــى  الــخــروج  نفسيا، وحرجا من 
ــــدم وجــــود  ومـــشـــاركـــة الــــنــــاس، نــتــيــجــة عـ
مسمى إعاقة يشخص حالتهم، مثل باقي 
األشـــخـــاص غــيــر األســــويــــاء، لـــذلـــك فــكــرت 
بتنظيم مبادرة لألشخاص قصار القامة، 
لكن الفكرة قوبلت بالرفض. ويتابع دون 
حديثه  رافــقــت  التي  ابتسامته،  يخفي  أن 
منذ البداية: »حاولت التغلب على كل هذه 
السلبيات من خالل عملي مع املؤسسات 
في املسرح والتهريج، إلى أن تحولت تلك 
النظرة، إلى نظرات إعجاب وحب وتقدير، 
فعندما أنتهي من العروض التي أقدمها، 
بي،  يستهزئون  كــانــوا  بأشخاص  أفــاجــأ 
وقد رسمت على مالمحهم عالمات الفخر 

واإلعجاب«.
وتــمــكــن مــقــداد مــن تــحــويــل وجــهــة النظر 
تــلــك لــقــصــيــري الـــقـــامـــة، مــمــا عــــزز إيــمــانــه 
بقدراته، ودفعه إلى تطوير أدائه املسرحي 
الــتــي أصــبــح يجددها  التهريج  وحــركــات 
دوما من خالل متابعة فرق التهريج على 
املـــســـتـــوى الـــعـــاملـــي عـــن طـــريـــق اإلنـــتـــرنـــت، 
أنه يؤدي تلك الحركات ويمزجها  مؤكدًا 

بفكرة هادفة تفيد األطفال.

ويشير »عمو املهرج« إلى أنه يحاول، من 
على سلوك  الــضــوء  تسليط  عمله،  خــالل 
النفسية، خــاصــة في  األطـــفـــال، وحــالــتــهــم 
ظل األوضاع الصعبة، التي يمر بها قطاع 
الذي  النجاح  الــى أن  غــزة املحاصر، الفتا 
بالحرج،  الشعور  تالشي  إلــى  أدى  حققه 
ــلـــب الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة، إلــــى إيــجــابــيــة.  ـ

َ
وق

ــه يــعــمــل مــــع مــجــمــوعــة فـــرق  ــ ويــــوضــــح أنـ
لــلــتــرفــيــه عـــن الـــصـــغـــار، مــنــهــا فـــريـــق غــزة 
أمل،  الـــوردي، بسمة  النمر  فرقة  للسيرك، 
املـــروج، والــتــقــاء للثقافة والــفــنــون، مبينا 
أنـــه قـــدم بــرنــامــج »نــانــا وفــلــفــل« الــــذي تم 
بثه على قناة فلسطني الفضائية، ملناقشة 
العادات السلبية عند األطفال، إلى جانب 
مــشــاركــتــه فـــي حــلــقــات بـــرامـــج الــكــامــيــرا 

الخفية.
ــا وصـــديـــقـــي مــاجــد  ــ ــقــــوم أنـ ويـــضـــيـــف: »نــ
كـــــلـــــوب بــــفــــقــــرة )عــــــلــــــوش ومـــــــلـــــــوش( أو 
ــرج(، والـــــتـــــي نــــــــزور مــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ )الـــــدكـــــتـــــور املـ
خاللها مستشفيات قطاع غزة والتهريج 
عنهم،  اآلالم  لتخفيف  املــرضــى،  لــألطــفــال 
إلــى مرح  الكئيبة  الغرفة  أجــواء   وتحويل 
وسرور، عالوة على تغيير نظرة األطفال 

للدكتور«.
التهريج  يعتبر  الــــذي  ــلـــوش«،  »عـ ويــأمــل 
ــد، أن يــــشــــارك فــي  ــيــ مــــصــــدر رزقـــــــه الــــوحــ
بتحسني  يــســاهــم  وأن  املــحــافــل،  مختلف 
»لدينا  مضيفا:  النفسية،  األطــفــال  حــالــة 
ــادرات املـــجـــانـــيـــة، والــتــي  ــ ــبـ ــ الــكــثــيــر مـــن املـ
تــهــدف إلـــى الــتــرفــيــه عــن األطـــفـــال، ومنها 
الــتــي ننفذها بعد  مــبــادرة )جمعة حــلــم(، 
عصر كل يــوم جمعة في مختلف مناطق 

قطاع غزة«.

