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تونس: تحالف ثالثي جديد

مزارع
الدواء

صناعة األدوية ستكون أسهل مع الزراعات المعدلة جينيًا  )ناريندر نانو/فرانس برس(

طرابلس ــ هشام الشلوي

نفى دبــلــومــاســي ســودانــي يعمل فــي ســفــارة بـــاده فــي ليبيا، 
لـ«العربي الجديد«، ما تناولته بعض وسائل اإلعام من اعتراف 
السودانية  العاصمة  فــي  انعقد  الــذي  ليبيا،  جــوار  دول  مؤتمر 
املنعقد  الليبي املنحل  النواب  الخميس، بمجلس  الخرطوم أمس 
املؤتمر  أن جلسة  مــشــددًا على  ليبيا،  طــبــرق شــرق  مدينة  فــي 
شيع في بعض 

ُ
أ ب بذلك ما 

ّ
املــوضــوع، ليكذ إلــى هــذا  لم تتطرق 

وسائل االعام عن قيام دول الجوار باالعتراف باملجلس الذي 
قــضــت املــحــكــمــة الــعــلــيــا بــعــدم دســتــوريــتــه. وانــتــهــت مــخــرجــات 
دعم  على  التأكيد  إلى  الدبلوماسي،  املصدر  االجتماع، بحسب 

الــحــوار الـــذي تــقــوده البعثة الــخــاصــة لــأمــم املــتــحــدة فــي ليبيا، 
بــرئــاســة بــرنــارديــنــو لــيــون، والتقليل مــن أســبــاب الــتــوتــر. وأكــد 
البيان الصادر عن اجتماع دول جــوار ليبيا، والــذي تــاه وزير 
)الــصــورة(، على ضــرورة نبذ  السوداني علي كرتي  الخارجية 
ليبيا  الدائر في  أطــراف الصراع  العنف وممارسة ضغوط على 
للخروج بحلول توافقية تعيد االستقرار إلى ليبيا. كما دعا إلى 
 إلى 

ً
ضرورة الوقف الفوري للعمليات املسلحة في ليبيا، وصوال

اتفاق سام، ووضع دستور جديد للباد.
 
ً
الــذي يضم دوال الــســودان،  وُيعتبر مؤتمر دول جــوار ليبيا في 

تدعم التدخل العسكري املباشر في ليبيا، وأخــرى معارضة له 
املؤتمر  عن  ممثلني  عــدم حضور  بسبب  مثمٍر  غير  كالجزائر، 

الوطني  اإلنقاذ  أو حكومة  ليبيا«،  قــوات »فجر  أو  العام،  الوطني 
سيجعل  مما  دولــيــا،  بها  املعتَرف  غير  الحاسي،  عمر  برئاسة 
املؤتمر والنتائج التي انتهى إليها غير ملزمة للطرف الغائب. لكن 
الــراهــن إال أن  الــوقــت  فــإن املؤتمر ال يملك فــي  بحسب محللني، 
يكون حلقة ضمن محاوالت جمع األطراف الليبية، وإنشاء رأي 
عام دولي وإقليمي يدعم بعثة األمم املتحدة في ليبيا في حوارها 
الــجــاري  األول  ديسمبر/كانون  مــن  التاسع  فــي  سينطلق  الـــذي 
فيما يعرف بـ«غدامس 2«. لكن تزامن االجتماع مع إعان املؤتمر 
الوطني العام قبوله بمبدأ الحوار، ونبذ العنف، وهو ما تبعه فيه 
مجلس مدينة مصراتة، أشاع أجواء ارتياح على اعتبار أنه ُيعّد 

تقدما كبيرًا على صعيد تقريب وجهات النظر.

مؤتمر جوار ليبيا ال يعترف بمجلس طبرق
الحدث

حقيقة أمراض النجوم
يخفي بعض النجوم حقيقة مرضهم خوفًا على نجوميتهم من نظرات التعاطف، 

فيما يكشف آخرون بكل صراحة ووضوح عن حقيقة ما يعانون منه. ]23[
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوار مـــصـــر، بــجــنــاحــيــهــمــا اإلســـامـــي  يـــعـــود ثـ
وغير االسامي، إلى امليادين، اليوم الجمعة، 
ــــش... حـــــــرّيـــــــة... عــــدالــــة  ــ ــيـ ــ ــ رافـــــعـــــن شــــعــــار »عـ
تحت  للتوحد  إنسانّية«،  كرامة  اجتماعّية... 
شعارات ثورة 25 يناير من »دون رفع مطالب 
أو شعارات حزبّية«، وفق ما يؤّكده لـ »العربي 
الجديد«، عضو حركة »شباب من أجل العدالة 

والحرّية« محمد صاح.
الثورية،  القوى  »تظاهرات   

ّ
إن ويقول صــاح 

ــة، تـــرحـــب بـــانـــضـــمـــام أي  ــ ــّي مــــن غـــيـــر اإلســــامــ
فصيل وطني لها، بشرط عــدم رفــع شعارات 
ــة، بــاعــتــبــار  ــّيـ ــاءات الـــحـــزبـ ــمــ ــتــ  عـــلـــى االنــ

ّ
ــدل ــ تــ

ــثــــورة،  الــ الـــتـــظـــاهـــرات ســـتـــرفـــع شــــعــــارات   
ّ
أن

تتحقق طيلة  لــم  التي  األســاســيــة،  ومطالبها 
السنوات األربع املاضية«.

الثاني  يناير/كانون   25 منذ  األولــى  وللمرة 
املــــاضــــي، الــــذكــــرى الــثــالــثــة لـــلـــثـــورة، يجتمع 
للتظاهر  الدعوة  املصرية، في  الثورة  شركاء 
معًا، من دون التنسيق في ما بينهم، وبشكل 
ة الـــرئـــيـــس  مـــنـــفـــصـــل، اعــــتــــراضــــًا عـــلـــى بـــــــــراء
تهم  مــن  ومعاونيه،  مــبــارك،  املخلوع حسني 

قتل املتظاهرين.
ويـــؤكـــد عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 6 
 »الـــهـــدف مـــن نـــزول 

ّ
إبـــريـــل، مــحــمــد نــبــيــل، أن

أعــضــاء الــحــركــة الــتــذكــيــر بــحــق شــهــداء ثــورة 
الــبــراءة«، في  مــبــارك على  25 يناير، وتهنئة 
إشارة ساخرة إلى قرار املحكمة بتبرئة رموز 

النظام األسبق. 
ــلـــمـــيـــدان«، أعــلــنــت  ــــودة لـ ــعـ ــ وتـــحـــت شـــعـــار »الـ
حــركــة 6 إبـــريـــل )جــبــهــة أحــمــد مـــاهـــر(، حشد 
أعــضــائــهــا لــلــتــظــاهــر فـــي مـــيـــدان عــبــد املــنــعــم 
املغلق من  التحرير  ملــيــدان  املــاصــق  ريـــاض، 
 12 ليوم  »املتمم  بمثابة  لتكون  األمـــن،  قــوات 
الــثــورة«.  توقيت  حسب   2011 فبراير/شباط 
ضّد  الثورية،  الحركة  تظاهرات  في  ويشارك 

براءة مبارك كل من حركات 6 إبريل )الجبهة 
ــل الـــعـــدالـــة  ــ ــبــــاب مــــن أجـ ــيـــة(، وشــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
والحرية، و»االشتراكين الثورين«، باإلضافة 
إلى حزبي »مصر القوية« و»الدستور«. وفي 
حن تّم تحديد ميدان األوبرا املصرية، مكانًا 
النـــطـــاق الــتــظــاهــرات فـــي الــثــالــثــة مـــن عصر 
اليوم، يقول مصدر مطلع في إحدى الحركات 
لـ »العربي الجديد« إنه »تم تحديد  املشاركة 
املحّدد، تحسبًا إلغاقه  للمكان  بديلة  أماكن 
مــن قبل قــوات األمـــن، على أن ُيعلن عنها في 

حينه على مواقع التواصل االجتماعي«.
ــا »الـــتـــحـــالـــف الــوطــنــي  ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، دعـ
ــم الــــشــــرعــــيــــة« إلــــــى الـــتـــظـــاهـــر بـــــــدءًا مــن  ــدعــ لــ
ــقـــصـــاص  ــة، تـــحـــت شــــعــــار »الـ ــمـــعـ الــــيــــوم الـــجـ
ــفــــاف«. واســتــبــقــت الـــقـــوى الــثــوريــة  ــطــ واالصــ
ــى الــتــظــاهــر، بــاملــطــالــبــة بــتــوحــيــد  الــــدعــــوة إلــ
ــثـــوري ضـــّد الــســلــطــة الــحــالــيــة، بن  الــصــف الـ
الــقــوى اإلســامــّيــة والــثــورّيــة املــدنــّيــة. وكانت 
ــد دعــــــت، فــي  جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــن، قــ
ــــع  ــان قـــبـــل أيـــــــــام، »إلنـــــشـــــاء تـــحـــالـــف واسـ ــيــ بــ
السياسّية،  الثورّية  القوى   

ّ
النطاق يجمع كل

واملنظمات غير الحكومّية، ومنظمات حقوق 
اإلنـــســـان، والـــقـــوى الــطــابــيــة واألفــــــراد، مهما 

اختلفت توجهاتهم العقائدية«.
وتعتبر حــركــة »طـــاب ضــد االنـــقـــاب«، وفــق 
 »الجميع أخطأ في حق 

ّ
بيان صادر عنها، أن

الــثــورة، والوضع الراهن لم يــدع مجااًل ملزيد 
من التفرق«، مؤكدة وجود »مساحة مشتركة 
بن كل الفصائل الثورية تتمثل برفض حكم 
الــعــســكــر، ورفــــض كـــل املـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــت 
منذ ثورة يناير، والعمل على القصاص ممن 

ارتكبها«.
ــل« فــي  ــ ــريـ ــ ولـــــم تـــتـــأخـــر حــــركــــة »شــــبــــاب 6 إبـ
الدعوة إلى »تخطي الخافات األيديولوجية 
والحزبية بن الشباب، والتوّحد ضّد الفساد 
واالســتــبــداد من أجــل املستقبل«، معتبرة في 
 »نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع 

ّ
بــيــانــهــا األخــيــر أن

اعــتــمــد عــلــى طــريــقــة فــــرق تـــســـد، وأن الــجــيــل 
الــســابــق انغمس فــي الــفــرقــة، حتى جــاء جيل 
ــــذي اســتــطــاع أن يـــذيـــب الـــفـــوارق،  الــشــبــاب الـ
واتحد خال 18 يومًا في ميدان التحرير ضّد 

حكم مبارك«.

مــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »تــقــّدم 
التنظيم منع أي طائرة من اإلقاع أو الهبوط«.

ويــشــّدد عــلــى أن »داعــــش يعتمد فــي معركته 
الــيــوم عــلــى انــهــيــار مــعــنــويــات جــنــود الــنــظــام، 
 »املعركة 

ّ
ودّب الرعب في نفوسهم«، معتبرًا أن

إذا اســتــمــرت بــهــذه الــوتــيــرة مــن قــبــل عناصر 
املطار خال أسبوع واحد،  التنظيم سيسقط 
وبمجرد سقوطه تعّد األلوية العسكرية التي 
بالنسبة  حــاصــل  امــتــداده تحصيل  على  تقع 

لعناصر التنظيم«.
اإلخبارية،  أكد مراسل شبكة شام  من جهته، 
أحد   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الخليف،  محمد 

 مــبــنــى 
َ

ــداف ــهــ ــتــ ــــى اســ
ّ
ــول مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم تــ

املــســمــكــة الـــواقـــعـــة بــالــقــرب مـــن بـــوابـــة املــطــار 
بعربة مفخخة، قبل أن يعمد عناصر التنظيم 
ــى الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى املــســمــكــة ومــبــنــى  ــ إلـ
املغسلة، وتمكنوا من فرض السيطرة عليهما، 

وقتل 12 جنديًا للنظام وجرح آخرين.
قرية  بــاتــجــاه  آخــر  التنظيم هجومًا   

ّ
كما شــن

الجفرة، األقرب إلى مطار دير الزور العسكري، 
ــام بــتــفــجــيــر ســـيـــارتـــن مــفــخــخــتــن  ــ  قـ

ّ
بـــعـــد أن

استهدفت مقرات األمن والشبيحة على أطراف 
الحويجة.

فت قـــوات الــنــظــام قصفها  من 
ّ
فــي املــقــابــل، كث

ــــزور بـــاتـــجـــاه الــــقــــرى املــــجــــاورة  ــر الـــ ــ مـــطـــار ديـ
للمطار، كقرى املريعية والبوعمرو وموحسن.

إسطنبول ـ عبسي سميسم

يسعى  »داعـــــش«  تنظيم   
ّ
أن يــبــدو 

إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
الــســيــاســيــة واملـــيـــدانـــيـــة مــــن وراء 
اإلعـــان عــن معركة جــديــدة فــي محافظة دير 
الزور السورية للسيطرة على األحياء املتبقية 
فـــي املـــديـــنـــة الـــتـــي يــســتــحــوذ عــلــيــهــا الــنــظــام، 
 عـــن الــســيــطــرة عــلــى املـــطـــار الــعــســكــري 

ً
فــضــا

ــال تحقق  ــزور، فـــي حــ ــ ــ ــر الـ فــيــهــا، لــتــصــبــح ديــ
بيد  كبيرة  مدينة  ثــانــي  املــذكــور،  السيناريو 
التنظيم، بــعــد الــرقــة. ويــتــعــزز هـــذا االعــتــقــاد، 
 املــعــركــة جــــاءت في 

ّ
أخــــذًا بــعــن االعـــتـــبـــار، أن

الوقت الذي أعلن فيه التحالف الدولي، بقيادة 
الواليات املتحدة عن تحقيق تقدم في محاربة 
ــظــهــر هــــذه املـــعـــركـــة أن بــيــانــات 

ُ
الــتــنــظــيــم، لــت

ردًا ميدانيًا من  التحالف إعامية، تستوجب 
قبل التنظيم.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــصــريــحــات الــغــربــيــة، بــدأ 
املاضي هجومًا  األربــعــاء  التنظيم منذ مساء 
ــزور  ــر الــ عــلــى الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن مـــطـــار ديــ
في صفوف  كبيرة  موقعًا خسائر  العسكري، 
قوات النظام، ليسيطر على قطاعات »املسمكة، 
الحويجة«،  مركزيات  املــيــاه،  محطة  املغسلة، 

التي تعتبر خط الدفاع األول عن املطار.
يثبت  أن  أراد  الــتــنــظــيــم  أن  الـــخـــطـــوة  وبـــــدت 
للتحالف بــأنــه بــعــد كــل هـــذا الــكــم مــن غــاراتــه 
كامل  على  السيطرة  معركة  إدارة  على  قـــادر 
محافظة ديــر الــــزور، والــتــي كــان بــدأهــا قبيل 
جِبَر على التراجع عنها، 

ُ
ضربات التحالف، وأ

بسبب الغارات.
كــمــا أن رســـالـــة الــتــنــظــيــم األقــــــوى لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي بــأنــه لــيــس فــي مــوقــع دفـــاعـــي، وإنــمــا 
ــادرًا عــلــى إدارة  فــي مــوقــع هــجــوم، وال يـــزال قــ
ــتـــصـــارات على  مـــعـــارك والـــتـــقـــدم وتــحــقــيــق انـ
أكثر من جبهة. وتحقق هذه املعركة للتنظيم 
هدفن ميدانين بشكل رئيسي، أولهما تأمن 
الطريق بن الريفن الشرقي والغربي ملحافظة 
ديــر الــــزور، الـــذي بــذلــت قـــوات الــنــظــام جهودًا 
كبيرة من أجل قطعه، وذلك من خال الهجوم 
عــلــى أحـــيـــاء الــرصــافــة والــعــمــال والــصــنــاعــة، 
الــطــريــق، وتجعله  هـــذا  للتنظيم  تــؤمــن  الــتــي 
باقي  السيطرة على  باتجاه  أقــوى  فــي موقع 
لــقــوات النظام  األحــيــاء التي ال تــزال خاضعة 

في مدينة دير الزور.
ــهـــدف املـــيـــدانـــي الــثــانــي هـــو فــتــح الــطــريــق  والـ
باتجاه املطار من خال السيطرة على خطوط 
الـــدفـــاع األولــــى عــنــه، مــا يــســّهــل اقــتــحــامــه في 

املرحلة التالية.
كما أن هذه املعركة تأتي بمثابة ردٍّ قاٍس على 
ارتــكــاب قـــوات الــنــظــام ملــجــزرة بــحــق املدنين 
تعاطفًا  التنظيم  مــا يعطي  الــرقــة،  فــي مدينة 
املدنين،  املــدافــع عن  بمظهر  شعبيًا ويظهره 
 مـــن الــنــظــام واملــعــارضــة 

ً
ــــذي يـــحـــارب كــــا والــ

واألكراد والتحالف الدولي، وبأكثر من جبهة 
في كل من دير الزور وشرقي حمص ومدينة 

عن العرب.

المراصد... أمل السوريينمعركة دير الزور

لم يتبقَّ للسوريين إال مخيلتهم لتطويرها علها تساهم 
أحدث  وبراميله.  النظام  مجازر  من  حمايتهم  في 

االختراعات البدائية هي المراصد و»القبضات«

تحمل معركة تنظيم »داعش« في دير الزور أهدافًا سياسية وميدانية 
موجهة للتحالف الدولي من جهة، والنظام السوري من جهة ثانية

أسعار القبضات 
بين 80 و110 دوالرات 

وجهاز االستقبال 
يفوق 600 دوالر

يجمع مشروع بري 
ما بين النظامين األكثري 

والنسبي ويعتمد المحافظة 
كدائرة انتخابية
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تحقيق تحقيق

الحدث

ورشة قوانين انتخابية في لبنان: هواجس طائفيةمبارك يعيد ثوار مصر إلى الميادين

وصلت األراضي التركية، أمس الخميس، طالئع وحدات البشمركة، التي 
السورية في مواجهة  العرب  تقاتل منذ شهر في مدينة عين  كانت 
العراق.  كردستان  إقليم  إلى  لعودتها  استعدادًا  ــش«،  »داع تنظيم 
وكانت إدارة اإلقليم أرسلت األربعاء 150 عنصرًا من البشمركة إلى عين 
العرب، لتبديلهم مع العناصر الموجودة في المدينة، بعدما أعلنت أن 

القوات المتواجدة في عين العرب تعبت وتقرر استبدالها.

استبدال البشمركة في عين العرب

ريف إدلب ــ حمزة المصطفى

ال يـــفـــّوت طـــيـــران الــنــظــام الــــســــورّي يـــومـــًا، إال 
و»يزور« املناطق الخارجة عن سيطرته لرمي 
قـــذائـــف املــــوت املــتــعــددة األســـمـــاء واألحـــجـــام: 
صــواريــخ، بــرامــيــل، حــاويــات، وغــيــرهــا. وبعد 
أكثر من عامن على استخدامه ساح الطيران، 
ــواَع الـــطـــائـــرات وحــمــولــتــهــا  ــ اخــتــبــر الـــنـــاس أنــ
ومزاياها الفنية، واالرتفاع الذي تقصف منه، 
إمكانهم  فــي  بــات  لــدرجــة  مناوراتها  ودالالت 
التمييز بن طائرة عابرة وأخــرى ستقصف. 
ــقـــاء شـــّر الــطــيــران والــبــرامــيــل املــتــفــّجــرة،  والتـ
ــال الــاســلــكــّيــة  ــ ــــصـ ــتـــشـــرت »قــــبــــضــــات« االتـ انـ
الــســوريــن، والــتــي يصطحبونها  فــي مــنــازل 
أيــضــًا فــي جــوالتــهــم وزيـــاراتـــهـــم وتــنــقــاتــهــم. 
بطت القبضات على موجة واحدة، وُربطت 

ُ
ض

املعارضة  لفصائل  التابعة  الطيران  بمراصد 
املـــطـــارات العسكرّية.  بــالــقــرب مــن  واملــنــتــشــرة 
متطوعن  أشخاصًا  الطيران  مراصد  وتضّم 
املهمة، ومزّودين بقبضات  أو متفرغن لهذه 
وأجـــهـــزة اســتــقــبــال تــرصــد تــحــركــات الجيش 
معسكراته.  داخـــل  عليه  وتتنصت  النظامي، 
كما ترصد القبضات طائرات النظام من لحظة 
إلى مراصد أخرى  إقاعها، وتنقل معلومات 
على الجبهات، عن وجهة الطائرة وارتفاعها 
التقديري واملسار الذي تسلكه، لتقوم بدورها 
عبر  والــنــاس  للمقاتلن،  اســتــبــاقــي  بتحذير 
الــقــبــضــات الــاســلــكــّيــة. كــمــا تضطلع مــراصــد 
قمرة  االتــصــاالت بن  مراقبة  بمهمة  الطيران 
الــقــيــادة فــي الــطــائــرة، وغــرفــة التحكم باملطار 

ملعرفة نوع الهدف ومكانه. 
يصطحب أبو يونس قبضته املشحونة دائمًا 
ــالـــه، ويــضــبــطــهــا عــلــى مــوجــة  فـــي حــلــه وتـــرحـ
وحــيــدة هــي »مــوجــة املــراصــد«. يستفيض في 
شرح دور القبضات وأثرها في تقليل الخسائر 
النظام  صــواريــخ  بها  تتسبب  الــتــي  البشرية 
وبــرامــيــلــه، عـــدا عــن دورهــــا فــي إدارة املــعــارك 
التي تخوضها فصائل املعارضة ضد النظام. 
لــكــنــه، يــتــوقــف مــلــيــًا عــنــد لــحــظــة تــعــجــز فيها 
كل الوسائل عن درء الخطر أو االحتماء منه. 
أبــو يــونــس، رجــل فــي األربعينيات مــن عمره، 
مـــهـــووس بــتــتــبــع املـــراصـــد وحـــركـــة الــطــائــرات 

العسكرّية، كما نجا أكثر من مرة من غاراتها.
 صـــوتـــيـــًا فــي 

ً
ــونــــس تـــســـجـــيـــا ُيـــشـــغـــل أبــــــو يــ

هــاتــفــه الــنــقــال، وُيــســمــعــنــا مــحــادثــة بــن قائد 
إحـــدى الــطــائــرات وغــرفــة التحكم. يــقــول قائد 
الــطــائــرة »ســيــدي الــهــدف غير مــحــدد.. حـــّول.. 
سيدي الهدف غير محدد.. حّول«، فيأتي الرد 
تجمع«.  أي  استهدف  تجمع..  أي   

ْ
»اســتــهــدف

 »نـــــدرك حــيــنــهــا أن 
ً
يــتــنــّهــد أبــــو يــونــس قـــائـــا

كيف  الكامل.  بالعجز  ونشعر  مجزرة ستقع، 
سنخلي كل التجمعات؟ من يخرج األطفال من 
املــدراس ويفرغ األســواق؟ من يخبر الطوابير 
على املخابز أنهم قد يكونوا مستهدفن؟ أين 
نذهب؟ نعول على رحمة الله فقط«. على مدار 
الــعــامــن املــاضــيــن، ومــنــذ اســتــخــدامــه ســاح 
الطيران منتصف تموز/يوليو 2012، يحرص 
الحاضنة االجتماعية  النظام على استهداف 
واملـــدنـــيـــة لــلــمــعــارضــة املــســلــحــة، ويــتــفــنــن في 

الــعــشــوائــيــة والـــتـــي تــحــصــد كـــل يـــوم عــشــرات 
األرواح، أكــثــر مـــن مــلــيــون شــخــص، تـــشـــّردوا 
ــى تــركــيــا.  ــأوا إلــ ــاف الــقــريــبــة أو لـــجـ ــ ــ فـــي األريـ
ــرًا، لـــم يــعــد الــنــظــام مقتنعًا بــالــبــرامــيــل  ــيـ وأخـ
ما  على  عقليته  فتفتقت  الــتــدمــيــري،  وأثــرهــا 
عــدة في  براميل  أكثر تدميرًا، عبر جمع  أهــو 
حـــاويـــات تحملها مــروحــيــاتــه، وتــلــقــيــهــا من 
فوق دون تحديد للهدف. لم يبق للسورين إال 
املراصد والقبضات، وسيلة التقاء شر النظام 
وطيرانه. لكنها غير متاحة للجميع، فأسعار 
»الجيش  مقاتلي  أحــد  يشرح  كما  القبضات، 
الحّر« ابراهيم عبد الجبار، تتراوح بن 80 إلى 
110 دوالرات أميركّية، بحسب مدى تغطيتها، 
في حن يبلغ سعر جهاز االستقبال أكثر من 

600 دوالر أميركي.

شهد يوم أمس الخميس، اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام 
المدعومة بميليشيات أجنبية، عند أطراف بلدة زبدين في الغوطة 
بحسب  الشمالية،  أطرافها  من  البلدة  القتحام  لدمشق،  الشرقية 
الشامي،  أمير  األّمــة«،  »جيش  باسم  الرسمي  المتحدث  كشفه  ما 
المعارضة  معقل  الشرقية،  الغوطة  تزال  وال  الجديد«.  لـ»العربي 

الرئيسي الذي يهدد دمشق.

زبدين مجددًا

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

عاد البحث عن قانون انتخابي جديد في لبنان، يستبدل 
الستن«. صّوت  »قانون  املعروف باسم  الحالي  القانون 
اللبنانيون منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية 
عام 1990 في خمس عمليات انتخابية، وفي ظل قانونن 
لــانــتــخــاب: حمل األول اســم غـــازي كنعان رئــيــس جهاز 
الفعلي  والحاكم  لبنان،  في  السوري  واالستطاع  األمــن 
انـــتـــحـــاره )بــحــســب  ــاريـــخ  تـ فــيــه مــنــذ 1990 حــتــى 2005 
القانون  أمــا  الحريري.  رفيق  واغتيال  الرسمية(  الــروايــة 
»قانون  غــازي كنعان«، فهو  »قــانــون  الــذي خلف  الثاني 
اللبنانية  السياسية  الــقــوى  عليه  اتفقت  الــذي  الستن« 
إلجــــراء انــتــخــابــات عـــام 2009، بــعــد اتــفــاق الــدوحــة الــذي 
العسكري  )الحسم  أيـــار 2008  مــن  السابع  أحـــداث  أعــقــب 
الــذي نفذه حــزب الله فــي بــيــروت ضــد خصومه(. يحمل 
 إلى عام 1960 تاريخ إقراره 

ً
القانون اسم »الستن« نسبة

مع اعتماد النظام األكثري والقضاء كدائرة انتخابية، ما 
قّسم لبنان إلى جزر طائفية تضمن لألطراف السياسية 
فـــوزًا أكــيــدًا فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا الــطــائــفــي. ومـــع اقــتــراب 
مــوعــد انــتــخــابــات عـــام 2013 بـــدأ الــحــديــث عــن التمديد، 
وكــــان عــــدم الـــتـــوافـــق عــلــى قـــانـــون انــتــخــابــي جــديــد أحــد 
املكلفة  النيابية  اللجنة  فعقدت  الــتــمــديــد.  هــذا  عــنــاويــن 
دراســـة قــانــون االنــتــخــابــات لــقــاءات عــديــدة تــركــز البحث 
الــذي طرحه  القانون »األرثــوذكــســي«  فيها على مشروع 
رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الذي اقترح 
»انتخاب كل طائفة لنوابها، ما يحقق التمثيل املسيحي 
الصحيح«. ولقي مشروع القانون تأييدًا مسيحيًا واسعًا 
النائب  واإلصــــاح«  »التغيير  تكتل  رئــيــس  مــن  ال سيما 
مــيــشــال عـــون ومــعــه حـــزب الــلــه، مــقــابــل مــعــارضــة سنية 
االشتراكي.  التقدمي  والــحــزب  املستقبل  تيار  مــن  درزيـــة 
سقط »األرثوذكسي« ومعه مشروع القانون الذي قدمته 
الذي تضمن إصاحات  الرئيس نجيب ميقاتي  حكومة 
جـــذريـــة، كــاعــتــمــاد الــنــظــام الــنــســبــي، واملــحــافــظــة كــدائــرة 

الــلــوائــح  فــي  الــصــوت التفضيلي )املــعــتــمــدة  انــتــخــابــيــة، 
سلفًا،  املطبوعة  األوراق  واســتــخــدام  النسبي(،  بالنظام 

والكوتا النسائية...

»قانون بري«
حتى  الثانية  للمرة  واليــتــه  الــنــواب  مجلس  تمديد  بعد 
عام 2017، كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجنة 
ــر غـــانـــم دراســــــة قــانــون  ــيـ الــفــرعــيــة بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب روبـ
االنتخاب الجديد، وأعطاها مدة شهر من تاريخ التمديد 
فــــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي. حــمــلــت الــلــجــنــة اســـم 
السياسية  القوى  عن  ممثلن  لتجمع  التواصل«  »لجنة 
النقاش  اتفاق سياسي مسبق  اللبنانية، وتخوض بعد 
في مشروع قانون قدمه عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
)التي يرأسها نبيه بري( النائب علي بزي. يجمع مشروع 

قانون بزي الهجن النظامن األكثري والنسبي ويعتمد 
املحافظة كدائرة انتخابية، مع إدخال تعديات، وصفت 

بالطفيفة، على بعض املحافظات.
انــقــضــت مــهــلــة الــشــهــر مــن دون إنــهــاء الــلــجــنــة أعــمــالــهــا، 
مــا يــطــرح الــســؤال عــن جــديــة عــمــل هـــذه اللجنة والــقــوى 
املستقبل  كتلة  عــضــو  يشير  فــيــهــا.  املتمثلة  الــســيــاســيــة 
أن  إلــى  اللجنة  في  املشارك  فتفت  أحمد  النائب  النيابية 
في  فتفت،  ويلفت  التقني«.  الشق  مرحلة  »دخــل  البحث 
»العربي الجديد«، إلى توقف البحث عند توزيع  حديث لـ
عدد النواب بن النظام األكثري والنظام النسبي »إذ قدم 
وفقًا  نائبًا   64 بانتخاب  اقتراحًا  أمــل  الله وحركة  حــزب 
اقترح  حــن  فــي  األكــثــري،  بحسب  و64  النسبي،  للنظام 
تــيــار املــســتــقــبــل والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــحـــزب الــتــقــدمــي 

االشتراكي تقسيم 68 نائبًا باألكثري و60 بالنسبي«. 
 بــحــصــر الــنــقــاش بشقه 

ً
يـــبـــدو تـــيـــار املــســتــقــبــل مــتــفــائــا

التقني، وهو يعول على الحوار املزمع إطاقه مع حزب 
الله برعاية نبيه بري في تفكيك العقد السياسية ومنها 
إقرار قانون انتخاب توافقي وانتخاب رئيس للجمهورية. 
أمــــا الـــقـــوى املــســيــحــيــة املـــشـــاركـــة فـــي »لــجــنــة الــتــواصــل« 
ــقــــوات( فــتــتــفــق عــلــى ضـــرورة  )الــعــونــيــون، الــكــتــائــب، والــ
املسلمن  بــن  الحقيقية  املناصفة  »يحقق  قــانــون  إقـــرار 
واملسيحين« )في إشارة إلى انتخاب املسيحين نوابهم، 
املسيحين( بحسب عضو  أن ينجحوا بأصوات غير  ال 

تكتل »التغيير واإلصاح« النائب أالن عون. 
ــى أن  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ »الـ ـــ تــشــيــر مــــصــــادر نــيــابــيــة لـ
تأمن  إمكانية  فــي  يتلخص  اللجنة  فــي  الفعلي  البحث 
والخصوصية  الشيعي،  السني  »التوافق  ثاثة:  عوامل 
العناوين  التمثيل املسيحي«. بن هذه  الــدرزيــة، وحسن 
ــل مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن  ــدور الــنــقــاش داخــ الــطــائــفــيــة، يــ
قانون االنتخابات النيابية املقبلة في عام 2017 )تاريخ 
انتهاء والية املجلس بعد التمديد(. وفي أحسن األحوال، 
سيتوافق النواب على قانون انتخاب جديد يعيد إنتاج 

الطبقة الحكامة نفسها.

بعد تمديد مجلس النواب اللبناني واليته، 
يعود البحث عن قانون جديد لالنتخابات 

بدل القانون األكثري ساري المفعول

تقرير إخباري خاص

اختيار أهدافه، فتارة مدرسة أطفال أو 
مخبز مزدحم، وتارة أخرى سوق يضج 
ــا تـــكـــون الــخــســائــر  بـــالـــنـــاس. وغـــالـــبـــًا مـ
، لــكــنــهــا 

ّ
ــة فـــــي األريـــــــــــاف أقـــــــــل ــ ــرّي ــبــــشــ الــ

بالسكان  املكتظة  املـــدن  فــي  تتضاعف 
كــمــديــنــة حــلــب، الــتــي هــّجــرت الــبــرامــيــل 

ُيقاتل مع التنظيم على جبهة مطار دير الزور 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــعــركــة  الــعــســكــري لـــ
بدأت ليلة األربعاء عند غياب الشمس، حيث 
إلــى مــحــاور وقــطــاعــات،  قسم التنظيم املــطــار 
ع مقاتليه إلى مجموعات بحسب تلك 

ّ
كما وز

أنــه »بعد سيطرته على  القطاعات«. وأوضــح 
قطاع املسمكة واملغسلة ومحطة املياه، وبعض 
النقاط في الحويجة، توجه التنظيم إلى قرية 
الــجــفــرة ذات األغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة واملــتــاخــمــة 
ــّجــــر ســـيـــارتـــن  لـــلـــمـــطـــار الـــعـــســـكـــري، حـــيـــث فــ
مفخختن في القرية، قبل أن تدور اشتباكات 
عنيفة بن عناصر التنظيم واللجان الشعبية 
بيد  القرية  سقوط  متوقعًا  للنظام«،  التابعة 

التنظيم خال الساعات املقبلة.
ــظ على 

ّ
ويــضــيــف الــقــائــد املــيــدانــي، الـــذي تــحــف

تقدمت  التنظيم  »مــجــمــوعــات  أن  إســمــه،  ذكـــر 
الجهة  إلـــى  ثقيلة  عسكرية  بــآلــيــات  مــدعــومــة 
عنيفة،  اشتباكات  وبعد  املــطــار،  مــن  الشرقية 
استطاع السيطرة على نقاط رئيسية تعّد هي 
خط الدفاع األول عن املطار«. ووفقًا للمصدر 
»قـــــام الــتــنــظــيــم بـــأســـر 19 عــنــصــرًا مـــن قـــوات 
الــنــظــام وذبــحــهــم فـــــورًا، وقــــد عــلــق رؤوســـهـــم 
على أســـوار املــطــار، مــن بينهم ضــابــط برتبة 
ــان قـــائـــد املـــجـــمـــوعـــة املـــســـؤولـــة عــن  ــ نـــقـــيـــب، كـ
تحصن هـــذا الــخــط«. كــمــا يــؤكــد املــصــدر أنــه 
»مـــع بـــدايـــة الــهــجــوم أقــلــعــت طـــائـــرة عسكرية 
من طراز »يوشن« ُيرّجح أنها تحمل ضباطًا 

وفـــي الــســيــاق، يــقــول قــائــد املــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
»الــعــربــي  ــقـــدم مــحــمــد الـــعـــبـــود، لـــ الـــســـابـــق، املـ
الجديد« إن »العدو األول للشعب السوري هو 
بشار األسد وعصابته. فقد عانى أهالي دير 
الزور ما عانوه من النظام ومن هذا املطار، وال 
يــزالــون يعانون«. ويلفت إلــى أنــه »فــي الوقت 
نــفــســه دفــــع األهـــالـــي هــنــاك الــكــثــيــر مـــن جـــراء 
إلــى أي  سيطرة تنظيم داعــش، ولكننا ننظر 
هزيمة تلحق بالنظام على أنها نصر للشعب 

السوري أيًا كان الطرف اآلخر«.
التنظيم السيطرة  العبود أن »إعــان  ويعتبر 
على دير الزور ليس مستبعدًا نهائيًا، وربما 

يتم خال أسبوعن أو ثاث«.
وفــــي تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم، أكــــد قـــائـــد مــيــدانــي 

يؤّكد المتحدث الرسمي 
باسم »جيش اإلسالم«، 

الذي يرأسه زهران علوش 
)الصورة(، عبد الرحمن 
الشامي، أّن »التوافق 

على قيادة موّحدة في 
القلمون، مع »جبهة 

النصرة« وبقية الفصائل، 
يأتي من »الحاجة في هذه 

المرحلة الحرجة من عمر 
الثورة السورية، وخصوصًا 

بعد ظهور تنظيم 
»داعش« في القلمون، 

موضحًا أّن »اجتماع الكلمة 
وتوّحد الفصائل هدفه 

مواصلة المسير نحو 
تحقيق أهداف الثورة«.

إعالن التنظيم السيطرة على المحافظة ليس مستبعدًا )كرم جمال/فرانس برس(
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يحاول الفرار من براميل النظام )األناضول(

يتظاهر شركاء الثورة المصرية للمرة األولى منذ عام )األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

 »منّسق 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ  القاهرة،  تكشف مصادر دبلوماسّية غربّية في 

شــؤون مكافحة اإلرهــاب في االتحاد األوروبـــي،  جيل دي كيرشوف، الــذي يزور 
العاصمة املصرّية، تطّرق خال لقائه مسؤولن مصرين، مساء األربعاء املاضي، 
إلى ضرورة تخفيف الحصار املفروض على الحدود الشرقّية مع قطاع غزة، لعدم 
 
ّ
تفجير األوضــاع داخــل األراضــي الفلسطينية املحتلة«. وتقول هــذه املصادر إن

»دي كيرشوف طالب مساعد وزير الدفاع، اللواء محمد العصار، بضرورة فتح 
قنوات اتصال أكثر قوة مع حركة »حماس« املسيطرة فعليًا، لتخفيف الحصار 
املفروض على القطاع، وحتى ال يتسّبب الغضب هناك في توّجه أهالي غزة إلى 
املجموعات املتطرفة، ودعمهم في إطار فرض الضغوط إلجبار املجتمع الدولي 

على فتح الحدود للبدء في إعادة اإلعمار«.
 من العصار ووزير 

ً
 املسؤول األوروبي قد كرر مطلبه هذا، خال لقائه كا

ّ
ويبدو أن

الدبلوماسية،  املصادر  تؤّكده  ما  وفــق  إبراهيم،  محمد  اللواء  املصري  الداخلية 
ــدام عــدد مــن البرملانات األوروبــيــة على التصويت لــاعــتــراف بدولة  واضــعــة »إقـ
فلسطن، وآخرها البرملان الفرنسي، في إطار امتصاص غضب الشعوب اإلسامّية 
وتهدئة املسلمن في أوروبا، كخطوة من الخطوات التصحيحّية، لتهدئة الشباب 
املسلم األوروبي ووقف انضمامه إلى تنظيم داعش في سورية والعراق، للتعبير 

عن احتجاجهم على املواقف الغربّية تجاه القضايا الفلسطينية«.
وتنقل املصادر عن املسؤول األوروبــي، الــذي يــزور القاهرة في إطــار جولة يقوم 
بها لصياغة استراتيجية جديدة ملواجهة األوضاع في العراق وسورية، إشارته 
 عدد الشباب الذين يحملون جنسيات دول االتحاد 

ّ
اته املصرّية إلى أن خال لقاء

األوروبي، والذين انضموا إلى صفوف تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( يبلغ 
حتى اآلن ثاثة آالف شاب أوروبي مسلم.

ــاوف األوروبــــيــــة لــنــاحــيــة تــمــّدد  ــم يــخــف دي كــيــرشــوف، وفـــق املـــصـــادر، »املـــخـ ولـ
تنظيم »داعش« في سورية إلى العراق، مرورًا بلبنان، ورّبما إلى اململكة العربية 
أسلحة  على  مقاتليه  اســتــيــاء  بعد  املقبلة، خصوصًا  الــفــتــرة  خــال  الــســعــوديــة 
الجيش العراقي السابق«، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة »محاصرة التنظيم 
في املناطق التي أعلنت فيها مجموعات جهادية مبايعة التنظيم، وزعيمه أبو 
بكر البغدادي، على غرار جماعة »أنصار بيت املقدس« في سيناء، واملجموعات 
الجهادية في غــزة، إضافة إلى ليبيا التي أعلن فيها مقاتلون تابعون للتنظيم 
 مــن أهــداف 

ّ
السيطرة على منطقة درنـــة الــســاحــلــّيــة«. وكـــان كــيــرشــوف، أفـــاد بـــأن

التهديد اإلرهابي في مصر، بعد مبايعة جماعة »بيت  زيارته »التباحث بشأن 
النظام املصري، حيال  أنه تطرق إلى سياسة  املقدس« تنظيم »داعــش«. وكشف 

»اإلخوان املسلمن«، مؤّكدًا »ضرورة التزام التوازن في التعامل قدر اإلمكان«.

أوروبا تحّث مصر 
على تخفيف حصار غزة

وائل قنديل

ما يسمى بقانون تجريم اإلساءة 
لثورة يناير 2011 والثورة املضادة 

في 30 يونيو، ليس أكثر من محاولة 
بائسة من قائد االنقالب العسكري، 

النتزاع شرعية وهمية لجريمة دهس 
ثورة يناير، بدعوة من العسكر 

والشرطة وفلول الدولة العميقة في 
الثالثني من يونيو 2013.

إنهم ال يحبون ثورة يناير، لكنهم 
طامعون في تزويجها باإلكراه من 

انقالب كريه، ومن ثم ال بأس من 
محاولة التدليس على أهلها بعبوة 
تشريعية مسمومة، مثل التشريع 

املزمع إصداره لتجريم اإلساءة 
للثورات.

إن كل يوم يمّر يكشف أن حشد 
الجماهير في نهاية يونيو 2013 لم 

يكن من أجل ثورة أو استكمال ثورة، 
بقدر ما كان عملية نصب سياسي 
محبوكة ُصنعت في معامل الدولة 

العميقة للقضاء على ثورة يناير 
قضاًء مبرمًا.

ومع احترامي ألعضاء »حزب 
االستعاذة«، وأعني بهم الذين يسّبون 

الضحية مرتني، كي يمّرروا جملة 
في حق الجالدين، فإن اإلصرار 

على املزج بني »فرات يناير« و»أجاج 
يونيو«، هو نوع من الهروب من 

مواجهة الذات التي استجابت إلغواء 
الثورة املضادة وركبت فوق عربة 

االنقالب، حتى قيل لهم إنهم حمولة 
زائدة فغادروا، وقرروا املساواة بني 

القاتل واملقتول في اإلدانة؛ بحثًا عن 
براءة ليست مستحقة تمامًا.

لقد قلت في اليوم التالي لعملية 
الحشد الثوري الزائف في 30 

يونيو 2013 إن الثورات بالنّيات، ال 
باللقطات املكبرة لحشود مصنوعة. 

 :
ً
وأكرر هنا ما كتبته نصًا: شكال

هناك حشد شعبوي هائل في مصر 
كلها، خرج يطلب رأس الرئيس 

املنتخب، وهناك اجترار لشعارات 
وهتافات ثورة يناير على ألسنة 

جديدة، واألماكن هي األماكن، 
التحرير وتجلياته في املحافظات.

ومضمونًا: هذه روح أخرى وكيمياء 
مختلفة للغضب، يسود فيها 

منطق االنتقام على ميتافيزيقا 
الحلم، وينبني الحشد على قواعد 

ومرتكزات ال تشبه تلك التي ارتفعت 
فوقها عمارة ثورة يناير، ومن 

ثم ال يمكن التسليم بأن الثالثني 
من يونيو 2013 هو الثاني عشر 
من فبراير 2011، أو أن يونيو هو 

استكمال أو امتداد لثورة يناير. 
كيف يمكن الحديث عن قيم يناير، 

بينما الجنرال يرسم األدوار، 
ويضع محمد البرادعي في مركز 

متقدم من الحكم الجديد. البرادعي 
ح شفيق 

ّ
الذي حني ُسئل عن ترش

لالنتخابات الرئاسية، ردَّ في حوار 
مع »قناة النهار« بالقول: »كيف يقدم 

أحمد شفيق نفسه رئيسًا ملصر 
الثورة؟!!.. هناك قدر من الحياء 
يجب أن يصل إلى بعض الناس، 
فالثورة تغيير الفكر، وليس فقط 

تغيير األشخاص.. ويا ريتنا قمنا 
حتى بتغيير األشخاص!. 

إن من ال يريد أن يرى أن النزال 
العنيف اآلن هو بني دولة مبارك 
ودولة 25 يناير، حّر فيما يراه 

ويعتنقه. غير أن العقل يأبى أن 
يعتبر ثورة اختارت الخامس 
والعشرين موعدًا لها، لتكون 

ثورة ضد قمع الشرطة باألساس، 
شبيهة بأخرى تتصدرها مسيرات 

بوليسية بالزي الرسمي.
إن يناير كان شهر ميالد الثورة، 
بينما يراد ليونيو أن يكون تاريخ 
وفاتها ومواراتها الثرى، لتحقق 

مقولة الجنرال »ثورة على الثورة«، 
وبالتالي فهي ثورة مضادة بامتياز.
 هذا ما قلته صبيحة الضربة األولى 

لالنقالب. واليوم وبينما تمنحنا 
األيام لحظة استثنائية الستعادة 

كيمياء يناير مجددًا، من املهم هنا 
أن يدرك العائدون إلى امليادين أن 

الحكم بتبرئة مبارك ونظامه ليس 
جوهر القضية، بل هو أحد أعراض 

الداء العضال الذي أصاب مصر، 
وواحد من تجليات االنقالب على 

ثورة يناير. وعلى ذلك ال مجال 
هنا ملمارسة عجرفة سخيفة بني 
فصائل الثورة املختلفة، وال وقت 
لالستمرار في ملهاة االعتذارات 

التي تمثل مهربًا لطيفًا للهاربني من 
مسؤولياتهم.

الزواج الحرام 
بين يناير ويونيو

مرور
الكرام



فــاضــل الــحــيــالــي، إذ أحــيــطــت أجـــــواء الــحــفــل 
بالحذر والسرية والسرعة«.

وأضاف الحمداني أن »أحد قيادات التنظيم، 
أطلق عليه أبو إسام اليماني، ألقى كلمة في 
االحتفال، تحدث فيها عن تمكن التنظيم من 
التحالف  لــقــوات  األولـــى  الهجمة  امــتــصــاص 
طيلة األشــهــر الــثــاثــة املــاضــيــة، وعـــدم تمكن 
تلك الغارات من ترجيح كفة القوات الحكومية 

على األرض«.
كــمــا كــشــف الــيــمــانــي عـــن »امـــتـــاك داعــــش ما 
ـــ«الـــنـــووي اإلســــامــــي«، وهـــم أربــعــة  وصــفــه بـ
آالف انـــتـــحـــاري يــنــتــشــرون فـــي مــعــظــم املـــدن 
العراقية، وينتظرون اإلشــارة ملهاجمة أعداء 
الــخــافــة«، على حــد وصــف الــحــمــدانــي، الــذي 
ــرة انــفــعــالــيــة،  ــبـ ــــى »وجـــــــود نـ ــًا إلـ ــار أيـــضـ أشــــ
واإلكـــثـــار مــن عــبــارات الــتــهــديــد والــوعــيــد في 
كـــلـــمـــات قــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم«. مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 

أشــــار شــهــود عــيــان فــي مــديــنــة املــوصــل إلــى 
 »الــحــفــل الــــذي أقــيــم عــقــب صــــاة الــظــهــر، 

ّ
أن

الساعة 12 بتوقيت بغداد في جامع املوصل 
الكبير وأطلق عليه »فرسان الخافة«، جرى 
تــحــت إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة مـــن عناصر 
ــــح عــمــر فــاضــل الــعــكــيــدي،  الــتــنــظــيــم«. وأوضـ
لـ«العربي الجديد« أن »عناصر داعش وزعوا 
 عن 

ً
عقب الحفل مواد غذائية مختلفة، فضا

قرب  عامة  في ساحة  الخرفان  نحر عشرات 
الجامع ووزعوها على السكان هناك، الذين 
لم يكن لهم القدرة على رفض تلك الهدايا، ألن 
ذلــك يعني رفــضــا مــبــاشــرا لــوجــودهــم وعــدم 
بــالــخــافــة، وهــــو مـــا سيعرضهم  اعــتــرافــهــم 

للسجن أو حتى القتل«.
على صعيد متصل، كشف مسؤول حكومي 
عراقي رفيع املستوى عن تلقي بغداد وعودًا 
عربية بالحصول على دعــم مالي وعسكري 

بغداد ـ عثمان المختار

بـــات تنظيم »الـــدولـــة االســامــيــة« 
)داعش( يمتلك ما يسّميه »الساح 
الــذي ُيترَجم  النووي االســامــي«، 
بــعــدد كبير مــن االنــتــحــاريــن يــنــاهــز عــددهــم 
األربـــعـــة آالف، بــحــســب إعـــانـــه، وهــــو مـــا قد 
يكون ساهم في تعّهد الدول العربية بتأمن 
مساعدة كبيرة لبغداد مقابل استمرار رئيس 
الحكومة حيدر العبادي في عملية اإلصاح 
 عن 

ً
العراق وخارجه، فضا السياسي داخــل 

املطالب  وتنفيذ  الوطنية  املصالحة  تحقيق 
املـــشـــروعـــة لــلــعــشــائــر الـــتـــي انــتــفــضــت بــوجــه 
حكومة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.

ــادت مــصــادر محلية وقــبــلــيــة فــي مدينة  ــ وأفـ
ــة«،  ــيـ ــل، أن تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـ املــــوصــ
ــنـــن املــــاضــــي، بــتــخــرج 900  ــوم االثـ احــتــفــل يــ
مقاتل جديد، أنهوا التدريب في معسكر تابع 
بينهم  مـــن  املـــوصـــل،  مــديــنــة  ــل  داخــ للتنظيم 
ــعـــرب واألجــــانــــب،  ــن املــقــاتــلــن الـ الـــعـــشـــرات مـ
ــامـــع داخــــل  ــم فــــي مــســجــد جـ ــيـ ــــال حـــفـــل أقـ خـ
املدينة. وقال أحد زعماء القبائل في املوصل، 
الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــحــمــدانــي، لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« إن »تــنــظــيــم الـــدولـــة أقــــام احــتــفــااًل 
كبيرًا في جامع املوصل الكبير، استمر نحو 
ساعة واحدة، أعلن فيه عن تخرج 900 مقاتل 
معسكراته  أحــد  في  تدريباتهم  أنهوا  جديد 
في منطقة الغابات غرب املدينة، والتي عادة 
مــا تتعرض لقصف جــوي مــن قبل التحالف 
الدولي«. وأوضــح الحمداني أن »عــددًا كبيرًا 
من قيادات التنظيم حضروا االحتفال، يرّجح 

أن يكون من بينهم 
أو مساعده  البغدادي  أبوبكر  التنظيم  زعيم 

»النووي اإلسالمي«
4 آالف انتحاري لدى »داعش«... 

وشروط عربية لدعم بغداد

أوًال بأول
آالف   4 امتالكه  فأعلن  الموصل،  في  جديد  قوة  عرض  »داعش«  تنظيم  قّدم 
لحكومة  الدعم  تقديم  عربية  دول  عرض  في  سرّع  يكون  قد  ما  وهو  انتحاري، 

حيدر العبادي في مقابل شروط سياسية داخلية وخارجية
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لندن ــ نواف التميمي

لم يتردد االجتماع الوزاري لالئتالف الدولي الذي تتزعمه الواليات املتحدة، والذي 
اجتمع أول من أمس األربعاء، في مقر حلف شمال األطلسي في بروكسل تحت 
عنوان »محاربة داعش«، في التأكيد على أّن الحرب التي بدأها منذ ثالثة أشهر 
ستدوم لسنوات عدة. ستون دولة تحارب تنظيم »داعش«، بما فيها دول الحلف 
العسكري األقــوى في العالم، بدت عاجزة عن االتفاق على استراتيجية موحدة 
»الــدولــة«، وإن تراجع بسبب  بأن  اعترفت  التنظيم بل  وصارمة الجتثاث شوكة 
ضربات طائرات التحالف الدولي على مواقعه في العراق وسورية، فإنه ال يزال 

يحتفظ بقوة تغذي خطره على املنطقة وفي العالم إلى سنوات مقبلة.
املشاركون في االجتماع اكتفوا بإصدار بيان إنشائي تضمن خطوطًا عريضة 
املجهود  زيـــادة  وتضمنت  التنظيم.  ملكافحة  بالخطة  الــبــيــان،  وصفها  ملــحــاور، 
التنظيم،  املقاتلني األجانب، تجفيف منابع وطرق تمويل  العسكري، وقف تدفق 
ونزع  املتضررين،  إليــواء  الــالزم  االهتمام  اإلنسانية،  املساعدة  مشكلة  معالجة 
الشرعية عن تنظيم »داعش«. كما اتفق املجتمعون على وقوفهم جنبًا إلى جنب 

ملحاربة الفكر املتطرف.
لكن القراءة املتأنية ملا بني سطور البيان تؤكد مجموعة من الحقائق، وفي مقدمها 
أّن الواليات املتحدة التي تتزعم التحالف الدولي ضد »داعش«، أرادت تنبيه العالم 
إلى عدم استعدادها للتورط في مواجهة طويلة األمد لوحدها، وهو ما عّبرت عنه 
صراحة املتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية األميركية، جينفر بساكي، بالقول إّن 

»واشنطن لن تتحمل العبء لوحدها فقط«.
كما يبدو أن االجتماع الذي خلت نتائجه من أي جديد، وسعى إلى توجيه رسائل 
»ترهيب« إلى »داعش« ورسائل »طمأنة« إلى دول الشرق األوسط، تمخض عما 
هو مخالف لذلك تمامًا. فالبيان الختامي لالجتماع كشف عن تباين في مواقف 
أعــضــاء املجتمع الــدولــي مــن املــلــف الــســوري. وقــد ظهر مــوقــف وزيـــر الخارجية 
السوري من  املوضوع  األميركي جون كيري، الفتًا عندما أصــّر على استبعاد 
النقاش بينما شدد بعض املشاركني على ضرورة دعم ما سّموه »القوى املعتدلة« 

من املعارضة السورية، باعتبارها العبًا أساسيًا في مواجهة »داعش«.
ُيضاف إلى ذلك، أن دول العالم فشلت في »ترهيب« تنظيم »داعش« الذي يشعر 
الحسم في معركة  لقدرة  الدولي منقسمًا وفاقدًا  املجتمع  بـ«النشوة« وهو يرى 
بيانًا  يقرأ  وهــو  باالطمئنان،  يشعر  ربما  »داعـــش«  أن  كما  فيها.  التفوق  يدعي 
البري في  للتدخل  أو األوروبــيــني  إنشائّيًا لستني دولــة يجدد رفــض األميركيني 
امليدان واالكتفاء بغارات جوية، سبق لقائد الجيش البريطاني السابق، الجنرال 
ريتشاردز، القول: ال يمكن هزيمة تنظيم »داعش«. مشيرًا إلى أن حكومات الدول 

الغربية مخطئة باستبعاد نشر قوات أرضية.
العام  البريطانية  الــذي استقال من منصبه كرئيس لألركان   ودعــا ريتشاردز، 
ها بنطاق الهجمات نفسه، التي 

ّ
املاضي، إلى تنظيم حملة عسكرية تقليدية يتّم شن

أطاحت الرئيس العراقي الراحل صدام حسني في عام 2003 لسحق »داعش«. 
نهاية  »في  إنه   ،

ً
قائال املتحدة،  الواليات  تقوده  الــذي  التحالف  ريتشاردز  وانتقد 

املطاف نحتاج الى قوات أرضية لتحقيق األهداف التي حددناها ألنفسنا. واعتبر 
أن كل ما ستفعله الضربات الجوية هو تدمير عناصر داعش، ولن تحقق هدفنا 

االستراتيجي«. 
منذ قمة حلف شمال األطلسي األخيرة التي عقدت في ويلز البريطانية في شهر 
سبتمبر/أيلول املاضي، وحتى قمة بروكسل األخيرة، وما بينهما من اجتماعات 
ثنائية ومتعددة، يظهر العالم من دون أي استراتيجية مقنعة وقادرة على مواجهة 
التوافق على »خطة عمل«  العاملية عــاجــزة حتى عــن  الــقــوى  بــل تظهر  »داعـــش«، 

توقف تمدد »داعش« إن لم يكن في قدرتها القضاء على التنظيم املتطرف.

نتائج عكسية لقمة بروكسل

ملــواجــهــة تنظيم »داعـــــش«، مــقــابــل اســتــمــرار 
وقــال  الوطنية.  واملصالحة  اإلصـــاح  عملية 
املــــســــؤول الـــــذي يــشــغــل مــنــصــبــًا وزاريـــــــًا في 
خال  الجديد«،  لـ«العربي  العبادي،  حكومة 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــن الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بروكسل، إن »أربع دول عربية، واحدة منها 
ــم مــبــاشــر  ــدعـ خــلــيــجــيــة، وعــــــدت الـــعـــبـــادي بـ
ومفتوح ماديًا وعسكريًا وسياسيًا ملواجهة 
مشاكله الداخلية، وأبرزها تنظيم داعش، في 
أطلقها  الــتــي  حــال استمرت عجلة اإلصـــاح 

مه السلطة«. وأكد املسؤول، 
ّ
األخير منذ تسل

ل عدم الكشف عن اسمه، أن »وزير 
ّ

الــذي فض
الخارجية السعودي سعود الفيصل سيزور 
بغداد قريبًا لإلعان عن فتح صفحة جديدة 
ــــرى عــلــى  ــقــــًا الجـــتـــمـــاع جــ بــــن الـــبـــلـــديـــن، وفــ
هامش مؤتمر بروكسل ملكافحة اإلرهاب بن 
العبادي والفيصل وبترتيب مسبق من وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جـــون كـــيـــري«. وأشـــار 
املصدر إلى أن »ممثلن عن تلك الدول أكدوا، 
ملساعدة  اســتــعــدادهــم  على  مــبــاشــر،  وبشكل 

العراق ماليًا لتجاوز أزمته الحالية من دون 
الــلــجــوء إلـــى إعـــان خــطــة الــتــقــشــف الوطنية 

التي كشف عنها العبادي«.
ــه، طـــالـــبـــوا  ــفــــســ ــًا لـــلـــمـــصـــدر نــ ــ ــقـ ــ لـــكـــنـــهـــم، وفـ
ــفــه املــالــكــي مــن دمــــار جــراء 

ّ
ـــ«إصـــاح مــا خــل بـ

سياسته الطائفية والعنصرية بن الطوائف 
العراقية املختلفة. وهو ما أكد عليه العبادي 
في حديثه مع بعض ممثلي تلك الدول بقوله 
ــد تــأخــذ  ــ إن عــمــلــيــة اإلصـــــــاح مـــســـتـــمـــرة، وقـ
وقتًا لكنها ستتحقق في النهاية ولن يكون 

العراق ضمن أي محور مضر بمصالح دول 
املنطقة«. وحول ذلك، يقول املحلل السياسي 
الــجــديــد«، إن  لـ«العربي  فــؤاد علي،  الــعــراقــي، 
ــدأت بـــأولـــى خــطــوات  ــ »دواًل عــربــيــة مــهــمــة بـ
اإليراني  ـ  السوري  الحلف  العراق من  سحب 
الــروســي، وبــدعــم أميركي واضـــح«. وبينما  ـ 
يــوضــح أن الــتــحــوالت »لــن تــكــون عــدائــيــة من 
نظام األسد، بسبب الضغط اإليراني املعروف 
على بغداد في هذا امللف، غير أنها لن تكون 

داعمة له كحكومة املالكي السابقة«.

العراقي،  النفط  األكبر من  الكمية  تنتج  التي  البصرة،  شّكلت محافظة 
إدارة  بشأن  بغداد  التفاوض مع حكومة  لتتولى  البصرة«  نفط  »هيئة 
االتفاق  على  فعٍل  كرّد  الجنوبية،  المحافظة  في  النفطية  الثروة 
الذي ُعقد قبل أيام بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم 
كردستان. وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات في مجلس محافظة 

البصرة أحمد السليطي إن المحافظة »تطالب بحقوقها الدستورية«.

البصرة على خطى كردستان

منذر بدر حلوم

أمــــر مـــألـــوف أن تــعــلــن شــركــة ما 
مــســابــقــة لــتــعــيــني مـــــــدراء أعـــمـــال 
ــانــــب لــرفــع  وخــــبــــراء تـــســـويـــق أجــ
ــديــهــا وتــحــســني  ــاج ل ــتــ ســـويـــة اإلنــ
ــبــضــائــعــهــا، أّمــــــا أن  تــســويــقــهــا ل
تعلن دولة مسابقة لتعيني وزراء 
فــــي حـــكـــومـــتـــهـــا، فــــأمــــر يــصــعــب 
فهمه فــي إطــار احــتــرام املواطنني 
ومقدراتهم الذهنية ومواصفاتهم 
األخـــالقـــيـــة، خـــاصـــة أن الــحــديــث 
يدور عن شغل املناصب املعروفة 
بــمــمــارســة الـــفـــســـاد. هــــذه ليست 
فــانــتــازيــا، إنــمــا هـــي حـــال الــدولــة 
ــة الـــيـــوم الـــتـــي يــديــرهــا  ــيــ األوكــــرانــ
ــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو  ــتـ ــيـ ــيــــس بـ ــــرئــ ال
ولــكــن،  الــشــركــات.  إدارة  بطريقة 
هـــل يــصــلــح الــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة 
بوصفها شركة خاصة؟ إذا كان 
األمـــــر كـــذلـــك، فــالــشــركــة تخسر 
وتتم تصفيتها ملصلحة  وتفلس 
عّمالها.  ح  وُيــســرَّ الكبار،  الدائنني 
فهل يــجــوز إعـــالن إفـــالس الــدولــة 
أي  ممتلكاتها ملصلحة  وتصفية 
الشعب مجرد عمالة  أن  أم  أحــد؟ 
يمكن االستغناء عنها، ولكن، أين 
ُيلقى بالشعب؟ الحكاية بدأت مع 
تعديل  األوكــرانــي  الرئيس  اقتراح 
القوانني بما يسمح بتعيني أجانب 
نوفمبر/ ففي 27  الــحــكــومــة.  فــي 
تشرين الثاني املاضي، نقلت »ريا 
بوروشينكو  رســالــة  نوفوستي« 
إلى البرملان، وجاء فيها:« فكرتي 
تــقــول بــتــعــديــل الــقــوانــني، إلعــطــاء 
الـــحـــق بـــاســـتـــقـــدام األجــــانــــب إلـــى 
ذلك  فــي  بما  الحكومية  الــوظــائــف 
الـــــــــــــوزراء«. ومـــنـــحـــهـــم الــجــنــســيــة 
األوكـــرانـــيـــة بــصــورة عــاجــلــة. تبع 
ذلـــك إعــــالن صــحــيــفــة »فــيــســتــي« 
 Pederson &« ــة  شـــركـ أن  عــــن 
 »Partners и WE Korn Ferry
مـــدراء  عــن  بالبحث  املتخصصة 
ـــلـــفـــت بــتــرشــيــح 

ُ
ــار ك ــبــ ــال كــ ــ ــمـ ــ أعـ

ــة لـــشـــغـــل  ــيــ ــبــ ــنــ ــات أجــ ــيــ ــصــ ــخــ شــ
املــنــاصــب الــحــكــومــيــة األوكــرانــيــة، 
ــار 24 مــرشــحــًا.  ــيـ ــتـ ــم اخـ وأنــــــه تــ
ــــت.رو« بـــأن  ــيـ ــ ــولـ ــ وأفـــــــاد مـــوقـــع »بـ
رئيس الوزراء األوكراني أرسيني 
يــاتــســيــنــيــوك طـــرح عــلــى الــبــرملــان 
ــة عــلــى تــرشــيــح املــواطــنــة  ــقـ املـــوافـ
األميركية نتاليا ياريسكو لشغل 
ــر املـــالـــيـــة، واملـــواطـــن  ــ مــنــصــب وزيـ
الجورجي ألكسندر كفيتاشفيلي 
ــر الــصــحــة،  ــ ــ لــشــغــل مــنــصــب وزي
ــيـــتـــوانـــي إيــــــــواراس  ــلـ واملـــــواطـــــن الـ
منصب  لشغل  أبراموفيتشوس، 
وفي  االقــتــصــاديــة.  التنمية  وزيـــر 
السياق، نقل املوقع إياه قول باِفل 
بيوتر  كتلة  النائب عن  روزينكو، 
بوروشينكو، »من املقرر أن يشغل 
الوظائف  تلك  األجــانــب  املواطنون 
ــة تــقــلــيــديــا بـــالـــفـــســـاد«.  ــعــــروفــ املــ
وهكذا يصبح الفساد سمة قومية 
ــعـــوب دون  خـــاصـــة بــبــعــض الـــشـ
غيرها، وال عالقة به ببنية السلطة 
وآلياته.  ــه  وأدواتــ الحكم  ووســائــل 
األوكــرانــي  الشعب  ع 

ّ
سيتمت فهل 

بشوكوالتة رئيسه امللقب بـ »ملك 
أخرى  طبخة  أن  أم  الشوكوالتة«، 

تعد له؟

للحديث 
تتمة

دولة 
أْم شركة؟

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــاءات إســرائــيــل بــأن »منظومة القبة  على الــرغــم مــن ادعــ
الحديدية حققت في العدوان على غزة إنجازات هائلة، 
ــتــــراض نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــصـــواريـــخ  وتــمــكــنــت مـــن اعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــصــل لــغــايــة 90 فـــي املـــائـــة«، إال أن هــذه 
ملنظومة  الترويج  في  إسرائيل  لم تساعد  »اإلنــجــازات« 
القبة الحديدية وبيعها في األسواق العاملية. فقد كشف 
أنه  االقــتــصــاديــة،  مــاركــر«  مــوســع لصحيفة »ذي  تقرير 
»على الرغم من التوقعات العالية، واالهتمام الذي أبدته 
دول مختلفة، إال أن ذلك لم يترجم بعد إلى صفقات لبيع 
األسلحة من هذه املنظومة للدول األخرى«. وذكر التقرير 
 تغطية إعاميًا في الحروب التي 

ّ
أن »أحد األوجــه األقــل

القتال  تشنها إسرائيل، هو استخدام إسرائيل ميادين 
كميادين تجارب أولية لألسلحة الجديدة التي تطورها، 
فإذا نجحت األسلحة الجديدة ميدانيًا في تحقيق الغاية 
منها، يكون ذلك بمثابة أفضل دعاية لتسويقها عامليًا«.

واعتبرت الصحيفة أن »هذا األمر قد ينقلب على إسرائيل، 
خصوصًا في حال لم يشتر الجيش اإلسرائيلي األسلحة 
اإلسرائيلية،  األسلحة  شــركــات  طّورتها  التي  الجديدة 
مــا ســيــحــول دون وصــولــهــا لــألجــهــزة األمــنــيــة العاملية 
 على 

ً
واألســـواق العاملية ألن عــدم شرائها سيكون دليا

عدم نجاعتها«.
ورأت الصحيفة أن »العدوان األخير على غزة تحت اسم 
الــجــرف الــصــامــد، لــم يــكــن استثنائيًا أو شـــاذًا فــي هــذا 
املضمار. فعلى الرغم من النجاح الذي حققته منظومة 
القتال واعتراض صواريخ  القبة الحديدية، في ميادين 

ــإن ســلــطــة تــطــويــر األســـلـــحـــة اإلســرائــيــلــيــة،  ــة، فــ ــقـــاومـ املـ
رفـــائـــيـــل، تـــواجـــه صــعــوبــات فـــي تــســويــق املــنــظــومــة في 
رأين  الصحيفة  برز 

ُ
ت السياق،  وفــي  العاملية«.  األســواق 

ل الصناعين العسكرين 
ّ
مختلفن: من جهة، يؤكد تكت

التابعن لــوزارة األمــن، أن »الــعــدوان على غزة من شأنه 
أن يــدفــع بتسويق األســلــحــة اإلســرائــيــلــيــة«. فــي املقابل، 
»إلفيت«  وشركة  اإلسرائيلية،  الجوية  الصناعات  ل 

ّ
قل

ُ
ت

الـــتـــي تــنــتــج مــنــظــومــات تــكــنــولــوجــيــة عــالــيــة الــتــطــور، 
كشبكات الرادار واإلنذار املبكر، من فرص تسويق »القبة 
الــرغــم من  الــســاح العاملية. على  الحديدية« فــي أســـواق 
اعترافهما بأن العدوان على غزة زاد من االهتمام العاملي 
باملنظومة، إال أن تأثير ذلك على إبرام صفقات تجارية 

يبقى هامشيًا.
الــدول  بــن  التي تصنف  أن »إســرائــيــل  التقرير  ويكشف 
املتطورة،  العسكرية  التكنولوجية  للصناعات  املنِتجة 
تحتل املرتبة الثامنة عامليًا في سوق بيع الساح، وهي 
مكانة مرموقة، مقارنة بهوية منافسيها في هذه السوق، 
وأهمهم الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا«. 
تعيق  التي  الرئيسية  العوامل  »أحــد  أن  التقرير  ويــبــّن 
بــيــع هــــذه األســلــحــة مـــن مــنــظــومــة الــقــبــة الـــحـــديـــدة، هو 
حقيقة عدم وجود طلب عاملي على األسلحة املستخدمة 
ضد املدنين والتجمعات السكنية املأهولة«. ودفع هذا 
ــر ســلــطــة تــطــويــر األســلــحــة اإلســرائــيــلــيــة »رفــائــيــل«  األمــ
إلـــى الــبــحــث عــن آفــــاق بــديــلــة، وهـــي تــعــمــل عــلــى تطوير 
منظومات مشابهة للقبة الحديدية، من أجل استخدامها 
مــن قــبــل الــقــوات الــبــحــريــة، أو مــن أجـــل حــمــايــة املنشآت 
االستراتيجية. ومع ذلك لم تنجح بعد في الحصول على 

طلبات وعقود لشراء هذه املنظومات. ونقلت الصحيفة 
عــن نائب مدير عــام »رفــائــيــل«، أورون أورفـــن، قوله إن 
»عمليات شراء األسلحة وإبرام الصفقات ال تتّم بسرعة، 
«. ويشرح »علينا إقناع الجهة 

ً
بل تستغرق وقتًا طويا

عملية  فتستغرق  وفاعليته،  الساح  بجدوى  املشترية 
إتــمــام الــصــفــقــات أحــيــانــًا مــن ثـــاث إلـــى خــمــس ســنــوات. 
على أن ذلــك مــرهــون أيــضــًا بــمــدى حــاجــة الــطــرف اآلخــر 
لهذا النوع من الساح، وما إذا كان مائمًا الحتياجات 

باده العسكرية واألمنية«.
ــرب عــلــى  ــحــ ــم خـــــال الــ ــــن إلـــــى أن »مـــــا تــ ــفـ ــ وأشــــــــار أوريـ
غــــزة والــتــغــطــيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي حــظــيــت بــهــا األســلــحــة 
اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، مــثــل الــقــبــة الــحــديــديــة وغــيــرهــا، 
يساعد بشكل أساسي في تحسن وخدمة صورة سلطة 
لكن ذلك ال يترجم بالضرورة  تطوير األسلحة رفائيل، 

إلى صفقات وطلبات لشراء األسلحة«.
صّدر سنويًا أسلحة بقيمة تصل 

ُ
وأضــاف أن »رفائيل ت

إلى 4.5 مليارات دوالر، والجزء األكبر من منتجاتها هي 
الصواريخ املتطورة من طراز سبايك«. وباإلضافة لذلك 
يبّن التقرير أن »الصناعات الجوية اإلسرائيلية تصّدر 
ثــاث مليارات دوالر«.  بــدورهــا أسلحة بقيمة تزيد عن 
وتبيع إسرائيل األسلحة لعدد كبير من الدول االفريقية 
املــتــورطــة فــي نــزاعــات عسكرية إقليمية، بــاإلضــافــة إلى 
عتبر من أكبر الدول 

ُ
دول مثل الهند والبرازيل، والتي ت

أكبر  الهند،  اإلسرائيلية. وتشتري  املستوردة لألسلحة 
مستورد للساح من إسرائيل، منظومات للدفاع الجوي 
ودبـــابـــات ومــصــفــحــات، بــشــكــل أســـاســـي. وفـــق الــتــقــاريــر 

اإلسرائيلية.

عدوان غزة لم يُساعد إسرائيل في تسويق »القبة الحديدية«

تحليل اخباري

أفادت صحيفة »هآرتس« 
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، أمــــــس 
ــيــــس  رئــ أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
الحكومة بنيامني نتنياهو 
ــــب بـــــإخـــــراج الـــحـــركـــة  ــال طــ
ــالـــيـــة  ــشـــمـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
ــخ رائـــــــد  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ب
صالح عن القانون، إال أن 
»الشاباك« رّد بأن الحركة 
ــة تـــعـــتـــمـــد فــي  ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
اســتــشــارة  عــلــى  نشاطها 
قـــانـــونـــيـــة دائــــمــــة، وتــعــمــل 
ــد؛ لـــتـــفـــادي  ــ ــديـ ــ ــذر شـ ــحــ بــ
ــا حــــركــــة  ــهــ ــنــ اإلعـــــــــــــالن عــ

محظورة. 

الجو  لسالح  تابعة  طــائــرة  قصفت 
شاحنة  الخميس،  ــس  أم الــعــراقــي، 
مدينة  في  اإلغاثية  بالمواد  محملة 
بحسب  األنــبــار،  بمحافظة  الفلوجة 
لـ«العربي  أمني  مصدر  كشفه  مــا 
الجديد«، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين 
وإصابة 9 آخرين«، وهو ما تاله قصف 
حافلة لنقل الركاب، نوع »كيا«، كانت 
مما  أفراد،   7 من  مكونة  عائلة  تقل 

أسفر عن مقتلهم في الحال«.

حيدر  العراقي  الـــوزراء  رئيس  ينوي 
قضائي  ــرار  ــ ق ــدار  ــ إصـ الـــعـــبـــادي، 
يثبت  ــن  ــل م أمــــوال ك ــادرة  ــص ــم ب
في  الفساد  ملفات  في  ضلوعه 
بحسب  والدفاع،  الداخلية  وزارتــي 
ما  وهو  الجديد«،  »العربي  مصادر 
»التحالف  في  قيادات  منه  حــّذرت 
الـــوطـــنـــي« الــحــاكــم خـــوفـــًا من 
قد  اإلجــراء  كون  األمنية،  تداعياته 

يطال نوري المالكي )الصورة(.

استهداف مدنيين 
ومواد غذائية
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ــيــــل  بـــــــات اإلعــــــــــان عـــــن رصـــــــد أقـــــمـــــار إســــرائــ
ــيــــة لــحــركــة  االصـــطـــنـــاعـــيـــة تــــجــــارب صــــاروخــ
ــن قـــطـــاع غـــــزة إلـــــى الـــبـــحـــر، فــي  ــــاس« مــ ــمـ ــ »حـ
األسبوعن األخيرين، خبرًا يوميًا في وسائل 
اإلعام اإلسرائيلية والدولية. وزادت إسرائيل 
من جرعة األخبار والتصريحات األمنية التي 
تــتــحــدث عـــن تـــجـــارب صـــاروخـــيـــة لــلــمــقــاومــة 
ــة الــجــيــش،  ــ فـــي الــقــطــاع. مــنــهــا مـــا نــقــلــتــه إذاعـ
بــأن مثل هذه  لــم تسّمها،  أمنية  عــن مــصــادر 
التجارب انتهاك لوقف إطاق النار املبرم، غيّر 
أنــه ليس فــي االتــفــاق املــوقــع برعاية مصرية، 
ــــى مـــنـــع املـــقـــاومـــة مــــن الــتــجــهــيــز  مــــا يــشــيــر إلـ
أنها  »حـــمـــاس«  ــخــفــي 

ُ
ت وال  املــقــبــلــة.  للمعركة 

االحــتــال،  مــع  املقبلة  للمعركة  نفسها  تجهز 
كحق طبيعي مرتبط ببقاء االحتال لألرض 

ويــــرى املــحــلــل الــســيــاســي، إبــراهــيــم املــدهــون، 
فـــي اإلعــــانــــات اإلســرائــيــلــيــة املـــتـــكـــررة بــشــأن 
 االحتال ال 

ّ
التجارب الصاروخية من غزة، أن

يــزال يشعر بــأن الحرب األخــيــرة على القطاع 
 الحصار الخانق على غزة، 

ّ
جد نفعًا، وأن

ُ
لم ت

املــصــري والــــذي يشمل  التضييق   عــن 
ً
فــضــا

املنطقة العازلة، لم يؤثر استراتيجيًا في قدرة 
»حماس« على تطوير نفسها وقدراتها.

 
ّ
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــــون لــ ــدهـ ــ ويــــقــــول املـ

ــّرة عــلــى  ــ ــــصــ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ُم ــ ــــاس« مـ ــمــ ــ »حــ
والتجهيز  الــعــســكــريــة  منظومتها  اســتــكــمــال 
ألي مــواجــهــة مــقــبــلــة، ســــواء كــانــت قــريــبــة أو 
بـــعـــيـــدة، لــكــنــه يــســتــبــعــد أن تـــكـــون مــثــل هــذه 
اإلعـــانـــات مــن قــبــل إســرائــيــل، تحريضًا على 

خوض حرب جديدة ضد القطاع.
بالتأكيد  االحـــتـــال   

ّ
أن إلـــى  املـــدهـــون  ويــشــيــر 

يـــســـتـــغـــل مــــثــــل هــــــــذه اإلعــــــــانــــــــات املــــتــــكــــررة 

الفلسطينية، إلى جانب غياب أي أفق لتسوية 
أن  الفلسطينين حقهم. غيّر  أن تعطي  يمكن 
الدين  العسكرية، كتائب عز  الحركة وذراعها 
قان على االتهامات اإلسرائيلية 

ّ
القسام، ال تعل

إلــى  تــخــفــيــان سعيهما  ال  كــانــتــا  وإن  كــثــيــرًا، 
العمق  لضرب  صاروخية  منظومات  تطوير 
من  القول  »حــمــاس«  تريد حركة  اإلسرائيلي. 
هذه التجارب، إلى جانب تجهيزها للمعركة 
املــقــبــلــة واســـتـــعـــداداتـــهـــا ملـــواجـــهـــة قــــد تــبــدو 
ــــاق والــحــصــار  قــريــبــة فـــي ظـــل اســتــمــرار اإلغـ
 
ّ
ــزة، إن وعــــدم الــتــقــدم فــي مــلــف اإلعـــمـــار فــي غــ

كــــل إجـــــــــراءات الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، بـــمـــا فــيــهــا 
تؤثر  لم  أقامتها مصر،  التي  العازلة  املنطقة 
قدراتها  وتــطــويــر  التجهيز  على  قــدرتــهــا  فــي 
عن  بدائل  واستحداث  واستخدام  العسكرية 
تلك التي كانت تجلبها إلى غزة، وصار صعبًا 

.
ً
وصولها أو مستحيا

الــقــطــاع ولــضــمــان اســتــمــرار  للتحريض ضــد 
 عن التنصل 

ً
الحصار وتسويقه دوليًا، فضا

من مسؤولياته عن الجرائم التي جرت في غزة 
 »حماس« 

ّ
خال عدوانه األخير. ويلفت إلى أن

خـــرجـــت بــعــبــر كـــثـــيـــرة مــــن الــــحــــرب األخــــيــــرة، 
ــلـــى تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات  ــد تـــعـــمـــل عـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ

املختصن لديها في التجهيز واإلعداد. 
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت الــخــبــيــر الــفــلــســطــيــنــي في 
الشؤون اإلسرائيلية، عامر خليل، في حديث 
إســرائــيــل مهتمة   

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«،  لـ«العربي 

وتـــريـــد أن تــعــرف كـــل مـــا يــجــري فـــي الــقــطــاع، 
بها  تــقــوم  الــتــي  الفلسطينية  واالســتــعــدادات 
قوى املقاومة وخصوصًا »حماس« للمواجهة 
إلــى رغبة   ذلــك يــعــود 

ّ
أن املقبلة. ويـــرى خليل 

ــتـــال فـــي أن ال يــفــاجــأ بــمــا تــمــتــلــكــه غــزة  االحـ
و«حماس«، وليكون مستعدًا ألي تطور ممكن 
الهجومية  األنــفــاق  فاجأته  بعدما  يحدث،  أن 

الـــتـــي حــفــرتــهــا الــحــركــة أســـفـــل الـــحـــدود وفــي 
األخير.  الــعــدوان  عمقه وأربكت حساباته في 
 اإلعـــانـــات اإلســرائــيــلــيــة املــتــكــررة، 

ّ
ويــقــدر أن

لتبرير أي خطوة  ربما يستخدمها االحتال 
وأخــذهــا  الــقــطــاع،  أو عسكرية ضــد  سياسية 
ــالــــب بــرفــع  ــار واملــــطــ ــ ــمـ ــ كـــحـــجـــة لــتــعــطــيــل اإلعـ
الــحــصــار واســتــمــرار إغــــاق املــعــابــر، ولــلــقــول 
يــســتــدعــي ردًا عمليًا  غــــزة  فـــي  يــحــدث  مـــا   

ّ
إن

وعسكريًا.
مثل   

ّ
تستغل قــد  إســرائــيــل  أن  خليل  ويعتقد 

هذه التجارب، لتنفيذ عمليات محدودة ضد 
اغتيال  أو  التصنيع،  ورش  كقصف  الــقــطــاع، 
بالتصنيع،  عــاقــة  لــهــا  عسكرية  شخصيات 
الفــتــًا إلــــى أن رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــًا عــلــى إبــقــاء  ــمـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو يـــصـــّر دائـ
اإلسرائيلين جاهزين لخوض أي حرب عبر 

حديثه عن التهديدات الدائمة.

تجارب المقاومة 
الصاروخية تقلق االحتالل

الذي  التصويت،  أن هــذا  الرغم من  إس(. على 
جاء بواقع 256 صوتًا مؤيدًا مقابل 79 صوتًا 
معارضًا، يعد أوليًا من أجل التصويت بشكل 
نهائي خال األشهر املقبلة على مسودة قرار 
بهذا الصدد، إال أن املعارضن للمقاطعة بدأوا 
بحملة »تشهير« ضد االتحاد تتهمه بمعاداة 
قضائية  دعـــاوى  برفع  التهديد  مــع  السامية، 
لسحب الدعم املادي الحكومي من الجامعات أو 
األقسام التي تدعم حملة املقاطعة. ولم تنجح، 
أو  الصهيونية  املؤسسات  مــن  أي  اآلن،  حتى 
األشـــخـــاص فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي كسب 
التي رفعوها ضد اتحادات  الــدعــاوى،  أي من 
أكــاديــمــيــة أخـــرى صـــوت أعــضــاؤهــا بالتأييد 
ثير 

ُ
ت الـــدعـــاوى  هـــذه  أن  إال  املــقــاطــعــة،  لحملة 

اللغط اإلعــامــي وتــحــاول الضغط  الكثير من 
عــلــى املــتــبــرعــن األثــــريــــاء لــلــجــامــعــات لــوقــف 
التي  الصعوبات  وعــن  املستقبلية.  تبرعاتهم 
يواجهها مؤيدو املقاطعة، تقول األستاذة في 
قسم التاريخ بجامعة جورج تاون في مدينة 
ــكــر، لـــ«الــعــربــي الجديد«، 

َ
واشــنــطــن، جــوديــث ت

تحويل  مــن  تمكنوا  للمقاطعة  »املــعــاديــن  إن 
كر 

َ
هــذا املــوضــوع إلــى أمــر سجالي«. وتــؤكــد ت

أن الكثير من االتــحــادات األكاديمية األخــرى« 
تنتظر قرار التصويت النهائي في ميسا، في 
الفترة املقبلة بترقب، ألن تأييد ميسا سيعني 
أخــرى  أكــاديــمــيــة  اتــحــادات  الكثير وسيشجع 

على القيام بذلك«.
وكانت بعض االتحادات األكاديمية األميركية 

نيويورك ـ ابتسام عازم

صّوت أغلبية أعضاء املؤتمر السنوي التحاد 
ــات الــشــرق األوســــط ألمــيــركــا الشمالية،  دراســ
»مــيــســا«، الــــذي انــعــقــد بــمــديــنــة واشــنــطــن من 
22 إلـــى 25 مــن الــشــهــر املـــاضـــي، لــصــالــح فتح 
النقاش والتصويت خال األشهر املقبلة على 
تلبية النداء الفلسطيني باملقاطعة األكاديمية 
الرسمية،  اإلســرائــيــلــيــة  للمؤسسات  والفنية 
كــجــزء مـــن حــمــلــة املــقــاطــعــة الــعــاملــيــة )بـــي دي 

قـــد فــتــحــت الــنــقــاش والــتــصــويــت عــلــى تــأيــيــد 
املــقــاطــعــة األكـــاديـــمـــيـــة إلســـرائـــيـــل أو عــدمــهــا، 
ومـــن أبــرزهــا »اتــحــاد الـــدراســـات األمــيــركــيــة«، 
الــذي أيــد أعضاؤه املقاطعة، األمــر الــذي فاجأ 
ــده.  جـــهـــات عـــــدة وأدى إلـــــى حــمــلــة قـــويـــة ضــ
ويعّد »اتــحــاد الــدراســات األميركية« األهــم إذ 
املنظمات  وخــســرت  فــعــال.  عضو   2700 يضم 
اآلن  حــتــى  األكــاديــمــيــة،  للمقاطعة  املــعــارضــة 
على األقل، أربع قضايا في املحاكم األميركية 
ــراءات أخــرى بحق  حــول سحب التمويل وإجــ
اتـــحـــادات وكــلــيــات أيـــدت املــقــاطــعــة فــي كــل من 

واليات نيويورك وألينوي ومارياند.
وعـــن الــوضــع الــقــانــونــي، تــقــول األســـتـــاذة في 
القانون بجامعة جورج ميسن في فيرجينيا، 
نـــورا عــريــقــات، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »مــن 
ــايـــا ألن  ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــتـــم كـــســـب هــ الـــصـــعـــب أن يـ
حرية  بموجب  محميون  واملؤيدين  األساتذة 
األمــيــركــي.  الــدســتــور  يضمنها  الــتــي  التعبير 
ولكن ما يمكن أن يحدث هو أن تضغط هذه 
لكي  فــي واليتها  الــنــواب  أحــد  املنظمات على 
ــوم بــتــقــديــم طـــلـــب لــســحــب الــــدعــــم إلحــــدى  ــقـ يـ
املحتمل  أنه »من  إلى  املؤسسات«، كما تشير 
كــذلــك أن يــتــمــكــنــوا مـــن ســحــب الـــدعـــم لــبــرامــج 
، فـــي مـــا يتعلق 

ً
تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة مـــثـــا

بــدراســات الــشــرق األوســـط«، وتلفت إلــى أنهم 
»يحاولون نشر سياسة التخويف بن أعضاء 

االتحاد لكي ال يؤيد هؤالء املقاطعة«.
بفروعها  األميركية  املقاطعة  حركة  وسجلت 

املــخــتــلــفــة نــجــاحــات مــلــحــوظــة أخـــيـــرًا، وعــلــى 
ــدة، مــــن بــيــنــهــا ســـحـــب الــكــنــيــســة  ـــ أصــــعــــدة عــ
املشيخية، في شهر يونيو/ حزيران املاضي، 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، اســتــثــمــاراتــهــا املــاديــة، 
وبـــيـــع أســهــمــهــا فـــي ثــــاث شـــركـــات أمــيــركــيــة 
ــي املـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــا فــ ــهـ ــاتـ ــتـــجـ ــنـ ــدم مـ ــخــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ت

ــي األراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
املــحــتــلــة فـــي دعــــم جــيــش االحـــتـــال عــلــى قمع 
الفلسطينين. وتمكن حراك »أوقفوا السفينة«، 
وهو جزء من حركة املقاطعة، من منع سفينة 
»زيم« اإلسرائيلية من الرسو وإنزال حمولتها 
عــلــى الــشــاطــئ الــغــربــي لــلــواليــات املــتــحــدة في 
ــــطـــــس/آب املـــــاضـــــي، مـــمـــا اضـــطـــر  ــــسـ شـــهـــر أغـ
السفينة إلى العودة محملة بأغلب حمولتها 

بعد أربعة أيام من التصدي لها.
ووقع مئات األساتذة في الجامعات األميركية، 
عـــلـــى عــــرائــــض مــخــتــلــفــة تـــأيـــيـــدًا لــلــمــقــاطــعــة، 
كما يــرفــض هـــؤالء املــشــاركــة فــي أيــة مشاريع 
مدعومة أو تشترك فيها جامعات إسرائيلية. 
وقامت املنظمة الصهيونية »عمخا« ومقرها 
ــثـــر مــــن 200 أســـتـــاذ  كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــوضـــع أكـ
جــامــعــي فـــي حــقــل دراســــــات الـــشـــرق األوســــط 
على الائحة السوداء، مطالبة طابهم بنشر 
أسمائهم ومشاركتها مع عائاتهم وعدم أخذ 
دروســهــم، وذلـــك لتوقيع هـــؤالء على عريضة 
بسبب  اإلسرائيلية  الجامعات  ضــد  مقاطعة 
تعاونها الوثيق مع الجيش واحتجاجًا على 

الحرب األخيرة على غزة.

»ميسا« تحّقق انتصارًا جديدًا لمقاطعي إسرائيل
تقرير

أيد 256 صوتًا القرار مقابل 79 معارضًا )غالي تيبون/فرانس برس(

على هامش الحدث
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يؤّدي كيري دورًا في التحضير لزيارة الفيصل إلى بغداد )فرانس برس(

ال ُتخفي »حماس« تجهيز نفسها للمعركة )عبد الحكيم أبو رياش(

تقرير



صنعاء ـ عادل األحمدي

تواجه الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، 
ضغوطًا سياسية واقتصادية خليجية، جراء 
سيطرة جماعة »أنصار الله« )الحوثين( على 
مؤسسات الدولة، في وقٍت وصل فيه مبعوث 
ــــن الــــعــــام ملــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  األمــ
ــاء، فــــي زيـــــارة  ــعـ ــنـ صـــالـــح الــقــنــيــعــيــر إلـــــى صـ
املــاضــي.  لــه منذ سبتمبر/أيلول  األولـــى  هــي 
والتقى القنيعير، يوم الثاثاء، رئيس الوزراء 
بــــحــــاح، وأعــــلــــن عــــن دعـــــم مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
للحكومة. وقال إن »مجلس التعاون يقف إلى 
جانب الشرعية في اليمن، انطاقًا من حرصه 
على وحدتها وأمنها واستقرارها. وإنه على 
ثقة أن أبناء اليمن لن يتركوا وطنهم تتقاذفه 
رياح الخافات واملصالح الضيقة«، على حّد 
له  الثانية  القنيعير،  تعبيره. وتتزامن زيــارة 
منذ تعيينه، واألولى بعد سيطرة الحوثين 
ــي مجلس 

ّ
ــن تــبــن ــاء عـ ــبـ ــع أنـ عــلــى صـــنـــعـــاء، مـ

التعاون ملبادرة خليجية ثانية بن األطراف 
التي  العام 2011  مــبــادرة  غــرار  اليمنية، على 

عدن ـ فارس الجالل

أعــــــــــــادت األطــــــــــــــراف اإلقــــلــــيــــمــــيــــة، وتــــحــــديــــدًا 
وال  اليمن،  في  لتحركاتها  الزخم  الخليجية، 
ســيــمــا مــنــذ أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، 
ــلــــوي، قـــبـــل فـــتـــرة وجــــيــــزة، عــن  يـــوســـف بــــن عــ
اليمن  يــســيــر  الــتــي  الخليجية  ــبـــادرة  املـ وفــــاة 
قد  الــســعــوديــة  وكــانــت   .2011 مــنــذ  بموجبها 
ــبــــادرة األولـــــى فـــي ذلــــك الـــحـــن، بما  قـــدمـــت املــ
يراعي رؤية الثاثي الذي كان يحكم صنعاء، 
 بـــأحـــزاب املــؤتــمــر واإلصــــــاح والــلــقــاء 

ً
مــمــثــا

املشترك، كما حظيت بدعم دولي، وتحديدًا من 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي.