استطاع أن يغير نظرة 
مجتمع غزة لقصار 

القامة وأن يبني أن لهم 
إمكانيات مهمة يمكن 
للمجتمع اإلفادة منها.

■ ■ ■
يزور األطفال املرضى 
لتخفيف اآلالم عنهم، 
وتحويل أجواء الغرفة 

الكئيبة إلى مرح 
وسرور.

■ ■ ■
يشارك في عدد من 
الجمعيات الثقافية 

ويقدم عروض سيرك، 
وبرنامج »علوش 

وملوش«، مع صديقه 
ماجد كلوب، وأمله زرع 

البسمة.

باختصار

سيرة »عمو علوش« تستحق أن تروى، في فضاء غزّاوي جرب اآلالم والعدوان الصهيوني. فهو المهرج الفلسطيني اللطيف 
الذي يزرع الفرح واالبتسامات على شفاه األطفال في الزمن الصعب

هوامش

معن البياري

، في مصر، بالغة الشذوذ في عنصرّيتها، 
ٌ
هناك حالة

بعدائها  السيدة  هــذه  تكتفي  ال  جــابــر.  مليس  اسمها 
لثورة يناير، بل تطلب، في أحــدث جــوالت انحطاطها 
السياسي، إلغاء شهر يناير من شهور السنة »يجب 
 على طــول فــي فــبــرايــر«. ولــم تستِح عندما 

ّ
ــش

ُ
ــخ

َ
أن ن

قالت إن ثوار 25 يناير هم من قتلوا أنفسهم من أجل 
السيسي،  الفتاح  عبد  كافأها  ملبارك«.  ُيلّبسوها  »أن 
ــبــرملــان. ولــلــحــق، هي  أخـــيـــرًا، بــاخــتــيــارهــا نــائــبــا فــي ال
والـــرداءات  الــســوءات  حسد على قدرتها في مراكمة 

ُ
ت

الــتــي بــا عــدد فــي شخصها، عندما تثرثر فــي غير 
شــأن. وقــد أفــادتــنــا أخــيــرًا، ال فــّض فــوهــا، بــأن األزمــة 
السعودية اإليرانية الراهنة »شغل أمريكان«. وإذا كان 
التواصل االجتماعي يجدون في  ظريفون في مواقع 
 تبعث على التنكيت، فبجدّية، أزعم، 

ً
مليس جابر مادة

 بــهــذه الــتــفــاهــة الــســيــاســيــة واألخــاقــيــة 
ً
ــة هــنــا، أن حــال

 غــيــر كــاســيــكــي. قــالــت أخــيــرًا، إن 
ً
بــاتــت تتطلب حـــا

الفلسطينيني دائمو البحث عن وطٍن بديل. وتساءلت 
الــخــريــطــة،  املــحــتــلــة عــلــى  عــن ســبــب تسمية فلسطني 
إلى الخاص من  العالم وضع إسرائيل، ودعــت  فيما 

»تمثيليٍة اسمها القضية الفلسطينية«. وليس معلوما 
مــا إذا كــان أهــل الــحــل والــعــقــد فــي مصر سيأخذون 
الفلسطينيني  »طــرد  ومنها  النيابة(،  )قبل  بمطالبها 
ومصادرة أماكهم والقبض على كل متعاطٍف معهم، 

واتهامه بالخيانة العظمى«. 
 وكــاتــبــة، وقـــد يــّســرت 

ٌ
مــعــلــوم أن ملــيــس جــابــر طــبــيــبــة

التي  أهم من   
ً
املستجدة شهرة السياسية  كشوفاتها 

ومقترح  الفخراني.  يحيى  من  زيجتها  لها  يّسرتها 
الحالة  لهذه  إيجاد عــاٍج   في 