ــلــــى املـــــبـــــادرة  ــانــــي عــ ــمــ ــعــ ــكــــم الــ وتــــــرافــــــق الــــحــ
تــزايــد فــي التسريبات  بــاملــوت، مــع  الخليجية 
عن مبادرة جديدة تطرح عن طريق السلطنة، 
وتأتي لتمثل رؤيــة القطب الجديد الــذي بات 
يــتــحــّكــم فــي املــشــهــد الــســيــاســي الــيــمــنــي، وهــم 
الحوثين، وتقف خلفهم إقليميًا إيران، ودوليًا 

تّم بموجبها نقل السلطة من الرئيس السابق 
ــذاك عبد  عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح إلـــى نــائــبــه آنــ
ربــه منصور هـــادي، الـــذي أصــبــح رئيسًا في 
فبراير/شباط 2012. وال تتوفر تأكيدات من 
مصادر رسمية خليجية حول وجود مبادرة 
ــدا عــــن دعــــوة  ــ جــــديــــدة يــتــبــنــاهــا املـــجـــلـــس، عـ
أطلقها وزير الخارجية العماني، يوسف بن 
عــلــوي بــن عبد الــلــه، الشهر املــاضــي. وكشف 
الكشف  رفــض  لع، 

ّ
مط يمني  حكومي  مصدر 

عن اسمه، في حديث لـ »العربي الجديد«، أن 
الــدول الخليجية اتفقت على عدم  »حكومات 
تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم تصحيح 
على  امليليشيات  بسيطرة  الــخــاص  الــوضــع 

مؤسسات الدولة«.
وذكر املصدر أن »دول مجلس التعاون، وفي 
مقدمتها السعودية، فقدت الثقة بقدرة القيادة 
الــيــمــنــيــة عــلــى الـــوفـــاء بـــوعـــودهـــا وجــديــتــهــا 
بــالــســعــي لـــفـــرض ســلــطــة الــــدولــــة، خــصــوصــًا 
مــع كيل االتــهــامــات ملــســؤولــن بالتقصير أو 
منذ  الحوثي  أثــنــاء توسع جماعة  الــتــواطــؤ، 
الــعــام، وصــواًل إلــى سيطرة الجماعة  حوالي 
على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول املاضي«. 
وعلمت »العربي الجديد«، أن »دولة اإلمارات 
تراجعت، في الفترة املاضية، عن تقديم مليار 
دوالر وديعة للبنك املركزي اليمني، كان من 
بــنــاء عــلــى وعـــود سابقة  املــفــتــرض تقديمها 
لــلــقــيــادة الــيــمــنــيــة«. وقــــد جــــاء هــــذا اإلجـــــراء 
الــذي يرى أن الدعم  ضمن التوجه الخليجي 
حة وليس إلى 

ّ
قد يذهب إلى الجماعات املسل

الــدولــة. وكشفت وســائــل اإلعــــام، فــي الفترة 
تعجز  قــد  اليمنية  الخزينة  أن  عــن  املــاضــيــة، 
عن دفــع رواتــب املوظفن في األشهر املقبلة، 
التزاماتهم  تقديم  عــن  املانحن  تلكؤ  بسبب 

روسيا والصن. وتؤكد مصادر دبلوماسية، 
 ،

ً
ــد«، وجـــــود مــــبــــادرة فــعــا ــديـ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ

تــزال محصورة بن  إلــى أنها ال  لكنها تشير 
والــخــارجــيــة، وتأخر  املحلية  األطـــراف  بعض 
ــات حــــول  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــبـــب الـ ــا بـــسـ ــتــــواهــ نــــشــــر مــــحــ
بالجنوب  املتصلة  وال سيما  الحلول،  بعض 
وقــضــيــتــه فـــي ظـــل مــطــلــب فـــك االرتــــبــــاط بن 
الــشــمــال والـــجـــنـــوب. وتــرتــكــز املـــبـــادرة بشكل 
املناسبة  كبير على قضية الجنوب والحلول 
لها. وعلى الرغم من أن تسريبات تحدثت عن 
متزامنة  إقليمن  فيدرالية من  املــبــادرة  تبني 
مــــع حــــق تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر لـــلـــجـــنـــوبـــيـــن، لــكــن 
مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي الـــحـــراك الــجــنــوبــي نفت 
»العربي الجديد« وجود أي مبادرات قدمت  لـ
ــه لـــم يــتــم الــتــواصــل  لـــهـــا. وتـــؤكـــد املـــصـــادر أنــ
رسميًا مع الحراك الجنوبي بهذا الخصوص، 
 عن عدم وجــود علم لديهم بمحتواها، 

ً
فضا

على الرغم من أنهم »مرحبن من حيث املبدأ 
بأي مبادرة دولية، وال سيما إقليمية، تتناول 
أنه  إلــى  املصادر  وتلفت  الجنوبية«.  القضية 
التي  األطــــراف  مــع  »ستتم مناقشة جــوهــرهــا 

تقف خلفها« عند طرحها رسميًا.
وتــوضــح املــصــادر أنــه »قــد تتم املــوافــقــة على 
املبادرة العمانية، في حال تضمنت فيدرالية 
ــة بــمــنــح حــــق تــقــريــر  ــن إقـــلـــيـــمـــن، مـــشـــروطـ مــ
املصير للجنوبين بن الوحدة واالنفصال«. 
ــي قــــبــــول األطــــــــراف  ــ ــادر تـــشـــكـــك فـ ــ ــــصــ لـــكـــن املــ
مؤكدة  كــهــذا،  بخيار  صنعاء  فــي  السياسية 
الخارجية  أن »لقاءات عقدت أيضًا في وزارة 
أطــراف سياسية يمنية،  األميركية، بمشاركة 
لــم يــشــرك فيها الــحــراك ولــم يتم إشــعــاره بما 
دار فيها، في ما يتعلق بالجنوب، باستثناء 
تسريب معلومات عن مساعي في دار الرئاسة 

للحكومة. وهو ما نفته وزارة املالية اليمنية 
سريعًا.

لــكــن املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة املــالــيــة، 
أوضــح في تصريح  الدعيس،  جميل محسن 
لوكالة األنباء اليمنية الرسمية، يوم اإلثنن، 
أن »ال أســاس من الصحة لتلك األخــبــار، وأن 
صــرف رواتـــب املوظفن مــؤّمــن«. وشــدد على 
تتركز  املالية  التي تواجهها  »الصعوبات  أن 
القائمة في  االلــتــزامــات  فــي دفــع  بشكل كبير 
الــجــانــب الــرأســمــالــي واالســتــثــمــاري، وبعض 

اليمنية لتشكيل لجنة تفاوض املعتصمن«.
وتــجــري لــقــاءات فــي أكــثــر مــن عاصمة عربية 
جنوبية  سياسية  شخصيات  بــن  وغــربــيــة، 
ــــؤولـــــن فـــــي تــــلــــك الـــــعـــــواصـــــم، وتــــطــــرح  ــــسـ ومـ
الجنوبية،  القضية  بخصوص  عــدة  مشاريع 
لــكــنــهــا تــقــدم مـــن وجــهــة نــظــر فـــرديـــة، فـــي ظل 
عدم وجود الحامل السياسي القوي للقضية 

الجنوبية.
ــي ظــــل الــــتــــطــــورات األخـــــيـــــرة فــــي الــيــمــن  ــ وفــ
وتحديدًا في الجنوب، فإن املبادرة الُعمانية 
ــيــــة مــن  ــيــــدرالــ ــنــــاريــــوهــــن: فــ ــيــ ــد تـــحـــمـــل ســ ــ قـ
بحق  »مـــشـــروطـــة«   1990 بـــحـــدود  إقــلــيــمــن 
القاهرة  املصير، وفق مشروع مؤتمر  تقرير 
الــــــذي يــتــزعــمــه الـــرئـــيـــســـان الـــســـابـــقـــان عــلــي 
ــــو بـــكـــر الـــعـــطـــاس.  نـــاصـــر مــحــمــد وحــــيــــدر أبـ
بإيران وروسيا.  واألخــيــران تربطهما عاقة 
أمــــا الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي، فــيــتــمــثــل فـــي دولـــة 
من  إقليمن، جنوبي وشمالي،  من  اتحادية 
دون حق تقرير املصير. والسيناريو األخير 
مــع حضرموت، وال سيما  قــد يخلق مشكلة 
أن الحضارم لديهم تصورهم لكيفية توزيع 
األقــالــيــم ضــمــن الــيــمــن الــفــيــدرالــي، أو ضمن 
ــــواًل إلـــى طـــرح بعضهم  ــة جــنــوبــيــة، وصـ دولــ
ســيــنــاريــو دولــــة حــضــرمــوت املــســتــقــلــة. ومــن 
املحتمل أن ال يوافقوا على أن يكونوا ضمن 

االلتزامات األخرى«. ولم ينف الدعيس وجود 
امتناع خليجي عن دعم الحكومة.

وكانت وزيرة اإلعام، نادية السقاف، كشفت 
األســبــوع املــاضــي، عــن أن الــســعــوديــة تخلت 
ــم الــحــكــومــة الــحــالــيــة. وأوضـــحـــت في  عـــن دعـ
شر بصحيفة »الجمهورية« الرسمية، 

ُ
مقال ن

أن »الــحــكــومــة الــحــالــيــة تـــواجـــه مــصــاعــب لم 
ــل، بـــمـــا فــيــهــا  ــبـ تـــواجـــهـــهـــا أي حـــكـــومـــة مــــن قـ
الــســنــد  ألن  وذلـــــــك   ،2011 ــاق  ــ ــوفـ ــ الـ حـــكـــومـــة 
ــات،  ــ ــًا فـــي األزمــ ــــذي كــنــا نــســتــنــد إلـــيـــه دائـــمـ الـ

ــم مــــن أن  ــرغــ إقـــلـــيـــم جـــنـــوبـــي واحـــــــد، عـــلـــى الــ
قيادات ومكونات الحراك والحزب االشتراكي 

يرفضون أي تقسيم للجنوب.
املتوقعة،  امليدانية  السيناريوهات  تبقى  لكن 
هي األخطر جنوبيًا، في حال استمر تجاهل 
الــحــراك الجنوبي محليًا ودولــيــًا. في  مطالب 
الحراك  في  السياسي  الناشط  يقول  السياق، 
ــنـــوبـــي، مـــحـــضـــار الـــشـــبـــحـــي، لــــ«الـــعـــربـــي  الـــجـ
تــلــبــي  ــيــــة ال  ــادرة دولــ ــ ــبـ ــ »مـ أي  إن  الــــجــــديــــد«، 
تطلعات الشارع الجنوبي، ال يمكن أن تحظى 

ــى عــنــا«. وأضــافــت 
ّ
وهـــو الــســعــوديــة، قــد تــخــل

الكبرى،  السقاف أن »مــن دون دعــم شقيقتنا 
لن تستطيع الحكومة اليمنية أن تدفع حتى 
املتهاوي  واالقــتــصــاد  املقبل،  الشهر  مرتبات 
، لـــن يــصــمــد أمـــــام الــنــفــقــات املــطــلــوبــة 

ً
أصــــــا

األخير  السعودية  »موقف  وتابعت   .»
ً
عــاجــا

مـــن الــيــمــن، هـــو بــمــثــابــة تــأنــيــب األخ األكــبــر 
لألخ األصغر الذي يعيش في مفترق طرق«. 
كــمــا اعــتــبــرتــه »بــمــثــابــة تــحــذيــر للسياسين 
اليمنين وجميع األطراف املوقعة على اتفاق 
السلم والشراكة، بأن يأخذوا االتفاق بجدية 
ويقوموا بتنفيذه بسرعة حتى ُيعاد االعتبار 

للدولة«.
ــة، الـــــجـــــار الـــشـــمـــالـــي  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــف الـ

ّ
وتــــصــــن

املنظمات  قائمة  في  الحوثي  جماعة  لليمن، 
»اإلرهابية«، وانضمت إليها أخيرًا اإلمارات، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــامــل غــيــر املـــبـــاشـــر مع 
في  األول  املسيطر  أصبحت  الــتــي  الــجــمــاعــة، 
الــعــاصــمــة مــنــذ ســبــتــمــبــر املـــاضـــي. ووُجـــّهـــت 
»التقصير  بـ  اليمنية  السلطات  إلى  اتهامات 
في بسط سلطة الدولة والتساهل مع جماعة 
الـــحـــوثـــيـــن، أثــــنــــاء تـــوســـعـــهـــا مــــن مــحــافــظــة 
صعدة أقصى الشمال وصــواًل إلى العاصمة 

صنعاء«.
وفــي مــؤشــر على عـــودة العاقة بــن صنعاء 
وطهران، بالتزامن مع تدهور عاقة الحكومة 
أخــيــرًا سفيرًا  اعتمدت صنعاء  الــريــاض،  مــع 
جــديــدًا لطهران، وهــو سيد حسن نــام. علمًا 
أن اليمن كان رفض في مــرات سابقة اعتماد 
سفير جديد إليران، على خلفية اتهامات لها 
ودعم  اليمني،  الداخلي  الــشــأن  فــي  بالتدخل 
املطالب  الــحــراك  فصائل  وبــعــض  الحوثين 

باالنفصال.

بسقف  ليس  سقفها  طاملا  وبقبول  بالنجاح 
مطالب الشعب«.

ويشير إلى أنه »ال يمكن ألي قيادي مهما كان، 
الــجــنــوب«، مــؤكــدًا أن  أن يتحدث باسم شعب 
»املبادرات التي تطلق ال تزال تطلق ككام في 
الهواء، وعبارة عن وهم، ولم تجد لها صدى 
على أرض الواقع، بما فيها املبادرة الخليجية 
األولــــى«. ويــشــدد على أن »الــحــراك الجنوبي 
قطع شوطًا كبيرًا في سبيل نضاله، ومطالبه 

باتت واضحة وهي إقامة دولته الجنوبية«.

لن يصّوت للمرزوقي في الدور الثاني، نتيجة 
الخافات.

ــداء«، قــــد كـــــــّررت طــيــلــة  ــ ــنــ ــ ــ وكــــانــــت قــــيــــادات »ال
إال  يكون  لن  تحالفها   

ّ
أن االنتخابية،  الحملة 

مع العائلة الفكرّية والسياسّية القريبة منها، 
وبــالــتــالــي عــلــى حــركــتــي الـــنـــداء والــنــهــضــة أن 
ُيثبتا قسرًا هذا التقارب فكريًا، وهو لن يكون 
إال فــي صــالــح الــنــهــضــة، الــتــي تــريــد أن تثبت 
لــلــعــالــم، مـــرة أخــــرى، أن اإلســــام الــســيــاســي ال 
يــتــعــارض مــطــلــقــًا مـــع الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، 
أن تتفق مــع حليفها  ــه بإمكانها 

ّ
أن وألوروبـــا 

املوضوعي »نداء تونس«.
 تــصــويــت يــوم 

ّ
وتــجــمــع مــعــظــم اآلراء عــلــى أن

أمـــس الــخــمــيــس، هــو بمثابة الــخــطــوة األولـــى 
بأكمله  جــديــد  ســيــاســي  مشهد  تشكيل  نــحــو 
ــه يــحــتــاج إلـــى ثــاثــة أسابيع 

ّ
فــي تــونــس، لــكــن

ــل )إلــــى حـــن الـــــدورة الــثــانــيــة  أخــــرى عــلــى األقــ
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة(، حـــتـــى تــتــضــح  مــــن االنـ
 طــــرف نــوايــا 

ّ
تــفــاصــيــلــه، بــعــد أن يــخــتــبــر كــــل

ــر، بــمــا ُيــســقــط الــريــبــة والـــشـــّك، وإن كــان  ــ اآلخـ
مشهد الحكم واملــعــارضــة فــي تــونــس، قــد بدأ 

يتشّكل شيئًا فشيئًا.
وجـــاء خــطــاب الــنــاصــر، فـــور انــتــخــابــه، ليؤكد 
وجــود اتفاق ما بن »الثاثة األوائــل«، إذ قال 
إن تونس تمر بمرحلة »صعبة ودقيقة تتطلب 
وروح  واملــثــابــرة  بالصبر  التحلي  مجابهتها 
الــتــوافــق«. وأضــــاف الــنــاصــر: »هــنــاك رهــانــات 
التحلي  مجابهتها  تتطلب  كبيرة  وتحديات 
والتضامن  التوافق  وروح  واملثابرة  بالصبر 
ينب  االيــجــابــي  التعامل  تيسير  على  والــعــمــل 
مختلف مؤسسات الدولة حتى يتم تأمن هذا 
ــأي بــه عــن كــل االنــحــرافــات«. ورأى 

ّ
املــســار والــن

أنـــه »يــجــب الــتــعــاون فــي صــلــب املــجــلــس على 
ما ينفع الناس في إطــار من التوافق والوئام 
وتــأســيــســا لــتــقــالــيــد بــرملــانــيــة جـــديـــدة لــنــظــام 
إطــار دولة  جمهوري ديمقراطي تشاركي في 
وتضمن  للشعب  فيها  السيادة  تكون  مدنية 
عــلــويــة الــقــانــون واحـــتـــرام الــحــريــات وحــقــوق 

اإلنسان«.

تونس ـ وليد التليلي

تـــرســـم نــتــيــجــة انـــتـــخـــابـــات مكتب 
التونسي،  الــنــواب  رئــاســة مجلس 
التي جرت أمس الخميس، مامح 
التحالفات السياسية املقبلة، وتعكس طبيعة 
املشهد  أهم مكّونات  الحاصلة بن  االتفاقات 
السياسي التونسي الجديد. وعلى الرغم من 
م الشديد، الذي طبع اليومن األخيرْين، 

ّ
التكت

 تــــوزيــــع األصــــــــوات املـــمـــنـــوحـــة لــلــرئــيــس 
ّ
لـــكـــن

الجديد للبرملان محمد الناصر، ونائبيه عبد 
ظهر 

ُ
الــفــتــاح مــــورو وفـــوزيـــة فــضــة الــشــعــار، ت

طبيعة اتفاقات أبرمت ليل األربعاء الخميس، 
ــــوالدة تــرويــكــا جـــديـــدة فـــي تــونــس.  ــر بـ

ّ
وتــبــش

وأثــمــرت االتــصــاالت عــن انتخاب الناصر من 
بـ 176  تــونــس«، رئيسًا للبرملان،  حركة »نــداء 
صوتًا. ويقود انتخاب كل من مورو نائبًا أول 
ة الشعار عن االتحاد 

ّ
بـ157 صوتًا، وفوزّية فض

بعد  بــــ150 صــوتــًا،  ثانيًا  نائبًا  الحر  الوطني 
انسحاب مرشح حزب »آفــاق تونس«، نعمان 
ــداء«، مـــن ســبــاق  ــنــ الــفــهــري، املــتــحــالــف مـــع »الــ
نائبي الرئيس، إلى فهم طبيعة االتفاق الذي 
حصل، من ناحية، وانعكاساته على الساحة 

السياسية، من ناحية أخرى.
 اتــفــاقــًا جــمــع بــن »نـــداء 

ّ
وتــكــشــف الــنــتــائــج أن

الحر«  الوطني  تونس« و«النهضة« و«التيار 
و«آفــاق« وبعض املكّونات الصغيرة األخرى، 
»الجبهة  للشك،  يــدع مجااًل  ال  بما  مستثنيًا، 
ــا حــّمــة  ــقـــودهـ ــيـــســـاريـــة الـــتـــي يـ الـــشـــعـــبـــّيـــة« الـ
مباركة  حته 

ّ
مرش حصول  باعتبار  الهمامي، 

محمد  التونسي  املــعــارض  )زوجـــة  البراهمي 
املاضي( ملنصب  العام  اغتيل  الذي  البراهمي 
فقط،  33 صــوتــًا  على  للرئيس،  األول  الــنــائــب 
مقابل حصول مورو على 157 صوتًا، في وقت 
ــار فــيــه الــقــيــادي الــجــيــانــي الــهــمــامــي، إلــى  أشـ
»عدم دخولهم في مشاورات مع نداء تونس، 
الذي اختار التحاور مع أطراف أخرى«. ويقود 
تراجع »حركة النهضة« عن ترشيح مورو إلى 

تونس: اتفاق الفائزين
انتخابات رئاسة البرلمان تمّهد لتحالف جديد

ُتظهر نتائج انتخابات مكتب رئاسة البرلمان التونسي، أمس الخميس، مالمح تشّكل تحالف جديد في 
تونس، قوامه حركة النهضة والنداء واالتحاد الوطني الحرّ، الفائزون الثالثة الكبار في االنتخابات 

التشريعية األخيرة

الجبهة الشعبية اليسارية 
ستكون أكبر القوى 

المعاِرضة في البرلمان

مساعي رئاسية يمنية 
لتشكيل لجنة تفاوض 
المعتصمين الجنوبيين
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سياسة

الحدث

تقرير تقرير

دول خليجية تشترط سحب الحوثيين من الدولة لدعم الحكومة جنوب اليمن: سيناريوهات المبادرة الُعمانيّة

يُعّد النائب األّول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، من القياديين التاريخيين 
معروف  وسياسي  حقوقي  وهو  »النهضة«،  حركة  في  والمتنّورين 
الحقوق عام 1970، وعمل قاضيًا حتى  في تونس، تخرّج من كلية 
حركة  في  الشورى  مجلس  وكان  للمحاماة.  التفرّغ  قبل   1977 عام 
ــ الخميس، لتحديد  النهضة، قد عقد اجتماعًا عاجًال، مساء األربعاء 

مرشحه لنائب رئيس البرلمان، وتّم التوافق على تسميته.

مورو: اإلسالمي »المتنّور«

حه 
ّ

منصب الرئيس في اللحظة األخيرة وترش
إلــى منصب الــنــائــب األول، ونــجــاحــه الــواســع 
ــداء تــونــس والــتــيــار  بــدعــم مــن كتلته وكــتــلــة نـ
الــحــّر، إلــى تأكيد االتــفــاق الحاصل،  الــوطــنــي 
الــرضــا الواضحة لدى  وهــو مــا عكسته حالة 

نواب الحركة.
ق 

ّ
برم تساؤالت تتعل

ُ
وتثير مامح التفاهم امل

ــلـــة بــــن هـــذه  ــفـــاهـــمـــات الـــحـــاصـ ــتـ بــطــبــيــعــة الـ
ــات الـــتـــي تــســيــطــر مــجــتــمــعــة، وبــشــكــل  ــّونـ ــكـ املـ
مطلق، على مجلس النواب. ويضمن استمرار 
اتــفــاقــهــا، ســيــطــرتــهــا عــلــى املــشــهــد السياسي 
ه 

ِّ
شق انتظار  فــي  برّمته،  والحكومي  النيابي 

ه كان محور مشاورات 
ّ
الرئاسي الذي يبدو أن

جوهرّية، على األقل من جانب »نداء تونس«.
ــن املــتــابــعــن عـــّمـــا إذا كــان  ــدد مـ ويـــتـــســـاءل عــ
يشغله  الـــذي  للرئيس  األول  الــنــائــب  منصب 
مورو، مرضيًا لجملة مطالب حركة النهضة، 
وهو تساؤل منطقي، تجيب معلومات خاصة 
بـ »العربي الجديد« على جزء منه، إذ تعتبر 
 هذا املنصب هو »اتفاق أولي بن النهضة 

ّ
أن

والنداء، يعكس في مرحلة أولــى، إبــراز حسن 
الــنــوايــا بـــن الــطــرفــن، فـــي انــتــظــار أن يــتــأّكــد 
حياد  على  النهضة  حــركــة  بقيت  إذا  لــلــنــداء، 
ــد لــلــنــهــضــة مـــا إذا  ــأّكـ ــتـ رئـــاســـي حــقــيــقــّي، ويـ

حصلت على نصيب حكومي محترم«.
ويــقــّدم هــذا االتــفــاق، وفــق مــصــادر قريبة من 
ــة »الـــنـــهـــضـــة« و«نــــــــداء تــــونــــس«، جــمــلــة  ــركـ حـ
 
ّ
مـــن الـــرســـائـــل الــســيــاســّيــة الـــهـــاّمـــة، أّولـــهـــا أن

»حـــركـــة الــنــهــضــة ســتــبــقــى مــكــّونــًا رئــيــســًا في 
التفاهمات   

ّ
كــل صياغة  فــي  وبالتالي  الحكم، 

الــســيــاســّيــة والــقــانــونــّيــة فــي املــرحــلــة املقبلة، 
ــّد تــأســيــســيــة بـــامـــتـــيـــاز، ســتــحــدد  ــــعــ

ُ
والــــتــــي ت

الجديدة«. وال تريد  التونسية  الدولة  طبيعة 
»الــنــهــضــة«، وفـــق املـــصـــادر، أن »تــبــقــى خــارج 
هذه الرحلة متفرجة على الرغم مّما سيكلفها 
ــازالت أو خــســائــر، فــهــي ســتــكــون  ــنـ ذلــــك مـــن تـ
رئاسيًا في مواجهة جزء كبير من قواعدها، 
صــّوت للرئيس الحالي منصف املرزوقي في 
الدور األول، وال أحد يمكنه ضمان عدم تكرار 
األمـــر فــي الــــدور الــثــانــي، انــطــاقــًا مــن طبيعة 
ــداء والــنــهــضــة،  ــنــ ــجـــوهـــري بــــن الــ الــــخــــاف الـ
واســتــئــثــار املــرزوقــي بخطاب املــواجــهــة لهذه 

املنظومة الذي يرضي جزءًا ال ُيستهان به من 
هذه القواعد«.

 »الــحــركــة ســتــكــون في 
ّ
وتــضــيــف املـــصـــادر أن

القريبة  السياسّية  العائات  انتقادات  مرمى 
منها فكريًا )األحزاب ذات التوّجه اإلسامي(، 
ــزاب املختلفة مــع الــنــداء من  ــ وســيــاســيــًا )األحـ
الــديــمــقــراطــيــن االجــتــمــاعــيــن ومـــن خــاســري 
ضمان  الــى  باإلضافة  املــاضــيــة(،  االنتخابات 
معارضتها  تضمن  مناصب  على  حصولها 
املـــعـــلـــنـــة ســـابـــقـــًا لـــرفـــض الــــتــــفــــّرد واســـتـــئـــثـــار 

»النداء« بكل رؤوس الحكم.
ــة »الـــــنـــــداء«  ــركــ  غـــنـــيـــمـــة حــ

ّ
ــــي املــــقــــابــــل، فـــــــإن فـ

االنــتــخــابــيــة، ســتــرافــقــهــا جــمــلــة مــن الخسائر 
الــهــامــة املــمــكــنــة، أولـــهـــا أنــهــا ســتــجــد نفسها 
ــا، لـــتـــبـــريـــر االتـــفـــاق  ــدهــ ــواعــ ــّرة أمــــــام قــ ــطـ مـــضـ
رّكــزت  ها 

ّ
أن وخصوصًا  النهضة،  مع  الجديد 

الــجــزء األكــبــر مــن حملتها االنــتــخــابــيــة على 
مواجهة »الترويكا«، التي قادتها »النهضة«، 
 تــأســيــس الــحــزب نــفــســه، قـــام عــلــى هــذا 

ّ
بــل أن

االتفاق  هــذا  بموجب  النداء  املبدأ. وسيخسر 
اليسارّية،  الشعبّية  الجبهة  هو  هامًا،  حليفًا 
على الرغم من ادراكــه بــأن جــزءًا من قواعدها 

أزمة مولدوفا
التباعد األوروبي الروسي يعّمق االنقسامات

موسكو ـ منذر بدر حلوم

ــهـــر نــــتــــائــــج االنــــتــــخــــابــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  تـــظـ
ــبـــاد عــلــى نــفــســهــا،  املـــولـــدوفـــيـــة انـــقـــســـام الـ
بـــن مــتــطــلــعــن إلــــى مــوســكــو وآخـــريـــن إلــى 
 هذا االنقسام 

ّ
بروكسل، في وقت يظهر فيه أن

املولدوفين  السياسين  من  أحــدًا  يعني  ال 
أو املــتــصــارعــن الــجــيــوســيــاســيــن. فــإعــادة 
 

ّ
ــل ــى املــجــتــمــع املــــولــــدوفــــي، وحــ ــ الــلــحــمــة إلـ

مــشــكــاتــه الـــداخـــلـــّيـــة، االقـــتـــصـــادّيـــة مــنــهــا 
ــمــــل عـــلـــى هـــوّيـــة  ــعــ بــــالــــدرجــــة األولــــــــــى، والــ
مشتركة جامعة، أهداف ال تجد من يمولها 
 روســيــا ليست بصدد 

ّ
الــيــوم. وفــي حــن أن

استقرارها  إلــى  مــولــدوفــا  فعل شــيء يعيد 
ــلـــى طــــريــــق الـــنـــمـــو،  ويــــضــــع اقـــتـــصـــادهـــا عـ
ــازم على   االتـــحـــاد األوروبــــــي عــ

ّ
ال يــبــدو أن

قبولها في عضويته، على الرغم من توقيعه 
اتفاق شراكة معها في ربيع العام الحالي، 

وإلغائه نظام التأشيرات ملواطنيها.
علن، اليوم الجمعة، النتائج 

ُ
ومن املقّرر أن ت

النهائية لانتخابات التشريعية املولدوفية 
التي تنافس فيها أنصار روسيا مع أنصار 
 اإلعــان عنها ال يتعّدى كونه 

ّ
أوروبـــا، لكن

مسألة بروتوكولّية، بعد إعان نتائج شبه 
ر بالخير لهذه الباد.

ّ
نهائّية ال تبش

ظهر النتائج األولّية، التي أعلنها رئيس 
ُ
وت

لجنة االنــتــخــابــات املــركــزّيــة فــي مــولــدوفــا، 
يـــوري تــشــوكــان، بعد فــرز 98.26 فــي املائة 
من األوراق، فوز حزب االشتراكين بـ 20.75 
في املائة من األصوات )25 مقعدًا(، والحزب 
املائة  فــي   19.97 بـــ  الــديــمــقــراطــي  الليبرالي 
)23 مقعدًا(، والحزب الشيوعي املولدوفي بـ 
17.71 في املائة )21 مقعدًا(، والديمقراطين 
بـ 15.94 في املائة )19 مقعدًا(، والليبرالين 

بـ 9.53 في املائة )13 مقعدًا(.
ــه لــدى  ــ

ّ
ــذه الــنــتــائــج إلـــى أن ــــراءة هـ وتــشــيــر قـ

ــار الـــتـــكـــامـــل مــع  ــ ــــصـ ـــن أنـ ــيـــــن، مــ ــ ــــدوفـ ــــولـ املـ
الجمركي  االتــحــاد  إلــى  واالنضمام  روسيا 
ألنصار  مقعدًا   55 مقابل  مقعدًا،   46 معها 
الــتــكــامــل مــع االتــحــاد األوروبـــــي. وفـــي هــذه 
الثاثة  األحـــزاب  تحالف  يستطيع  الحالة، 
الديمقراطي«  »الليبرالي  أّي  للغرب،  امليالة 
و«الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي« و«الـــــــحـــــــزب 
أغلبية برملانية تخّوله  الليبرالي«، تشكيل 
البرملان.  رئيس  وتسمية  الحكومة  تشكيل 
ــذا الــتــحــالــف  وال يــعــنــي ذلــــك أن بــإمــكــان هــ
أوروبــا،  باتجاه  حاسمة  سياسات  انتهاج 
باعتبار أن قرابة نصف املجتمع املولدوفي 
ســيــكــون ضـــــّده، كــمــا يــشــّكــل ذلـــك ورقــــة في 
عند  تستخدمها  أن  لها  يمكن  يــد موسكو 

اللزوم.
ع األصــــوات بــضــرورة 

ّ
وفـــي حــن يفيد تــــوز

ــة وال  ــيـ انــتــهــاج ســيــاســة مـــتـــوازنـــة، ال روّسـ
أولوياتها  رأس  على  تضع  أوروأمــيــركــّيــة، 
مــصــالــح الــشــعــب املــولــدوفــي، يشير الــواقــع 
إلى غياب اإلرادة السياسّية حول ذلك لدى 
الحكم  على  املتنافسة  الرئيسية  ــزاب  األحــ
القلق،  الــوضــع  هــذا  ويستدعي  وزعمائها. 
وهـــو مــا يــعــرب عــنــه عــضــو مجلس الــدومــا 
ــدول املــســتــقــلــة، فاسيلي  ــ لـــشـــؤون رابـــطـــة الـ
ــق تــصــريــحــات  ــ ــتـــشـــوف، بــــقــــولــــه، وفــ ــيـــاخـ لـ
 
ّ
ــام، أن ــ نقلتها عــنــه وكـــالـــة »تـــــاس«، قــبــل أيـ

»الـــهـــدف مــن هـــذه االنــتــخــابــات كـــان إرســـاء 

مجتمع حديث ومتجانس، وهذا الهدف لم 
يتم تحقيقه«.

وتبدو السلطة املقبلة أمام تحّدي مواجهة 
على  املنقسمة  الــبــاد  تعانيه  الـــذي  الــفــقــر، 
نــفــســهــا، وتــحــســن الــعــاقــات مـــع مــوســكــو، 
لناحية استئناف املفاوضات بشأن تسوية 
الـــنـــزاع مـــع إقــلــيــم بــريــدنــيــســتــروفــيــه، حيث 
صــــوت أكـــثـــر مـــن 90 فـــي املـــائـــة مـــن ســكــانــه 
ملصلحة الــتــقــارب مــع روســـيـــا، وفـــق وكــالــة 

»تاس«.
وفــــي قــــــراءة خـــاصـــة لــنــتــائــج االنــتــخــابــات 
»ريـــا نوفوستي«  املــولــدوفــيــة، تنقل وكــالــة 
عـــن مـــديـــر مــعــهــد األبــــحــــاث الــدبــلــومــاســيــة 
ــل األمـــــــــــن، فـــالـــيـــري  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــة ومـ ــيـــ ــدوفـــ ــولـــ املـــ
عّد 

ُ
ت  »هذه االنتخابات 

ّ
أوستاليب، قوله إن

الغربّية  للدبلوماسية  مدوية  صفعة  أكبر 
لم  السنوات الخمس األخــيــرة، فروسيا  في 
تساند أحـــدًا على مــدى الــســنــوات األخــيــرة، 
في وقت فاق فيه عدد زيارات الدبلوماسين 
ــادة والــــرؤســــاء )الــغــربــيــن(  ــقــ األجـــانـــب والــ
ــه »إذا 

ّ
أن جميع املعدالت املعقولة«. ويعتبر 

أخــذنــا فــي االعــتــبــار عـــدد الــنــاخــبــن الــذيــن 
ــعــّد نفسها ميالة 

ُ
صــوتــوا لــألحــزاب الــتــي ت

لــروســيــا أو تــتــحــدث عـــن تــفــضــيــل االتــجــاه 
نــحــو روســـيـــا االتـــحـــاديـــة، فــســيــكــون لدينا 

أغلبية ساحقة«.
زعيم  لسان  على  األخطر  التصريح  ويأتي 
ــغـــور  ــــي املـــــولـــــدوفـــــي، إيـ ــــراكـ ــتـ ــ ــــزب االشـ ــــحـ الـ
 »حزب االشتراكين 

ّ
دودون، الذي يوضح أن

نا لن ندخل 
ّ
اتخذ موقفًا دقيقًا وواضحًا بأن

فــي تــحــالــف مــع األحــــزاب املــوالــيــة ألوروبــــا، 
ــاوض أولــــئــــك الـــذيـــن  ــفــ ــــوف نـــنـــاقـــش ونــ وســ
يــوافــقــون عــلــى االنــســحــاب مــن االتـــفـــاق مع 

حاد الجمركي«.
ّ
أوروبا والتحّرك نحو االت

وفــي قـــراءة تــغــذي نــار الــخــاف املــولــدوفــي، 

ــيــــة عــن  تـــنـــقـــل صــحــيــفــة »فـــــزغـــــاد« الــــروســ
الـــبـــاحـــث الــســيــاســي املــــولــــدوفــــي، ســيــرغــي 
 »نجاح االشتراكين 

ّ
نازاريا، إشارته إلى أن

منطقي، فقد دافعوا بوضوح عن املصلحة 

املولدوفية،  الهوية  وعــن  الــعــامــة،  الوطنّية 
ــا وفـــكـــرة  ــيــ ــع روســ ــات الـــوثـــيـــقـــة مــ ــاقــ ــعــ والــ
نازاريا لجوء  العدالة االجتماعية«. ويؤّكد 
القوى الحاكمة إلى »املوارد اإلدارّية الواقعة 
تــحــت ســلــطــتــهــا لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، مــقــابــل 
حرمان مئات آالف الناخبن من التصويت، 
ــواجـــديـــن فــي  خـــصـــوصـــًا املـــولـــدوفـــيـــن املـــتـ
روســـيـــا، إضـــافـــة إلـــى حـــوالـــي 150 ألــفــًا من 
املــتــقــاعــديــن، الـــذيـــن لـــم يـــبـــّدلـــوا بــطــاقــاتــهــم 
ــا رشـــــوا  ــمــ الـــشـــخـــصـــّيـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، كــ
 »وســائــل اإلعـــام 

ّ
الــنــاخــبــن«، الفــتــًا إلـــى أن

وقــفــت فــي مجملها الـــى جــانــبــهــم، فــي حن 
تغطية  إلـــى  عملّيًا  تفتقر  املــعــارضــة  كــانــت 

إعامية«.
ــصــل، تــوضــح إدارة الهجرة 

ّ
وفــي ســيــاق مــت

التي  االنتخابية  املــراكــز  عــدد  أن  الــروســّيــة 
 700 عــددهــم  البالغ  للمولدوفين  افتتحت 
ــز، وفــي  ــراكــ ألــــف مـــهـــاجـــر، لـــم تـــتـــجـــاوز 5 مــ
نــازاريــا،  لــلــنــتــائــج«، بحسب  ذلـــك »تصنيع 
ــرمـــان حــزب   »حـ

ّ
الــــذي يــشــيــر أيــضــًا إلــــى أن

انعكس  االنتخابات  من  )الــوطــن(  »باتريا« 
عــلــى نــتــائــجــهــا، إذ كـــان بــإمــكــانــه أن يدخل 
البرملان، وفق جميع استبيانات الرأي التي 
جــرت، ويبدو أن جــزءًا من ناخبيه امتنعوا 
عــن التصويت، فــي حــن صـــّوت جــزء منهم 

ملصلحة االشتراكين«.
ــوازاة ذلــــك، لــم يــفــت الــبــعــض اإلشــــارة  ــ فــي مـ
أميركّية في تنظيم ميادين  إلــى وجــود يد 
االحــتــجــاج، مــتــجــاهــلــة أّي دور روســــي في 
ــو مــا يــعــرب عنه  االنــقــســام املـــولـــدوفـــي، وهـ
املدّون الروسي الشهير أناتولي نيسميان، 
املعروف باسم »املريد«، بقوله في صفحته 
»املنتصرون شكلّيًا،  »اليــف جــورنــال«:  فــي 
ــوات أكــثــر من  ــ أي الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى أصـ
يدعون  الذين  االشتراكيون  هم  منافسيهم 
ــاد الـــجـــمـــركـــي )مـــع  إلـــــى االنـــضـــمـــام لـــاتـــحـ
روســـيـــا(، ولــــدى الــشــيــوعــيــن املــولــدوفــيــن 
وجهة نظر مشابهة. وهؤالء، على الرغم من 
انتصارهم شكلّيًا يبقون أقلية، ورّبما لهذا 
السبب قـــرروا فــي الــســفــارة األمــيــركــّيــة عدم 

تنظيم انقاب جديد«.

في  )الصورة(،  شتاينماير  فالتر  فرانك  األلماني،  الخارجية  وزير  استبعد 
مقابلة أجرتها معه صحيفة »بيلد« األلمانية في نهاية شهر نوفمبر/

إمكانيّة  الماضي،  الثاني  تشرين 
االتحاد  إلــى  مولدوفا  انضمام 
القريب،  الــمــدى  فــي  األوروبــــي 
ــدة  ــ ّــهــا »واح ــأن واصــفــًا إيــاهــا ب
ــا،  ــ ــبــلــدان فــي أوروب مــن أفــقــر ال
داخليّة  سياسيّة  خالفات  ولديها 
من  كومة  خلفها  وتجرّ  كبيرة، 
المشاكل«، علمًا أن نتائج االنتخابات 
ــا  أوروبـ ألنــصــار  تتيح  التشريعيّة 

تشكيل ائتالف حاكم.

تظاهر العشرات من طالب جامعة صنعاء، أمس الخميس، في العاصمة 
اليمنية، مطالبين جماعة »أنصار اهلل« )الحوثيين( بالخروج من الجامعة. 
وانطلقت التظاهرة من أمام بوابة 
عــددًا  وجــابــت  صنعاء،  جامعة 
أمام  تستقر  أن  قبل  الكليات،  من 
للمطالبة  الجامعة،  رئاسة  مقر 
منها،  الجماعة  مسلحي  بخروج 
عبر  مدنية  بحراسة  واستبدالهم 
التعاقد مع شركات خاصة. ورفع 
»ال  أبــرزهــا  الفــتــات،  المتظاهرون 
للمليشيات المسلحة«، و«الجامعة 

ليست صرحًا للبنادق«.

أفقر بلدان أوروبا

تظاهرة ضد أنصار اهلل

محمد  الجديد،  البرلمان  رئيس  يشغل 
الناصر، منصب نائب رئيس حركة »نداء 
دكــتــوراه  على  حائز  ــو  وه تــونــس«، 
باريس،  من  االجتماعي  القانون  في 
وسبق له أن تولّى منصب وزير العمل 
والشؤون االجتماعية في 3 حكومات 
تونسيّة. ويعمل الناصر منذ عام 2005، 
لألمم  العالمي«  »الميثاق  كمنّسق 
شغل  أنّه  علمًا  تونس،  في  المتحدة 
لتونس  الدائمة  البعثة  رئيس  منصب 
دولية  وهيئات  المتحدة  األمم  لدى 
لرئاسة  اســمــه  ُطـــرح  كما  مختصة. 

حكومة المرحلة االنتقالية الثالثة.

الناصر... قانوني 
دبلوماسي

بدأت الحكومة اليمنية 
بمواجهة الضغوط 

الخليجية المصرّة على 
ضرورة سحب كل العناصر 

الحوثية من إدارات 
الدولة، حتى يتّم تقديم 

الدعم المالي لها

تقود سلطنة عمان 
جهودًا لتقديم مبادرة 

جديدة لليمن تخلف 
المبادرة الخليجية األولى، 

وتركز على معالجة 
القضية الجنوبية، من 

دون أن تغفل موازين 
القوى الجديدة

نواب يباركون لمحمد الناصر فوزه برئاسة البرلمان )فرانس برس(

يشترط 
الحراك 
فيدرالية 
من 
إقليمين 
يعقبها 
تقرير 
المصير

)العربي 
الجديد(

لن يتمّكن ائتالف األحزاب الفائزة من التفّرد بالقرار )فرانس برس(

  شرق
      غرب

مصر: عزل 9 قضاة 
أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، أمـــس الــخــمــيــس، قـــرارات 
القضاة املحسوبن  بــعــزل عــدد مــن 
ــمــــن بــتــهــم  ــلــ عــــلــــى اإلخــــــــــــــوان املــــســ
ــم الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــ ــرزهـ ــ مــخــتــلــفــة، أبـ
الله.  عبد  طلعت  املستشار  األسبق 
كــمــا شــمــل الــعــزل الــرئــيــس الــســابــق 
باستئناف القاهرة املستشار أحمد 
 عــــن ســـبـــعـــة قــضــاة 

ً
يـــحـــيـــي، فــــضــــا

اتـــهـــمـــوا بـــاالنـــتـــمـــاء إلــــى مــجــمــوعــة 
»قضاة من أجل مصر«.

)العربي الجديد(

هولندا: مشروع قرار 
لالعتراف بفلسطين

يـــــعـــــتـــــزم نــــــائــــــبــــــان فــــــــي الـــــبـــــرملـــــان 
تركية، طرح  أصــول  مــن  الهولندي، 
مــشــروع قـــرار لــاعــتــراف بفلسطن 

على مجلس النواب الهولندي.
ويــعــمــل الــنــائــبــان، طــونــاهــان كــوزو 
وســـلـــجـــوق أوزتـــــــــــورك، تـــحـــت اســـم 
»مجموعة كوزو أوزتــورك«، بعد أن 
ويقوالن  حزبهما،  من  فصلهما  تم 
إنــهــمــا يــســعــيــان إلــــى دفــــع مجلس 
الـــنـــواب الــهــولــنــدي التـــخـــاذ خــطــوة 
مماثلة لتلك التي اتخذتها برملانات 

السويد وإسبانيا وفرنسا.
)األناضول(

الحرس الثوري 
اإليراني ينتقد ظريف

ملؤسسة  تابعون  مسؤولون  انتقد 
الـــــــــحـــــــــرس الــــــــــثــــــــــوري اإليــــــــــرانــــــــــي، 
الــــتــــصــــريــــحــــات األخـــــــيـــــــرة لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، مــحــمــد جــواد 
ـــف، الــــــذي يــــــرأس وفـــــد الـــبـــاد  ــريـ ظــ
املـــفـــاوض فــي املــحــادثــات الــنــوويــة، 
على خلفية اعتباره أن دبلوماسية 
الــحــكــومــة والـــفـــريـــق املــــفــــاوض هي 
ــًا،  ــنــ ــر أمــ ــ ــثـ ــ ــلـــت إيــــــــــران أكـ ــعـ ــــي جـ ــتـ ــ الـ
وأبعدتها عن شبح الحرب. ونقلت 
ــاء اإليـــرانـــيـــة الــرســمــيــة  ــبـ وكـــالـــة األنـ
»إرنـــــا« عـــن قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري، 
قوله  الجنرال محمد علي جعفري، 
إن الــقــوة الــعــســكــريــة اإليــرانــيــة هي 
الــتــي جــعــلــت خــطــاب الـــبـــاد أقـــوى، 
قــوة ردع. كما اعتبر نائب  وشكلت 
قائد الحرس الثوري، العميد حسن 
ســامــي، أن الـــقـــدرات والــتــجــهــيــزات 
أرضية  وفـــرت  الــتــي  العسكرية هــي 
قوية للجهاز الدبلوماسي اإليراني.
)العربي الجديد(

83 موقوفًا في 
تظاهرات بنيويورك

أوقــف 83 شخصًا في نيويورك في 
تظاهرات انطلقت بعد صدور قرار 
التهمة  توجيه  عــدم  محلفن  لجنة 
إلى شرطي أبيض ضالع في مقتل 
الــــشــــاب األســــــــود إريـــــــك غــــارنــــر فــي 
باسم  متحدث  وأكـــد  يوليو/تموز. 
الــشــرطــة أن عــــددًا مـــن املــتــظــاهــريــن 
اتــهــمــوا، أمـــس الــخــمــيــس، بــاإلخــال 

بالنظام العام.
)فرانس برس(
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خشية من صدامات مع بدء جمعية موالية تظاهرات اليوم

»اإلنصاف« تغلق مدن باكستان

أردوغان يكتب تاريخ 
»تركيا الجديدة« 

األرجنتين وبريطانيا: فصل جديد من المواجهة 

كلّف نواز 
وزير المالية استئناف 

التفاوض مع خان 

تخّطط بريطانيا للتنقيب 
عن النفط واألرجنتين 

للكسب من الصيد

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــب  ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ تـــــــســـــــود أجــــــــــــــــواء مــــــــن الـ
واالنـــــــــتـــــــــظـــــــــار عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الــســيــاســّيــة الــبــاكــســتــانــيــة، بعد 
إعـــان الــزعــيــم املــعــارض عــمــران خـــان، إغــاق 
املدن الباكستانية تدريجيًا، كمرحلة جديدة 
ــذي يـــقـــوده منذ  مـــن الـــحـــراك االحــتــجــاجــي الــ
منتصف شهر أغسطس/آب املاضي إلطاحة 
حكومة نـــواز شــريــف. وفــي حــن يــبــدي خان 
اســـتـــعـــداده لــلــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة، شــرط 
عـــام 2013، من  انــتــخــابــات  فــي  فــتــح تحقيق 
العسكرّية  االســتــخــبــارات  تــضــّم  خــال لجنة 
الــبــاكــســتــانــّيــة واملــؤّســســة الــقــضــائــّيــة، رفــض 
وزيــر اإلعـــام فــي الحكومة الــفــدرالــّيــة برويز 
رشـــيـــد مـــجـــددًا الـــتـــفـــاوض، مـــع مـــن وصــفــهــم 

بـ«الداعمن ألجندات أجنبّية«.
ــا أعــلــنــه  ــاف، وفــــق مـ ـــط حـــركـــة اإلنــــصــ

ّ
وتـــخـــط

ــاد  ــ ــ ــل آبـ ــيــــصــ ــة فــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــا، إلغـــــــــــاق مـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ زعـ
الــصــنــاعــّيــة، يــــوم االثـــنـــن املــقــبــل، مـــن خــال 
اعتصامات ينظمها أنصاره، على أن تتوّسع 
رقـــعـــة االحـــتـــجـــاجـــات إلــــى مــديــنــة كــراتــشــي، 
ــبــــاد االقــــتــــصــــاديــــة، فــــي الــثــانــي  عـــاصـــمـــة الــ
عشر من الشهر الحالي، وإلى مدينة الهور، 
عشر  الخامس  فــي  البنجاب،  إقليم  عاصمة 

من الشهر الحالي، أي اليوم الجمعة.
ويــهــّدد خـــان بــإغــاق كــافــة أرجــــاء الــبــاد في 
تلّب  لــم  إذا  الحالي،  الشهر  مــن  الثامن عشر 
الحكومة مطالب املعارضة، بفتح تحقيق في 
وإجــراء إصاحات  املاضي،  العام  انتخابات 

في قانون االنتخابات. 
هم الحكومة الباكستانّية خان، 

ّ
في املقابل، تت

بــالــعــمــل لــصــالــح أجـــنـــدة أجـــنـــبـــّيـــة، ويــعــتــبــر 
 »االحتجاجات الحالية، والخطوات 

ّ
شريف أن

الــتــي يــنــوي الــقــيــام بــهــا، تــهــدف إلــــى عــرقــلــة 
الجهود التي تبذلها الحكومة لتقّدم وازدهار 

 مـــصـــدرًا فـــي حــزب 
ّ
الـــبـــاد ورفــاهــيــتــهــا«، لــكــن

الــرابــطــة اإلســامــيــة الــحــاكــم، يــقــول لـــ«الــعــربــي 
 »رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ف وزير املالية والقيادي في الحزب، محمد 
ّ
كل

إســحــاق دار، بالتواصل مــع حركة اإلنــصــاف، 
واستئناف املفاوضات معها من حيث انتهت«. 
ــيــــس الـــــــــوزراء عــقــد   »رئــ

ّ
ويـــكـــشـــف املــــصــــدر أن

اجتماعًا هامًا مع القيادين في حزبه لوضع 
االحــتــجــاجــات  ملــواجــهــة  جــديــدة  استراتيجية 
املــقــبــلــة، وكــلــف عــقــب االجــتــمــاع وزيــــر املــالــيــة 

باستئناف الحوار مع حركة اإلنصاف.
ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ فـ
ــواز شــريــف زعــيــم املــعــارضــة  الــبــاكــســتــانــي نــ
ــــزب الــشــعــب  ــيــــادي فــــي حـ ــقــ فــــي الـــبـــرملـــان والــ
ــاه، ونـــاقـــش معه  الــبــاكــســتــانــي خــورشــيــد شــ
التي  أهمها ملف االحتجاجات  عــّدة،  ملفات 

أعلن عنها حزب خان.
 

ّ
وفـــي حــن وجـــه شـــاه انــتــقــادات شــديــدة لكل
 
ً
ــة اإلنـــــصـــــاف، مــحــمــا ــركــ ــن الـــحـــكـــومـــة وحــ مــ
قد  التي  السياسّية  األزمــة  إياهما مسؤولّية 
حمد 

ُ
تدفع الباد نحو صدامات داخلّية ال ت

عقباها، يؤّكد الرئيس الباكستاني السابق، 
ــيـــم حــــزب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، آصــف  وزعـ
الرغم من خافه شريف،  ــه وعلى 

ّ
أن زرداري، 

 حزبه سيقف إلى جانب الحكومة مقابل 
ّ
لكن

االحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ«مـــحـــاولـــة 
لتقويض الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فــي الــبــاد«. 
ويـــرى أن »االحــتــجــاجــات فــي الــوقــت الــراهــن، 

محاولة إلتاحة الفرصة النقاب عسكري«.
من جهة أخرى، تبدأ جمعّية علماء اإلسام، 
الدينّية في باكستان وحليفة  أكبر األحــزاب 
شريف، لبدء احتجاجات وتظاهرات، بعد غد 
ة املدن الباكستانّية، للتنديد 

ّ
الجمعة، في كاف

ــادي فــيــهــا يـــدعـــى خـــالـــد مــحــمــد  ــيــ بــمــقــتــل قــ
ــر الــــذي اعــتــبــره خـــان مــحــاولــة  ســـومـــرو. األمــ
االحتجاجات  في  املشاركة  أنــصــاره من  ملنع 

واالعتصامات املقبلة.
ورئيس  الباكستانّية  الحكومة  خــان  هم 

ّ
ويت

الــــــــوزراء بـــاســـتـــخـــدام عــلــمــاء الـــديـــن وطـــاب 
املدارس الدينّية في التصّدي للمرحلة املقبلة 
مـــن الـــتـــظـــاهـــرات واالحـــتـــجـــاجـــات، فـــي وقــت 
يــصــف فــيــه املـــراقـــبـــون إعــــان الــجــمــعــيــة بــدء 
احــتــجــاجــاتــهــا بـــمـــوازاة احــتــجــاجــات أنــصــار 
رين من وقوع 

ّ
خان، بالخطوة الخطيرة، محذ

ــًا بــعــد  صــــدامــــات بــــن الـــطـــرفـــن، وخـــصـــوصـ
ــد املــاضــي، بــن أنــصــار  مــواجــهــات، يـــوم األحـ
خان ومؤيدي جمعية علماء اإلسام في عدد 
إلــى إصــابــة 12  أّدت  الباكستانية،  املـــدن  مــن 

شخصًا من الطرفن.

الباد«. ويشدد على أن »الحكومة لن تسمح 
ألحد بأن يعبث بأمن الباد واستقرارها«.

من جهتها، توضح القيادية في حزب الرابطة 
م موجة 

ّ
 »خــان ينظ

ّ
الحاكم، مــاروي ميمن، أن

ــدد بـــإغـــاق  ــهــ ــن االحـــتـــجـــاجـــات ويــ ــدة مــ ــديــ جــ
ي 

ّ
الــبــاد، في وقــت تستعد فيه باكستان لتلق

 
ّ
ــن أن ــم مـ ــرغـ اســـتـــثـــمـــارات أجـــنـــبـــيـــة«. وعـــلـــى الـ
الحكومة الباكستانّية رفضت رسميًا الحوار 
مـــع حـــركـــة اإلنــــصــــاف، وهــــو مـــا يـــؤّكـــده وزيـــر 
لن  »الحكومة   

ّ
إن بــرويــز رشيد بقوله  اإلعـــام 

تــرغــب فــي الــتــفــاوض مــع شــخــص يعمل ضــّد 

8
سياسة

لندن ـ نواف التميمي

ــادق مــجــلــس الــــنــــواب األرجــنــتــيــنــي، قبل  ــ صـ
ــام، بــأغــلــبــّيــة ســاحــقــة، عــلــى قـــانـــون جــديــد  ــ أيـ
يفرض كتابة شعار »فوكاندز أرجنتينّية«، 
الباد.  فــي  العمومي  النقل   وســائــل 

ّ
كــل على 

ويــقــضــي الــقــانــون، الـــذي يــأتــي ضــمــن حزمة 
من ستن إجراء ناقشها أعضاء البرملان، بأن 
كتب عبارة »فوكاندز أرجنتينّية« على كل 

ُ
ت

وسائل النقل البري والبحري والجوي وفي 
محطات االنطاق والوصول.

 
ّ
ويـــقـــول املـــســـؤولـــون فـــي بــويــنــس أيـــــرس، إن
اإلجراء الجديد »ال يستهدف تذكير السياح 
في  األرجنتن  الخارج بحقوق  من  الوافدين 
الـــســـيـــادة عــلــى الـــجـــزر الــتــي تــســيــطــر عليها 
بريطانيا، بل هو إجراء ينطوي على رسائل 
ــلـــي لـــتـــكـــريـــس الـــحـــقـــوق  إلــــــى املـــجـــتـــمـــع املـــحـ
التاريخّية لألرجنتن في جزر فوكاندز في 

ذهنّية السكان وثقافتهم«.
ــر شـــؤون فــوكــانــدز فــي الحكومة  ــان وزيـ وكـ
األرجنتينّية، دانيال فيلموس، قال لصحيفة 
»ديلي تلغراف« البريطانية، في وقت سابق، 
 »استعادة السيادة على الجزر أولوّية في 

ّ
إن

ه 
ّ
عمل الحكومة األرجنتينّية«، مشيرًا إلى أن

»يأمل أكثر من أي وقــت مضى في استعادة 
الجزر من السيطرة البريطانية«.

كريستينا  األرجنتينّية،  الرئيسة  واستبقت 
فـــرنـــانـــديـــز كــريــشــنــر، اإلجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة، 
بــإعــانــهــا فــي شــهــر أبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
عـــزم الــســلــطــات الــنــقــدّيــة فــي بــادهــا، طباعة 
فــوكــانــدز  ــزر  جـ عليها  تــظــهــر  نــقــدّيــة  أوراق 
األرجنتينّية. كما تظهر  األراضــي  كجزء من 
صــــورة  الــــجــــديــــدة،  الـــنـــقـــدّيـــة  األوراق  عـــلـــى 
قاد  الــذي  ريفيرو،  أنطونيو  الشعبي  البطل 
ــدز ضـــّد  ــوكـــانـ ــــزر فـ انـــتـــفـــاضـــة دامــــيــــة فــــي جـ

1833. ويصف  عــام  فــي  البريطانية،  الــقــوات 
متحّدث باسم الحكومة األرجنتينية طباعة 
ــهــا »عــمــل من 

ّ
األوراق الــنــقــدّيــة الــجــديــدة، بــأن

األعمال التاريخّية واالجتماعّية والسياسّية 
التي تؤكد حقوقنا السيادّية على الجزر«.

وكــــانــــت الــــقــــوات األرجـــنـــتـــيـــنـــّيـــة قــــد حـــاولـــت 
فــي الــثــانــي مــن شهر أبــريــل/نــيــســان مــن عام 
 
ّ
ولكن فــوكــانــدز،  جــزر  على  السيطرة   ،1982
قّوة عسكرّية بريطانّية تمّكنت من استعادة 
الـــجـــزر بــعــد هــزيــمــة األرجـــنـــتـــن. ومـــنـــذ ذلــك 
ــفــــاوض مــع  ــتــ الـــــيـــــوم، تــــرفــــض بـــريـــطـــانـــيـــا الــ
األرجــنــتــن حـــول الــســيــادة عــلــى هـــذه الــجــزر، 
فــــي أن يــظــلــوا  يـــرغـــبـــون   ســكــانــهــا 

ّ
طـــاملـــا أن

بريطانين.
ها ورثت أرخبيل الجزر، 

ّ
وتّدعي األرجنتن أن

التاج  عــن  األطلنطي،  املحيط  الــواقــع جنوب 

 وجود حدود بريطانّية 
ّ
اإلسباني. وتقول إن

على مقربة مــن أراضــيــهــا، ُيــعــد أثـــرًا مــن آثــار 
االســـتـــعـــمـــار. وُيـــطـــلـــق األرجــنــتــيــنــيــون على 
على  ويتحّسرون  »مالفيناس«،  اســم  الــجــزر 
ضياعها، باعتبارها »الشقيقات الصغيرات 

الضائعات«. 
ــرى الـــســـاســـة الــبــريــطــانــيــون  مـــن جــانــبــهــم، يــ
مصير،  تقرير  مسألة  أصبحت  القضّية   

ّ
أن

 األغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن ســكــان 
ّ
مــؤكــديــن أن

فوكاندز يريدون البقاء جزءًا من بريطانيا 
التي منحتهم حكمًا ذاتيًا وحماية عسكرّية. 
أقــرب من الناحية   الجزر 

ّ
وعلى الرغم من أن

ــا إلــــى  ــنـــهـ ــى األرجـــــنـــــتـــــن، مـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــّي ــرافــ ــغــ الــــجــ
 سكانها يتحدثون اإلنجليزية 

ّ
بريطانيا، لكن

ويعتبرون أنفسهم بريطانين.
وســبــق لــرئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، ديفيد 
 
ّ
ــد فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن كــامــيــرون، أن أّكـ
شعب جزر الفوكاند ال يمكن أن يكون أكثر 
 يستمّر هذا الوضع، 

ّ
وضوحًا في رغبته، بأن

الـــجـــزر أرضــــا تــابــعــة للمملكة  فـــي أن تــكــون 
املتحدة في الخارج، وطاملا هم يريدون هذا، 

فهذا لن يتغير«.
وتــنــطــوي ادعــــــاءات بــريــطــانــيــا واألرجــنــتــن 
 كل منهما في السيادة على الجزر، على 

ّ
بحق

 منهما يتمّسك 
ً
كــا اقــتــصــادي، يجعل  سبب 

النفط  عن  للتنقيب  بريطانيا  ط 
ّ
وتخط بها. 

والــغــاز حـــول الــجــزر، أمـــا األرجــنــتــن فتراها 
فــرصــة لــســكــانــهــا للكسب مــن صــيــد الــحــّبــار 
ولــلــتــنــقــيــب فـــي أعـــمـــاق بــحــرهــا، الســتــخــراج 
االقتصادي  الدافع  هــذا   

ّ
والــغــاز. ولكن النفط 

 جميع األبــحــاث 
ّ
 ثــانــويــًا، خــصــوصــًا أن

ّ
يــظــل

الــتــي أجــريــت فــي منطقة جــنــوب األطلنطي، 
أّي  بن األرجنتن وفــوكــانــدز، لم تسفر عن 
العامل  ويكمن  اآلن.  حتى  هــامــة  اكــتــشــافــات 
ــي لـــلـــصـــراع فــــي املــــوقــــع الــجــغــرافــي  ــاســ األســ
ع بموقع استراتيجي 

ّ
لهذه الجزر التي تتمت

الــهــادئ واملحيط  فــريــد، على مــدخــل املحيط 
شرق  كيلومترا   550 بعد  وعــلــى  األطلنطي، 
مضيق ماجان، وعلى بعد بضعة أميال من 
الجنوبّية  القطبّية  القارة  أو  انتركتيكا  قارة 
والتي تشكل  بعد،  لم تكتشف كنوزها  التي 
أهــــم خـــــزان لــاحــتــيــاطــات الـــعـــاملـــّيـــة الــغــنــّيــة 

باملعادن والبترول.

يبدي قياديون في األحزاب السياسيّة والدينيّة استعدادهم لتولّي دور 
السابق  الداخلية  وزير  ويطالب  والمعارضة.  الحكومة  بين  الوساطة 
والقيادي في حزب الشعب الباكستاني، رحمن ملك، الطرفين بـ«العودة 
السياسي نجم  المحلّل  يحّذر فيه  المفاوضات«، في وقت  إلى طاولة 
على  الطرفان  أصرّ  إذا  محالة،  ال  ستقع  »الصدامات  أّن  من  سيتهي، 

مواقفهما«، معربًا عن خشيته من »تدّخل الجيش مجددًا«.

عروض وساطة

تتّهم الحكومة الباكستانيّة خان بالعمل لمصلحة أجندة أجنبيّة )األناضول(

يريد أردوغان تعليم الطالب أّن البحارة المسلمين اكتشفوا أميركا )األناضول(

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــيـــس الــــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب  ــرئـ يـــســـتـــمـــّر الـ
ــاذ إجـــــــــراءات مــثــيــرة  أردوغــــــــــان، فــــي اتــــخــ
للجدل، وآخر فصولها إيعازه للمؤّسسات 
ــة، لــتــبــنــي ســيــاســة  ــ ــّي ــتــــركــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــّيـــة الــ
تعليمّية، تبرز مساهمة العلماء املسلمن 
فــي الــعــلــوم والــثــقــافــة الــعــاملــيــة، وتــحــديــدًا 
تعليم التاميذ األتراك أن مكتشفي القارة 
األمــيــركــيــة هــم الــبــحــارة املــســلــمــون، الذين 
ســبــقــوا كــريــســتــوفــر كـــولـــومـــبـــوس إلــيــهــا 

بـ300 عام.
وليست هذه املرة األولــى التي يثير فيها 
أردوغـــان املــوضــوع، إذ سبق وطــرحــه في 
مــلــتــقــى الـــقـــيـــادات اإلســـامـــّيـــة فـــي أمــيــركــا 
ــمــتــه إدارة الــشــؤون 

ّ
الــــذي نــظ الــاتــيــنــيــة، 

الــديــنــّيــة الــتــركــّيــة، فــي مــحــاولــة لتوسيع 
مــمــارســة »الــقــوة الــنــاعــمــة«، الــتــي تتبعها 
ــم اإلســــــامــــــي، مـــقـــّدمـــة  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــرة فـ ــ ــقـ ــ أنـ
 عن 

ً
»اإلسام التركي أو العثماني«، بديا

باقي التّيارات اإلسامّية املتشّددة.
ــارة املــســألــة  ــ ــم يـــتـــرّدد أردوغـــــــان فـــي إثــ ولــ
ــاء  ــعـ مــــجــــددًا، فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا يــــوم األربـ
املاضي، في مؤتمر عقده املجلس القومي 
لــلــتــعــلــيــم، فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا، مشتكيًا 
ــراك أصــبــحــوا يــركــزون   الطلبة األتــ

ّ
مــن أن

الشخصّيات  ويــعــرفــون  اإلنجليزية  على 
يعرفون  ال  املقابل  في  هم 

ّ
ولكن األجنبّية، 

أي شخصّية إسامية أو تركّية مهمة. 
 الــنــظــر عـــن مــــدى دقــــة أردوغــــــان 

ّ
وبـــغـــض

 املسلمن هــم أول من 
ّ
فــي اإلشـــارة إلــى أن

اكتشف قــارة أميركا أم ال، فإن األمــر أبعد 
من ذلك، إذ يوضح أردوغان ما عناه بقوله 
مدافعًا عن فكرته: »أريد أن أكون واضحًا، 
هناك مسؤولّية كبيرة ملقاة على أكتاف 
الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  وإدارة  الــتــعــلــيــم  وزارة 
وهي إعادة كتابة التاريخ لتظهر مشاركة 
ــي الــعــلــوم  ــرق األوســـــــط واإلســـــــــام فــ ــشــ الــ
ــبـــادي، ال  والـــفـــن«. ويــضــيــف: »كــرئــيــس لـ
ــدًا أن حــضــارتــنــا  ــ أبــ أتـــقـــّبـــل  أســتــطــيــع أن 
أدنــــى مـــن الـــحـــضـــارات األخــــــرى«، معتبرًا 

ـــــه »عـــلـــى الـــشـــبـــاب أن يـــشـــعـــروا بــالــثــقــة 
ّ
 أن

وليس بالدونّية«.
ص الجمل األخيرة كل شيء، فالهدف 

ّ
وتلخ

في نهاية املطاف إعادة كتابة التاريخ بما 
يتناسب مع »تركيا الجديدة«، التي أعلن 
الرئاسّية.  لانتخابات  حملته  فــي  عنها 
التركّية،  الجمهورّية  مــؤّســس  عــاد  وكــمــا 
مصطفى كمال أتاتورك، في ذكــرى وفاته 
إلــى كــونــه الــضــابــط العثماني الـــذي أنقذ 
ــادة كــتــابــة  ــ ــ ــبــــاد، يــــحــــاول أردوغـــــــــان إعـ الــ
التاريخ بما يتناسب مع الهوّية العثمانّية 
الــجــديــدة، حيث يقع اإلســـام منها موقع 
الــقــلــب وتــعــتــرف بــكــل الــقــومــيــات األخـــرى، 
ها 

ّ
بل وتمنحهم نوعًا من حكم ذاتــي، لكن

في الوقت ذاته ال تقبل إال أن يكون األتراك 
قادتها. وليست إعادة كتابة التاريخ، بما 
يــتــنــاســب مـــع األهــــــداف الــســيــاســّيــة، أمـــرًا 
التركّية. ومقارنة  غريبًا على الجمهورية 
لــلــقــومــيــة  ــذي رّوج  ــ الــ ــــورك  ــاتـ ــ أتـ بــنــظــريــة 
 رؤيــة 

ّ
الــتــركــيــة بــشــيء مــن األســـطـــرة، لــكــن

 أهم 
ّ
أردوغان تبدو منطقية، خصوصًا أن

األنــاضــول هي  ألتـــراك  التاريخّية  الحقب 
تلك التي كانت بعد دخولهم في اإلسام، 
انتهاء  السلجوقية  الــدولــة  تأسيس  منذ 

بالخافة العثمانية.

التركي رجب طيب  الرئيس  يشتكي 
أردوغــــــان مـــن جــهــل الــطــاب 
للمغنين األتراك بقوله: »هناك من 
معظم  أسماء  يحفظ  َمن  أبنائنا 
البوب األجانب، لكن ال أحد  مغنّي 
إرتــاش.  نشأت  باسم  سمع  منهم 
إلى  يستمعوا  أن  يستطيعون 
بيتهوفن، لكن عليهم أن يعرفوا 

العطري وديدة أفندي«.

بين بيتهوفن وأفندي

جزر  الستعادة  األرجنتينيين  تــوق  يتجلى 
ــرارًا وتــكــرارًا  فــوكــانــدز، فــي إثــارتــهــم مـ
من  أساسيّة  قضيّة  باعتبارها  للمسألة، 

قضايا معاداة اإلمبرياليّة. 
كريستينا  األرجنتينيّة  الرئيسة  تــتــرّدد  وال 
شّن  تكرار  في  )الصورة(،  كيرشنر  فرنانديز 
تصفها   التي  بريطانيا،  على  الذع  هجوم 
ذاهبة  فــّجــة  استعماريّة  »قـــوة   بــأنـّـهــا 

إلى الزوال«.

قّوة استعماريّة فّجة

أعلن »اتحاد طالب 
هونغ كونغ«، 

الذي يقود 
احتجاجات مؤيّدة 
للديمقراطية، أنّه 

سيتّخذ قرارًا، األسبوع 
المقبل، بشأن دعوة 
المحتجين إلى إنهاء 

حملتهم، على 
الرغم من الفشل في 

تحقيق هدفهم، 
وهو ضمان حرية 

الترّشح في انتخابات 
الختيار رئيس جديد 
للسلطة التنفيذية 

عام 2017.

احتضار احتجاجات 
هونغ كونغ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

صفقة مؤقتة
مصر تستورد غازًا من الجزائر لحل أزمة الطاقة

9

القاهرة ـ العربي الجديد

ــثــــروة  والــ الـــبـــتـــرول  وزارة  قـــالـــت 
ــة، أمـــــــــس، إن  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــيــ ــعــــدنــ املــ
الــحــكــومــة ســتــســتــورد 6 شحنات 
الجزائري خــال عــام 2015.  الغاز املسال  من 
ولم تكشف الوزارة عن قيمة الصفقة وطريقة 
ســدادهــا، ومــا إذا كانت هناك تسهيات في 
الــســداد مــن عــدمــه، كــمــا لــم تكشف عــن كمية 
ــتـــورد.  وتــعــرضــت مــصــر لنقص  الـــغـــاز املـــسـ
حــاد فــي اإلنــتــاج على مــدار الــســنــوات األربــع 
املاضية، بسبب عزوف الشركات العاملية عن 
التنقيب  أعمال  في  استثمارات جديدة  ضخ 
واإلنتاج؛ لتراكم مستحقاتها لدى الحكومة، 
ما أثر على الصناعات كثيفة استهاك الطاقة 
 عــن تــراجــع إنــتــاج 

ً
ــض إنــتــاجــهــا، فــضــا

ّ
وخــف

محطات الكهرباء التي تعتمد في غالبيتها 
على الغاز، ما أثار حفيظة 85 مليون شخص 
في  متكررة  انقطاعات  مــن  هــم سكان مصر، 
األحــيــان  بعض  فــي  دامـــت  الكهربائي  التيار 
إلى 8 ساعات متواصلة، خاصة في الصيف 
املاضي. وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، 
أنه تم االتفاق على توريد 6 شحنات من الغاز 
املــســال الــجــزائــري خـــال الــفــتــرة مــن أبــريــل/

بمعدل   2015 نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 
شحنة شهريًا، وتم االتفاق على عقد اجتماع 
للتوقيع على  الشهر  الجزائر نهاية هذا  في 
العقد. وكانت الحكومة املصرية قد تخلت عن 

بعض الطرق لحل أزمــة الغاز؛ مثل استيراد 
الــغــاز مــن قطر أو روســيــا أو إيـــران، وفتحت 
الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــــام اســتــيــراد الــغــاز 
قبالة  تقع  حقول  من  ستخرج 

ُ
امل اإلسرائيلي 

والــســواحــل  املحتلة  الفلسطينية  الــســواحــل 
مبدئية  اتفاقيات  ذلــك  في  وأبرمت  املصرية، 

ضخمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دوالر.
ــورد مــــصــــر مــن  ــتــ ــســ وكــــــــان مـــــن املـــــقـــــرر أن تــ
الجزائر، خمس شحنات غاز مسال، حجم كل 
العام  نهاية  قبل  مكعب  متر  ألــف   145 منها 
تأجل  الغاز  شحنات  استقبال  لكن  الحالي، 
التي ستحول  العائمة  املحطة  لعدم وصــول 
الغاز املسال إلى حالته الطبيعية في املوعد 
املقرر في سبتمبر/أيلول 2014. ونقلت وكالة 
»رويـــتـــرز« عــن مــصــدر فــي الــشــركــة القابضة 
لــــلــــغــــازات )إيــــــجــــــاس( أمـــــــس، أن الـــحـــكـــومـــة 
زيادة  الجزائري  الجانب  املصرية طلبت من 
عدد شحنات الغاز املسال عن ست شحنات، 
لكي تستمر إلى ما بعد سبتمبر/أيلول 2015 
وخال عام 2016. وأضاف املصدر، أن الوفد 
الـــجـــزائـــري وعــــد بـــدراســـة الــطــلــب، وقــــال إنــه 
سيرد عليه نهاية الشهر الحالي مع توقيع 
العقد. ووقعت »إيــجــاس« مع شركة »هــوج« 
عقدا الستئجار  املاضي،  الشهر  النرويجية، 
ــن اســتــقــبــال  ســفــيــنــة عـــائـــمـــة، تــمــكــن مــصــر مـ
وتــخــزيــن شــحــنــات الــغــاز املـــســـال، وتحويله 
الطبيعية، قبل ضخه  الــغــازيــة  إلــى صــورتــه 
فــي الشبكة القومية.  وتــقــول »إيــجــاس«، إن 

ملـــدة خــمــس ســـنـــوات، ويمكن  الــعــقــد يستمر 
من توفير الغاز بحد أقصاه 500 مليون قدم 
الغاز  وبإمكان مصر تصدير  يوميا.  مكعبة 
استيراده  يمكنها  ال  ولكن  املسال،  الطبيعي 
الغاز املسال  من دون تشغيل محطة إلعــادة 
إلــى حالته الــغــازيــة. وقـــال مــصــدر فــي وزارة 
»العربي  لـ تصريحات  في  املصرية،  البترول 
مع  اتفاق  عقد  الحكومة بصدد  إن  الجديد« 
ــازبــــروم« الـــروســـيـــة، مــشــابــه لــذلــك  شــركــة »جــ
الذي توصلت إليه مع سوناطراك الجزائرية.

وأدى االنــخــفــاض املـــطـــرد فـــي إنـــتـــاج الــغــاز، 
ــة الــــحــــذر مــن  ــيـ ــبـ ــنـ ــات األجـ ــركــ ــشــ وتــــوخــــي الــ
زيــــادة االســتــثــمــار، فــضــا عــن دعـــم األســعــار 
ونمو االستهاك، إلى أســوأ أزمــة في الطاقة 
تــشــهــدهــا مــصــر مــنــذ عـــقـــود. وتــعــتــمــد مصر 
الكهرباء، ومن ثم  الغاز لتوليد  بكثافة على 
تسارع إلى تدبير إمدادات من الغاز الطبيعي 
الخليج  دول  مــن  لحلفائها  يمكن  ال  والــتــي 

العربية توفيرها.
من ناحية أخــرى أشــار بيان وزارة البترول، 
ــى أن الـــكـــويـــت تـــصـــدر ملــصــر ثــاثــة  ــــس، إلــ أمـ
مــايــن بــرمــيــل خـــام شــهــريــا، بــاإلضــافــة إلــى 
1.2 مليون طن سوالر سنويا، و120 ألف طن 
في  »بتسهيات  الطائرات سنويا  وقــود  من 
السداد«. وقال وزير البترول والثروة املعدنية 
املـــصـــري، شــريــف إســمــاعــيــل، فــي الــبــيــان، إن 
باده تسعى إلى إنشاء شركتن للتنقيب عن 

البترول والغاز مع الجزائر والكويت. 

اقتصاد
عمان ـ زيد الدبيسية

قـــال رئــيــس نــقــابــة الــشــاحــنــات األردنـــيـــة محمد خير 
الداوود لـ« العربي الجديد » إن عناصر مسلحة داخل 
العراق، تستولي حاليًا على الصادرات األردنية للعراق 
والشاحنات املحملة بالسلع، خاصة إذا كانت مصدرة 
ألشـــخـــاص غــيــر مـــرغـــوب بــهــم مـــن قــبــل الــتــنــظــيــمــات 
ــدر الــــداوود  املــســلــحــة، ســـواء »داعــــش« أو غــيــرهــا. وقـ
 493.5 بحوالي  بــاده  فــي  الشاحنات  قطاع  خسائر 
والعراقية،  السورية  لألزمتن  نتيجة  دوالر،  مليون 
وقال إن القطاع تكبد نحو 282 مليون دوالر خسائر 
بسبب األزمـــة الــســوريــة وحــدهــا، واألوضــــاع األمنية 

الــخــطــرة داخـــل الــدولــة الـــجـــارة، حــيــث تــوقــفــت حركة 
الشحن البري من األردن عبر األراضي السورية باتجاه 
كل من تركيا وأوروبا ولبنان، في حن تقدر خسائر 
القطاع نتيجة لألزمة العراقية بحوالي 211.5 مليون 
دوالر. وأشار إلى أن الخسائر في ارتفاع مستمر نتيجة 
لألوضاع الصعبة التي تعاني من الدولتن الجارتن 
لألردن. وحسب رئيس نقابة الشاحنات األردنية، فإن 
أكثر مــن %10  الــيــوم  للعراق ال تشكل  الشحن  حركة 
انـــدالع املــواجــهــات بن  مــن حجم نشاط القطاع قبل 
القوات العراقية وداعش، حيث أن عدد الشاحنات التي 
تنقل بضائع من األردن للعراق ال يتجاوز 35 شاحنة، 
مقابل مئات الشاحنات التي كانت تعمل على الخط 

قبل تدهور األوضاع األمنية. وأضاف أن النقل البري 
على خط عّمان بغداد مازال محفوفًا باملخاطر، وأننا 
ننصح السائقن بعدم املجازفة بأرواحهم أو التوجه 
للعراق في هذه املرحلة، مشيرًا إلى استمرار العناصر 
الشاحنات على دفع مبالغ  املسلحة بإجبار سائقي 
مالية على شكل رسوم لقاء ذهابها إلى مقصدها، وأن 

املصّدرين األردنين على دراية بهذه املشكلة.
يشار إلى أن 95% من الشاحنات األردنية، من أصل 
الــبــري بن  الخط  ألــف شاحنة، كانت تعمل على   17
األردن والعراق قبل التطورات األمنية األخيرة. وقال 
عضو غرفة صناعة عّمان فتحي الجغبير في تصريح 
سابق لـ«العربي الجديد« إن مصّدرين أردنين للعراق 

اشتكوا مؤخرًا من قيام عناصر مسلحة، تتبع تنظيم 
داعش، باعتراضهم وإجبارهم على دفع مبالغ تحت 
الدولة اإلسامية مقابل السماح  بند رســوم لصالح 
لهم باملرور إلى العراق. وأضــاف أن املبالغ التي يتم 
إلى  تتراوح بن 200  املصّدرين  قبل  استيفاؤها من 
300 دوالر عن كل شاحنة، مشيرًا إلى أنه يتم إصدار 
وصل استام باملبلغ إلى الشاحنة املعنية.  وتضررت 
حركة الصادرات الزراعية األردنية جّراء أعمال العنف 
التي تقوم بها داعش في العراق، وقال رئيس جمعية 
مصّدري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان، 
 من الخضار 

ّ
إن األردن يصّدر سنويًا نحو 250 ألف طن

والفواكه للعراق.

عناصر مسلحة تستولي على صادرات األردن للعراق

تظاهرات 
أميركا

عمال أميركيون يشلون، أمس الخميس، حركة المرور في شارع االستقالل بالعاصمة األميركية 
باراك أوباما برفع أجورهم، وكان متوقعًا أن ينضم إلى االحتجاجات  الرئيس  واشنطن لمطالبة 

اآلالف من العمال.

مصطفى عبد السالم

ُصعقت وأنا أطالع بنوَد أول موازنة 
للدولة في عهد االنقاب، التي أقر 
قبل  الــخــتــامــي  حسابها  السيسي 
أيــــام، وتــغــطــي الــفــتــرة مــن يونيو/

يــونــيــو 2014.  إلـــى  حـــزيـــران 2013 
الصعقة لم تكن فقط في إدراج 41 
مليار جنيه في املوازنة تحت بند 
مــصــروفــات أخـــرى لــم يــتــم تحديد 
كيفية إنــفــاقــهــا، لكن هــنــاك مــا هو 
أخـــطـــر بــكــثــيــر، فــالــســيــســي اعــتــمــد 
عجزًا بموازنة 2013 -2014 قيمته 
355 مليار جنيه، وهو الفارق بن 
إيرادات الدولة ومصروفاتها، رغم 
أن وزيـــــر املـــالـــيـــة خــــرج عــلــيــنــا في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
الــعــجــز 253 مليار  قــيــمــة  إن  وقــــال 
جنيه، أي أن السيسي أضاف 100 
غِلقت 

ُ
أ مــوازنــة  لعجز  مليار جنيه 

حساباتها في يونيو املاضي.
ــيــــســــي جــــــــــزءًا مــن  هــــــل حــــمــــل الــــســ
عجز مــوازنــة الــعــام الــحــالــي 2014 
املاضي،  العام  موازنة  على   2015-
حـــتـــى يــــقــــوم بــتــجــمــيــل مـــوازنـــتـــه، 
ــك، فكيف زاد  وإذا لــم يــكــن فــعــل ذلـ
ــة أغـــلـــقـــت دفـــاتـــرهـــا  ــ ــوازنــ ــ عـــجـــز مــ
منذ   أحبارها  وجفت  وحساباتها 

5 شهور 100 مليار جنيه؟
ــو األمـــــــــر الـــصـــاعـــق  ــ ــيــــس هـــــــذا هــ لــ
الوحيد في موازنة 2013 -2014 أول 
ما  فهناك  العسكر،  لحكم  مــوازنــة 
هو أخطر، حيث تلقت مصر دعمًا 
لانقاب  األول  العام  في  خليجيًا 
دوالر  مليار   21 بـــ  السيسي  قـــّدره 
وإذا   ،2013 مايو/أيار  بداية  حتى 
مــا أخــذنــا فــي االعــتــبــار مساعدات 
أخـــرى لــشــهــري مــايــو ويــونــيــو من 
نــفــس الـــعـــام، يــرتــفــع الــرقــم إلـــى 22 
الـــســـعـــوديـــة  أن  إذ  دوالر،  مـــلـــيـــار 
وحدها توفر ملصر مشتقات بـ 700 
مليون دوالر شهريًا، لنأخذ بالرقم 
األقل وهو 21 مليار دوالر، ونظرة 
ــه  ــ لــلــمــوازنــة نــجــد أن مـــا تـــم ادراجـ
 10.6 مــســاعــدات خليجية  مــن  بها 
املالية،  مليار دوالر بشهادة وزيــر 
املــوازنــة  حسب  دوالر  مليار  و7.3 
الفارق  ذهب  أين  والسؤال  املعلنة. 
املــســاعــدات، وهـــو 10.4 مليار  فــي 
دوالر على أقل تقدير، وملاذا لم يتم 
ادراجــه في املــوازنــة التي اعتمدها 

السيسي قبل أيام؟
ليس هذا هما الصاعقان الوحيدان 
في أول موازنة للعسكر، فهناك 134 
مــلــيــار جــنــيــه مــخــصــصــة بــمــوازنــة 
عــمــلــيــات  لـــتـــمـــويـــل   2014-  2013
بنزين   ( نفطية  استيراد مشتقات 
وســوالر وغــاز وغــيــره( مقابل 103 
مليار جنيه بموازنة العام الحالي. 
الــخــلــيــج  دول  كـــانـــت  إذا  الــــســــؤال 
قــد امــدتــنــا بــاملــشــتــقــات مــجــانــًا في 
والحالي،  املــاضــي  الــعــام  موازنتي 
فــأيــن ذهــب الــوفــر فــي مخصصات 
املشتقات، هل ذهب  هــذه  استيراد 

لإلنفاق على أمور أخرى؟

 8.83
تراجع سهم شركة إعمار 

اإلماراتية 7.4% أمس، مغلقًا عند 
مستوى 8.83 دراهم. وساهم 

تراجع السهم في تراجع مؤشر 
سوق دبي بحوالى %0.36، 
وبلغت قيمة التداوالت 1.20 

مليار دوالر. 

297
تراجعت أعداد األميركين 
املتقدمن بطلبات جديدة 

للحصول على إعانة البطالة، في 
مؤشر على تحسن سوق العمل. 
وقالت وزارة العمل األميركية 
أمس إن طلبات إعانة البطالة 

الجديدة انخفضت 17 ألفًا.

الجازولين بأقل من 
دوالرين 

أصبحت والية أوكاهوما 
أول والية في أميركا تبيع 

سعر جالون الجازولن بأقل 
من دوالرين. ويقّدر مصرف 

»غولدمان ساكس« األميركي أن 
انخفاض أسعار البنزين على 

ر 
ّ
مدار األشهر الستة املاضية وف
لألميركين 75 مليار دوالر.

خسارة ملياردير 
نفطي 

خسر ملياردير النفط األميركي 
هارولد هام نصف ثروته خال 
الثاثة أشهر األخيرة. وخسرت 
شركة كونتيننتال النفطية أكثر 

من 12 مليار دوالر منذ بداية 
تدهور أسعار النفط. 

مبنى التجارة 

بكلفة بلغت 3.9 مليارات 
دوالر، حصل مبنى »مركز 

التجارة العاملي« على لقب أغلى 
ناطحات السحاب كلفة على 

مستوى العالم. كما جاء »برج 
خليفة« في املركز الخامس .

بي بي 

ارتفعت أسهم شركة »بريتش 
بتروليوم بي بي«، وسط 

شائعات أن شركة شل ربما 
تتقدم بصفقة لشرائها.

أرقام سهم

كواليس

اشتغاالت 
الموازنة

)Getty( لقاء السيسي وبوتفليقة في يوليو الماضي)حقل غاز كريشبة في الجزائر )فرانس برس
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ــرغ  ــبــ ــومــ ــلــ قـــــالـــــت شـــــركـــــة »بــ
ــة  ــ ــركــ ــ غـــــــــــــريـــــــــــــن«، وهــــــــــــــي شــ
ــة  ــمــ ــة فــــــــي أنــــظــ ــتــــخــــصــــصــ مــ
تخزين الغذاء في األســواق الناشئة، 
ـــعـــت عــقــدًا بــقــيــمــة 28 

ّ
أمــــس، إنــهــا وق

الــتــمــويــن  وزارة  مــــع  دوالر  مـــلـــيـــون 
ــيـــب تـــخـــزيـــن الــقــمــح  ــالـ لـــتـــحـــديـــث أسـ
وتهدر  بأنحاء مصر.  موقعًا   93 في 
مليار  عــن  قيمته  تــزيــد  قمحًا  مــصــر 

جنيه )140 مليون دوالر( سنويًا.

ــمــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
ّ
تــســل

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أمــــس، 
طــــــائــــــرة جــــــديــــــدة مــــــن طــــــراز 
بوينج )ER300 - 777 (، وتصل طائرة 
الشركة  م 

ّ
أيــام. وتتسل مشابهة خــال 

بنهاية 2015، نحو 6 طــائــرات أخرى 
من الطراز نفسه، وكذلك 8 طائرات من 

طراز بوينج )787-9 ( دريماينر.

ــاءات  ــ ــــصـ ــع مــكــتــب اإلحـ ــ
ّ
ــوق تــ

ــنـــرويـــجـــي أمــــــس، تــبــاطــؤًا  الـ
أكبر  اقتصاد  فــي نمو  حــادًا 
منتج للنفط في غرب أوروبــا ليصل 
إلى %1 العام املقبل، مقابل %2.6 هذا 
الطاقة  قطاع  انكماش  الــعــام، بسبب 
الــبــحــريــة. ومــــن املــتــوقــع أن يخفض 
املصرف املركزي أسعار الفائدة لدعم 

االقتصاد.

ــــي شـــركـــة  ــــارون فـ ــيـ ــ ــطـ ــ بــــــدأ الـ
لوفتهانزا،  األملانية  الطيران 
هذا  الثاني  إضرابهم  أمــس، 
األسبوع في خضم نزاع طويل بشأن 
خــطــة لــلــتــقــاعــد املــبــكــر عــنــد ســـن 55 
عــامــًا مــع تقاضي %60 مــن أجــورهــم 
ملـــدة 10 ســنــوات تسبق الــدخــول في 
بـ 65 عامًا، ما  سن املعاشات املحدد 

أدى إلى إلغاء %50 من الرحات.

ارتـــفـــعـــت األســـهـــم الــصــيــنــيــة 
ــــال تـــــــــــداوالت الــخــمــيــس  ــ خـ
لــتــدفــع مـــؤشـــرهـــا الــرئــيــســي 
للصعود بأكبر وتيرة في عامن، مع 
إقبال املستثمرين على أسهم شركات 
السمسرة والشركات الكبرى. وأغلق 
مــؤشــر»شــنــغــهــاي املــــركــــب« مــرتــفــعــًا 

%4.3 إلى 2899.46 نقطة.

طـــــالـــــب املــــــصــــــرف املـــــركـــــزي 
ــزي املــــقــــرضــــن بــمــنــع  ــيــ ــالــ املــ
ــوق  ــ ــ املــــــــــضــــــــــاربــــــــــات فــــــــــي سـ
املحلية  العملة  الــصــرف، بعد هبوط 
»الرنجت« ألدنى مستوى في نحو 5 
سنوات. وقــال إن كل املعامات لبيع 
»الــرنــجــت« يــجــب أن تــكــون مدعومة 

بالوثائق املطلوبة.