ً
السطور، مساهمة هــذه 

املستعصية، أن يخبرها من في وسعه أن يخبرها أن 
طبيبا وكاتبا مصريا، اسمه رؤوف نظمي عبد امللك 
ميخائيل، تحتاج إلى أن تحفظ اسمه جيدًا، وأن تقرأ 
سيرته، وتتعّرف على تاريخه البديع، أن تطالع كتبه، 
أن تعرف مصر في شخص هذا النبيل الكبير، رحمه 
الله. ... في مساره النضالي والوطني والعربي كل الرد 
على السخافات التي تنطق بها تلك السيدة النائب التي 
تحتاج حقا أن تعالج نفسها من الُعصاب الذي يستبّد 
املطالعة  بالتعّرف جيدا، وفي جرعاٍت يومية من  بها 

عنه، لعلها تتعافى بعض الشيء. 
ذلك أن مصر التي نعرفها، وسنظل نعرفها، ليست 
الــتــي تــمــثــلــهــا ملــيــس جــابــر فـــي بـــرملـــان عــبــد الــفــتــاح 

ــان يــمــثــلــهــا مــحــجــوب عــمــر،  الــســيــســي، بـــل الـــتـــي كــ
نظمي...(،  رؤوف  بــه  اشتهر  الــذي  الحركي  )االســـم 
 مع الفدائيني الفلسطينيني في أغوار 

ً
ا كان مقاتا

ّ
مل

ا غادر معهم إلى 
ّ
األردن، وطبيبا يعالج جرحاهم، ومل

لــبــنــان، وهــنــاك، فــي حــصــار مخيم تــل الــزعــتــر، كان 
وفي  واملصابني،  الضحايا  إلى  انتسابه  في  قّديسا 
الصعيدي،  املصري  هــذا  كــان  بيروت،  اجتياح  أثناء 
الـــعـــربـــي، املــســيــحــي املـــاركـــســـي، مـــحـــاربـــا، ويـــواجـــه 
إسرائيل بثقته بفلسطني وشعبها، وبأمته، وبمصر 
 فـــي مــقــدمــتــهــا. كــــان مــصــريــا بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، 
وبــعــد أْوبــتــه إلــى الــقــاهــرة، بعد خـــروِج املــقــاومــة من 

لبنان، كان فلسطينيا بني املصريني، كما كتب عنه، 
إلياس خوري. 

ــذي »تــجــمــع حكمته  لــم أتــشــرف بــالــتــعــرف إلـــى هـــذا الـ
ذر  وأبــي  وبــني ماركس  واملسيح،  العميقة بني محمد 
الغفاري«، كما وصفه جمال البنا. ولم تقع بني يدي أٌي 
من كتبه، وأحدها يضم نصوصا من وحي تجربته 
في مستشفى األشرفية في عّمان، إّبان أيلول األسود 
1970، وآخر عن »صبرا وشاتيا« وثالث »حوار في 
الكتب؟(. ولكن  هــذه  يعيد إصــدار  )مــن  البنادق«  ظل 
أنه كان في مقدمة من يستقبلون  الكثير،  قــرأت عنه 
الفدائيني اآلتــني إلــى امليناء في تونس، وأنــه كــان يرى 
الــعــربــي مرتبطا  والــعــالــم  فــي مــصــر  التغيير  مــدخــل 
بالتصدي إلسرائيل. ومن سيرته )توفي في 2012(، 
الناصر، وانتسب  أنه سجن عشر سنوات زمن عبد 
إلى الثورة الجزائرية طبيبا فيها، وبعد هزيمة 1967 

كانت املقاومة الفلسطينية مقامه. 
النصيحة هنا أن ال تشغلنا بشيء مليس جابر. وأن 
ر فور أن نصادفها على شاشة تلفزيون، وأمام 

ّ
نتذك

ــر مصريا 
ّ
منبر بــرملــان، وفـــي أي جــريــدة، بـــأن نــتــذك

اسمه  كــان   ،
ً
ومــقــاتــا عظيما، طبيبا وشــاعــرًا وكاتبا 

محجوب عمر، أو رؤوف نظمي ميخائيل عبد امللك.

هل سمعت لميس جابر برؤوف نظمي ميخائيل؟

وأخيرًا

تطلب في أحدث جوالت 
انحطاطها السياسي إلغاء شهر 
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