الجزائر ـ يقين حسام الدين

تــبــدو الــحــكــومــة فــي الــجــزائــر غير 
املترتبة  املالية  بالتداعيات  عابئة 
ــتــــرول  ــبــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــلــــى انــــهــــيــــار أســ عــ
السعر  عن  دوالر   45 يقارب  بما  وتراجعها 
الــجــاري،  الــعــام  الــذي وصلت إليه منتصف 
حــيــث تــراجــعــت مــن مــســتــويــات تــــداول 115 
دوالرًا للبرميل في يونيو/حزيران املاضي، 
إلى أقل من 70 دوالرًا في تعامات األسبوع 
املـــاضـــي، فــي الــوقــت الــــذي امــتــدت تــأثــيــرات 
هــذا االنهيار إلــى أسعار الحبوب واألدويــة 
واملواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا 
فــي األســــواق الــدولــيــة، وهـــو مــا ســيــرفــع من 
العجز  فــجــوة  مــن  االســتــيــراد، ويعمق  كلفة 
فـــي املــيــزانــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــخــزيــنــة 
الكلي  الــجــزائــر  اعــتــمــاد  الــعــمــومــيــة، نتيجة 

على إيرادات النفط والغاز.
وتــشــيــر بــيــانــات الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــى 
ــفـــط عــلــى  ــنـ ــلـــى الـ تــــزايــــد اعــــتــــمــــاد الــــبــــاد عـ
ــة، إذ يـــذكـــر الــتــقــريــر  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ مـــر الـــسـ
ــوان اإلحصائيات  ــدره ديـ الــــدوري الـــذي أصـ
في  املالية  ووزارة  الجمارك  ملصالح  التابع 
الــنــفــط  عـــائـــدات  أن   1999 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــادرات الــبــاد،  ــ تــشــكــل 93% مــن إجــمــالــي صـ
إلــى أن  لــلــديــوان يشير  التقرير األخــيــر  لكن 
عــائــدات الــنــفــط بــاتــت تشكل أكــثــر مــن %97 
مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات، مــا يعني اعــتــمــادًا 
شبه كلي على عائدات النفط، على الرغم من 
اإلنتاج  التي خصصت لدعم  امليزانيات  كل 
الـــزراعـــي وإنــعــاش الــصــنــاعــة وخــلــق نسيج 

للمؤسسات املتوسطة.
ــر املــالــيــة،  ــك، يــقــول وزيــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
مــحــمــد جــــاب، إن انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط ال 

يشكل خطرًا على التوازنات املالية للبلد.
وإذا كــان قد أوضــح بــأن املــوازنــة الجزائرية 
مــبــنــيــة عــلــى ســعــر مــرجــعــي هـــو 37 دوالرًا 
ــنــــدوق الــنــقــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل، فـــــإن تــــقــــديــــرات صــ
الـــدولـــي تــشــيــر إلـــى أن ســعــر بــرمــيــل النفط 
املطلوب إلحداث التعادل في موازنة الدولة 

العامة، هو 131 دوالرًا.
ويؤكد خبراء في الجزائر أن تراجع السعر 
ــل مـــن 70 دوالرًا مـــن شــأنــه أن يــهــدد  إلـــى أقـ
االقتصاد الوطني بأزمة مالية حادة وركود 
 عـــن أزمــــــات اجــتــمــاعــيــة 

ً
اقـــتـــصـــادي، فـــضـــا

انهيار النفط يستدعي 
كابوس 1986 في الجزائر

أعدت الجزائر 
موازنتها للعام 2015 
بنحو 109 مليار دوالر 
وبعجز 52 مليار دوالر

من المتوقع أن يعوق 
تراجع أسعار النفط، 

االستثمارات الحكومية 
وبالتالي ارتفاع البطالة

1011
اقتصاد

تــتــجــلــى بـــارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة كنتيجة 
ــثـــمـــاري  ــتـ طــبــيــعــيــة لـــتـــراجـــع اإلنـــــفـــــاق االسـ

وصعوبة تمويل مشاريع التنمية.
ــــي قـــطـــاعـــات  ــــد املــــطــــالــــبــــات فـ ــزايـ ــ ــر تـ ــ ــــؤشـ ويـ
التربية والصحة، والــزيــادات في أجــور ربع 
مــلــيــون شــرطــي فــي الــجــزائــر، بــعــد حركتهم 
االحتقان  وتصاعد  األخــيــرة،  االحتجاجية 
الــصــلــة  االجـــتـــمـــاعـــي واالحـــتـــجـــاجـــات ذات 
بمطالب السكن والشغل في أكثر من منطقة، 
واالنــزالقــات األمنية املــرافــقــة لــه، إلــى توجه 
الـــبـــاد نــحــو مــــأزق اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
خــطــيــر، يـــتـــزامـــن مـــع حـــالـــة مـــن االحــتــبــاس 

السياسي، يستدعي إلــى الــذاكــرة، أزمــة عام 
الكبير ألسعار  1986 املترتبة على االنهيار 
ــا نــتــج عــنــه مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة  الــنــفــط، ومـ

حادة وانفجار اجتماعي.
لـــعـــام 1986، أزمــــة  الــنــفــطــيــة  ــة  ــ ــ ــلـــت األزمـ وتـ
اقتصادية حادة في الجزائر، بسبب انهيار 
املــواد  وفــقــدان  للمواطنن  الشرائية  الــقــدرة 
والتضخم  التجارية،  املحات  في  الغذائية 
ــا دفـــــع إلـــى  ــاوز 42%، مــ الــكــبــيــر الــــــذي تــــجــ
انــتــفــاضــة اكــتــوبــر 1988 الــتــي انــهــت نــظــام 
الحزب الواحد، وادخلت الباد إلى التعددية 

السياسية. 
ــعـــدل الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي فــي  وانـــخـــفـــض مـ
عامي 1986ـ  1987 إلى 1%، بعدما كان %3.5 
عام 1985، وانهارت عوائد الصادرات بأكثر 
من 42% إلى 7.4 مليارات دوالر عام 1986، 
وساهم كل ذلك بارتفاع حجم الدين العام، 
املحلي  الناتج  الدين من  هــذا  فقفزت خدمة 
من 8.27% عام 1986 إلى 21.7% عام 1991، 
واضطرت الجزائر في ذلك الوقت إلى طلب 
قــروض ومــســاعــدات خارجية وتبني خيار 
اإلصــاحــات مــن املــؤســســات الــدولــيــة والتي 

كانت تعتبر ورقة ضغط خارجية عليها.
وبقدر ما تتجاهل الحكومة معطيات الوضع 
الــــراهــــن، تــجــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي هــذه 
الحكومة.  لسياسات  إدانـــة  مؤشر  الــظــروف 
إزاء  قلقها  بالغ  عــن  النهضة  وعــبــرت حركة 
الجانب  على  النفط  أسعار  تراجع  تأثيرات 

االجتماعي واالقتصادي في الجزائر. 
وتــنــتــج الـــجـــزائـــر نــحــو 2.2 مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميًا، وقد احتلت املرتبة 14 عامليًا من حيث 
التصدير بنحو 1.9  اإلنتاج، والتاسعة في 
مليون برميل يوميًا، ووفق التقرير السنوي 
ــك، بــلــغــت الــــعــــائــــدات الــنــفــطــيــة  ــ ــ ملــنــظــمــة أوبـ

للجزائر 65.6 مليار دوالر عام 2013.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــجــزائــر تحتل املرتبة 
49 عامليًا بالنسبة للناتج املحلي االجمالي 
ــة، إال أن نــســبــة الــبــطــالــة  ــ ــل 190 دولـ مـــن أصـ
إلــى %26  مرتفعة وتزيد عن 10%، وترتفع 
الــشــبــاب، وهــي تحتل املرتبة 109 وفق  بــن 

تصنيف البنك الدولي.
ر حــديــبــي، مــن تــكــرار أزمـــة عـــام 1986، 

ّ
وحــــذ

وربما بشكل أخطر، في ظل احتقان املشهد 
ــاعــــي والـــــصـــــراعـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــ ــتــ االجــ
والــســيــاســيــة، »وتــغــلــغــل جــمــاعــات املصالح 

املــرتــبــطــة بــمــافــيــا دولـــيـــة ضــمــن مـــا يسمى 
تكون  والتي  الجنسيات  متعددة  الشركات 
أجــنــدات  تنفذ  بــدوائــر غربية  عــاقــات  على 
خارجية لها في الجزائر«، وفق تصريحاته.
وأعــــــدت الـــجـــزائـــر مـــوازنـــتـــهـــا لــلــعــام 2015، 
وتــحــمــل  مـــلـــيـــارات دوالر  تـــفـــوق 109  وهــــي 
عــجــزًا كــبــيــرًا مــقــداره 52 مــلــيــار دوالر، على 
ــــاس تــقــديــر الــــــــواردات بــنــحــو 57 مــلــيــار  أسـ
دوالر، وســتــضــطــر الــحــكــومــة إلـــى ســـد هــذا 

العجز مــن صــنــدوق ضبط االيـــــرادات الــذي 
مليار دوالر. وكان   55 أكثر من  لديه حاليًا 
الفارق بن السعر  ل من  هذا الصندوق يموَّ
الــحــقــيــقــي لــبــرمــيــل الــنــفــط والـــســـعـــر املــقــدر 
فــي مــوازنــات الــســنــوات املــاضــيــة، فضا عن 
االستفادة من احتياطي أجنبي كبير يقدر 

بنحو 194 مليار دوالر.
لكن الافت في موازنة العام املقبل، ضخامة 
موازنة الجيش واألمن والتي يصل حجمها 

إلى نحو 20 مليار دوالر، أو ما يعادل %18 
من اإلنفاق العام، وهي موزعة بن 13 مليار 
ــــوزارة الـــدفـــاع و 7 مــلــيــارات لـــوزارة  دوالر لـ

الداخلية.
وقــــد أثــــــارت ضــخــامــة املــــوازنــــة الــعــســكــريــة 
ــن املــــراقــــبــــن االقـــتـــصـــاديـــن  ــاه عـــــدد مــ ــبـ ــتـ انـ
باإلنفاق  الــدولــة  اهتمام  من  تعجبوا  الذين 
ــع ضـــعـــف املــخــاطــر  ــــي مــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري واألمـ

القائمة والتي ال تتطلب كل هذا اإلنفاق.

دمشق ـ عدنان عبد الرزاق

فتح نظام بشار األســد الباب على مصراعيه 
أمام استيراد القمح الذي اكتفت سورية منه 
ذاتيًا على مدار عقود، بل وسجل املركز الثاني 
الخارجي  للعالم  قائمة صــادرات سورية  في 
تجارة  بــيــانــات مؤسسة  وتشير  الــنــفــط.  بعد 
الــحــبــوب الــســوريــة، إلـــى أن مــخــزون الحبوب 
االستراتيجي تراجع لكنه »يكفي ملدة عام »، 
ما دفع حكومة األســد للتعاقد على استيراد 

2.4 مليون طن قمح لتلبية االحتياجات.
ويـــأتـــي تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــمــح خــــال املــوســم 
املاضي، الــذي لم يتعّد 1.7 مليون طن، سببًا 

يقول محللون إن الــدول النفطية التي تمتلك 
صناديق استثمارية قد تضطر للسحب منها، 
بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط على 
الــذي تجاوز  مــدار األشــهــر الخمسة املاضية، 
ــــذي قـــد يـــحـــدث هــــزة قـــويـــة في  ــر الـ ــ 40%، األمـ
أسواق األسهم والسندات والعقارات في أنحاء 
العالم. وتشير بيانات معهد صناديق الثروة 
الصناديق  أصــول  إجمالي  أن  إلــى  السيادية، 
الـــســـيـــاديـــة بــالــعــالــم حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر/

منها  دوالر،  تريليون   6.7 بلغ  املاضي  أيلول 
2.4 ترليون دوالر لصناديق الثروة السيادية 
الخليجية، يتم توجيه أغلبها لاستثمار في 

دول خارج منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
ــثــــروة الـــســـيـــاديـــة على  وتــعــتــمــد صـــنـــاديـــق الــ
وتقسم  التمويل.  في  النفط،  تصدير  عائدات 
إلى سال مختلفة يخدم  العادة،  أموالها في 
كل منها وظيفة معينة، وتساعد على تعزيز 
أوقـــات هبوط عائدات  فــي  الحكومي  اإلنــفــاق 
النفط، أو تراجع إيرادات الدولة أو اإلجراءات 

التحفيزية.
وعلى سبيل املثال، أنفقت النرويج أكبر منتج 
للنفط في غرب أوروبــا، من صندوق ثروتها 

ــد لــاســتــيــراد.  ــ ــاه نـــظـــام األسـ رئــيــســًا فـــي اتـــجـ
وكــانــت ســوريــة تنتج مــا يــقــرب مــن 5 ماين 
طن قمح سنويًا قبل الثورة التي اندلعت في 
مارس/ آذار 2011. ويعتمد األسد على روسيا 
حليفه الوحيد في الغرب، لدعمه بما يحتاجه 
من حبوب، في ظل عزوف التجار عن املشاركة 

في أية مناقصات تطرحها دمشق دوليًا. 
أمـــس األول  الــروســيــة  الـــزراعـــة  وقـــالـــت وزارة 
األربـــــــعـــــــاء، إن دمــــشــــق طـــلـــبـــت زيـــــــــادة كــمــيــة 
الــحــبــوب مــن مــوســكــو، مــقــابــل زيــــادة تصدير 
الخبير  وقــال  السورية.  والحمضيات  الفواكه 
ــان: لـــم يــعــد اســتــيــراد  ــ االقـــتـــصـــادي، ســمــيــر رمـ
الــقــمــح مــن روســيــا ســـرًا بــعــد اســتــنــزاف كامل 

مــلــيــار دوالر،  قــيــمــتــه 850  الــبــالــغ  الــســيــاديــة 
وهـــو األكــبــر فــي الــعــالــم، نــحــو 2.8% فــي عــام 
2014، واســتــخــدمــت هـــذه األمــــوال فــي تمويل 

تخفيضات ضريبية.
ومـــع تــأرجــح أســعــار نــفــط بــرنــت الــخــام حــول 
70 دوالرًا لــلــبــرمــيــل، وهـــو مــا يــقــل كــثــيــرًا في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي عـــن مــســتــوى الـــتـــعـــادل على 
صــعــيــد املــالــيــة الــعــامــة فــي كــثــيــر مــن الــبــلــدان 
ومنها  الــطــاقــة،  ملنتجات  املــصــدرة  الرئيسية 
السعودية وروسيا ونيجيريا، فإن كثيرًا من 
الــصــنــاديــق بـــدأت بالفعل اســتــخــدام جــزء من 
أموال الصناديق الخاصة لتحقيق االستقرار.

قـــالـــت حــكــومــة  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول،  وفــــي 
النرويج، إنها قد ترفع السقف الخاص بمقدار 
ما يجوز لها استخدامه من صندوقها للثروة 
لهبوط  االقتصادية  اآلثــار  السيادية ملواجهة 
أسعار النفط. وهبط النفط أكثر من 20 دوالرًا 

في البرميل منذ ذلك الحن.
ــإن تــــراجــــع أســــعــــار الــنــفــط  ــ ــيــــا فـ ــا فــــي روســ ــ أمـ
ــن الـــضـــغـــوط لـــكـــي تـــســـتـــخـــدم أمـــــوال  يـــزيـــد مــ
بالفعل  مــوســكــو  وتتطلع  الــســيــاديــة.  الــثــروة 
إلـــــى صـــنـــدوقـــهـــا لـــلـــثـــروة الـــوطـــنـــيـــة، الـــبـــالـــغ 
للتمويل في  قيمته 82 مليار دوالر، كمصدر 
حــاالت الــطــوارئ للشركات التي تــضــررت من 
العقوبات الغربية، التي فرضت على موسكو 

بسبب تدخلها في أوكرانيا.

يتشدق  كــان  الــذي  االستراتيجي  االحتياطي 
ــلـــت أربــــعــــة بــــواخــــر مــن  ــام، فـــقـــد وصـ ــظـ ــنـ بــــه الـ
روســـيـــا إلــــى مـــرفـــأ الـــاذقـــيـــة، خــــال األشــهــر 

األربعة األخيرة بحمولة 100 ألف طن.
»الــعــربــي  وأضــــــاف االقـــتـــصـــادي الــــســــوري، لـــ

وتحوز صناديق االستثمار في العادة املزيد 
املــخــاطــر،  مــنــخــفــضــة  أدوات االســـتـــثـــمـــار  مـــن 
الســيــمــا أذون وســنــدات الــخــزانــة الــتــي يمكن 

بسرعة تحويلها إلى أموال سائلة.
ونقل ديفيد سبيجل، خبير األسواق الناشئة 
فــي مــصــرف بـــي.إن.بـــي بــاريــبــا الــفــرنــســي، عن 
تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي، أن األمـــوال 
ُيــعــاد استثمارها مــن عــائــدات صــادرات  التي 
النفط، تجعل عائد سندات الخزانة األميركية 
ــاس تـــقـــريـــبـــًا عــن  ــ ــ أقـــــل بـــمـــقـــدار 50 نـــقـــطـــة أسـ

املستوى املحتمل، لوال هذه االستثمارات.
السيادية  الثروة  إن صناديق  وقــال سبيجل، 
»تستثمر أيــضــًا فــي أســـواق األســهــم إلــى حد 
ــار إلـــى أن نــيــجــيــريــا وكــازاخــســتــان  ــ مـــا« وأشـ
تساعد  التي  للبلدان  أمثلة  وإيـــران  والكويت 
للدولة  العامة  الخزينة  الصناديق  فيها هذه 

في أوقات الحاجة.
ــــن أمــــــوال  ــر مـ ــ ــبـ ــ وقـــــــال ســـبـــيـــجـــل »الـــــجـــــزء األكـ
)صــنــاديــق االســتــقــرار( يــجــري اســتــثــمــاره في 
أدوات عالية الجودة، وكثير منها في سندات 

الخزانة األميركية وسندات حكومية أخرى«.
وأســــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات املــحــتــمــلــة لــلــبــلــدان 
األسعار  تراجع  استمرار  مع  للنفط،  املنتجة 
ــة، هــــو أن تــضــطــر الــحــكــومــات  ــلـ لـــفـــتـــرة طـــويـ
مــن أجل  ـــدار 

ُ
ت التي  الصناديق  إلــى استخدام 

األجــيــال الــقــادمــة، والــــذي يتضمن املــزيــد من 
واألقــل  األجـــل  الطويلة  االستثمارية  األدوات 
ســيــولــة مــثــل الــعــقــارات. وشــــارك املستثمرون 
الــــســــيــــاديــــون فــــي بـــعـــض مــــن أكــــبــــر صــفــقــات 

العقارات والبنية التحتية هذا العام.
وقد يؤدي، أي انسحابهم املحتمل، إلى إلحاق 
أضرار بقيم العقارات التجارية في بعض من 

أكبر مدن العالم.
)العربي الجديد، رويترز(

تــروجــه حكومة  الــجــديــد«: ليس صحيحًا مــا 
األســــد عـــن وجــــود مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي من 
القمح يكفي ألكثر من عام، ألن موسم الحبوب 
في تراجع منذ بداية الثورة، ولم يزد املوسم 
ــن 1.7 مـــلـــيـــون طـــــن، مــعــظــمــه فــي  ــابـــق عــ الـــسـ
املـــنـــاطـــق املــــحــــررة الـــتـــي ال تــخــضــع لــســيــطــرة 
األســـــد. وعـــجـــزت »املـــؤســـســـة الــعــامــة لــتــجــارة 
وتــصــنــيــع الــحــبــوب« الــتــابــعــة لــنــظــام األســـد، 
عن استام  أكثر من 291 ألف طن من القمح، 
ونـــحـــو 105 مــلــيــون طـــن مـــن الــشــعــيــر، نــظــرًا 
للقمح تحت  املنتجة  األراضـــي  لــوقــوع معظم 
الــســوريــة، كــريــف الحسكة  املــعــارضــة  سيطرة 
والرقة وحماة وإدلــب، رغــم محاوالت اإلغــراء 
ورفع سعر القمح إلى 45 ليرة للكيلو الواحد، 
وتخصيص النظام نحو 80 مليار ليرة )470 

مليون دوالر( لشراء الحبوب.
مباشرًا  بحريًا  خطًا  الــســوري  النظام  وأطلق 
السوري  الاذقية  الحاويات بن مرفأي  لنقل 
ونــوفــوريــســيــك الـــروســـي، لــنــقــل الــحــمــضــيــات 
ــار مــــن ســــوريــــة واســــتــــيــــراد الــقــمــح  والــــخــــضــ
ومـــنـــتـــجـــات أخــــــرى مــــن روســــيــــا، بــحــســب مــا 
حاويات  لشركة محطة  التنفيذي  املــديــر  قــال 

الاذقية، مازن نصير.
وقــــال نــصــيــر، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
الشحنة  )الجمعة(  الــيــوم  ستصدر  الحكومة 
الثانية املــكــونــة مــن 60 حــاويــة مــبــردة، وذلــك 
بعد إطـــاق الــشــحــنــات، وبــمــعــدل 120 حاوية 
شهريًا لتصدير 25 ألف طن حمضيات لغاية 

أبريل/نيسان 2015.
وقــال االقتصادي الــســوري، حسن جميل: إن 
إنــتــاج الــخــضــار والحمضيات فــي ســوريــة ال 
يــزيــد عــن الــطــلــب، حــتــى يــصــدره نــظــام األســد 
ارتفاع  األســـواق تعاني  أن  إلــى موسكو، كما 
أســـعـــار وقــلــة فـــي عـــرض املــنــتــجــات، أوصــلــت 
ليرة والخيار 110  لنحو 100  الطماطم  كيلو 

ليرات، والبرتقال إلى 50 ليرة سورية.

سحب منتجي النفط استثماراتهم القمح السوري من التصدير إلى االستيراد
يهدد بهزة عالمية

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

بخالف القلق الذي عبّرت عنه الحكومات في عدد من الدول 
والتدابير  ألسعاره،  المتواصل  االنهيار  نتيجة  للنفط،  المنتجة 
المالية التي اتخذتها لتعديل الخلل في الموازنات، ال تبدي الحكومة الجزائرية 
اقتصادية طاحنة  أزمة  المراقبين  إلى أذهان  أعاد  الشأن، ما  رد فعل بهذا  أي 

ضربت الجزائر في 1986

تحقيق

131
تشير تقديرات صندوق النقد 

الدولي إلى أن سعر برميل 
النفط املطلوب إلحداث التعادل 
في املوازنة العامة للجزائر، هو 
131 دوالرًا، في وقت تسّعر فيه 

الحكومة برميل النفط بنحو 37 
دوالرًا في املوازنة العامة.

األردن يطلب 2.87 مليار 
دوالر لالجئين

ضغوط على سوق 
النفط بسبب العراق

الذهب 
يدعم نمو السودان

تــواجــه ســـوق الــنــفــط الــعــاملــي ضغوطا 
جــديــدة فــي الــعــام املــقــبــل، بسبب خطة 
العراق زيادة إنتاجه من النفط، خاصة 
عقب اتفاق الحكومة املركزية في بغداد 
مع إقليم كردستان العراق، وكذا زيادة 
الزيادة إلى  الليبي، وقد تمتد  اإلنتاج 

دول تقع خارج منظومة »أوبك«.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن مـــن شــــأن خطط 
ــادرات الــنــفــط في  ــ ــ الــــعــــراق لــــزيــــادة صـ
2015 أن تزيد تخمة املعروض العاملي. 
ومــــــن املـــــرجـــــح أن تــــزيــــد مـــــن عـــــزوف 
األعضاء اآلخرين في املنظمة عن كبح 

إمداداتهم.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة توصلت 
ــاء املـــاضـــي إلــــى اتـــفـــاق مــؤقــت  ــثـــاثـ الـ
مـــع ســلــطــات إقــلــيــم كـــردســـتـــان، يمهد 
بــرمــيــل  ألــــــف  ــــخ 300  ــنـــاف ضـ ــئـ ــتـ السـ
يـــومـــيـــا مــــن صـــــــــادرات خـــــام كــــركــــوك، 
إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من 
اإلنــتــاج  زيـــادة  املنطقة. وتثير  حــقــول 
ــاء اآلخـــريـــن في  الــعــراقــي قــلــق األعـــضـ
ــر الــــقــــادريــــن عــلــى  ــيـ مــنــظــمــة أوبـــــــك غـ
الــصــادرات، والــذيــن انخفضت  تعزيز 
إيـــراداتـــهـــم إثـــر تــراجــع األســـعـــار %40 

منذ يونيو/حزيران.
ويــصــب الــخــام الــعــراقــي اإلضــافــي في 
أن يقل احتياجها  املــتــوقــع  مــن  ســوق 

ارتــفــاع  فــي 2015، بسبب  أوبـــك  لنفط 
ــــط الــــصــــخــــري  ــفـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــ املــــــــعــــــــروض مـ
األمــيــركــي، ومــصــادر منافسة أخـــرى، 
الــعــاملــي، خاصة  الطلب  وضــعــف نمو 
ــرق آســــيــــا مــثــل  ــ ــ مـــــن دول جــــنــــوب شـ

الصن.
ــه الـــنـــفـــطـــي  ــاعــ ــطــ ــي الـــــــعـــــــراق قــ ــمــ ــنــ ويــ
ــركـــات الــنــفــط الــغــربــيــة،  بــمــســاعــدة شـ
ــاؤه مــن  ــنـ ــثـ ــتـ ويــــقــــول إنـــــه يــنــبــغــي اسـ
ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا أوبـــــــك عــلــى  الـــقـــيـــود الــ
املعروض، بينما يتعافى من سنوات 
الـــعـــقـــوبـــات والـــــحـــــرب. وأبــــــــدى وزيــــر 
ــــادل عــبــد املـــهـــدي،  الــنــفــط الـــعـــراقـــي، عـ
قلقه من انخفاض األسعار، لكنه قال 
إن الــــصــــادرات الــعــراقــيــة ســتــزيــد في 
2015إلى 3.2 مليون برميل يوميا في 

املتوسط، شاملة إمدادات كردستان.
ــادرات الــعــراق النفطية  وتــراجــعــت صــ
معظم فترات 2014، بسبب إغاق خط 
األنابيب الشمالي الواصل من كركوك 
إلــــى مــيــنــاء جــيــهــان الـــتـــركـــي، بسبب 
هــجــمــات مــســلــحــي تــنــظــيــم »داعـــــش«. 
مــلــيــون برميل  الـــعـــراق 2.50  ويــصــدر 
يـــومـــيـــا مــــن حـــقـــولـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة، إلـــى 
جانب شحنات كردية تقدر بواقع 250 

ألف برميل يوميا.
)العربي الجديد، رويترز(

عمان ـ زيد الدبيسية

قال األردن إنه يحتاج إلى 2.87 مليار 
الــاجــئــن  احـــتـــيـــاجـــات  لــتــلــبــيــة  دوالر 
السورين املقيمن على أراضيه خال 
العام املقبل. وذكر بيان رسمي لوزارة 
الــتــخــطــيــط أمـــــس أن املـــبـــلـــغ املــطــلــوب 
ــة  ــر ملــــوازنــ ــبـــاشـ ــم مـ ــ ــلـــى دعــ يــشــتــمــل عـ
دوالر،  مليار   1.061 بقيمة  الحكومة 
وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع 
أولويات وخطط التنمية الوطنية في 
الاجئن  بتواجد  املــتــأثــرة  القطاعات 
دوالر،  مــلــيــون   916 بقيمة  الــســوريــن 
لتنفيذ  دوالر  مليون   889 إلــى  إضافة 
مشاريع وتدخات إنسانية تستهدف 

األردنين والاجئن السورين معا.
الـــحـــكـــومـــة  ــان، إن خــــطــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وقــــــــال 
لــاســتــجــابــة لــألزمــة الــســوريــة، تشمل 
مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات 
والصحة،  والبيئة،  والطاقة،  التعليم، 
والــــعــــدل، والـــســـكـــن، واملــــيــــاه، والــنــقــل، 
والـــحـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــقـــيـــم فــي 

األردن حاليا 1.4 مليون الجئ سوري، 
وهو ما زاد من متاعب اقتصاد اململكة 
قارب  مديونية  تعاني من حجم  التي 
29 مليار دوالر، وارتفاع معدالت الفقر 
إلى  الطاقة  والبطالة، وارتفاع فاتورة 

أكثر من 6.5 مليارات دوالر سنويا.
الحكومية،  الخطة  أن  البيان  وأوضــح 
تستهدف دعم الخزينة العامة لتغطية 
الـــزيـــادة الــحــاصــلــة فــي الــكــلــف األمنية 
ــكـــومـــي لــلــســلــع واملـــــــواد  والـــــدعـــــم الـــحـ
املــخــتــلــفــة، والــخــســائــر املــتــرتــبــة جـــراء 
تــداعــيــات األزمـــة الــســوريــة. وستغطى 
الخطة األنشطة التي تلبي احتياجات 
األردنية  والفئات  السورين  الاجئن 

املتضررة من األزمة السورية.
ودعا وزير التخطيط األردني، إبراهيم 
ســيــف، خـــال إطــــاق الــخــطــة، وفـــق ما 
ذكر البيان، املجتمع الدولي إلى توفير 
املــزيــد مــن املــســاعــدات املــالــيــة الــازمــة 
لتمكن الــحــكــومــة مــن الــقــيــام بــدورهــا 
ــانـــي، مــشــيــرا إلــــى زيــــــادة حجم  ــسـ اإلنـ

الفجوة التمويلية خال عام 2014.

العربي الجديد

تـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نمو 
الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي فـــي الـــســـودان 
عجز  وانـــخـــفـــاض   ،2014 فـــي   %2.9
ــــى 1% فـــقـــط مــــن الــنــاتــج  ــة إلـ ــ ــــوازنـ املـ
ــاة  ــانـ ــعـ ــــي املــــحــــلــــي، رغـــــــم مـ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ
االقتصاد من عدم القدرة على سداد 

الديون الخارجية.
ــنـــدوق، فـــي تــقــريــر أمـــس،  ــال الـــصـ ــ وقـ
الــتــوقــعــات بــشــأن أداء االقــتــصــاد  إن 
املتبقية من  الفترة  الــســودانــي خــال 
تـــزال جــيــدة، فعمليات  ال  عـــام 2014 
ــراج الـــــذهـــــب فـــــي الـــــســـــودان  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
مازالت تمضي بقوة، كما أن النشاط 
الـــزراعـــي بـــدأ فــي االنــتــعــاش فــي ظل 

الظروف املناخية املواتية.
وقال وزير املعادن السوداني، أحمد 
مــحــمــد صــــادق الــــكــــاروري، األســبــوع 
املــاضــي، إن إنــتــاج الــذهــب فــي الباد 
وصل إلى 64 طنًا منذ مطلع يناير/
كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/

تقترب  بــزيــادة   ،2014 األول  تشرين 

إنتاجها  تــم  التي  الكمية  مــن ضعف 
، والتي 

ً
في العام املاضي 2013 كاما

لم تتجاوز 34 طنًا. 
ــي الـــتـــقـــريـــر  ــ وأضـــــــــاف الــــصــــنــــدوق فـ
الصادر عقب اختتام املراجعة الثانية 
لــلــبــرنــامــج االقـــتـــصـــادي الـــســـودانـــي، 
أن مـــعـــدل الــتــضــخــم بـــالـــســـودان من 
املتوقع أن ينخفض إلى 29% بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام مـــن 47% فـــي يــولــيــو/ 
ــي، مـــع تـــبـــّدد آثــــار قـــرار  ــاضـ تــمــوز املـ
زيــادة أسعار الوقود الــذي اتخذ في 

سبتمبر/ أيلول من عام 2014.
وذكـــــر أن الــــســــودان يــشــهــد تــشــديــدًا 
للسياسة النقدية، كما تشهد أسعار 
الـــغـــذاء انــخــفــاضــًا بسبب الــتــوقــعــات 

بموسم حصاد جيد.
وحــــول تــوقــعــات الــنــمــو لــعــام 2015، 
ــا تــحــســنــت، إذ  ــال الـــصـــنـــدوق إنـــهـ ــ قـ
مـــن املــتــوقــع تــســجــيــل نــمــو بــالــنــاتــج 
 ،%3.4 لـــلـــبـــاد  املـــحـــلـــي  اإلجــــمــــالــــي 
مـــدعـــومـــًا بـــمـــوســـم جـــيـــد لــلــحــصــاد، 
ــعـــاش إنـــتـــاج  ــذهــــب، وانـــتـ ــتــــاج الــ وإنــ

الباد من النفط.

مواجهات بين الشرطة 
ومتظاهرين ضد البطالة 
وارتفاع األسعار )أرشيف/
فايز نور الدين/فرانس برس(

مزارعون 
سوريون 
يفرغون 
محصولهم 
من القمح 
بمستودع 
في درعا 
)أرشيف/فرانس 
برس(

ارتفع خام برنت فوق 
70 دوالرًا للبرميل 
أمس الخميس، 
ليصعد نحو %1 

بالتوازي مع العقود 
اآلجلة األميركية، 

بدعم انخفاض في 
مخزونات الخام في 

الواليات المتحدة. 
وأظهرت بيانات من 

إدارة معلومات 
الطاقة تراجعًا أكثر 

من المتوقع األسبوع 
الماضي، مع قيام 

مصافي التكرير بزيادة 
اإلنتاج. وتراجعت 
أسعار المشتقات 

للمستهلكين األميركيين 
إلى أدنى مستوياتها.

نفط

تراجع إنتاج سورية 
من القمح إلى حدود 

1.7 مليون طن

يوّجه أغلب منتجي 
النفط، استثمارات 

صناديق الثروة السيادية، 
إلى األسواق العالمية، 

غير أن تراجع أسعار النفط 
سيدفع هذه الدول 

للجوء ألموال الصناديق

يبلغ إجمالي أصول 
الصناديق السيادية في 

العالم 6.7 ترليون دوالر

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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أنتج السودان 64 طنًا من الذهب حتى أكتوبر الماضي )فرانس برس(



الرسمي  الناطق  قــال وزيــر االتصال 
املــغــربــيــة، مصطفى  الحكومة  بــاســم 
الخلفي، إن باده سجلت ارتفاعًا في 
عــدد قضايا الــرشــوة املــرفــوعــة أمـــام املحاكم 

لتصل إلى نحو 8597 قضية في عام 2013.

أظـــهـــرت دراســـــة نــشــرتــهــا مــجــمــوعــة 
ــن  ــ »ســـــــيـــــــانـــــــس« األمــــــيــــــركــــــيــــــة ألمــ
املعلوماتية، أن قراصنة املعلوماتية 
يــزدادون، مشيرة إلى استهدافهم  اإليرانين 
ــــات الـــقـــطـــاع الــعــســكــري  ــركـ ــ ــكـــومـــات وشـ الـــحـ
 عن بنى تحتية استراتيجية.

ً
والنفطي فضا

عت هيئة األشغال العامة القطرية، 
ّ
وق

وهي الهيئة الحكومية املسؤولة عن 
تنفيذ مشاريع البنى التحتية، عقود 
12 مشروعًا للبنية التحتية بقيمة إجمالية 

5.5 مليارات ريال )1.52 مليار دوالر(.

شركة كهرباء 
االحتالل تستغل حاجة 

الفلسطينيين وتزيد 
صادراتها إلى غزة

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

فتحي عبد الوهاب
األوضاع االقتصادية تشّكل مالمح السينما

■ هل تتابع االقتصاد املصري؟
أتابع االقتصاد وجميع المجاالت، ألنني فنان وال بد أن أكون 
 على كل ما يدور في المجتمع الذي أعيش فيه، إن لم 

ً
مطلعا

 على كــل مــا يجري فــي العالم، ومــا وصلنا إليه 
ً
أكــن مطلعا

من تطور تكنولوجي رهيب يجعلني في لحظة واحدة وأنا 
جالس في مكاني أثناء التصوير أو في البيت وسط أسرتي 

أن أعرف ما يجري في كل بلدان العالم في كافة المجاالت.

التي  والشائعات  الغير صحيحة  األخــبــار  من  العديد  هناك  لكن   ■
تنتشر بسرعة، فما هو مصدرك الذي تثق في أخباره ومعلوماته؟

أو معرفة األخبار على  اعتمد في تحصيل معلوماتي  أنــا 
مصادر موثوق منها، غير أنني أهتم بمصدر الخبر نفسه، 
 تـــتـــردد عـــن هــيــئــة مـــا أو مــصــدر 

ً
بــمــعــنــى أن هــنــاك أخــــبــــارا

معّين، فأدخل على الموقع الخاص بتلك الجهة وأتأكد من 
األخبار التي ترددت عنها حتى ال أعطي عقلي وأذني ألحد، 
وإذا  كــل شخص،  لــدى  الـــرأي  المعلومات يشكل  فتحصيل 
حصلت معلومات خاطئة فرأيك سيكون في النهاية خاطئ.

■ من وجهة نظرك هل استطاع الفن أن يعكس حال املواطن املصري 
البسيط طيلة الفترة املاضية؟

هو  فالفن  عنها،  تعّبر  التي  الفنية  أعمالها  ولها  فترة  كل 
مرآة الواقع التي يعكس حالنا، وهناك َمن يقبل ذلك وَمن 
 
ً
ة الحياة فا يمكن أن تجد شيئا

ّ
يعترض عليه، وهذه سن

يتفق عليه الجميع، واستطاعت بعض األعمال التي قدمت 
في السنوات األخــيــرة أن تعّبر عن حــال الــشــارع بما عانى 
ــدة، كــالــبــلــطــجــة واالنــــفــــات األمــنــي  ــديـ مــنــه مـــن مــشــكــات عـ

وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام.

اع تلك 
ّ
■ لكن التركيز األكبر كان على الجوانب السلبية، وكأن صن

األفــام أرادوا أن يوجهوا رسالة للجميع مفادها أن ثورة 25 يناير 
سبب معاناة الشعب املصري؟

الفيلم، وبالتالي  وراء  مــن  يــربــح  أن  يــريــد  المنتج  ذلــك ألن 
األكبر  الفئة  الشباب، وهــي  التي تجذب  القصة  يبحث عن 

من الجمهور، ما يدفعه إلى اللعب على قضاياهم.

■ وما تقييمك للوضع االقتصادي الحالي في مصر؟
 با أدنى شك في مختلف القطاعات، 

ً
ما زلنا نعاني اقتصاديا

 في 
ً
وتعرضنا ألزمات معيشية عديدة، ولكن أستبشر خيرا

 ويجب 
ً
القادم باذن الله، ألن الشعب المصري تحّمل كثيرا

ي أي منصب في الدولة أن يعمل بكل 
ّ
على كل َمن يأتي لتول

جهد على راحة هذا الشعب ويبذل قصارى جهده لتحقيق 
، وأتمنى أن يكون تفاؤلي في 

ً
 مشرقا

ً
ما يضمن له مستقبا

محله وأن تتقدم مصرنا خطوات عديدة إلى األمام في كافة 
المجاالت.

■ هل لك أي تجارب سابقة في مجال البزنس؟
ال ليس لدّي أي تجارب على اإلطاق في هذا المجال.

■ وملاذا لم تفكر في خوض التجربة، وخاصة أن هناك من املشاهير 
َمن اتجهوا لهذا املجال ونجحوا فيه إلى جانب ارتباطاتهم الفنية؟

 في ذلك ولكني في النهاية لم أنفذ على أرض 
ً
فكرت كثيرا

الواقع أية مشاريع.

■ وما هي املشاريع التي كنت  ستدخل بها مجال البزنس؟
 في أن افتتح سلسلة مطاعم، ولكن كنت أنتظر 

ً
فكرت كثيرا

أن يــشــاركــنــي أحـــد األصـــدقـــاء، إال أنـــه بــعــد فــتــرة نــجــح في 
ليس  المشروع  أن  أهمها  أســبــاب،  لعدة  بالتراجع  إقناعي 
في مجالنا وال نفهم فيه، وبالتالي قد نتعرض إلى خسارة 

.
ً
، ما دفعني إلى ترك الفكرة تماما

ً
كبيرة تؤثر علينا ماديا

■ هل تحب التسّوق؟
 أشعر بأني أحتاج ألن 

ً
على حسب الحالة المزاجية، فأحيانا

 
ً
وأحيانا بنفسي،  المستلزمات  أو  المابس  أشتري بعض 

ل ذلك، وخاصة أن بعض األماكن التي أعشق 
ّ

أخرى ال أفض
.
ً
 شديدا

ً
 ما تعاني زحاما

ً
التسّوق فيها كثيرا

■ وما أكثر األماكن التى تتسّوق بها في الخارج؟
أحب التسّوق في لبنان وفرنسا وأميركا.

■ ترددت أخبار بعد ثورة 25 يناير بأن هناك بعض الفنانني اتجهوا 
لإلقامة خارج مصر نظرًا لانفات األمني والوضع السيئ، وقتها 

رت في ذلك؟
ّ
فهل فك

لم ولن أفكر في يوم من األيام بهذا المنطق، وعندما نسافر 
إلـــى الــخــارج فــي أي وقـــت يــكــون إمـــا لتصوير وارتــبــاطــات 
فنية أو لقضاء إجازة مع االسرة، وهذا ما حدث مع بعض 

الفنانين التي انتشرت عنهم شائعات من هذا النوع.

يرى الفنان المصري أن األوضاع االقتصادية واألزمات المعيشية تحدد 
اتجاه منتجي االفالم السينمائية

أجراه  محمد عليحوار

حطمت السياحة الصينية الخارجية رقما قياسيًا جديدًا هذا العام مع تخطيها 100 مليون رحلة، حسب اإلدارة 
الوطنية للسياحة الصينية، في بيان على موقعها اإللكتروني أمس. وقال البيان إن حصة األسد من السياحة 
الصينية ذهبت إلى وجهات في آسيا بنسبة 89.5%، في حن كان نصيب أوروبا 3.5% فقط والقارة األميركية 
2.7%. ويتوقع أن يقفز هذا العدد إلى 500 مليون رحلة سنويًا في السنوات الـ15 املقبلة، بحسب ما نقل وزير 
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، عن نائبة رئيس الوزراء الصيني ليوياندونغ، خال زيارة قامت بها مؤخرا 

إلى باريس. وتتنافس الدول على اجتذاب السياح الصينين كونهم من محبي اإلنفاق، حسب البيان.

الصين: 100 مليون رحلة سياحية حول العالم

تعّرضت الصناعات اليدوية في محافظة 
إدلب بشمال سورية، إلى ضربات موجعة 

جراء تصاعد املعارك في الباد. 
ــانــــت مـــديـــنـــة أرمــــنــــاز بــــإدلــــب، تــشــتــهــر  وكــ
والــنــادرة،  القديمة  الــتــراثــيــة  بالصناعات 
ــة الـــــفـــــخـــــار والــــــــزجــــــــاج املـــــزّيـــــن  ــاعــ ــنــ كــــصــ
هذا  فــي  عامليًا  صيتًا  وتمتلك  بالنقوش، 
للعديد  منتجاتها  تصّدر  وكانت  املــجــال، 
مــن الــــدول، كما أنــهــا شــاركــت فــي السابق 
منتجاتها  ونــالــت  فرنسا،  فــي  بمعرضن 

إعجابًا كبيرًا من زوار املعرض.
وتــســّبــبــت األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة والــقــصــف 

الذي تتعّرض له املدينة، في انخفاض عدد 
املصانع املنتجة للزجاج والفخار اليدوي 
ــــى واحــــد  فــــي املـــديـــنـــة، مــــن 50 مــصــنــعــًا إلـ
فقط، كما توقف التصدير بسبب صعوبة 
وصول املواد األولية وغاء أسعارها، نظرًا 

للظروف األمنية وهجرة اليد العاملة.
وأوضــح صاحب مصنع الزجاج والفخار 
ــة، مـــحـــمـــد الـــنـــاعـــس،  ــنــ الـــوحـــيـــد فــــي املــــديــ
أنــه ورث الحرفة مــن والـــده، ولــفــت إلــى أن 
انقطاع  تــراجــعــت، بسبب  الــصــنــاعــة  هـــذه 
ــوقـــود واملــــواد  الــكــهــربــاء وغــــاء أســـعـــار الـ
األولية، مضيفًا: »كنا نشتري املواد األولية 

مــن دمــشــق بــأســعــار زهــيــدة، أمـــا اآلن فقد 
تضاعفت األســعــار عــدة مـــرات عــن السعر 

السابق، ولم يعد بإمكاننا شراؤها«.
ــاج املــزيــن  وتـــعـــّد صــنــاعــة الــفــخــار والــــزجــ
بــالــنــقــوش، واحــــدة مــن أعــــرق الــصــنــاعــات 
ــقـــوم الــحــرفــيــون  الـــيـــدويـــة فــــي ســــوريــــة، يـ
بتصنيعها على أشكال وأحجام مختلفة، 
ويشتريها  األذواق،  جميع  مــع  لتتناسب 
الزينة وإضفاء  العادة بغرض  في  الناس 

مظهر ممّيز على بيوتهم.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ وكــــــانــــــت ســــــوريــــــة تــــــصــــــّدر الـ
آليًا،  عة 

ّ
املصن أو  منها  اليدوية  املنتجات 

 مــــن انـــخـــفـــاض 
ً
ــرب، مـــســـتـــفـــيـــدة ــ ــحـ ــ قـــبـــل الـ

أسعار املواد األولية والنفط، وتوافر اليد 
العاملة املاهرة والرخيصة، لكن العمليات 
ــــاد وفـــــقـــــدان األمــــــن،  ــبـ ــ ــــي الـ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
وحاالت النزوح، أوقفت تصدير عدد كبير 
مــن املــنــتــجــات، الــتــي كــانــت تشكل مصدرًا 
جــيــدًا لــلــدخــل لكثير مــن الـــنـــاس، ودعــامــة 

القتصاد الباد.
وتعاظمت الخسائر التي مني بها القطاع 
الصناعي الخاص خال الفترة التي أعقبت 
انـــدالع الــثــورة الــســوريــة عــام 2011، حيث 
الــســوريــة،  الصناعة  مــن  انــهــار نحو %80 

حــســب تــصــريــحــات ســابــقــة لــرئــيــس غرفة 
صناعة دمشق، باسل حموي.

وكانت أكثر القطاعات الصناعية تضررًا، 
الصناعات النسيجية وأقلها الكيميائية، 
ــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة األربـــــع  ــغــ ــي الــ ــد فــ ــوجــ ويــ
)دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، حـــلـــب، حـــمـــص، حــمــاه( 
نــحــو 1350 مــنــشــأة صــنــاعــيــة مــتــضــررة، 
بـــســـوريـــة،  الـــصـــنـــاعـــيـــن  مـــعـــانـــاة  وزادت 
فـــي ظـــل تــصــاعــد املـــعـــارك الــعــســكــريــة بن 
ــقـــوده أمــيــركــا وتــنــظــيــم  ــــذي تـ الــتــحــالــف الـ

الدولة اإلسامية، »داعش«. 
)العربي الجديد، األناضول(

بــغــزة،  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  رت 
ّ
حــــذ

ــات الـــطـــبـــيـــة فــــي أكــبــر  ــدمــ ــخــ مــــن انـــهـــيـــار الــ
عمال  ــــراب  إضـ ــراء  جــ الــقــطــاع،  مستشفيات 
شركات النظافة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكد املدير العام ملجمع الشفاء الطبي، نصر 
التتر، خال مؤتمر صحافي عقده أمس في 
مستشفى الشفاء الطبي )كبرى مستشفيات 
في  الطبية  الخدمات  كافة   

ّ
إن غـــزة(،  مدينة 

مــجــمــع الــشــفــاء قـــد تــوقــفــت بــســبــب إضـــراب 
عمال النظافة، وزيــادة كميات املخلفات في 
جــمــيــع أقـــســـام املــســتــشــفــى. وأضـــــاف الــتــتــر: 
التي  الطبية  الــخــدمــة  تقديم  نستطيع  »لــن 

كــنــا نــقــدمــهــا فـــي أصــعــب الـــظـــروف )مــشــيــرًا 
ــيـــرة، نتيجة  إلـــى الــحــرب اإلســرائــيــلــيــة األخـ
لــوجــود جــو غير صحي ال يمكن العمل به 
ــال »قــمــنــا بتنظيف  فـــي كــافــة األقــــســــام«. وقــ
غــرفــة الــعــمــلــيــات املــركــزيــة بــقــســم الـــطـــوارئ 
بــاملــجــمــع لــكــي نــســتــطــيــع تــقــديــم خــدمــاتــنــا 
للحاالت الطارئة إال أن ذلك ال يحل املشكلة 
التتر عن وجــود عــدد من  القائمة«. وكشف 
ــم فــــي أقـــســـام  ــهـ اإلصـــــابـــــات بـــتـــلـــوث جـــروحـ
ــــوالدة وقــســم غــســل الــكــلــى. ولــفــت إلـــى أن  الــ
الــوضــع الصحي بــغــزة: »كــارثــي« وال يمكن 
احتماله، مؤكدا أنهم تواصلوا مع شركات 

النظافة ملساعدتهم إال أنهم رفضوا. وناشد 
إنــقــاذ  الفلسطينية  الـــوفـــاق  حــكــومــة  الــتــتــر 
ــدأت تنتشر  ــراض وأوبـــئـــة قـــد بــ ــ غـــزة مـــن أمـ
مستشفيات  وكــافــة  الــشــفــاء  مستشفى  فــي 
القطاع. وكــان رئيس اتحاد نقابات العمال 
في غــزة، سامي العمصي، قد أكد أول أمس 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ فــــي تــصــريــحــات لـ
فــي مختلف  يعملون  الــذيــن  النظافة  عــمــال 
مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع عــــن طـــريـــق شـــركـــات 
، راتب 

ً
خاصة ال يتجاوز عددهم 750 عاما

الواحد منهم 200 دوالر، مبينًا أن قضيتهم 
ال تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الحكومة، 

ــعـــبء الـــــذي ســيــشــكــلــه تــوقــفــهــم عن  بـــقـــدر الـ
العمل، والذي سيعرض مرافق املستشفيات 
الى الخطر. من جانبه، أوضح أشرف القدرة، 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  باسم  الناطق 
 قسم 

ّ
ــــس، أن فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـ

الطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي )أكبر 
مستشفيات مدينة غزة(، مهدد بالتوقف عن 
العمل جراء إضراب شركات النظافة، وعدم 
تمكن األطباء من مداواة املرضى. وبدأ عمال 
شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة، 
 ومفتوحًا 

ً
أول أمس األربعاء، إضرابًا شاما

عن العمل. وقال اتحاد شركات النظافة في 

قطاع غزة، إن »عمال النظافة سيضربون عن 
مستحقاتهم  على  حصولهم  لــعــدم  الــعــمــل، 
مــن وزارة الــصــحــة، مــنــذ 6 شــهــور«. ويتهم 
االتـــــحـــــاد حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــفــلــســطــيــنــيــة 
بتجاهل عمال النظافة، وظروفهم اإلنسانية 
ــال لــشــركــات  ــمـ ــعـ ــة. ويـــتـــبـــع الـ ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
تـــجـــاريـــة خـــاصـــة، تـــقـــدم خــدمــاتــهــا لـــــوزارة 
الصحة مقابل مكافآت مالية شهرية. وعلى 
النظافة  مــدار األسابيع املاضية، نفذ عمال 
إضرابات متكررة ما بن جزئية وشاملة في 

كافة املستشفيات.
)العربي الجديد، األناضول(

الحرب تدّمر الصناعات التراثيّة في إدلب إضراب عمال النظافة يهّدد مستشفيات غزة

محمد بوهريد

قــبــل نــحــو ســـنـــة، أطــلــقــت الــحــكــومــة 
ــلــكــثــيــريــن  ــلـــة بــــــدت ل املـــغـــربـــيـــة حـــمـ
بــل ومجنونة  بــاملــخــاطــرة،  مــحــفــوفــة 
الحكومة،  لرئيس  بــدت  فيما  أيــضــا، 
عــبــد اإللـــــه بـــنـــكـــيـــران، أنـــهـــا الــطــريــق 
بة  األمثل الستعادة أموال باده املهرَّ
الحملة، بحسب  الــخــارج. جنون  إلــى 
عن  املتهّربني  تمنح  ها 

ّ
أن منتقديها، 

املثول أمام القضاء مع عدم الكشف 
عن هوياتهم بأي وجه كان، إضافة 
 فتح 

َ
إلى امتيازات مصرفية، إمكانية

حسابات بالنقد األجنبي، وهو ما لم 
يكن متاحا للمغاربة من قبل.

وإبــــداع الــفــكــرة، وفــق مــؤّيــديــهــا، أنها 
ســتــمــكــن املـــغـــرب مـــن جــــذب أمــــوال 
ــارج، تـــبـــدو الــبــاد  ــــخــ »عـــالـــقـــة« فـــي ال
ــة  فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات أزمــ
االقتصادي  الشريك  اليورو،  منطقة 
عــلــى  ــاط،  ــ ــربـ ــ ــلـ ــ لـ األول  والـــــتـــــجـــــاري 

اقتصادها في أمس الحاجة إليها. 
ــدل الــكــبــيــر الـــــذي أثـــارتـــه  ــجـ ورغـــــم الـ
بتطبيقها  بنكيران  تمسك  الــفــكــرة، 
بالجزرة  الحصول  بإمكانية  إليمانه 
يستعصي  أو  يــســتــحــيــل  قـــد  ــّمـــا  عـ
نــيــلــه بـــالـــجـــزرة، بــدلــيــل أنـــه اســتــطــاع 
الضرائب  مــن  هامة  نسبة  تحصيل 
قامت على  بفكرة مماثلة،  املتعسرة 
الضرائب  دفــع  مــن  املتهربني  إعــفــاء 
املتراكبة بسبب  الفائدة  من معدالت 

التأخر في الدفع.
ــــى  بــــدا خــــال األشـــهـــر الــتــســعــة األول
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، أن املـــغـــرب قد 
يــفــشــل فــي كــســب رهــــان اســتــرجــاع 
مــلــيــون   699( درهـــــــم  ــارات  ــيــ ــ ــل مــ  5
دوالر( بنهاية ديسمبر/كانون األول 
الـــجـــاري. غــيــر أن وتــيــرة عـــودة هــذه 
ارتفعت بشكل كبير خال  األمـــوال 
مكتب  بحسب  األخيرين،  الشهرين 
املكلفة  الرسمية  املؤسسة  الصرف، 
بضبط حسابات املغرب الخارجية. 

وأول أمس األربعاء، أعلن رسميا عن 
مــلــيــارات دوالر )671.8  اســتــرداد 6 
األمــــوال، ما  مليون دوالر( مــن هــذه 
يعزز اآلمال بارتفاع األمــوال العائدة 
مــلــيــار دوالر، قبل  ــــى  إل ــبـــاد  الـ ــــى  إل
إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى هــــذه الــحــمــلــة 

بنهاية أكتوبر/تشرين األول املقبل.
بــعــيــدًا عـــن الـــجـــدل املـــثـــار حـــول هــذه 
الحملة، ينبغي اإلقرار بأنها أّسست 
العالم  في  نوعها  من  فريدة  لتجربة 
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ ــال الـ ــــعــــربــــي فــــي مــــجــ ال
املــهــربــة، وإن كــانــت نفسها  األمــــوال 
أوروبية  مستوحاة من تجارب دول 
عـــدة، خــاصــة إيــطــالــيــا. وقــد أسهمت 
بالفعل في دعم احتياطي الباد من 
النقد األجنبي، الذي صار ألول مرة 
منذ نحو ثاث سنوات كافيا لتغطية 
والخدمات  السلع  من  الباد  واردات 

ملدة 5 أشهر.
تـــتـــحـــدث عــــن 500 مــلــيــار  األرقــــــــام 
دوالر مهربة من دول الربيع العربي 
وحــدهــا. فــهــل يمكن لــهــذه الــــدول أن 
تسير على خطى املغرب وتقدم على 
األقــرب  تونس  تبدو  مماثلة؟  خطوة 
املغربية  التجربة  بــهــذه  االقــتــداء  إلــى 

الفريدة من نوعها.

من اآلخر

ضربة معلم

كريستينا فيجيرس  أكبر مسؤولة 
عن تغير املناخ في األمم املتحدة، قالت إن 

الهدف الدولي بتوفير 100 مليار دوالر 
كل عام بحلول عام 2020 ملساعدة الدول 

املحتاجة للتكيف مع آثار تغير املناخ، هو 
بعيد تمامًا عن املطلوب لتحقيق ثورة 

عاملية ملكافحة هذه الظاهرة.

أنجيال ميركل  املستشارة األملانية، 
دعت شركات بادها إلى لعب دور أكبر 

في أفريقيا. وأوضحت ميركل في مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا 

هاياماريام ديسالن أنه ال ينبغي أن 
تخسر أوروبا األمور في هذه النقطة، 

مشيرة إلى أن املستثمرين الصينين حققوا 
بالفعل وجودًا قويًا في أفريقيا.

بيير أندوران  مدير صندوق استثمار 
نفطي قيمته 350 مليون دوالر، قال إنه 

من املنتظر أن تشهد أسعار النفط تقلبات 
حادة بعد قرار أوبك ترك السوق لتحدد 
مستواها وفق عوامل العرض والطلب، 

وأضاف أن املنتجن األميركين سيشعرون 
بوطأة تلك التقلبات.

معرض جدة التجاري الدولي 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة 
يفتتحه غدًا، األمن العام للغرفة التجارية 

للصناعية بجدة عدنان بن حسن مندورة، 
في دورته الـ 26 بمركز جدة الدولي 

للمنتديات والفعاليات، بمشاركة 200 شركة 
وطنية وعاملية. 

يستمر املعرض 4 أيام، بمشاركة عدة دول 
منها الصن ومصر وإندونيسيا والهند.

التخلّص اآلمن من المخلفات 
حفاظًا على البيئة  حملة تشمل 

28 ندوة تنظمها وزارة التنمية املحلية 
املصرية األسبوع املقبل في قرى 11 

محافظة، للتوعية بكيفية الحد من التلوث 
الذي تعاني منه مصر وال سيما في 

القطاعن الصناعي والزراعي.

إسرائيل تستغّل سوق غزة

تأخر اإلعمار يشّل شركات المقاوالت

تصدير السيارات المستعملة والعين على أموال اإلعمار

رام اهلل ـ محمد خبيصة

»الحاجة أم االستغال«، هذا هو املثل الشائع 
حــالــيــًا فـــي قــطــاع غـــزة بــــداًل مـــن »الــحــاجــة أم 
ــتــــراع«، بــعــد أن فــقــد الــقــطــاع كــل أســبــاب  االخــ
العدوان  بعد  وبالتحديد  واالستقرار،  النمو 
اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر الــــذي اســتــهــدف الــبــشــر 
واملـــنـــشـــآت والـــعـــقـــارات بـــأنـــواعـــهـــا. وفــــي ظل 
ــزة لـــلـــكـــهـــربـــاء، والـــســـيـــارات  ــ ــة غـ زيـــــــادة حـــاجـ
ــإن االحـــتـــال يــنــفــذ لعبة  ومــخــتــلــف الــســلــع، فـ
تــحــقــيــق أكـــبـــر املــكــاســب مـــن هــــذه الــقــطــاعــات 
الثاثة، كما يشّدد من حصاره القتناص جزء 
مــن أمـــوال اإلعــمــار عبر تصدير مـــواد البناء 

بأسعار مرتفعة. 
الوطني  التوافق  حكومة  فــي  مصدر  وكشف 
مبدئية  إسرائيلية  موافقة  عــن  الفلسطينية 
عــلــى إدخــــال ســيــارات مستعملة مــن مناطق 
ــاع غـــــــزة خـــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــــطـ االحــــــتــــــال إلـــــــى قـ
ــــذي فــضــل عــدم  املــقــبــلــة. وأضـــــاف املـــصـــدر، الـ
أعلنت  ما  إن  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه  ذكــر 
عــنــه وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة خـــال األيـــام 
املــاضــيــة، حـــول الــســمــاح بـــإدخـــال الــســيــارات 
ــزة،  ــيـــة املــســتــعــمــلــة إلـــــى قـــطـــاع غــ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ــــى مـــراحـــل  ــل إلــ ــ ــيـــح، »واملــــــوضــــــوع وصــ صـــحـ
مــتــقــدمــة«. وقــالــت وســائــل إعـــام إسرائيلية، 
إن اجتماعات فلسطينية إسرائيلية، أجريت 
مؤخرًا بهذا الخصوص في وزارة املواصات 
اإلسرائيلية والشرطة، مشيرة إلى أنه سبق أن 
سمح االحتال اإلسرائيلي بإدخال السيارات 

الجديدة للقطاع بثمن شامل للضرائب. 
التصدير ستتم  أن عملية  املــصــدر  وأضـــاف 
ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــار ســــــيــــــارات إسـ ــ ــــجـ مـــــن خـــــــال تـ
بــالــتــعــاون مــع الــشــرطــة وحــكــومــة االحــتــال، 
وبـــن تــجــار ســيــارات فلسطينين مــن غــزة، 
األمـــــر الـــــذي ســـيـــؤدي إلــــى حـــل أزمـــــة نقص 
الـــبـــاحـــث  أن  إال  األســـــــــــواق.  فــــي  الــــســــيــــارات 
أن في هذا  يــرى  االقتصادي، محمد قباجة، 

غزة ـ عالء الحلو

يــقــف املــقــاول أبـــو أشـــرف ســحــويــل إلـــى جــوار 
شاحنته الكبيرة التي كان ينقل فيها الرمال 
امتأل يأسًا وإحباطًا، نتيجة  إلــى عمله، وقــد 
ــاءات فــي قطاع  اســتــمــرار تــوقــف قــطــاع اإلنـــشـ
ــال مـــواد  ــ ــزة عـــن الــعــمــل، بــســبــب تـــأخـــر إدخــ غــ
البناء، وعدم البدء في إعمار ما دمره االحتال 
اإلسرائيلي في القطاع الذي ال يزال محاصرًا.

حــــال املـــقـــاول ســحــويــل يــنــســحــب عــلــى مــئــات 
املقاولن وآالف األيدي العاملة التي تعمل في 
البناء والتشييد، وآالف املهن املرتبطة  قطاع 
بــهــا كــالــنــجــارة والــــحــــدادة والــبــنــيــة التحتية 
ــتـــصـــاديـــة هــي  ــل أوضـــــــاع اقـ وغــــيــــرهــــا، فــــي ظــ
األســوأ على اإلطــاق بفعل استمرار الحصار 

اإلسرائيلي منذ ما يزيد عن ثماني سنوات.
كان  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ سحويل  ويــقــول 
 مـــعـــه، لكن 

ً
ــل نــحــو خــمــســة عــشــر عـــامـــا

ّ
يــشــغ

إغــــاق املــعــابــر وتـــوقـــف األنــشــطــة اإلنــشــائــيــة 
ــيـــف، أن  ــاف عـــمـــلـــهـــم. ويـــضـ ــقــ ــره عـــلـــى إيــ ــبــ أجــ
عشرات املهن مرتبطة بشكل أساسي بدخول 

( فائدة قصوى للجانب 
ً
االتفاق )إن تم فعا

فــقــط، والـــذي سيمكن مواطني  اإلســرائــيــلــي 
ــم  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــلـــص مـــــن سـ ــخـ ــتـ االحــــــتــــــال مـــــن الـ
املــســتــعــمــلــة، وبـــاألســـعـــار الـــتـــي يــريــدونــهــا، 
وبالتالي يكون سوق سيارات الضفة وغزة 
»العربي  لـ قباجة  وأضــاف  املتضررين.  هما 
الــجــديــد« أن حكومة االحــتــال بــهــذا الــقــرار، 
نجحت في فتح أســواق ســيــارات مستعملة 
إلى  الغزين  لها، »ونــحــن نعلم مــدى حاجة 
التي تعاني  النقص  أزمــة  الــســيــارات بسبب 
التجارة، منذ عــام 2007«. وتابع  منها هــذه 
الــســيــارات فــي إسرائيل منتعش،  »إن ســوق 
وسيؤدي إلى إيجاد أسواق جديدة للفائض 
الــقــطــاع في  إلــى تحريك هــذا  مــن املستعملة 
ســوق االحــتــال. ويــوجــد أكــثــر مــن 37 وكيل 
سيارات معتمدًا في مناطق االحتال، ونحو 

7000 معرض للسيارات«. 
وبــحــســب مــلــحــق »ذي مـــاركـــر« االقــتــصــادي 

مواد البناء والبدء بعملية إعمار غزة، والتي 
ستعمل على تنشيط االقتصاد.

أما زميله املقاول أبو محمد درابيه، فيوضح 
اإلعمار  عملية  تعطل  أن  الجديد«  »العربي  لـ
التي  البيوت  الــقــدرة على تشييد آالف  وعــدم 
تــســبــب الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي فـــي تــدمــيــرهــا، 
خــال الــحــرب الــتــي بـــدأت فــي 7 يوليو/تموز 
املــاضــي واســتــمــرت 51 يــومــًا، أدت إلــى توقف 
عمل معظم املقاولن واملهن املرتبطة بالعمل 
ــي مـــضـــاعـــفـــة نــســب  ــا تــســبــب فــ ــي، مــ ــائــ ــشــ اإلنــ

البطالة في القطاع.
ــيـــام جــمــيــع  ويــــشــــدد درابــــيــــه عـــلـــى ضـــــــرورة قـ
األطراف بواجباتهم امللقاة على عاتقهم، وأن 
ينظروا إلى الحال املأساوي الذي وصل إليه 
أهالي قطاع غزة عمومًا، والشريحة الواسعة 
املقاوالت  وقطاع  اإلنشائي  القطاع  عمال  من 

بشكل خاص.
 فترة مــا بعد الحروب 

ّ
أن إلــى  ويشير درابــيــه 

ــة نــــشــــاط فــــي الــعــمــل  ــالــ ــهــــدت حــ ــقـــة شــ ــابـ الـــسـ
اإلنــشــائــي، عــلــى خـــاف مــا حـــدث فــي الــحــرب 
األخيرة والتي زاد بعدها تشديد الخناق على 
القطاع، وإغاق املعابر كافة، وعدم دخول أي 
مــن املـــواد الــازمــة فــي الــبــدء بــاإلعــمــار وإيـــواء 

النازحن.
إلــى مراقبة شديدة  آلية إعمار غــزة  وتخضع 
من قبل الجانبن اإلسرائيلي واألمم املتحدة، 
أبــوســالــم، حتى  كــرم  منذ دخولها عبر معبر 
وصــولــهــا إلــى مــســتــودعــات الــتــخــزيــن، انتهاء 
للمشاريع  املنفذة  املؤسسات  على  بتوزيعها 
ــكــــان الــــذيــــن تــــضــــررت مـــنـــازلـــهـــم جــــراء  والــــســ
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر الـــذي أســفــر عن 
مــنــزل كليًا وجزئيًا،  ألــف  أكــثــر مــن 60  تدمير 

ــام  ــ اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، فـــــــــإن مــــكــــتــــب مــــنــــســــق عـ
الحكومة  فــي  الفلسطينية  املــنــاطــق  شــــؤون 
 »تم إجراء 

ً
ب على النبأ قائا

ّ
اإلسرائيلية، عق

تقييمات عدة للمسألة املذكورة، تقرر بعدها 
من  املستعملة  املركبات  بيع  في  قدمًا  السير 
إســرائــيــل لــلــقــطــاع وذلــــك عــلــى ضـــوء الــفــائــدة 

املتبادلة للطرفن«. 
ومن جانب ثاٍن، زادت شركة كهرباء االحتال 
ــزة،  ــاء املـــــصـــــّدرة إلـــــى غــ ــربـ ــهـ ــكـ ــن كـــمـــيـــات الـ مــ
مستغلة النقص الحاصل في إمدادات التيار 
الــكــهــربــائــي بــقــطــاع غـــزة، وعـــدم قـــدرة محطة 
الــتــولــيــد عــلــى تلبية االحــتــيــاجــات املــتــزايــدة، 
الطاقة املصدرة من مصر، والتي  وقلة كمية 
ال تمثل سوى 9% من حاجة الغزين الفعلية 

من الكهرباء. 
ــل مـــن وزيـــــر االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي في  وأكـــــد كـ
ورئــيــس  الــتــوافــق، محمد مصطفى،  حــكــومــة 
ــــد املـــاضـــي،  ســلــطــة الــطــاقــة عــمــر كــتــانــة، األحـ

ــر مــــن خــمــســة آالف مــنــشــأة  ــثـ ــــى أكـ ــافــــة إلـ إضــ
حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، 
واستشهاد أكثر من 2160 فلسطينًيا وإصابة 

11 ألفًا آخرين. 
الفلسطينين  املــقــاولــن  نقيب  يــقــول  بــــدوره، 
 واقــع 

ّ
فــي غـــزة املــهــنــدس نبيل أبــومــعــيــلــق، إن

املقاولن في القطاع سيئ للغاية، خاصة بعد 
العدوان األخير ونسبة الدمار الهائل، مع عدم 
إدخــــال مـــواد الــبــنــاء مــن معبر كـــرم أبــوســالــم، 

وهو املعبر التجاري الوحيد.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــوضــح أبــومــعــيــلــق لـــ
إلــى قطاع غزة  التي دخلت  الشاحنات  نسبة 
يــومــا مــن 2000 حــتــى 3000 شاحنة  مــنــذ 95 
فــقــط، مبينًا أن غـــزة سيتم إعــمــارهــا بــعــد 20 

أن إســرائــيــل رفضت مقترحًا مــن بــن خمسة 
مــقــتــرحــات تــقــدمــت بــهــا الــســلــطــة الــوطــنــيــة، 
وأبلغ  غـــزة.  قــطــاع  فــي  الكهرباء  لحل مشكلة 
االحتال اإلسرائيلي السلطة رسميًا، برفض 
كــهــربــاء تركية،  تــولــيــد  مــقــتــرح رســـو سفينة 
قرب سواحل غزة لتزويدها بالكهرباء، بحجة 
ذرائع أمنية. أما نائب رئيس الوزراء لحكومة 
الــتــوافــق ووزيـــر االقــتــصــاد محمد مصطفى، 
فــقــد صـــرح فــي تــقــريــر صــــادر عــن مــكــتــبــه، أن 

ســنــة فـــي حــــال دخـــــول 100 شــاحــنــة يــومــيــًا، 
اإلعمار  الحالي سيستغرق  الوضع  وفــي ظل 

عشرات السنن. 
ــــورة الـــوضـــع  ــــطـ ــر أبـــومـــعـــيـــلـــق إلــــــى خـ ــيـ ــشـ ويـ
الـــــراهـــــن، خــــاصــــة فــــي ظــــل عـــــدم ســـيـــر عــجــلــة 
 األمور 

ّ
اإلعمار بالشكل املطلوب، الفتًا إلى أن

معقدة بشكل كبير، حيث يتطلب األمر إخراج 
كشوفات طلب املواد الازمة من وكالة الغوث 
واملؤسسات التي تعمل على حصر األضــرار، 
ــن ثـــم يــتــم تــقــديــمــهــا إلــــى وزارة األشـــغـــال  ومــ
وبــعــدهــا إلـــى وزارة الـــشـــؤون املــدنــيــة، مـــرورًا 
الجانب  النهاية  في  يأتي  ثم  املتحدة،  باألمم 
اإلسرائيلي ليقرر فيما بعد سماحه أو رفضه 

بدخول املواد.

الجانب اإلسرائيلي بصدد رفع كمية الطاقة 
الـــتـــي يـــزودهـــا إلــــى قـــطـــاع غــــزة مـــن 120 إلــى 
160ميجاوات ، وهي نسبة تشكل نحو %35 

من حاجة غزة الطبيعية من الطاقة. 
يذكر أن الجانب املصري يزود غزة بنحو 32 
مــيــجــاوات مــن الــطــاقــة، حيث كــانــت تبلغ في 
الفترة التي سبقت العدوان على غزة، نحو 27 
ميجاوات، لكن تم رفعها خال فترة العدوان 
كهرباء  تولد محطة  بينما   ،32 لتستقر عند 
غـــزة مـــا يـــتـــراوح بـــن 50 إلـــى 60 مــيــجــاوات، 
بينما يحتاج القطاع إلى نحو 400 ميجاوات. 
ويقول قباجة إن هذا الوضع سيمنح شركة 
كــهــربــاء إســرائــيــل إمــكــانــيــة الــتــوســع بنطاق 
ــة إلـــى  ــاقـ ــن الـــطـ الــــخــــدمــــات الـــتـــي تــقــدمــهــا مــ
الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي 
يكون لديها ورقة ضغط سياسي، إلى جانب 
املكسب االقتصادي. يذكر أن املقترحات لحل 
أزمة الكهرباء بحسب الوزير كتانة، تتضمن 
ــد غـــــزة بـــخـــط ضـــغـــط عـــالـــي إضـــافـــي،  ــزويــ تــ

وطاقة متجددة. 
ــد وقــعــت  ــانــــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــ وكــ
 4.75 اتفاقية الستيراد  الجاري،  العام  مطلع 
مـــلـــيـــارات مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ملدة  الفلسطينية،  األراضـــي  إلــى  اإلسرائيلي 
20 عامًا، وبقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار 

دوالر أميركي. 
كذلك استغل االحتال احتياج غزة من مواد 
ــاء، لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب إضــافــيــة،  ــنـ ــبـ الـ
ويـــتـــم اســـتـــيـــراد مــعــظــم احـــتـــيـــاجـــات الــقــطــاع 
ــة تـــســـمـــى )نـــيـــشـــر(  مــــن اإلســــمــــنــــت مــــن شــــركــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــمــا يــتــم اســـتـــيـــراد كــمــيــات 
قــلــيــلــة مـــن أســـــواق األردن ومـــصـــر. وبــحــســب 
السلطة  فــإن  الفلسطينين،  املــقــاولــن  اتــحــاد 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــســـتـــورد 85% مـــن حــاجــتــهــا 
ــنــــت، مــــن الـــشـــركـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــمــ مــــن اإلســ
بــحــيــث يــمــنــع عــلــى أي جــهــة أخــــرى اســتــيــراد 
الفلسطينية  الــشــركــة  بــاســتــثــنــاء  اإلســمــنــت، 
للخدمات التجارية. ووفقًا، ملصدر في اتحاد 
املــقــاولــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــإن وتـــيـــرة إنــتــاج 
الشركة اإلسرائيلية، خال األسابيع املاضية 
ارتفعت، وســط توقعات بزيادة أســعــاره، مع 
ارتـــفـــاع الــحــاجــة لــه فــي غـــزة، وهـــذا يعني أن 
أموال املانحن إلعادة اإلعمار، ستذهب نسبة 

ال بأس منها إلى شركات االحتال. 
تعهدت  قــد  والغربية  العربية  الـــدول  وكــانــت 
بنحو 5.4 مليارات دوالر، لفلسطن تخصص 
نصفها لــإلعــمــار، فــي مــؤتــمــر إعــــادة اإلعــمــار 
الــــذي عــقــد فــي الــقــاهــرة فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

األول املاضي.

شــبــه  مــــــقــــــاوالت  ــة  ــ ــــركـ شـ  300 أن  ويـــــوضـــــح 
العمال  آالف  والــتــي تضم  العمل  عــن  متوقفة 
ــم، الفــــتــــًا إلـــــى أن بـــــدء االعــــمــــار  ــهـ ــديـ ــاعـ ــسـ ومـ
ــل يــعــمــلــون  ــامــ ألــــــف عــ نـــحـــو 200  ســـيـــشـــغـــل 
ــاءات بــشــكــل مــبــاشــر أو في  فـــي قــطــاع االنــــشــ
املــهــن املــســانــدة؛ مــثــل املـــواصـــات وأصــحــاب 
السباكة  الضخمة، والعاملن في  الشاحنات 
ــدادة والــــدهــــان والــكــهــربــاء  ــ ــــحـ والـــنـــجـــارة والـ

وغيرهم.
املقاوالت يساهم   قطاع 

ّ
أن أبومعيلق  ويؤكد 

ـــ33% مـــن الـــدخـــل الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي في  ــ بـ
عاجز  شبه  فهو  اآلن  أمــا  الطبيعي،  الــوضــع 
دوران عجلة  فــي حــال  أنــه  ومتعطل، معتقدًا 
إلى  القطاع  لتعطش  النسبة  اإلعمار ستزيد 
الــتــشــيــيــد، لــذلــك يــجــب رفــــع الــحــصــار بشكل 

كامل ودون شرط أو قيد.
ــالــــي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــع الــــحــ ــ ــــوضـ وأصـــــــــاب الـ
بــشــكــل عـــام واملــقــاولــن بــشــكــل خـــاص بحالة 
التعنت اإلسرائيلي وتجاهل  إحباط، بسبب 
ــــي ملـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــدولـ ــ املـــجـــتـــمـــع الـ
حسب أبومعيلق، مشددًا على ضرورة إنهاء 
ــتــــال وفــتــح  الـــحـــصـــار كــمــقــدمــة إلنــــهــــاء االحــ

املعابر.
تجربة  تــكــرار  مــن  الفلسطينيون  ويــتــخــوف 
ــارس/آذار  ــ مــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار غـــزة فــي 2 مـ
املــصــريــة، بعد  الشيخ  فــي مدينة شــرم   2009
تــعــهــد  عـــــام 2008، حـــيـــث  االحــــتــــال  عـــــــدوان 
املانحون بدفع نحو 4 مليارات و481 مليون 
الــتــي  ــة  ــيـ ــالـ املـ الــــوعــــود  تـــاشـــت  لـــكـــن  دوالر، 
رصدت في املؤتمر، فبقيت معالم الدمار على 
حالها، بل تزايدت بعد العدوان األخير الذي 

ف دمارا أكبر.
ّ
خل

تحول قطاع غزة إلى 
سوق لمنتجات االحتالل 

اإلسرائيلي، في ظل 
استمرار الحصار وعدم 

وجود منفذ آخر لتلبية 
احتياجات الغزيّين

يتعرض قطاع المقاوالت 
في غزة إلى خسائر 

كبيرة، بسبب عدم وفاء 
المانحين بتعهداتهم 

بإعادة اإلعمار، ما أصاب 
مئات المقاولين باإلحباط

)Getty( شوارع غزة تتأهب الستقبال سيارات االحتالل المستعملة

أسماء في األخبار
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تصريحات  في  عمرو،  تيسير  الفلسطيني،  االقتصاد  وزارة  وكيل  قال 
صحافية أمس، إن الوزارة تدرس إنشاء نافذة الخدمات الموحدة لتسهيل 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  على  الرسمية  اإلجــراءات 
المتبعة  اإلجــراءات  وتبسيط  االستثمارية  البيئة  تحسين  في  ألهميتها 
على المستثمرين. وتواجه المشروعات الصغيرة في فلسطين المحتلة 
وال سيما بغزّة، العديد من التحديات في ظل الحصار المتواصل الذي 

يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على القطاع منذ عام 2007.

نافذة حل



كلوفيس مقصود

بأكثرية  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  صــوتــت 
14 ضــد 6 أصـــوات على مــشــروع قــانــون، 
القومية  »الــدولــة  يــحــّدد إســرائــيــل بأنها 
ــد تـــم رفـــعـــه إلــى  لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي«. وقــ
الــكــنــيــســت لــلــتــصــويــت عــلــيــه، حــيــث من 
ليصبح  كبيرة،  بأغلبية  إقـــراره،  املتوقع 
ســـاري املــفــعــول. بــمــوجــبــه، يــتــعــزز الـــدور 
التقليدي للقانون اليهودي الذي يعطي 
الـــيـــهـــود حـــقـــوقـــا تــفــضــيــلــيــة كـــثـــيـــرة، فــي 
حني يؤكد على الحقوق املنقوصة لغير 
الــيــهــود مــن املــواطــنــني فــي إســرائــيــل، ما 
ــن اإلنــــكــــار لــحــقــوق  يــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــ
الــفــلــســطــيــنــي، تــمــهــيــدًا لشطبها  الــشــعــب 
ــانـــون لكلمة  ــقـ كــلــيــا. فـــا أثــــر فـــي هــــذا الـ
مـــســـاواة بــني مــواطــنــي إســرائــيــل. كــمــا ال 
وجــــود لــكــلــمــة ديــمــقــراطــيــة إال عــنــد ذكــر 
أنه يخرج   عن 

ً
إسرائيل بجانبها، فضا

الــلــغــة الــعــربــيــة كــلــغــة رســمــيــة، ويــخــص 
العبرية فقط بهذا االمتياز. وبهذا، يكون 
ــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــني الـــعـــرب  قــــد نـــفـــى حـ
بـــصـــورة كــامــلــة. يــزعــم نــتــنــيــاهــو أنــــه لو 
في  املواطنني  للفلسطينيني  املجال  تــرك 
إسرائيل، ألقاموا كيانهم، وانفصلوا عن 
هذا  مثل  على  الطريق  طع 

ْ
وِلق إسرائيل. 

القانون، لحرمانهم  االحتمال، جاء بهذا 
مــن حقوقهم، ولــلــتــراجــع عــن مــا ورد في 
إعـــان اســتــقــال إســرائــيــل بــأنــهــا تضمن 
واجتماعيا  سياسيا  الــكــامــلــة،  املـــســـاواة 
واقــتــصــاديــا لــســكــانــهــا كـــافـــة. فــاملــشــروع 
ــك الــــزعــــم، ويــمــحــوه  ــ الـــجـــديـــد يــنــســف ذلـ
ــأن إســـرائـــيـــل الــتــي  ــ حــتــى عـــن الــــــورق. وكـ
يشكل غير اليهود ربع سكانها ال تكتفي 
بــاحــتــكــار مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، حــيــث كل 
أعــضــاء حكومتها يــهــود؛ بــل تــصــّر على 
معاملة مواطنيها العرب بصورة دونية، 
القائمة  الفوقية  عنصريتها  على  تؤكد 
على فكرة نكران اآلخر، بل إلغاؤه. يملك 
يــــهــــود الـــعـــالـــم مــــا يـــســـمـــى حــــق الــــعــــودة 
فيها  الفلسطينيني  لــكــن  إســرائــيــل،  إلـــى 
الثانية،  الدرجة  من  يعاملون كمواطنني 
ــنـــوع عــلــيــهــم  ــمـ ــئـــني املـ نـــاهـــيـــك عــــن الـــاجـ

مجرد طرح موضوع العودة.
في ظل هذه القوننة لعنصرية إسرائيل، 
ــــن واجـــــــــب، 1,6 مــلــيــون  ــل مـ ــ ــــن حــــــق، بـ مـ
لوا  يتساء أن  إسرائيل  داخــل  فلسطيني 
ــراء  ــ ــذا اإلجـ عـــن مــواطــنــيــتــهــم، فـــي ظـــل هــ

حسن طارق

مــرت، في األسبوع املاضي، ثاث سنوات 
عــلــى تــكــلــيــف املــلــك مــحــمــد الـــســـادس عبد 
املغربية.  للحكومة  رئيسا  بنكيران  اإللـــه 
 َبَصَم على تدشني املغرب السياسي 

ٌ
تعيني

التناوَب الثاني، بعد أكثر من إثنتي عشرة 
ســنــة عــلــى حــــدث تــنــصــيــب املـــلـــك الـــراحـــل، 
الــحــســن الــثــانــي، عــبــد الــرحــمــن اليوسفي، 
ــــعــــارض الــســابــق والـــزعـــيـــم االشـــتـــراكـــي، 

ُ
امل

وزيرًا أول، في ما اصطلحت على تسميته 
الــــبــــاغــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــائــــدة حــكــومــة 

التناوب التوافقي.
 جــزٌء مــن اإلســامــيــني املغاربة 

َ
منذ تحّمل

قارنة 
ُ
مسؤولية تدبير الشأن العام، ظلت امل

والثاني،  األول  الــتــنــاوبــني،  ي 
َ
ُحكومت بــني 

ــة لـــلـــمـــقـــاومـــة.  ــلـ ــابـ ــيــــر قـ ــبــــدو ُمـــغـــريـــة وغــ تــ
ووراءهـــــــــا، كــثــيــرًا مـــا تــنــتــصــب مــقــارنــات 
بـــني الـــّرُجـــلـــني؛ بـــني الــيــوســفــي وبــنــكــيــران، 
بــني الــوزيــر األول ورئــيــس الــحــكــومــة، بني 
األسلوبني واملزاجنْي. والعادة أن املقارنات 
واالخـــتـــزال، وألننا  الــّســهــولــة  على  تنبني 
ال نــحــفــل كـــثـــيـــرًا بـــاملـــرجـــعـــيـــات املــتــفــاوتــة 
 
ٌ
ظاملة أنها  فالغالب  ختلفة، 

ُ
امل والسياقات 
في النتيجة. 

ــائـــج  ــتـ ــر ملـــــقـــــارنـــــة نـ ــيــ ــثــ َيــــلــــزمــــنــــا وقــــــــت كــ
الــتــجــربــتــني الــحــكــومــيــتــني. ال أحـــد يــعــرف 
إلى  بنكيران ستصل  كانت تجربة  إذا  ما 
التي  اليوسفي،  مستوى حصيلة حكومة 
قادت إصاحا جّبارًا لقطاع عام على حافة 
اإلفاس، وقلصت، إلى أبعد الحدود، الدين 
الــخــارجــي، وأخــرجــت الــبــاد مــن نزيف ما 
كان قد أسماه امللك الّراحل الحسن الثاني، 
أحد  القلبية«. وال  »السكتة  ذاتــي  نقٍد  فــي 
ق السياسي للموضوع، ما 

ّ
يعرف، في الش

الثاني سيؤول، كسابقه  التناوب  كان  إذا 

عبد الحكيم أبو جاموس

لـــم تــكــن حـــرب املــصــطــلــحــات واملــســّمــيــات 
التي تطلقها إسرائيل، بني فترة وأخرى، 
 عن اإلعاميني الفلسطينيني الذين 

ً
غائبة

أدركـــــوا، مــنــذ الــبــدايــة، أن دولـــة االحــتــال 
سموما  القوّية،  اإلعامية  بآلتها  تضخ، 
يجب التنّبه إلى مخاطرها، فعملوا ضمن 
تسّمي  بــاتــت  وطــنــيــة،  تحريرية  سياسة 
سها  وإن  الحقيقية،  بمسمياتها  األمـــور 
بــعــضــهــم، أو أغــفــل، أحــيــانــا، فــتــركــهــا من 

دون تغيير أو تعديل.
أنباء  ووكـــاالت  فضائية  قنوات  انقسمت 
انتبه، وكــان واعيا  األول  إلــى فسطاطني: 
ــدم الـــوقـــوع فـــي الــشــرك  وحــريــصــا عــلــى عـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، واآلخـــــــر اســـتـــمـــر فــــي غــّيــه 
ــه ما زال يسّمي 

ّ
واستهباله، إلى درجــة أن

ــتـــال،  نـــا بــالــقــتــلــى، وجـــيـــش االحـ شـــهـــداء
ــا زال، أفـــظـــع الــجــرائــم،  ــــذي ارتـــكـــب، ومــ الـ
بجيش الدفاع اإلسرائيلي، ويضفي على 

حركات املقاومة صفة التشّدد والتطّرف.
 في النفس، حني تبلع وسائل إعام 

ّ
ويحز

ــعــم اإلســرائــيــلــي، 
ُ
الــط فلسطينية وعــربــيــة 

فــــتــــصــــف الــــعــــمــــلــــيــــات االســــتــــشــــهــــاديــــة 
باالنتحارية، أو اإلرهابية، وتسّمي الضفة 
الــغــربــيــة يـــهـــودا والـــســـامـــرة، والــفــدائــيــني 
املقاومني باملخربني أو اإلرهابيني، وتردد 
بغباء: السور الواقي أو الجدار اآلمن، بدل 
ــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، وحـــاجـــز إيـــرز  جــ
بــدل معبر بيت حــانــون، وحــائــط املبكى، 
بدل حائط البراق، وهار حوما بدل جبل 
أبو غنيم، وأشكلون بدل عسقان، ومعبر 
اللنبي بدل معبر الكرامة، واألمثلة كثيرة، 

وال تغيب عن املستمعني والقّراء.
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  أدركــــــت فــصــائــل املـ
أهمية األمـــر، فــبــادرت منذ بــدء الــعــدوان، 
ــرب تـــمـــوز(  ــ ــزة )حــ ــ ــاع غـ أخــــيــــرًا، عـــلـــى قـــطـ

أسامة أبو ارشيد

الــثــورات العربية من  منذ انــطــاق شـــرارة 
تونس، أواخر عام 2010، والجدل املحتدم 
حولها لم يتوقف، خصوصا وأن ثمة من 
اعتبرها مجرد مؤامرة غربية -صهيونية-
العربية  الــدول  استقرار  لتهديد  إسامية! 
ووحدتها. كثيرون من أصحاب هذا الرأي، 
الخصبة  التربة  عن  عامدين،  يتغاضون، 
أنظمة  أو تمرد، على  ثــورة،  لقيام  املهيئة 
واكتفوا  وقمعية،  ومتخلفة  فاشلة،  حكم 
ــلــــك األســـــطـــــوانـــــة املــــشــــروخــــة:  بــــتــــرديــــد تــ

»مؤامرة«. 
الــافــت، فــي هــذا السياق، أن مــن ردد، وما 
زال، زعــم املــؤامــرة، لم يقتصروا فقط على 
أنظمة الحكم التي عصفت بأوتاد خيامها 
ــار »نــظــام  ــاح الــتــغــيــيــر، وال عــلــى أنـــصـ ــ ريـ
املمانعة« السوري الذين استدعوا، جميعا، 
أطلقتها  التي  الخاقة«  »الفوضى  حكاية 
ــبـــل وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة  مــــن قـ
السابقة، كوندليزا رايــس. األدهــى أن ثمة 
كثيرًا من شعوبنا تبنى هذا الزعم، والذي 
الجمعي،  وعيهم  فــي  فأكثر،  أكثر  تــرســخ، 
الــثــورات  بعد أن رأوا مــا تــرتــب على هــذه 
من فوضى وانقابات وقتل، بل قل، وردة 
وعودة إلى واجهات أنظمة الحكم القمعية 
ذاتها، سواء عبر االنقاب، كما في مصر، 
أم عبر صندوق االقــتــراع، كما في تونس. 
ـــَدَســـة« 

ْ
ـــَهـــن

ُ
دع عـــنـــك، طــبــعــا، الــفــوضــى »امل

في  والتحالفات  املحاور  وتبدل  الكاسحة 
ليبيا ما بعد معمر القذافي، ويمن ما بعد 
عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، مــن دون أن ننسى 
الــدمــار الــكــارثــي الـــذي حــل بــســوريــة جــراء 
حـــروب الــوكــالــة فــيــهــا، عــلــى حــســاب ثــورة 

شعب منكوب.
وإذا كــــان مـــن املــفــهــوم أن يــتــبــنــى أنــصــار 
املــؤامــرة،  زعــم  واعتذاريوها  القمع  أنظمة 
األنظمة  تلك  مــن ضحايا  تبني كثير  فــإن 
لـــذات الــزعــم يــغــدوا أمـــرًا مستفزًا. هــنــا، قد 
آمنت  التي  شعوبنا  بعض  منطق  نتفهم 
بــأن كــل مــا جــرى مــن ثـــورات كــان مــؤامــرة، 
ــــذي وقــــع عــنــدهــم ما  بـــنـــاء عــلــى الــخــلــط الـ
بـــني املــنــطــلــقــات املــعــتــبــرة لــتــلــك الـــثـــورات، 
وأهدافها املشروعة، وبني ما انتهى إليها 
حــالــهــا مـــن بــــؤس، إلـــى الـــيـــوم عــلــى األقـــل. 
كبيرة  نسبة  ثمة  أن  األكبر  املشكلة  ولكن 
ــم املــــؤامــــرة  ــ ــذه الـــشـــعـــوب رددت زعـ ــ مــــن هـ
ــأن تلك  مــنــذ شــــرارة االنــطــاقــة األولــــى، وكـ

قاسم الخطيب

لم أكن أود الرّد على األستاذ ميشيل كيلو 
 له كل الــود واالحــتــرام، لتاريخه 

ّ
الــذي أكــن

ينكره  ال  الــــذي  ودوره  املـــشـــرف،  الــوطــنــي 
إال جــاحــد أو حــاقــد، لـــوال أنـــه تــعــّرض لي 
بــاالســم، وبــوصــف غير الئـــق، ال يــجــوز أن 
الحقائق  مثله، يعرف  يصدر عن شخص 
لكنه يوظفها،  جيدًا، ومطلع عليها بدقة، 

 رحاله.
ّ
أينما اتجه هواه، وأينما حط

1- أنـــا لــســت »رجـــل الــجــربــا« فــي الــقــاهــرة، 
بل ممثل االئتاف، وإن كنت أنتمي لكتلة 
ــــل االئـــتـــاف )الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة(،  داخـ
كــان األســتــاذ ميشيل نفسه عــضــوًا فيها، 
واألســتــاذ الجربا أيضا، وهــذا ال ينتقص 
ســمــعــتــي  يـــمـــّس  أو  دوري،  مــــن  أو  مـــنـــي 
وتــاريــخــي الــوطــنــي املــشــرف الــــذي يعرفه 

األستاذ ميشيل، نفسه، جيدًا.
ــان األســــتــــاذ مــيــشــيــل قــــد نــســي،  ــ 2- إن كـ
فإني أذكــره، لعل الذكرى تنفع، كيف كان 
مدفوعا بقوة ورغبة جامحة، لنكون معه 
في مؤتمر الديمقراطيني، بصفتي عضوًا 
ــاد االشـــتـــراكـــي الــعــربــي  فـــي حــــزب االتــــحــ
الــديــمــقــراطــي )الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة(، الــذي 
أمثله في االئتاف، إيمانا منه بما نمثله 
فــي الـــواقـــع، وهـــو مــا كـــان مــنــا عــن قناعة 
بضرورة تشكيل قطب ديمقراطي جامع، 
ــه يــصــبــان  ــة وتـــوجـ ــ يـــؤســـس لـــبـــلـــورة رؤيـ
ديمقراطية  املستقبل،  ســوريــة  خــانــة  فــي 
ــم مــــن مــاحــظــاتــنــا  ــرغــ ــة، عـــلـــى الــ ــيـ ــدنـ - مـ
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي أوردهـــــــــا اإلخــــــــوة الـــذيـــن 
املــؤتــمــر.  قبيل  األســتــاذ ميشيل  حــــاوروا 
ولعل كلمة األخ الشهيد محمد فليطاني 
)أبو عدنان( التي تليت بالنيابة عنه في 
املــؤتــمــر كــانــت دفــعــا قــويــا لـــه، ولــأســتــاذ 
اعتزاز  مصدر  وكانت  شخصيا،  ميشيل 
الــقــائــمــني عــلــى املــؤتــمــر والــحــضــور كــافــة، 
وهــــو مـــا يــتــنــافــى مـــع مــنــطــق أنــنــي رجــل 

فان أو عان.
ــرى، وهــو  3- يــعــزو املـــقـــال حــيــثــيــات مـــا جــ
ــرده مــوقــع  ــ يــســتــقــرئــه ويــســتــنــتــجــه، أن مــ
ــادم بـــعـــد شــهــر  ــ ــقـ ــ اســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــة الـ
ونيف، ليعود »األسدي الصغير« )يقصد 
في  ومستندًا،  موقعه،  إلــى  الجربا(  أحمد 
ذلـــك، ملــا ينقله عــنــي، زاعــمــا أنــه فــي لحظة 
فما  تماما،  للحقيقة  مــجــاٍف  غضب، وهــو 
بهذا  مبكرًا،  الــراغــبــني،  نيات  يفضح  قلته 
الذي تحكمهم حسابات األصوات  املوقع، 
والربح والخسارة، وهي بعيدة، كل البعد، 
ــثـــورة والـــتـــوافـــق الــوطــنــي،  عـــن مــصــالــح الـ

الــفــوقــي الــجــديــد. كــذلــك، يــطــرح التساؤل 
حــــول مــصــيــر ســـكـــان املــســتــوطــنــات: هل 
إسرائيليون  مواطنون  النهاية،  في  هم، 
ــم مـــواطـــنـــون يــهــود  ــهـ فــــي الـــضـــفـــة، أم أنـ
ــل؟ هـــــذه إشـــكـــالـــيـــة نــاجــمــة  ــيــ ــرائــ ــن إســ مــ
عــن أخـــرى أشــد وأدهـــى، أال وهــي مقولة 
االحتال. اعتماد هذا التوصيف الخطأ، 
والــــذي أخــذنــا بــه مــن دون الــتــبــّصــر في 
حقيقته، أدى إلى تمرير وقائع فرضتها 
ورقــة  وجعلتها  األرض،  عــلــى  إســرائــيــل 
الــوقــت كّرستها واقعا  ثــم مــع  مــســاومــة، 
ــيـــل فــي  لــلــبــحــث. أواًل إســـرائـ ــابـــل  غـــيـــر قـ
األراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــيـــســـت قــــوة 
احتال، بل هي قوة غزو، اجتاحت أرض 
غــيــرهــا، وقــضــمــتــهــا بــصــورة تــدريــجــيــة، 
يقول  نتنياهو  عنها.  التخلي  عدم  بنية 
إنه ليس هناك ما يدعو إلى التخلي عن 
يعني  األردن،  نهر  غــرب  الواقعة  األرض 
كل الضفة. فقد اعتمدت إسرائيل تسمية 
 على 

ً
الــضــفــة يـــهـــودا والـــســـامـــرة، تــدلــيــا

فتوحاتها  بعد  لــهــا،  املــزعــومــة  ملكيتها 
الــعــســكــريــة لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة. ثم 
املحتل  فعلى  محتلة،  أراضــــي  كــانــت  لــو 
اتفاقية  بــمــوجــبــات  الــتــقــيــد  اإلســرائــيــلــي 
ــواز  ــ ــة، لـــجـــهـــة عـــــــدم جــ ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ جـــنـــيـــف ال
بالديمغرافيا  بالجغرافيا، وال  التصرف 
ــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة تــحــت  ــــي املــ الـــقـــائـــمـــة فـ

االحتال.
بــه إسرائيل  فــإن كــل مــا قامت  وبالتالي، 
في األراضي الفلسطينية باطل، وينبغي 
ــدار فــاصــل  ــ إزالـــتـــه، مـــن مــســتــوطــنــات وجـ
ــاطـــق عـــســـكـــريـــة وغــــيــــرهــــا. اعـــتـــراف  ــنـ ومـ
املتحدة عــام 2013 بفلسطني دولة  األمــم 
عــضــوًا تــحــت االحـــتـــال، ال بـــّد مــن العمل 
عـــلـــى تـــرجـــمـــتـــه، وفـــــق اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف، 
املنظمة  ميثاق  من  السابع  البند  وتحت 
على  العمل  في  أهميته  وتكمن  الدولية. 
الفلسطينية  السلطة  جانب  مــن  تفعيله 
حضورها  ممارسة  عليها  ينبغي  الــتــي 
في األمم املتحدة، وفق مضمونه، كدولة 
تــحــت االحـــتـــال الــــذي تــدعــو إلـــى إزالــتــه. 
والـــتـــفـــعـــيـــل يـــجـــب أن يـــحـــصـــل بـــصـــورة 
حــاســمــة، بــالــتــأكــيــد عــلــى مــقــولــة الــدولــة 
الواقعة تحت االحتال في املداوالت التي 
واالستقواء  الدولية،  املنظمة  في  تجري 
به، لترسيخه معطى غير قابل لتجاوزه، 
أو تجاهله؛ بحيث، من جهة، يؤكد على 
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 

ــنـــنٍي غـــامـــض تــجــاه  ُمــــجــــرد حـ ــــى  إلـ األول، 
فرصٍة ضائعة للتحول الديمقراطي.

ــى، وهــو  ــــوزارة األولــ جـــاء الــيــوســفــي إلـــى الـ
ــطــواتــه فـــوق ألــغــام الــتــســويــات 

ُ
يــتــلــّمــُس خ

ــلـــول وهــشــاشــة  الـــّصـــعـــبـــة وأنــــصــــاف الـــحـ
التوافقات، لكن بنكيران وصل إلى رئاسة 
الــحــكــومــة مــحــمــواًل عــلــى أكـــتـــاف دســتــور 
التنفيدية،  للسلطة  رديفا  الحكومة  جعل 
أكبر فريق نيابي في تاريخ  وُمتكئا على 
البرملان، وُمنتشيا بحرارة الربيع العربي، 
وُمـــســـتـــنـــدًا إلــــى حـــالـــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، 
صنعتها هــّبــة الــشــبــاب املــغــربــي، قــبــل أن 
الثورة  اتجاهها، بعد نجاح  الِرياح  غير 

ُ
ت

ضادة في مصر.
ُ
امل

فـــي لــحــظــة الـــتـــنـــاوب األول، كــانــت مــعــالــم 
ــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا حــزب  ــ األزمــ
للقوات  االشتراكي  االتــحــاد  األول،  الــوزيــر 
الــشــعــبــيــة، بــاديــة لــلــعــّيــان، وكــانــت الفكرة 
»االشتراكية« قد أصبحت ُمحاطة بأسئلة 
وشـــكـــوك كــثــيــرة، فـــي حـــني دخـــل »الــعــدالــة 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــة«، حـــــــزب رئـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
غـــمـــاَر الــتــنــاوب الــثــانــي فـــي كــامــل لياقته 
التنظيمية، وفي زمن كانت فكرة »اإلسام 
الــســيــاســي« قــد اســتــعــادت جــاذبــيــة كثيرة 

بعد أحداث 2011.
ــفــــي ُمــــدجــــجــــا بـــكـــتـــيـــبـــة مــن  ــيــــوســ كـــــــان الــ
ـــخـــب »االتـــحـــاديـــة 

ّ
األطــــــر )الــــــكــــــوادر( والـــن

» الـــتـــي تــجــمــع بــــني االلـــــتـــــزام الــســيــاســي 
ة الــتــقــنــيــة الـــُعـــلـــيـــا، فــــي حــــني لــم  ــفــــاء والــــكــ
االختيار  تــرف  ولــحــزبــه  لبنكيران  يتوفر 
الـــواســـع بــني األطــــر املــرشــحــة لــاســتــوزار. 
التوافق  زمــن  أن ينتقل من  اليوسفي  أراد 
بنكيران  وُيــصــّر  الديمقراطية،  لحظة  الــى 
عــلــى أن يـــعـــود مـــن لــحــظــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــى زمــن الــتــوافــق. كــان اليوسفي يريد أن 
ُرقعة  مــن  أوســع  يصنع مساحة سياسية 

إلـــى تــســمــيــتــه )الــعــصــف املـــأكـــول( حسب 
حــركــة حـــمـــاس، و )الــبــنــيــان املـــرصـــوص( 
حسب حركة الجهاد اإلسامي، ردًا على 
الصامد(.  )الجرف  الصهيونية  التسمية 
ســّمــتــهــا  حـــني   2009/2008 عــــام  وكـــذلـــك 
تــســمــيــة  عـــلـــى  ردًا  الـــــفـــــرقـــــان(،  ــة  ــركــ ــعــ )مــ
 هذا 

ّ
االحــتــال )الــرصــاص املــصــبــوب(. كــل

يــنــّم عـــن وعــــي كــبــيــر، تـــرافـــق مـــع صــمــود 
ــتـــح إلســـرائـــيـــل  ـ

ُ
وبـــســـالـــة ومــــقــــاومــــة، لــــم ت

الفوز، وإن كُبر حجم التضحيات.
وهنا، يأتي دورنا الرسمي والشعبي، في 
واالستاب  والتخريب،  التهويد  مقاومة 
والتحريف، والتشويه والتزوير املمنهج، 
إلــى اجتثاثنا من جذورنا،  الــذي يسعى 
ــا لــكــل مـــن تــنــّبــه  ــتـــرامـ وأرفــــــع الــقــّبــعــة احـ
إلــــى خـــطـــورة املــصــطــلــحــات، وتــحــريــفــهــا 
ــون  ــيــ ــدســ ــقــ ــد بـــــــــدأ املــ ــ ــقـ ــ ــا. فـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــويـ ــــشـ وتـ
يــســتــشــعــرون خــطــر حــــرب مــصــطــلــحــات 
ــقـــوم بـــهـــا ســلــطــات  صــهــيــونــيــة خـــفـــيـــة، تـ
االحـــتـــال فــي الــقــدس املــحــتــلــة، مستغلة 
ا منها 

ّ
الظروف واألجواء املتصاعدة، ظن

أنـــه لــن ينتبه لــذلــك أحــــد، فــبــدأت تغيير 
ــق  ــرافــ ــارات واملــ ــ ــحــ ــ ــاء الـــــشـــــوارع والــ ــمــ أســ
الــديــنــيــة بـــأســـمـــاء تـــوراتـــيـــة صــهــيــونــيــة. 
ولــيــس ذلـــك فــحــســب، بـــل طــمــســت االســـم 
العربي اإلسامي، وغّيبت معناه مطلقا، 
برسم  الصهيوني  االســم  تكتب  فصارت 
الصهيونية،  بلهجته  ولكن  عــربــي،  خــط 
فــخــال الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، غــّيــرت 
ــــي مــنــطــقــة  ــدة فــ ــيــ ــبــ اســـــــم شـــــــــارع أبـــــــو عــ
ــقـــدس، ألن  الــشــيــخ جــــراح شــمــال غــــرب الـ
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم كــتــائــب الــقــســام 
ــفـــســـه، واملـــقـــصـــد  ــان يـــحـــمـــل املـــســـمـــى نـ ــ كــ
ــــت  ــم فـــي الــــذاكــــرة. وأزاحـ ــ أال يـــرســـخ االسـ
يافطة بــاســم جبل املــشــارف فــي الــقــدس، 
وكــتــبــت عــلــيــه بــاالنــجــلــيــزيــة ســكــوبــس، 
ومثلها  هتسوفيم،  هــار  العبرانية  وفــي 

األنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي واجــهــت عــواصــف 
التغيير كانت ديمقراطية، ناجحة، تحكم 
دواًل متقدمة ومستقرة، وتعكف على بناء 
مستقبل زاهر وواعد! ويغدو السؤال هنا، 

ملاذا؟
لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، فــإنــه ال بــد من 
العربية«  »االستثنائية  زعــم  استحضار 
الـــتـــي تــتــم صــنــاعــتــهــا مــنــذ عـــقـــود، وذلـــك 
بـــهـــدف تــطــويــع اإلنـــســـان الــعــربــي لــيــكــون 
لقضاء  مستسلما  حــالــه،  بــبــؤس  راضـــّيـــا 
إن  نعم،  الكئيب.  بــقــدره   

ً
قــابــا استعباده، 

اإلنسان العربي تعرض، وما زال، لغسيل 
ــم الــتــدمــيــر  ــلـــغ حـــجـ ــد بـ ــقـ دمـــــــاغ شــــريــــر. لـ
املعنوي املسلط عليه حّدًا أصبح هو نفسه 
الــذاتــي. تــرى أنسينا كم  التدمير  يــمــارس 
ذاك  الشعر  ببيت  العربي  اإلنــســان  ى 

َّ
تغن

الركيك والعنصري التافه؟
... صاح  الــحــذاء بوجهه  إذا ضــرب  شعب 

الحذاء بأي ذنب أضرب
ــن الــتــحــقــيــر الـــذاتـــي  ــتـــوى مــ إن ذلـــــك املـــسـ
العربي مقصود  الــذي تعرض له اإلنسان 
ومـــمـــنـــهـــج. لـــقـــد تـــعـــرض لــعــمــلــيــة تــنــمــيــط 
ــذل والــــعــــبــــوديــــة،  ــ ــلـ ــ ــخ لـ ــيــــرضــ وأدلـــــــجـــــــة لــ
ولـــيـــرضـــى بــــحــــال الـــضـــحـــيـــة الــــتــــي تــصــل 
التعذيب واالنتهاك  بعد نقطة معينة من 
النفسي والعاطفي إلى حالة من التماهي 
مع ما يزعمه املجرم، بأنها )أي الضحية( 
هي املتسببة في كل ما يجري لها وبأنها 
تستحقه. وبالتالي، ينبغي عليها القبول 
والــــرضــــوخ ملــطــالــب وتـــوجـــيـــهـــات الــظــالــم 
املجرم الذي يصبح بهذا مجرد »مصلح« 
و»نـــــاصـــــح« ظــلــمــتــه الـــــظـــــروف، ومــضــطــر 
للتعامل بقسوة للسيطرة على »طياشات« 

الضحية و»حماقاتها« الذاتية!
الـــيـــوم. ففي  ــــاس  ــذه هـــي مشكلتنا األسـ هـ
من  وكرامتها  حقوقها  املنتهكة  شعوبنا 
 

ِّ
تماهى مع زعم الجاد، بأننا ال نساس إال
بالعصا والرصاص! لقد تمَّ العبث بآدمية 
اإلنــســان العربي إلــى الــحــد الـــذي آمــن فيه 
ذاتــا،  ال  بأنهم خلقوا موضوعا  الكثيرون 

أذالء ال كراما، عبيدًا ال أحرارًا.
ــثــــورات الــعــربــيــة   كـــانـــت الــ

ً
ولـــكـــن هـــل فـــعـــا

مؤامرة!؟
الــســابــقــة تنفي قناعة  الــســطــور  ال شــك أن 
العربية، في  فاملنطقة  الزعم.  الكاتب بهذا 
ها، قدرها االنفجار والفوضى، وإذا لم 

ِّ
ُجل

يحدث ذلك في األمس، أو اليوم، فإنه حادث 
ــدًا. وإذا لــم يــحــدث فــي الــقــريــب الــعــاجــل،  غـ

ــيـــرة كــفــاح  ــو الـــــــذي يـــتـــهـــم إخـــــــوة مـــسـ ــ وهــ
ونضال له بأنهم أصحاب عقل » تخريبي 
غير وطني« ملجرد الخاف معه في الرأي 
والـــتـــوجـــه، نــتــيــجــة »تـــبـــدل طــــاول مــوازيــن 
ــا عـــلـــى الــتــنــقــل  ــمــ الــــقــــوى« الـــتـــي عـــمـــل دائــ

بينها....
فــي  ــيـــة  ــقـــراطـ الـــديـــمـ الـــكـــتـــلـــة  كــــانــــت  إن   -4
االئـــتـــاف ورجــــال الــجــربــا الــذيــن يصفهم 
بـــ«األقــلــيــة« هــم عــلــى هـــذه الـــصـــورة الــذيــن 
يـــريـــدون تــخــريــب االئـــتـــاف »والـــبـــقـــاء من 
ــلــــى ومــمــثــلــني  أعــ مـــجـــلـــس عـــســـكـــري  دون 
للجيش الحر، ومن دون حكومة، ومن دون 
ائتاف«. فما هو تفسيره ملواقف اآلخرين 
ــن كــتــلــة إعـــــان دمـــشـــق وبـــعـــض ممثلي  مـ
ــراد  ــ ــ مـــجـــالـــس املـــحـــافـــظـــات واإلخـــــــــوة األكـ

وبعض الشخصيات املستقلة و...و..؟
5- بــعــيــدًا عـــن تــوصــيــف مـــا حــصــل داخـــل 
ــاذا تـــراجـــع األســـتـــاذ  ــ ــيــــرة، ملـ الــجــلــســة األخــ
ــم« بــشــأن  ــهــ ــراراتــ مــيــشــيــل وكــتــلــتــه عـــن »قــ
الــحــكــومــة بــعــد أن صـــّوتـــوا عــلــى منحها 
الـــثـــقـــة؟ وملــــــــاذا ســـقـــطـــت املــــــــرأة والــــكــــردي 
والـــدرزي واملسيحي مــن حــكــومــتــهــم..؟؟؟!!! 
وأين قوله من صيغة التوافقات بنقاطها 
الــســت الــتــي تــوّصــلــنــا إلــيــهــا قــبــل الجلسة 
ــيـــرة، فــلــيــذهــبــوا »ويــنــقــعــوهــا  الــعــامــة األخـ
بـــاملـــاء ويــشــربــوهــا«؟ وتــنــصــل مــنــهــا بعد 
املقربني منه ليونة،  ذلــك، ثم يبدي بعض 
عــــــــادوا فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة لــيــتــمــســكــوا 

بمواقفهم على قاعدة أنا أو الطوفان.!.
6- رغـــــم عـــرضـــه »وفــــضــــحــــه« لـــعـــديـــد مــن 
األســـمـــاء، لكنه لــم يــقــل لــنــا مــن الـــذي هــدد 
الجميع  رؤوس  على  الفندق  سقف  بهدم 
ــاذا كتب  إن كـــان ذلـــك حقيقة وواقـــعـــا؟ وملــ
مــا كــتــبــه ونــشــره عــلــى املــــأ؟ رغـــم رغبتنا 
على  و«نشر غسيلنا«  التصعيد  عــدم  في 

العامة، وهو ما التزمنا به.
7- نقاط كثيرة وردت تحتاج إلى التفصيل 
ــرد، ولــكــنــي ال أريــــد الــخــوض  ــ والـــشـــرح والـ
فيها أكثر؛ حفاظا على ما تبقى من هيبة 
ــــام ســيــل الـــدمـــاء وقـــوافـــل  ــتــــرام لــنــا أمـ واحــ
ــواال،  ــ ــعـــاال ال أقـ الـــشـــهـــداء الـــتـــي تــتــطــلــب أفـ

أساسها احترام اآلخرين.
ــن هـــذه  ــ ــارئ واملــــتــــابــــع عـ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــذر مـ ــ ــتـ ــ أعـ
ــا  ــايـ ــه فــــــي قـــضـ ــ ــالــ ــ ــغــ ــ االســـــتـــــفـــــاضـــــة، وإشــ
ــراه الــبــعــض مصالح  ــذي يــ »صـــراعـــنـــا«، الــ
ــبـــات، ونــــــــراه مــصــلــحــة  ــتـــسـ ــكـ ومـــــواقـــــع ومـ
وطنية عليا، على مبدأ الشراكة والوحدة، 
الديمقراطي،  الوطني  املــشــروع  وبـــدالالت 

أواًل وأخيرًا!
)كاتب سوري(

يـــكـــون حـــجـــر عـــثـــرة فــــي طـــريـــق الـــزحـــف 
االستيطاني والعنصري الذي يبدو على 
وشك االنفات من عقاله، مع هذا القانون.

تمييز إسرائيل ضد الفلسطينيني ليس 
أمرًا جديدًا، هو ممارسة رافقت والدتها. 
حجر  يشكل  القانون  بهذا  تكريسه  لكن 
الـــزاويـــة فــي عملية مــأســســتــه، وتــحــويــل 
أبارتايد فاقع، تكون  إلى نظام  إسرائيل 
ــتــــاع فــلــســطــيــنــيــي  ــة اقــ ــقـ خـــطـــوتـــه الـــاحـ
إسرائيل، باعتبارهم ليسوا من مواطني 
الـــيـــهـــوديـــة، وبـــالـــتـــالـــي يقتضي  ــة  الــــدولــ
إسرائيل  تمارس  النهاية،  في  ترحيلهم. 
استباحة غزة، بزعم أنها »كيان عدائي«، 
ــاءت، وفــي  ــ يــحــق لــهــا مــهــاجــمــتــه مــتــى شـ
ــوقـــت نــفــســه، تــســتــبــيــح الـــضـــفـــة، بــزعــم  الـ
أنها أرضها، بعدما وضعت يدها عليها 
بهذا  تــأتــي  واآلن،  العسكرية.  بــغــزواتــهــا 
ــانـــون، الســتــكــمــال املــشــهــد بــتــكــريــس  الـــقـ
ــا فــــوق  ــهــ ــنــــصــــريــــة دولـــــتـــــهـــــا، بــــوضــــعــ عــ

مواطنيها غير اليهود.
التفكك  ال شك أن إسرائيل تغتنم فرصة 
ــد دولــــتــــهــــا،  ــويـ ــهـ ــتـ ــاري، لـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ الــ
والتأكيد على طابعها العنصري، بصورة 
قانونية. يوم كان االلتزام بفلسطني هو 
البوصلة العربية، ما كانت تحصل مثل 
هذه االستباحة. وال يستقيم الــرد، ما لم 
بلورة  عبر  البوصلة،  استعادة هذه  تتم 
بفلسطني،  العربي  الجماهيري  االلــتــزام 
تكفل  ملموسة،  سياسات  إلــى  وتحويله 

ردع إسرائيل وعدوانيتها.
)مفكر ودبلوماسي عربي(

الـــدســـتـــور، لــكــن بــنــكــيــران ُيـــصـــّر عــلــى أن 
ُيقلص إراديا ما يمنحه الدستور الجديد 
السياسة.  بحساباِت  للحركة  هــامــٍش  مــن 
ــيــــوب مـــقـــاومـــة  كــــــان الـــيـــوســـفـــي يـــتـــهـــم جــ
ما  وهــو  ُحكومته،  عمل  بعرقلة  اإلصـــاح 
املجاز  بنوٍع من  ُمتحدثا  بنكيران،  يعيده 

افذ« عن »العفاريت والتماسيح«.
ّ
»الن

الــبــاد  الــتــنــاوب األول ســريــعــا، لتعبر  مـــّر 
ــن املـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــراء الــــــخــــــروج عــ ــ ــحــ ــ إلـــــــى صــ
أول  وزيــر  تعيني  تــم  عندما  الديمقراطية، 
غير منتٍم )أو تكنقراطي، بالتعبير الغالب 
في معجم السياسة املغربي( العام 2002، 
تـــاركـــة عــلــى الــهــامــش مـــا تــبــقــى مـــن حـــزٍب 
نهك قرابني 

ُ
كبيٍر، قّدم من أطراِف جسده امل

غالية، فداَء حمٍل »كاذٍب« بالتغيير!
في املغرب، ال نعرف اليوم، تماما، إلى أين 
سيمضي التناوب الثاني؟ وال أية قرابني 
الــذي ال يريد أن  سيتطلبها هــذا االنتقال 

ينتهي! 
)كاتب وباحث مغربي(

ــّيـــرت اســـم بـــاب السلسلة  بــالــعــربــيــة، وغـ
إلــى بــاب الهيكل، واســم ربــاط الــكــرد إلى 
حائط املبكى الصغير، كما أنها وضعت 
إلــى املسجد األقــصــى باسم  الفــتــة تشير 
)هار هبايت( ومصطلح ذا تمبل ماونت 
بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، ومــصــطــلــح الــحــرم 

القدسي باللغة العربية.
وهــنــا، أحــيــي »مــؤســســة األقــصــى للوقف 
والــتــراث« التي دعــت إلــى تأليف قاموس 
ــأريـــخـــي إســـامـــي  مــصــطــلــحــات لـــغـــوي تـ
ــي، وتـــرجـــمـــتـــه بـــالـــلـــغـــات الـــعـــاملـــيـــة  ــ ــربـ ــ عـ
بالشكل الصحيح، والعمل على اعتماده 
فلسطينيا وعربيا وإساميا وعامليا، في 
كل املجاالت. خصوصا اإلعامية، وأحيي 
كـــذلـــك الــصــديــق اإلعـــامـــي واألكـــاديـــمـــي، 
عــلــي الــجــريــري، الـــذي تــنــّبــه إلـــى خــطــورة 
ـــف كــتــابــا نــشــره أخـــيـــرًا، ســّمــاه 

ّ
ــر، فـــأل ــ األمـ

»القدس العتيقة .. الذاكرة والهوية تهويد 
املسميات وسحق املخطوطات العربية«، 
ن فـــــي طـــلـــبـــتـــه الـــجـــامـــعـــيـــني 

ّ
ــــه يــــــــــؤذ

ّ
ــل ــعــ لــ

بــاالنــتــبــاه، فتتحقق الــصــحــوة، فــي زمــن 
كثر فيه الذين ناموا ولم يستيقظوا!

)كاتب فلسطيني(

فــإنــه واقــــع، ال مــحــالــة، فــي الــبــعــيــد اآلجـــل. 
إن األوضــــــاع فـــي عــمــوم الــفــضــاء الــعــربــي 
أن  للقمع  يمكن  ال  لاستمرار.  قابلة  غير 
ــد.. ال يــمــكــن لــلــتــســلــط أن  ــ يــســتــمــر إلـــى األبــ
 جاثّيا على صدور الناس 

ً
يبقى هّما ثقيا

دون زحزحة.. ال يمكن للفساد أن يستمر 
دون نـــهـــايـــة.. ال يــمــكــن لــلــفــقــر والــكــبــت أن 
يبقيا دون رد فعل.. ال يمكن للمستقبل أن 
يبقى دون أفق واعد.. ال يمكن للتخلف في 
قــدرًا ال  أن يبقى  التكنولوجيا  زمــن عوملة 
مفر منه.. ال يمكن أن نبقى أمة مستهلكة 

والعالم كله ينتج.. ال يمكن.. ال يمكن..
العربي لعقود، وهو  العالم  هذا هو واقــع 
ما زال كذلك. إنه واقع آسن، راكد، وكئيب، 
ولــكــن اإلنـــســـان الـــعـــربـــي، مـــن حــيــث كــونــه 
ــل، يــبــقــى عــنــصــرًا حــيــوّيــا،  ــ بــشــرًا عــلــى األقـ
متدفقا، يرنو إلــى حياة ِعــٍز وكــرامــة.. نعم 
يرنو إلى حياة أفضل، حياة فيها معنى.. 
هذه غريزة إنسانية، مهما حاولوا طمس 
ــوا تــحــطــيــم  ــ ــاولـ ــ ــا.. ومـــهـــمـــا حـ ــنـ ــتـ ــيـ إنـــســـانـ

كرامتنا.. ومهما حاولوا تيئيسنا.. الخ.
ثــــــورات الـــعـــرب لـــم تــكــن مــــؤامــــرة، بـــل إن 
غيابها هو ما كان سيكون مؤامرة، وعدم 
قيام ثـــورات جــديــدة رّدًا على الــقــاع الــذي 
ســواء  »الــطــاغــيــة«،  أن  فيه سيعني  نقبع 
أكـــان مــن داخـــل الـــدار أم مــن خــارجــهــا، قد 
ا، وهو 

ّ
نجح في نزع الروح اإلنسانية من

ــّرًا،  مــا ال يــمــكــن أن يــكــون. إن مــن خــلــق حـ
مكرما، ال بد أن تعود به غريزته وفطرته 
يوما إلى أصله ومنبعه، وهو أمر ال شك 

واقع، اليوم أو غدًا.
)كاتب وباحث فلسطيني(

مشروع نتنياهو 
وقوننة العنصرية اإلسرائيلية

المغرب بين تناُوبَـيْن

حرب أخرى خطيرة في القدس

ثورة أم مؤامرة؟ ردًا على ميشيل كيلو

اعتمدت إسرائيل 
تسمية الضفة 

يهودا والسامرة، 
تدليًال على ملكيتها 

المزعومة لها

يُصّر بنكيران على أن 
يُقلص إراديًا ما يمنحه 

الدستور الجديد 
من هامٍش للحركة 

بحساباِت السياسة

بدأ المقدسيون 
يستشعرون خطر 
حرب مصطلحات 
صهيونية خفية

المشكلة األكبر أن 
ثمة نسبة كبيرة من 
الشعوب رددت زعم 
المؤامرة منذ شرارة 

االنطالقة األولى

آراء

بشير البكر

التنظيمات اإلسالمية  ال يبدو اإلســالم السوري بخير. هذا ما تعكسه خارطة 
املسلحة على الساحة السورية. قبل أكثر من سنة، ذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« أن عدد التنظيمات اإلسالمية املسلحة السورية تجاوز 1200. في ذلك 
وال  بعدها  ال   ،

ً
مبالغة العظمى  الغالبية  واعتبرته  الــرقــم،  أحــد  لم يصدق  الــوقــت، 

ي 
ّ
التشظ إلــى حــالــة  االنــتــبــاه  بــل فــي لفت  الــرقــم،  العبرة ليست فــي  لــكــن،  قبلها. 

والتوالد العشوائي للتنظيمات ذات الصبغة اإلسالمية.
وفي ذلك الحني، طرح السؤال نفسه حول التوجه إلى إطالق تسميات ذات رمزية 
إسالمية على غالبية الفصائل املقاتلة للنظام، ولم يتمكن أحد من تفكيك هذا 
اللغز، وفهم أسبابه. وبقيت املسألة تثير االستغراب والتعجب. والالفت أكثر أنه 
لم يتوقف أمامها أحــد بــالــدرس، ال من داخــل الــثــورة، وال من خارجها، وجرى 
الــســوريــة،  الــثــورة  الــتــي واجــهــت  الكثيرة  السيئة  األقـــدار  مــن  قـــدرًا  بها  التسليم 

وحرفتها عن طريقها الذي اختطته لنفسها، وهو إسقاط النظام.
بهدف  إســالمــي،  مــن 100 فصيل  اجتماع ألكثر  تركيا  فــي  انعقد  أيـــام،  ومنذ 
تشكيل قوة موحدة بينها، ورفع املجتمعون شعار »واعتصموا«. ومن املفروض 
أن املقصود بذلك و»ال تفرقوا« بعد اليوم. وهذا أمر إيجابي. ولكن، هل يحتمل 
إلــى هذا  الفصائل متباينة  الــســوري 100 فصيل إســالمــي؟ وهــل هــذه  الوضع 
الحد؟ وعلى أي أساس تتباين مواقفها، هل هي تختلف بشأن اإلسالم أم حول 

العمل ضد النظام؟
ليس هناك من يستطيع أن يقدم إجابة شافية، وال أحد لديه الوقت، لكي يفهم 
لهذه  ينظر  أن  لعاقل  يمكن  وذاك، ال  هــذا  وفــوق  الفطري.  التشظي  هــذا  أسباب 

الظاهرة بمعايير منطقية، أنها أقرب إلى السوريالية.
كيف وصلت سورية إلى هنا، حتى يتجاوز عدد التنظيمات اإلسالمية املسلحة 
100 تنظيم، هذا غير »داعــش« و»جبهة النصرة«؟ ال بد أن هناك أمرًا مرضيًا 
يعصى على التشخيص. فهذا اإلفــراط باسم اإلســالم ال يمكن أن يعزوه املرء 
إلى جذر في الواقع السوري، ألن إسالم السوريني لم يعرف، عبر التاريخ، حالة 
من االنقسام، حتى في العصور التي عاشت فيها األمة حروبًا داخلية، وعبرت 
فترات انحطاط كثرت فيها البدع، لكنها لم تتحول إلى ظاهرة تضر باإلسالم، 

وتشوه صورته كدين.
إذا كان عدد التنظيمات اإلسالمية يفوق 100 تنظيم، ال يمكن لسوري أن يعقد 
وأن  القاتل، ال سيما  النظام  من  تخليصه  منها  ينتظر  ولــن  عليها،  األمــل  لــواء 
الفصائل اإلسالمية الكبرى التي كانت، قبل عام، تعد الشعب بقرب أجل إسقاط 
النظام، لم تتقدم، ولم تنجز أي انتصار في امليدان. والطامة الكبرى ليست هنا 
فقط، بل في الضرر الذي سببته هذه الوالدات املشوهة لثورة الشعب السوري. 
السيئ  املثال  أنفسهم تنظيمات إسالمية مقاتلة، قدموا  الذين يسمون  فهؤالء 
 
ً
 من أن يشكلوا حالة إيجابية، صاروا عامال

ً
عن الثورة والشعب السوري. وبدال

اإلقليمية  الــقــوى  كــل  حــد،  عند  تقف  ال  التي  بانقساماتهم  أفــزعــوا،  بــل  منفرًا، 
التي كانت تراهن على جسم عسكري ســوري، يمكن االعتماد عليه،  والدولية 

كنواة من أجل توجيه الدعم العسكري وجهته الصحيحة إلسقاط النظام.
بعد عــام مــن قــيــام الــثــورة وانــتــشــار الــســالح، جــرى الــحــديــث عــن ظــاهــرة أمــراء 
النظام عسكريًا، وتشكلت  إسقاط  وراء شعار  يتسترون  أخــذوا  الذين  الحرب 
والوطنية،  بالدين  تتاجر  والبلطجية،  والــلــصــوص  الــطــرق  قــطــاع  مــن  عصابات 
الوطني  املجلس  أو  الــحــر،  الجيش  الــســوريــة، ســـواء  الهيئات  مــن  أحــد  يقم  ــم  ول
دراسة  ولم تصدر حتى  بأضرارها،  العالم  وتوعية  لها،  بالتصدي  واالئتالف، 
تشرح، وتوضح وتفضح، هؤالء املرتزقة، الذين باتوا خطرًا على قضية الشعب 

السوري يوازي خطر النظام.
لم يفت الوقت ملراجعة النفس، طاملا أن النظام لم يسقط، واستمر القتل والتهجير 

والتدمير.

نصري حجاج

:
ً
أستطيع أن أقول الكثير عن سعيد عقل. مثال

كنت فــي الثالثني مــن عــمــري، حــني كــان سعيد عقل فــي السبعني. وكـــان، وقتئٍذ، 
الذين  الوجود كفلسطيني. استغاث باإلسرائيليني  إبادتي ومحقي من  إلى  يدعو 
قتلوا اللبنانيني، أبناء »قوميته« السامية، كما قتلوني. كان يجهل ذلك. ففي صبرا 
فلسفته  أبناء  رعاعه،  أيــدي  على  فلسطينيون.  بــح 

ُ
ذ كما  لبنانيون،  ذبــح  وشاتيال 

 
ً
أكثر رحمة كــانــوا  إبادتنا  الــذيــن توسلهم  اإلسرائيليني  أن  املــريــض. حتى  وفــكــره 
 وذكاًء. فليس في أجندتهم إبادة الشعب الفلسطيني حتى آخر فلسطيني، 

ً
وتعقال

فهم في حاجة لوجودنا، فنحن، كما يتوهمون، نؤبد في عقل العالم صورة الضحية 
اليهودية، فقط، ألننا نبحث عن حقنا.

ار،  وأستطيع أن أقول، إن سعيد عقل شاعر حرفي، مثل ميكانيكي بارع، أو حجَّ
 فوالذّيًا، ومطرقة من حديد، وينحت 

ً
الجبل، ويستخدم إزميال يقطع الصخر من 

املفردات. لكن، هذا ليس كافّيًا ليجعل شعره إنسانّيًا، وإن نجح، أحيانًا، في بعض 
القصائد، وفشل في بعض القصائد التي بال روح وشغف.

إلى  تدعو  ال  التي  العنصرية  الفاشية  عقل  فلسفة سعيد  إن  أقــول،  أن  وأستطيع 
القتل وحسب، بل إلى اإلبادة لشعب بأكمله، بقضه وقضيضه. ال نستطيع أن نغفر 
تهويماتها وخبطها في وحول وقذارة الدم الذي كان، ربما، سيلّون قصائده، لو أن 

البطل »مناحيم بيغن« استجاب لدعوته التي تقطر دمًا.
الفاشية حلمًا لتحقيق  فــي  آخـــر، رأى  بــأي شــاعــر  مــقــارنــة سعيد عقل  تــجــوز  ال 
رغباته، أو أفكاره. فحتى الشاعر األميركي، إزرا باوند، الذي ال تزال مواقفه الداعمة 
للفاشية اإليطالية والنازية األملانية تشغل النقاد إلى اليوم، على الرغم من سجنه 
بتهمة الخيانة العظمى، والتعامل مع عدو اإلنسانية في األربعينيات، ثم اإلفراج عنه، 

بعد تدخل كتاب، مثل همنغواي وغيره.
تتآلف مع روح  أن  قــادرة  لروحه كشاعر، فال فاشية   الئقة 

ً
باوند فاشية لم يبدع 

الشاعر، وتعيش معها، وترسم طريقها. فللشاعر روح محلقة في أسمى فضاءات 
أيديولوجي  تحليل  من  باوند  انطلق  البشرية.  النفس  مستويات  وأرقــى  اإلنسان، 
معاد للرأسمالية، حني اعتبر أن جذور الحرب العاملية نبتت في القرن السابع عشر، 
والواليات  بريطانيا  التي خاضتها  الحرب  هذه  وأن  انجلترا«،  »بنك  تأسيس  منذ 
الجنس  املستغلني ضــد  حــرب  هــي  الرأسمالي  الــغــرب  دول  مــن  وغيرهما  املتحدة 
البشري كله، وحرب املستغلني ضد الفالحني والعمال وغيرهم. وقاده تحليله هذا 

إلى الوقوف إلى جانب الفاشية، كمعادية لتلك الرأسمالية املتوحشة كما رآها.
لكن سعيد عقل انطلق من صميم فلسفة القومية اللبنانية التي بال قدمني، والتي 
الفلسفة، لم ير  التي أبدع منها الشعر. وفي إطار هذه  أبدعها من املخيلة نفسها 
عدوًا لقوميته هذه التي اندحرت غير الفلسطينيني، كشعب يرى فيه مرتبة أدنى 

حضارة وثقافة وتاريخًا.
أقــول، إن فاشية سعيد عقل ال تشبه مديح سلفادور دالــي الجنرال  وأستطيع أن 
الفاشي، فرانكو، فكالهما ينتميان إلى قومية واحدة وجنون واحد، والفاشية التي 
مدحها دالي قتلت صديق شبابه الشاعر الخالد، معلم سعيد عقل، وكثيرين من 
متفكرًا  واعــّيــًا  عقل  كــان سعيد  فهل  لــوركــا.  غارسيا  فريدريكو  العربية،  شعراء 

 واألمهر صنعة في تاريخ الشعر في القرن العشرين.
ّ

ملصرع الشاعر األرق
، وال سموًا للشعر خارج إنسانية الشاعر، 

ً
وأستطيع أن أقــول، إنني ال أرى عظمة

فنحت اللغة من الحجر وإبداع املفاهيم املتوحشة في الصراعات يقود، بالضرورة، 
للدم  الروحي  األب  والذبح، وكأني بسعيد عقل، مفكرًا سياسّيًا،  الرقاب  إلى قطع 
املراق، اليوم، على مساحة هذا العالم العربي، متدفقًا من فلسفٍة، ال تختلف بأبعادها 

الدموية عن فلسفته.
أخيرًا، أستطيع أن أقول: ماذا لو أن محمود درويش كان آخر فلسطيني في لبنان، 
شملته دعوة سعيد عقل إلى البطل مناحيم بيغني، ليخلص لبنان منه باإلبادة، كي 

يصير هذا اللبنان نظيفًا؟

خليل العناني

وِصي الرئيس املصري الراحل، أنور السادات، بإصدار قانون 
ُ
في عام 1980، أ

»حماية القيم من العيب«، الشهير بقانون »العيب«، وهو الذي أثار ضجة واسعة، 
آنذاك، بسبب أنه كان »بدعة« جديدة من »بدع« الرئيس السادات، هدفها إسكات 
املعارضني واملخالفني، بمعاقبتهم قانونيًا، ومحاسبتهم على ما يقولون، وليس 
األسرية  القيم  يحاول حماية  كان  السادات  إن  وقتها،  وقيل،  يفعلون.  ما  فقط 
كر أن هذا كان فى بداية الثمانينات، قبل 

ّ
واملجتمعية من التدهور واالنحدار )تذ

الــذي قلب األخــالق رأســًا على عقب(.  الفيديو كليب  ظهور اإلنترنت، أو ظهور 
على  السياسية  الوصاية  لفرض  محاولة  هــو  القانون  أن  بعضهم  رأى  ولــكــن، 
املجتمع، والتحكم فيما يفكر أو يقول. وقد استمر ذلك القانون »املعيب«، حتى 

تم إلغاؤه عام 2008، بعد أن أصبح من مخلفات الحقبة الساداتية.
قبل يومني، تواردت تقارير عن نية الجنرال عبد الفتاح السيسي إصدار قانون 
يناير و30 يونيو«، في محاولة متأخرة وخجولة من  »إهانة ثورتي 25  يجّرم 
الجنرال، لحفظ ماء وجهه أمام حلفائه الذين يتساقطون يومًا بعد آخر، وذلك 
بعد الهجوم املكثف من املنصات اإلعالمية لـ »30 يونيو« ضد ثورة »25 يناير« 
أن  مــن  لها صــاحــب. دعــك  ليس  »ذبــيــحــة«،  لــو كانت  يتعاطون معها، كما  التي 
الجنرال كان من أوائــل الذين سعوا إلى إجهاض ثورة يناير، سواء في هجوم 
رجاله على املتظاهرين، في مناسبات متعددة، أو من خالل »كشوف العذرية« 
التي أشرف عليها، وقت أن كان مديرًا للمخابرات الحربية. ودعك من أن وصوله 
إلى السلطة هو، بحد ذاته، املقابل السياسي والعملي لثورة 25 يناير، كونه جاء 
من خالل ثورة مضادة مكتملة األركان، فما يهمنا محاولته وضع كال الثورتني 
في كفة واحدة، على الرغم من أنهما ليستا فقط متضادتني وتسيران في طريق 

عكسي، وإنما، أيضًا، ألن الثانية لم، ولن تكون، ثورة، وإنما انقالب ُدبر بليل.
لم يتحرك السيسي، حني تفاخر أحدهم بإذاعة مكاملات شخصية لشباب الثورة، 
من دون إذن قانوني، أو سند دستوري، منتهكًا كل األعراف املهنية واألخالقية، 
ولم يتحرك حني امتهن بعضهم الثورة، وأطلق عليها كل األوصاف البذيئة، من 
أجل تنفير الناس منها، وممن يرتبط بها. ولم يتحرك حني نعتها اإلعالم املوالي 
له، مــرة، بأنها »كارثة«، ومــرة أخــرى بأنها »مؤامرة« كونية، شاركت فيها كل 
قوى »الشر« التي يعد التقاؤها معًا ضربًا من الخيال )أميركا وإيران وإسرائيل 
وحماس وقطر وتركيا(، ولم يتحرك. وهناك، اآلن، من الكتاب من ال يهدأ له بال، 
إال بلعن »ثــورة يناير«، في كل حــرف، وكل كلمة يكتبها، وســّب شبابها، مرة 

باملرتزقة، وأخرى بالخيانة والِعمالة.
ليس هدف قرار الجنرال، كما يّدعي، حماية ثورة »يناير« من اإلهانة، فهو أول 
ومطالبها،  وقيمها  من جرائم ضد شبابها  يــزال،  وال  ارتكبه،  بما  أهانها،  من 
مع  املساواة  قدم  على  يونيو«، ووضعها   30« مؤامرة  لتحصني  محاولة  وإنما 
والغليان  الغضب  حالة  المتصاص  محاولة  أنها  كما  املجيدة.  يناير   25 ثــورة 
التي سيطرت على الشارع املصري، بعد إعالن براءة الرئيس املخلوع، حسني 
مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعديه، والتي استغلها فلول مبارك 

للهجوم على ثورة يناير، واإلساءة لشبابها، وكل من يرتبط بها.
وقد فات على الجنرال أن ثورة »25 يناير« ليست فى حاجة ملن يحميها، ألنها 
حاضرة وبقوة فى وجــدان كل مواطن مصري شريف، صــرخ بقوة فى وجه 
الظلم والطغيان. كما فات عليه أن »ثورة يناير« ليست فى حاجة إلى تحصني، أو 
حمايتها بقانون، فمن ال يعرف قيمتها ويحترمها هو قطعًا من الذين يبحثون 

شفت فى 30 يونيو.
ّ
عن غطاٍء، يدارون به عوراتهم األخالقية التي تك

اإلسالم السوري ليس بخير سعيد عقل

»تحصين« 30 يونيو
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حتى يساهم الشباب في البناء الديمقراطي ولكم في األخالق حياة 
يا أولي األحزاب

معضلة المصالحة واالنتخابات الفلسطينية أساطير زمن »آي باد«

16

الــبــراعــم الشبابية  الـــذي دفــعــت  ال أحــد فــي وســعــه أن يــزايــد على مهر الحرية 
ق في تونس من 

ّ
أرواحها ثمنًا له، وال أحد كذلك يستطيع الجزم بأّن ما تحق

ل في سقوط نظام مستبّد جائر، إنما هو من أنجزه.. 
ّ
إنجاز تاريخي عظيم تمث

ال أحد إطالقًا.. 
فكلنا تابعنا املشاهد الجنائزية التي كانت تنقلها الفضائيات في خضّم املّد 
الثوري الذي أطاح برأس النظام مضّرجًا بالعار، ومنح الشعب التونسي تذكرة 

العبور إلى ربيع الحرية.. 
تلك املشاهد الجنائزية كان ينضح من شقوقها نسيم الشباب.. شباب وضع 

حدًا لهزائمنا املتعاقبة.. 
قطع كل أشكال الغنب واالستبداد، خلخل حسابات املنطق، جّسد هّزة عنيفة 
إشراقات  الطاهرة،  بدمائه  بالتالي،  لب، وصنع 

َ
واملست ّدر 

َ
املخ للوعي  مخلخلة 

ثورية، قدر الطغاة فيها هو الهزيمة واالندحار..
محمد المحسن )تونس(

كان لحادث الوفاة املباغتة للقيادي البارز في حزب االتحاد االشتراكي املغربي، 
ُع الفاجعة والصدمة على عائلته وأصدقائه، ومفاجأة حزينة 

ْ
أحمد الزايدي، وق

لدى قطاع واسع من الشعب املغربي، وظهر ذلك جليًا في خروج حشود كبيرة 
لتشييع الــراحــل إلــى مــثــواه األخــيــر، وشهد لــه كثيرون ممن عــرفــوه عــن قرب 
حــادث  »لكل  الــعــربــي:  املثل  يقول  وكما  السياسي.  وبالتزامه  أخــالقــه  بدماثة 
حديث«، فإنه، بقدر ما كانت وفاة الراحل الزايدي حادثًا فجائيًا ومؤملًا لذويه 
الراحل  كثيرة، ألن  رمــزيــة  ــارات  وإشـ معها دالالت  مــا حملت  بقدر  ومقربيه، 
بنضاله  اشتهر  ملتزمًا،  قياديًا سياسيًا  كــان  وإنما  عاديًا،  يكن شخصًا  لم 
لذلك، ليس  السياسية والبرملانية.  السلمي والهادئ والرصني، خالل مسيرته 

مستغربًا أن يلتئم في جنازته كل ألوان الطيف السياسي واالجتماعي.

فؤاد الفاتحي )المغرب(

في الشعب الفلسطيني من املفكرين، والنخب، وأصحاب التجربة، ما لم يكن 
موجودًا لدى أنظمة سياسية عريقة، ولديه الكثير من التحديات التي تساعد 
املرتكز  الصهيوني  االحتالل  ويشكل  وتجسيد وحدته.  أوراقــه،  مللمة  على 

األهم في تحقيق ذلك.
وهذا يعيدنا إلى سؤال مهم: ملاذا لم تنجز املصالحة الفلسطينية؟ وهل من 
املمكن أن تنجز في قــادم األيــام؟ وهل االنتخابات مدخل إلنهاء االنقسام، 

وبناء نظام سياسي موحد، يدعم املشروع الوطني الفلسطيني؟
الــقــرار الوطني  قبل اإلجــابــة عن األسئلة السابقة، البــد من اإلشـــارة إلــى أن 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  العمل به داخل مكونات  املستقل تم تجميد 
وأصــبــح املــتــغــيــر اإلقــلــيــمــي أحـــد الــفــواعــل الــرئــيــســيــة فــي الـــقـــرار السياسي 
الفلسطيني، وأن سبب تعثر املصالحة الفلسطينية يعود إلى مراهنة طرفي 
لتحسني شروط  الخارجي،  املتغير  على  وحماس،  فتح  االنقسام، حركتي 
التفاوض، ما يدلل على غياب ثقافة التعايش واملشاركة والشراكة السياسية، 

وأزمة الثقة بني النخب السياسية.
فالرهان على املتغيرات اإلقليمية قد يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مصير 
ومؤسسات  واإلســالمــيــة  الوطنية  الــقــوى  بــني  التعايش  ثقافة  ألن  مجهول، 
كل  وقـــوف  مــن  البــد  حقيقية،  أزمـــة  تعاني  الفلسطيني  السياسي  الــنــظــام 
في  املــشــتــرك  بالعمل  تعزيزها  على  والــعــمــل  أمــامــهــا،  واملفكرين  رين 

ّ
املنظ

مدنية  ثقافة  إيجاد  إلــى   
ً
وصــوال وبيوتنا،  ومدارسنا  ومساجدنا  إعالمنا 

قادرة على بناء مؤسسات دولة، لشعب يعاني من االحتالل، منذ عشرات 
السنني، وغير قــادر على تحمل أي نزاعات أو صراعات حول سلطة تكاد 

تكون وهمية، نظرًا لهيمنة االحتالل اإلسرائيلي عليها. 
عديدة  ودولية  إقليمية  قــوى  وإن  تحديات جسام،  تنتظرها  فلسطني  دولــة 
والضغط  الفلسطيني،  للشعب  املعنوية  الـــروح  إضــعــاف  أجــل  مــن  ستعمل 
ــــى تصفية   إل

ً
ــوال ــ  عــلــيــه، وعـــلـــى قـــيـــادتـــه، لــلــقــبــول بـــأنـــصـــاف الـــحـــلـــول، وصــ

القضية الفلسطينية.
حسام الدجني )فلسطين(

طاحونة سيزيف: سيزيف هذا لم يجد سوى الصخرة، ليناطح األلم بها وشقاء 
الناس. أما في بالدنا فلم نقَو حتى على رفع حجر، فجلسنا على أعجازنا، 
 مغيثًا ما يهبط علينا بالحنطة. وقيل إن بعضهم من 

ّ
ندّور الرحى الفارغة، عل

النخبة املفكرة، وما أكثرهم عندنا، أخذ يفتش عن الحل في تطبيق آبل.
أغــنــامــه في  يــرعــى  قــديــم، كــان  بــرومــيــثــيــوس: بروميثيوس هــذا متمرد  ظلمة 
 عن زيوس، وعامله أبيميثيوس، فلما سئم لعبة القدر، كشف 

ً
الوادي، منعزال

، ولن 
ً
بالقدر، أصــال أما نحن فألننا ال نؤمن  للناس نورهم، وأجلى ظلمتهم. 

األمــر، وأنستنا  أول  النار من  ليخلص أحدنا، فأطفأنا  إلى هيروقليس  نركن 
العتمة وأنسناها.

أبو رجل مسلوخة: ذات يوم عاد أبو رجل مسلوخة من إحدى رحالته، مهندما 
معطرا ومهابا، ال ترى فيه اعوجاجًا وال حرقًا من كمال ردائه، تبدلت صفته 

في القرى املجاورة، زعم أنه مختار قديم، شقت عليه الدنيا. آخرون قالوا إنه 
كان فارسا شجاعا، توسم فيه ضياء الداعية املؤّزر والشيخ الجليل. وآخرون 

أصروا على أنه فاز بصناديق االقتراع، لوال انقالب الجيش عليه وأميركا.
جنرال وجد من يكاتبه

يفقدون  الخمر،  وزجــاجــات  النسائية  واملــلــذات  العشاء  تخمة  بعد  الــجــنــراالت 
الحي،  فــي  األبـــرص  مثل  يصبحون  مــا  وغالبًا  ونياشينهم،  أوسمتهم  بريق 
وال يذكرهم إال مؤرخ خرف، أو مسرحي عال الغبار خشبته. أما في بالدنا 
ُيحكى،  السرديات مطلب قومي، ألنه  إحــدى  فالجنراالت مطلب شعبي، وفي 
 على صحاريها، فصارت تمشي، 

ّ
منذ قديم الزمن، أن بالدنا متنمرة لداء حط

دومًا، على حل شعرها، أو في رواية أدق، تأكل أبناءها، والعهدة على الراوي.
سابور صيدنقي )جيبوتي(

فضاء مفتوح

آراء

فاطمة العيساوي

ــهــــت نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن الــتــونــســيــن  وّجــ
بالتوقف عن  السياسة  رجـــال  إلــى  تــهــديــدًا 
تغطية نشاطاتهم، بعد استفحال الخطاب 
ــــي حـــمـــلـــة املــــرشــــحــــن لــــلــــدورة  الــــعــــدائــــي فـ
الثانية لالنتخابات الرئاسية وناخبيهما، 
وترافقه مع اعتداءات على الصحافة. يقدم 
قــدرة  املنطقة على  مــن  مــثــااًل  النقابة  بــيــان 
املمثلن  األقـــل،  على  أو  الصحافي،  الجسم 
أنهم  الساسة، على  التعاطي مع  عنه، على 
في  تتناقض  بــل  معهم،  تختلف  مجموعة 
املــصــالــح، وأن دور املــجــتــمــع الــصــحــافــي ال 
يــقــوم عــلــى الــتــمــاهــي األعــمــى مــع الــســاســة، 
بــــل مـــراقـــبـــة ســلــوكــهــم ومـــعـــاقـــبـــتـــه، عــنــدمــا 
يــتــجــاوز األصـــول املــرعــيــة فــي التعاطي مع 
وســائــل اإلعـــالم ومــع الـــرأي الــعــام. والــالفــت 
فـــي بـــيـــان نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 
أنها لم تكتف بأن انتقدت تعامل املرشحن 
ــــالم إلــى  الــرئــاســيــن، بـــل دعـــت وســـائـــل اإلعـ
تــجــنــب تــصــريــحــات الــســيــاســيــن الــتــي من 
الحاصل بن  االنقسام  تزيد من  أن  شأنها 
ــيـــن: الــرئــيــس  مــــؤيــــدي املـــرشـــحـــن الـــرئـــاسـ
املؤقت املنصف املرزوقي ومرشح حزب نداء 

تونس العلماني الباجي قايد السبسي.
يــؤكــد الــبــيــان الــوعــي بــأهــمــيــة دور اإلعـــالم 
ــام الــســيــاســي  ــقـــسـ فــــي تــــفــــادي تـــحـــويـــل االنـ
ــاّد، يــهــدد بإسقاط  إلــى صـــراع مجتمعي حـ

سيف الدين عبد الفتاح

قــد تــصــدر الــبــيــانــات مــن قـــوى سياسية أو 
أو من تكوينات حقوقية،  كيانات شبابية، 
وفي مجمل إصدار هذه البيانات جميعها 
أن تثبت موقفها من حكم  تجدها  تحاول 
البراءة الذي صدر لصالح املخلوع حسني 
الــذي قامت عليه ثــورة الشعب في  مــبــارك، 
الـــ 25  من يناير، إال أن هــذا البيان، حينما 
ــهــــداء واملـــصـــابـــن  يــــصــــدر عــــن أهــــالــــي الــــشــ
املصداقية  مــن  حــالــة  يشكل  فــذلــك  أنفسهم، 
إلى  األمــر  إحالة  باعتبار  الــرمــزي،  واملعنى 
ــن ثــم،  ــذا املــــقــــام، ومــ أصـــحـــاب الـــشـــأن فـــي هــ
فــــإن تــلــك الـــرمـــزيـــة الـــتـــي يـــدفـــع بــهــا هـــؤالء 
الدقيق  البيان، وفهمهم  الذين سطروا هذا 
إنما  القصاص  قضية  أن  ملعاني  والعميق 
تخص الجماعة الوطنية واألمة بمكوناتها 
كــافــة، هــي قضية وطــن وقضية  وكياناتها 
ــورة، ولــيــســت قــضــيــة أهـــالـــي الــشــهــداء أو  ــ ثـ
املــصــابــن، وأن الــقــصــاص لــثــوار يناير هو 
َمـــن استشهد  لــكــل  بــدايــة طــريــق للقصاص 

بعد هذه الثورة.
ــؤالء الــــشــــهــــداء واملــــصــــابــــون قــــد ارتــــقــــوا  ــ ــ هـ
مع  الــثــورة، وحملوا  ميادين  فــي  وأصيبوا 
الــثــورة ورسالتها  أمــل  الشباب  مــن  غيرهم 
الــكــبــرى فـــي تــحــقــيــق الــعــيــش الــكــريــم لــهــذا 
الـــشـــعـــب، الـــــذي احـــتـــاجـــه كـــثـــيـــرا، والــحــريــة 
األســاســيــة ملواطنيه كــافــة، وهــي مــن أبسط 
ما يستحقوا، والكرامة لكل إنسان والعدالة 
فــإن مصير  ثــم،  للجميع، ومــن  االجتماعية 

تصوير  عبر  السياسي،  التغيير  منجزات 
الــخــصــم الــســيــاســي بــالــعــدو الـــلـــدود الـــذي 
ــا لــلــبــالد  ــونــ ــاء عـــلـــيـــه؛ صــ ــقــــضــ يـــفـــتـــرض الــ
التونسية  الرئاسية  واالنتخابات  والعباد. 
الـــتـــي ســتــجــري جــولــتــهــا الـــثـــانـــيـــة، الــشــهــر 
الــجــاري، بــن املــرشــحــن، الباجي السبسي 
ــــي، شـــهـــدت تــــوتــــرا غـــيـــر مــســبــوق  ــرزوقــ ــ واملــ
وتبادل اتهامات وإثارة للنعرات الجهوية، 
إذ وصف املرزوقي غريمه بـ«الطاغوت«، في 
حن قال السبسي إن من صــّوت للمرزوقي 
فــــي الـــجـــولـــة األولــــــــى هــــم مــــن الـــجـــهـــاديـــن 
ــار انـــتـــقـــادات  ــ ــ ــذي أثـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ املــــتــــشــــدديــــن، األمـ
واســـعـــة لــتــصــنــيــف الــشــعــب الــتــونــســي بن 
صالح وطالح على يد املرشحن. ولعل لغة 
الكراهية التي تقاذف بها املرشحان تعكس 
ــاّد بـــن أنـــصـــار املــعــســكــريــن:  الــتــجــاذب الـــحـ
اإلســــالمــــي والــعــلــمــانــي، والــــــذي يـــأخـــذ في 
مواقع التواصل االجتماعي تعبيرات حاّدة 
عــنــصــريــة وتــكــفــيــريــة، ويــعــكــس، بــالــتــالــي، 
هشاشة القاعدة الشعبية الداعمة لنموذج 
التعايش التونسي الذي يحتفى به كمثال 

لعمليات االنتقال الديمقراطي في املنطقة.
واألهــــــــم مــــن ذلـــــك كــــلــــه، فــــي بــــيــــان الــنــقــابــة 
ــيــــن بــحــق  الـــتـــونـــســـيـــة، أنـــــه يــــذّكــــر اإلعــــالمــ
مستهلكي وسائل اإلعالم بخطاب إعالمي 
مهني وهادئ وغير تحريضي، ال يضعهم 
فــي حــالــة مــن هستيريا كــره اآلخـــر، خطاب 
ــم، قــبــل  ــهـ ــاتـ ــعـ ــلـ ــطـ ـــن هـــمـــومـــهـــم وتـ يـــعـــبـــر عــ

ــق بـــأهـــل لـــهـــم، أو 
ّ
هـــــؤالء الـــشـــهـــداء ال يــتــعــل

بــاعــتــبــارهــم أولـــيـــاء دم، لــكــن مصير هــؤالء 
ــورة يــنــايــر  ــثــ ــنــــوط بــ الــــشــــهــــداء مـــعـــقـــود ومــ
وأهـــلـــهـــا، بــمــا يــشــكــلــونــه مـــن طـــاقـــة ثــوريــة 
والتكوينات  والــكــيــانــات  للحركات  جامعة 
ــذه الــدمــاء  الــتــي مـــن حــقــهــا أن تـــدافـــع عـــن هـ

والقصاص لها.
الــدمــاء  بــهــذه  الــذيــن يستهينون  هــــؤالء  إن 
ــة املـــســـؤولـــن  ــبـــرئـ ــتـ ــالـــــت، تــــــــارة بـ الــــتــــي ســـ
وإخالء ساحاتهم، وجعل هذه األمور محل 
مـــســـاومـــات فـــي صــــورة تــعــويــضــات، أو ما 
شــابــه، لــهــو اســتــمــرار ملــســيــرة الــتــفــريــط في 
دمــاء الشهداء وإغــالق باب القصاص الذي 
ليكون حياة  وتعالى،  الله، سبحانه  فتحه 
املستهينن  أو  لــلــقــاتــلــن  وردعـــــا  لــلــجــمــيــع 
ــدم  ــفـــوس. الــ ــنـ ــالـ ـــن بـ

ّ
بــــــــــاألرواح واملـــســـتـــخـــف

والتعويضات  الــقــصــاص،  إال  ثمن  لــه  ليس 
 عــن أنها 

ً
كــمــســاومــات غــيــر مــقــبــولــة، فــضــال

مساومات فاشلة. 
شّكل هذا املدخل، في حقيقته، إطــارًا دافعا 
ــفـــاف وااللــــتــــفــــاف حـــول  ــطـ وجــــامــــعــــا لـــالصـ
أهداف الثورة التأسيسية، فهي دافعة بحكم 
الحكم  التي تركها هذا  الخطيرة  املؤشرات 
الخطير الذي ينبئ عن استهانة واستباحة 
للدماء والنفوس، يتزامن ذلك مع زيادة في 
اإلمعان في القتل والولوغ في الدماء، وهو 
ما يشجع على ارتكاب جرائم القتل من تلك 
الــقــوى اإلجــرامــيــة الباطشة، مــن غير رد أو 
جزاء، ومن غير حساب أو عقاب. ومن هنا، 
كان هذا االصطفاف وااللتفاف حول مبادئ 

الصحافية، تضم حوالى 650 صحافيا، من 
بينهم أعضاء في مجلس النقابة، ردا على 
ــعــه رؤســـاء تحرير صحف إلعــالن 

ّ
بــيــان وق

اإلرهـــاب،  فــي حربها على  للحكومة  الــدعــم 
عبر منع نشر ما من شأنه أن »يشكك« في 
مؤسسات الدولة هو، أيضا، رد على الدور 
النقابية  لــلــقــيــادات  الــغــائــب،  أو  الــضــعــيــف، 
فــي الــدفــاع عــن الــحــريــات، فــي وجــه حمالت 
نقيب  وكــان  الــشــرســة.  والتكميم  التضييق 
ــمـــاع رؤســـــاء  ــتـ الـــصـــحـــافـــيـــن قــــد حـــضـــر اجـ
اإلعالمية  التغطية  لتقييد  الداعم  التحرير 

خدمة للسياسات الحكومية.
لـــم يــخــتــلــف تــعــامــل اإلعـــــالم املـــصـــري فيما 
ة الــرئــيــس الــســابــق،  يتعلق بــالــحــكــم بـــبـــراء
ولعل صورتن  عّما سبقه.  مبارك،  حسني 

ُبــّرئ املخلوع وأذنابه،  ثــورة يناير، حينما 
من جريمتهم الواقعة في حق أبنائنا.

أن  واملصابن  الشهداء  أهالي  نحن  ونؤكد 
في معركة  أصابهم  ما  لم يصبهم  شبابنا 
بـــن عــائــلــتــن، حــتــى يــمــكــن أن نــحــيــل حق 
دمـــائـــهـــم إلــــى أولـــــي الــــــدم، ولــكــنــهــم ارتـــقـــوا 
وأصيبوا في ميادين الثورة، وهم يحملون 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الــعــيــش  ــبــــرى فـ ــكــ رســـالـــتـــهـــا الــ
والــحــريــة والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة 
اإلنسانية، ولذلك فإن مصير هؤالء الشهداء 
ق بنا، نحن أهلهم، إنما هو معقود 

ّ
ال يتعل

ومنوط بثورة يناير وأهلها.
إن هؤالء الذين يستهينون بدماء الشهداء، 
أزهـــقـــهـــا،  َمــــــن  وزورًا،  ظـــلـــمـــا  ويـــــبـــــّرئـــــون، 
ويــجــعــلــونــهــا مــحــل مــســاومــات فـــي صـــورة 
تــعــويــضــات، إنــمــا يــغــلــقــون بـــاب القصاص 

تــخــتــصــران أهـــم مــا فــيــه. أعــلــن عــن توقيف 
عــمــل الــصــحــافــيــة، عـــايـــدة الـــســـعـــودي، بعد 
بحجة  ــراءة،  ــبـ الـ حــكــم  عــلــى  سلبا  تعليقها 
للتعليق«، في  القاضي »غير قابل  أن حكم 
حــن ضجت كــل وســائــل اإلعـــالم مــن أبــواق 
الـــنـــظـــام بــالــتــعــلــيــقــات اإليـــجـــابـــيـــة تــرحــيــبــا 
من  الحكم  تــداعــيــات  تغطية  وفــي  بالحكم. 
النيل  قــنــاة  مــراســل  الــســويــس، ظهر  مدينة 
لألخبار الحكومية، وهو يعلق على الحكم، 
مؤكدًا »ترحيب املواطنن« به، في حن ضج 
بالصراخ،  بــاملــراســل  املحيطون  املــواطــنــون 
مــردديــن »إعـــالم كـــذاب« و«قــاتــل قــاتــل« )في 
إشــارة إلــى مــبــارك(. واصــل املراسل تعبيره 
»األمــــــن« عـــن مــشــاعــر املـــواطـــنـــن، غــيــر آبــه 
بــتــعــبــيــر هـــــؤالء الـــســـاخـــط أمـــــام الــكــامــيــرا، 
احتجاجا على الحكم، في حن علق املذيع 
ــر إلنـــهـــاء  ــطـ ــه اضـ ــ ــائـــال إنـ ــتــــديــــو، قـ مــــن االســ
املكاملة، بسبب »حالة الفوضى« املستشرية 

حول املراسل.
مشهدان إعالميان نقيضان من املنطقة، في 
حدثن فائقي األهمية في املسار االنتقالي. 
الصحافين  نقابة  بيان  بمقدور  يكون  لــن 
التونسين أن يوقف حمالت الكراهية على 
وســائــل اإلعـــــالم، بــل إنـــه يــذّكــر بمسؤولية 
الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة الــتــي تــبــدو غــائــبــة عن 
االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا صــحــافــيــوهــا 

بالصمت، أو حتى بالرعاية أحيانا.
)باحثة جامعية لبنانية(

ــلـــه ســبــحــانــه لـــيـــكـــون حــيــاة  ــــذي فــتــحــه الـ الــ
للجميع )ولكم في القصاص حياة يا أولي 

األلباب(.
الثورية  القوى  كل  نناشد  فإننا  هنا،  ومــن 
بــاالصــطــفــاف واملــطــالــبــة بــحــقــوق الــشــهــداء 
واملــصــابــن فــي القصاص الــعــادل، مــن دون 
مساومة أو تفريط، والقيام بكل الفاعليات 
التي من شأنها الحصول على هذه الحقوق، 
ــو الـــبـــدايـــة  ــقـــوق هــ ــذه الـــحـ ألن تــحــصــيــل هـــ
الحقيقية النتصار الثورة، وأن ضياع هذه 
الحقوق هو بمثابة التفريط في هذه الثورة 

وأهدافها ومكتسباتها.
واملصابن،  الشهداء  أهــالــي  نحن  ونــنــادي، 
الذين شاركوا  الثورة جميعا، هــؤالء  رفقاء 
وملبادئها،  لها  وأخــلــصــوا  يناير  ثـــورة  فــي 
أن يواجهوا كل َمن يحاول االلتفاف عليها، 
مــن أســاســهــا، وأن  أو نقضها  أو حصارها 
ــوا فــــى جـــمـــعـــة الـــغـــضـــب الـــقـــادمـــة،  ــاركــ ــشــ يــ
ــبـــر/ )كـــــانـــــون األول  ــمـ الــــخــــامــــس مــــن ديـــسـ
الجاري( في كافة ميادين الحرية السترداد 
ثـــــورة الــشــعــب الــعــظــيــمــة وتــحــقــيــق أحـــالم 

شهدائها، بوطن الحرية والعدل«.
الوقوف على نص  أن نقول، بعد  نستطيع 
البيان، إن رفاهية االختالف ال يمكن إال أن 
تقود إلــى مزيد من التنازع والــخــالف، وإن 
واالصطفاف  الــخــالف،  تجاوز  على  قدرتنا 
الــوطــنــي هـــو الــطــريــق إلـــى اســتــعــادة ثـــورة 
يـــنـــايـــر وتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا.. بـــكـــم جــمــيــعــا 

ستَرّد الحقوق.
ُ
ت

)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

النقابة  خدمة أجندات الساسة. وال تكتفي 
بــاالحــتــجــاج عــلــى الــتــعــديــات عــلــى الــطــواقــم 
اإلعالمية، بل ترّد بالتهديد بحجب أضواء 
الكاميرات عن رجال السياسة، لتؤكد تبعية 

هؤالء لها، وليس العكس.

في مصر، لم نسمع حتى اآلن أي موقف من 
املريع  الــتــّدنــي  يتناول  الصحافين،  نقابة 
ــــالم املــصــري،  فـــي املــعــايــيــر املــهــنــيــة فـــي اإلعـ
الــكــراهــيــة  خــطــاب  وال  بمختلف وســائــطــه، 
الـــذي بـــدأ تــحــويــل أنــصــار جــمــاعــة اإلخـــوان 
املسلمن إلـــى شــيــاطــن، وصــــواًل إلـــى نعت 
شباب ثورة 25 يناير بالعمالء املتربصن 
بــالــوطــن، إلــى جــانــب كــل أشــكــال التشويش 
والـــتـــحـــريـــض، وبــــث اإلشــــاعــــات والـــدعـــوات 
معارضي  وإقــصــاء  العنف،  إلــى  الصريحة 
الــنــظــام الــجــديــد. بـــات الــتــحــريــض الــيــومــي 
لوسائل اإلعــالم املصرية، وعمليات تكميم 
األفــــــــواه، مـــثـــااًل يـــذكـــر ملـــا يــفــتــرض تجنبه 
فــي املــمــارســات اإلعــالمــيــة، مــا يشكل مبررًا 
لتقوم  املصرين،  الصحافين  لنقابة  كافيا 
ــارة الــنــقــاش حـــول الــتــدهــور  بــدورهــا فــي إثــ
الــــذي  الــخــطــيــر فــــي أداء اإلعــــــــالم، والــــــــدور 
ــاء االنـــقـــســـام املــجــتــمــعــي،  ــ ــه فـــي إذكــ يـــقـــوم بـ
وصــــوال إلــــى إيـــجـــاد مــجــتــمــع مــدنــي مــؤيــد 
الــدفــاع عن   للعنف وإقــصــاء اآلخــــر، بحجة 

األمن الوطني.
الــحــريــات  لــلــدفــاع عــن  ولــعــل تشكيل جبهة 

هـــذه الـــثـــورة وأهــدافــهــا هــو عــنــوان فاعلية 
أن تحققه  يمكن  بما  واستمرارها،  الــثــورة، 
مــن حــمــايــة لــهــا فــي وقــائــعــهــا، الــتــي ترسم 
ــتـــمـــاعـــي لــهــذا  املــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي واالجـ
الــوطــن، حينما تــأتــي الــدعــوة مــن أصحاب 
الــشــأن املــبــاشــر، لــتــؤكــد أن فــي االصــطــفــاف 
الــقــصــاص لها  الـــدمـــاء وحـــق  تمكينا لــحــق 
ــثـــورٍة حــــان أن تــســتــرد طــاقــاتــهــا  وإحــــيــــاًء لـ

وفاعليتها، ملا يحقق التأثير والتغيير.
ــر عــــن حــالــة  ــّبـ ــعـ ــاف تـ ــفــ ــطــ مـــتـــطـــلـــبـــات االصــ
ضـــروريـــة وواقـــعـــيـــة، ومـــا حـــدث مـــن محنة 
بــراءة املخلوع مبارك يمكن أن يتحّول إلى 
منحة لهذه الثورة، حينما تقتّص ألبنائها 
ــان، كـــل َمــــن تــجــّرأ  ــن كـــائـــن َمــــن كـــ جــمــيــعــا مـ
إنسانا،  فأزهق نفسا وهــدم كيانا وأصــاب 
ألن هــذه الــثــورة إن لــم تحمل هـــؤالء الذين 
قــدمــوا دمــاءهــم مــن أجــل إنــقــاذ هــذا الوطن، 
وهذا الشعب، وهذه الثورة، ثورة مستمرة 
للشهداء  الــقــصــاص  فــي  مطالبها  لتحقيق 
وفي تحقيق مطالب املعاش لهؤالء الفقراء 
ــثــــوة كـــامـــلـــة غــيــر  حـــتـــى تــتــحــقــق أهـــــــداف الــ
مــنــقــوصــة. وهـــا هــو الــبــيــان فــي نــصــه الــذي 

أصدره أهالي الشهداء واملصابن:
ــّم مـــن أســر  ــاب الـــــدم والــــهــ ــان مـــن أصـــحـ ــيـ »بـ
القابضن  يناير..  ثــورة  ومصابي  الشهداء 
على جمر الثورة واملهمومن باستمرارها، 

حتى تحقق مطالبها وأهدافها.
فـــي يـــوم 29 مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــدار  ــ ــتـــي تــمــثــلــت فــــي اإلهــ ــانـــت الـــكـــارثـــة الـ كـ
ــد لــحــقــوق الــشــهــداء واملــصــابــن في  املــتــعــمَّ

مشهدان إعالميان من تونس ومصر

دماء الشهداء تحيي الثورة
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غزة ـ إيمان عبد الكريم

يعمل خــالــد الــبــدرســاوي )36عـــامـــا( ألكثر 
مــن 12 ســاعــة يــومــيــا فــي تكسير الحصى 
 أقل مشقة إلطعام 

ً
وجمعها. لم يجد عمال

أفــــراد أســرتــه الــتــســعــة. يــقــول »حـــن علمت مــن أحــد 
تــرّدد.  مــن دون  قبلت  العمل،  هــذا  بتوفر  أصدقائي 
بدأت بجمع الحجارة وبيعها في مقابل مبلغ قليل 
املــنــزل. مع  بالكاد يكفي لسد احتياجات  املـــال،  مــن 

 أفضل من العوز«. 
ّ

ذلك، يظل

وفي غزة اليوم نحو 200 ألف عاطل عن العمل، بفعل 
يوميا«. يضيف  يتفاقم  الــذي  اإلسرائيلي  الحصار 
أن »فرص العمل في القطاع باتت إما محدودة جدًا 

أو ال تدر ربحا وفيرًا«. 
كذلك، يشكو السائقون من ارتفاع أسعار املحروقات 
أربــاحــهــم، فيما يعاني قطاعا  يــؤثــر سلبا على  مــا 
الـــزراعـــة والــصــيــد مــن تــراجــع بــخــاصــة بــعــد تدمير 
األراضــــي الــزراعــيــة وإتــــالف املــحــاصــيــل فــي الــحــرب 
تدمير نسبة  إلــى  بــاإلضــافــة  األخــيــرة،  اإلسرائيلية 
الــصــيــد، وعـــدم السماح  كبيرة مــن السفن ومــعــدات 

بالصيد ملسافة أبعد من ستة أميال بحرية.
يتابع العمصي أن »غــزة أصبحت كسجن. يصعب 
إيجاد أية عمل باستثناء تكسير الحجارة وجمعها 
وحملها إلى الكسارات. كثيرة هي العائالت العاجزة 
عن انتظار مشاريع إعادة اإلعمار. فأطفالهم بحاجة 

للطعام«. 
فــي الــســيــاق، يــرى الخبير االقــتــصــادي معن رجب 
املجتمع  الحرب األخيرة »أضــرت بغالبية فئات  أن 
األســواق  وأصبحت  الشباب.  بخاصة  الفلسطيني، 
املحلية والتجار واملستوردين واملصدرين والعمال 
ــة شـــديـــدة. وحــتــى الـــيـــوم، لـــم يــتــم تعويض  فـــي أزمــ
ــزارع  ــ ــ املـــتـــضـــرريـــن، بــيــنــهــم أصــــحــــاب املـــصـــانـــع واملـ
البطالة«.  ارتــفــاع نسبة  التجارية، في ظل  واملــحــال 
ــيـــوم يــبــحــث الـــغـــزيـــون عـــن أيــــة وســيــلــة  يــضــيــف: »الـ
الـــركـــام. ويحتوي  ونــقــل  فيها تجميع  بــمــا  لـــلـــرزق، 
ــيـــوم عــلــى نــحــو خــمــســة مـــاليـــن طـــن من  الــقــطــاع الـ

الركام«. 
ويؤكد رجــب أنــه »قبل البدء بإعادة اإلعــمــار، يجب 
ما  وتنظيفها،  منها،  الــركــام  ونــقــل  األرض  تجهيز 
يتطلب أيد عاملة كثيرة. لكن األوقات الصعبة التي 
يعيشها القطاع، في ظل عدم تطبيق هذه املشاريع، 

يحرم الغزاوين من فرص العمل«.

برأيه، الحاجة إلى العمل تدفع الغزاوين إلى قبول 
ر، في ظل ارتفاع معّدل البطالة في القطاع، 

ّ
ما توف

والتي عادة ما تصيب الشباب باليأس. يضيف أن 
»الحياة من دون عمل صعبة، بخاصة بعدما دمرت 
الحرب منازلنا وأفقدتنا وظائفنا ومصادر رزقنا«.
بـــدوره، ال يعتبر فــوزي ضهير )24 عــامــا( أن جمع 
. يــقــول لـــ »الــعــربــي 

ً
الــحــجــارة يــمــكــن أن يــكــون عــمــال

الجديد«: »غزة باتت بمثابة جحيم ال يطاق. توفي 
والدي قبل فترة، وصرت مسؤواًل عن إعالة أشقائي 
األربعة«. وجد نفسه فجأة مجبرًا على تأمن الطعام 
ألسرتن، أشقاؤه وأطفاله. يواسي نفسه حن يرى 
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال يــعــمــلــون فـــي جــمــع الــحــجــارة 
وبيعها للكسارات في مقابل عشرين شيكال للنقلة 

الواحدة.
ــراوح  ــتـ ــنــــاء جـــيـــرانـــه الــــذيــــن تـ يـــشـــرح ضــهــيــر أن أبــ
أعمارهم مــا بــن 13و16 عــامــا، ســاعــدوه على تعلم 
القريبة.  للكسارات  وبيعها  الحجارة،  جمع  طريقة 
يضيف: »بالكاد أستطيع تأمن قوت اليوم الواحد، 
باإلضافة إلى مصروف أبنائي الثالثة في املدرسة«.
ــــى أن إســـرائـــيـــل تــمــنــع دخــــول  وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـ
مــخــتــلــف أنـــــواع مــــواد الـــبـــنـــاء، بــمــا فــيــهــا الحصمة 
ــزلــــط والـــحـــديـــد إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، مــنــذ فــرضــهــا  والــ
الحصار عليه عام 2007. وبالرغم من بدء إجراءات 
عملية إعادة اإلعمار في غزة، لم تسمح إسرائيل إال 
بإدخال كمية قليلة جدًا من مواد البناء املخصصة 
للذين تضررت منازلهم في الحرب األخيرة، ما أدى 
إعادة  ينتظرون  فالشباب  البطالة.  أزمــة  تفاقم  إلى 

اإلعمار إليجاد فرص عمل. 
العمال في  اتــحــاد نقابة  الــســيــاق، يلفت رئيس  فــي 
قطاع غزة سامي العمصي لـ »العربي الجديد« إلى 
»وجود أزمة بطالة حقيقية في قطاع غزة، بخاصة 
القطاع.  األنفاق، والعدوان األخير على  بعد تدمير 

مجتمع
 »ثلثي املسحين فــي الــعــراق وســوريــة بــاتــوا مــن املــشــرديــن«. وفي 

ّ
قــال مــســؤول فــي الفاتيكان إن

مداخلته خالل »لقاء الصداقة بن الشعوب« امللتئم في روما، قال حارس األراضــي املقدسة األب 
 يوم نتلقى تقارير مقلقة إزاء ما يحدث، من دون فهم كيف ومتى 

ّ
بييرباتيستا بيتسابالال: »كل

سنجد وسيلة لــلــخــروج فــي نهاية املــطــاف«. وتــابــع »فــي الــعــراق وســوريــة بــات ثلثا املسيحين 
 »سبل الحوار 

ّ
ه بالرغم من أن

ّ
نازحن داخل البالد، أو الجئن إلى الخارج«. وأشار الكاهن إلى أن

)آكي( مغلقة، فما زالت هناك إمكانية لألمل«. 

ها ستوقف عمليات زرع األعضاء املأخوذة من سجناء تم إعدامهم، وذلك بحلول 
ّ
قالت الصن إن

األول من يناير/ كانون الثاني، في استجابة لبواعث القلق املتعلقة بحقوق اإلنسان. ومع ذلك، 
تبقى الشكوك قائمة في ما يتعلق باملكان البديل الذي ستأتي منه اإلمدادات من تلك األعضاء.

التبرع باألعضاء فيها، بسبب السلوكيات  التي يجري  العالم  أقل دول  وتعّد الصن واحــدة من 
الثقافية الراسخة، والشرط القانوني الذي يحتم موافقة األسرة قبل التبرع باألعضاء، حتى إذا 
)أسوشييتد برس( عّبر الشخص عن رغبته بذلك. 

الصين توقف نقل أعضاء المحكومين باإلعدامثلثا مسيحيّي سورية والعراق مشّردون

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

ــال مـــعـــرض بـــيـــروت  ــفــ ــع اقــــتــــراب وقـــــت إقــ مــ
 يوم، يتزايد عدد 

ّ
الدولي للكتاب، مساء كل

الزائرين. موظفون وعائالت أنهوا أعمالهم 
ــــالع عــلــى  ــــالطـ ــــرض لـ ــعـ ــ وتــــوجــــهــــوا إلــــــى املـ
الثقافية  والفعاليات  الحديثة  اإلصــــدارات 
املرافقة. يتنقل هؤالء بن أكثر من 167 دار 

نشر لبنانية و56 دارًا عربية.
يشكل هؤالء الزوار مادة دسمة لالستقطاب، 
ليس للناشرين فقط بل لعدد من الناشطن 
الــذيــن وجــــدوا فــي املــعــرض مــكــانــا مناسبا 

ــبـــادراتـــهـــم، مــســتــفــيــديــن مــن  لــلــتــعــريــف بـــمـ
ــزوار  جــمــع املـــعـــرض لــفــئــات مــتــنــوعــة مـــن الــ

اللبنانين، العرب، واألجانب.
ــة اســـتـــوقـــفـــت الـــشـــتـــول  ــحــ ــنــ فـــــي أحــــــد األجــ
ــراء الـــــــزوار لــالســتــفــســار عـــن سبب  الـــخـــضـ
وجــــودهــــا فــــي مـــعـــرض لـــلـــكـــتـــاب، فــتــســارع 
الــشــابــة الــواقــفــة خــلــف املــنــصــة لــشــرح فكرة 

مبادرة »نفس جديد« للسائلن.
»الــعــربــي الجديد«  تــعــّرف نـــورا أرنــــاؤوط لـــ
املبادرة بصفتها »شبابية تهدف ملساعدة 
األطفال صحيا وتأمن األموال الالزمة لهم 
إلجراء العمليات الجراحية الباهظة الثمن، 

»البيبيرونيا«  مــن خــالل بيع شتول  وذلــك 
الـــخـــضـــراء أو قــســائــم لـــغـــرز أشـــجـــار بــاســم 
املتبرعن«. تمكن القائمون على املبادرة من 
بيع أكثر من 150 شتلة وشجرة. وساهمت 
الــنــشــاطــات الــتــفــاعــلــيــة، كــتــصــويــر األطــفــال 
مــع الــشــتــول، ورســـم وجــوهــهــم، فــي إشـــراك 

الزائرين في املبادرة.
على الــطــرف اآلخــر داخــل املــعــرض، تتوقف 
ســيــدة وابــنــتــهــا عــنــد جــنــاح »دار الــعــودة« 
الــفــلــســطــيــنــي. تــجــذبــهــا األشـــغـــال الــيــدويــة، 
وتــتــوقــف لــلــشــراء. تــتــنــوع املــعــروضــات بن 
مــفــاتــيــح  حـــامـــالت  ومــنــهــا  ــة،  ــنـ ــزيـ الـ أدوات 

شــخــصــيــة تــحــمــل رســــم »حـــنـــظـــلـــة«، وعــلــب 
إلى  خشبية ملونة بعلم فلسطن، وصــواًل 
املصنوعة  الفلسطينية  التقليدية  املالبس 
يدويا في مشغل الدار في مخيم نهر البارد 

شمالي لبنان.
ــــو لــيــلــى إلـــى  ــدار مــحــمــد أبـ ــ ــ يــشــيــر مـــديـــر الـ
النجاح الذي حققته الدار »بتعريف شرائح 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  الــتــراث  جــديــدة على 
ــن خـــــــالل الـــجـــانـــب  ــ ــيـــهـــم مــ ــلـ ــاح عـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ واالنــ
االجتماعي لشعب فلسطن الفخور بتراثه 
الـــذي تجسده هــذه األشــغــال«. كما يساهم 
الفلسطينية  الــالجــئــة  فــي »تــمــكــن  املــشــغــل 

مــاديــا، وتــزويــدهــا بــاملــواد األولــيــة الــالزمــة 
لتأمن استمرارية اإلنتاج التراثي«.

وتتشارك دار العودة في جناحها مع مبادرة 
»انتماء« للحفاظ على الهوية الفلسطينية. 
وذلك من خالل جمع العائالت الفلسطينية 
الالجئة في لبنان، وإعــادة تشكيل »شجرة 
العائالت  تلك  وربــط  الفلسطينية«  العائلة 

ببلداتها األصلية في فلسطن املحتلة.
ـــ58  ويــســتــمــر مـــعـــرض الــكــتــاب بــنــســخــتــه الــ
الــجــاري،  األول  كــانــون  ديسمبر/   11 لغاية 
فـــي مـــركـــز بـــيـــال لــلــمــعــارض فـــي الــعــاصــمــة 

اللبنانية بيروت.

مبادرات اجتماعيّة في معرض بيروت للكتاب

أعلن وزير االقتصاد الوطني في حكومة 
مصطفى،  محمد  الفلسطينية،  الوفاق 
المقبلة  األسابيع  أن  الجاري،  الشهر  أوائل 
المقرر  المشاريع  بشأن  تطورًا  ستشهد 
أن  وأوضــح  ــزة.  غ قطاع  في  تنفيذها 
المقبلة  الفترة  خالل  سيلمسون  السكان 
السكن  تــوفــيــر  ــع  ــاري ــش م فــي  تــحــّســنــً 
الضرورية،  الخدمات  وتقديم  المؤقت، 
األحياء  وتنظيف  والكهرباء،  المياه  مثل 
من األنقاض. وأضاف: »توجد نحو 7 آالف 

أسرة بال مأوى«.

7 آالف أسرة بال مأوى

سالمة عبد الحميد

في ثالثيتها البديعة الصادرة في تسعينيات 
القرن املاضي عن »غرناطة«، آخر ممالك 
املسلمني في األندلس، والتي حكت فيها 

عن مسلمني عاشوا تحت حكم القشتاليني 
بعد إنهاء الحكم اإلسالمي عام 1491، روت 

الكاتبة املصرية، الراحلة قبل أيام، رضوى 
عاشور، أحداثًا أقرب ما تكون ملا عاشه 

الفلسطينيون بعد نكبة 1948 على أيدي 
اإلسرائيليني، وما يعيشه اليوم املصريون 

على أيدي عساكر االنقالب.
األحداث تقريبًا متشابهة، تتغّير التواريخ 

واألسماء واألماكن، لكن األفعال تكاد تكون 
واحدة. 

ارتكب القشتاليون مجازَر بحق املسلمني 
وهم وقتلوهم، 

ّ
في غرناطة، قمعوهم وأذل

وحرقوهم أحياء، وأجبروا َمن بقي منهم 
على تغيير االسم والعقيدة، َمن يتحدث 

العربية أو يقرأ القرآن أو يصلي هو مجرم 
معاٍد للدولة، أو بالتوصيف العصري 

»إرهابي«.
في فلسطني بعد النكبة فعل الصهاينة 

بأصحاب األرض الشيء نفسه، قمعوهم 
وهم وقتلوهم، وحرقوهم أحياء، وأجبروا 

ّ
وأذل

َمن بقي منهم على حمل هوية إسرائيلية. 
منعوهم من كل شيء يمت إلى فلسطني 

بصلة، وَمن يخالف فهو مجرم معاٍد للدولة، 
أو »إرهابي«.

وفي مصر بعد االنقالب، فعل العسكر 
الشيء نفسه بمعارضيهم الذين قرروا سلب 

وهم وقتلوهم، 
ّ
الحكم منهم، قمعوهم وأذل

وأحرقوهم أحياء، وأجبروا َمن بقي منهم 
على إخفاء هويته، َمن ُيضَبط معارضًا 

لالنقالب العسكري، فهو مجرم معاٍد للدولة، 
أو »إرهابي«.

في غرناطة، حافظ املسلمون على كل 
التقاليد اإلسالمية في السر، نقلوا كتبهم 
ومصاحفهم إلى السراديب، حرصوا على 

تعليم أطفالهم العربية والصالة والقرآن. 
ظلوا يصومون ويصلون ويغسلون موتاهم 

ويكفنونهم سرًا، قبل دفنهم في توابيت 
مسيحية علنًا.

في فلسطني، حافظ أصحاب االرض على 
التقاليد الفلسطينية، حملوا مفاتيح منازلهم 

في رقابهم، وحفظوا وثائق ملكية أرضهم 
ومنازلهم تحت جلودهم. نقلوها من األب 

وا حريصني على 
ّ
إلى االبن إلى الحفيد، وظل

هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
في مصر اآلن، لم يخضع رافضو االنقالب 

لحكم العسكر، لم يقبلوا بعودة النظام 
الفاسد، رغم الفاشية والقمع والقتل. 

حرصوا على التظاهر املستمر في الشوارع 
وفضحه في كل املحافل. يومًا بعد يوم 
ف للكافة جرم االنقالب ونواياه 

ّ
يتكش

الحقيقية. في غرناطة قديمًا، كما في 
ى العرب 

ّ
فلسطني وفي مصر الحقًا، تخل

عن إخوانهم، لم يستجيبوا لنصرتهم، بل 
تحالف الكثير منهم مع القاتل ودعم بقاءه 

باالتفاقيات السياسية واالقتصادية، وتطبيع 
العالقات، رغم أن دماء إخوانهم تالحق 

املحتل والقاتل ليل نهار.

غرناطة.. 
فلسطين.. مصر
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مزاج



سّجلت باكستان رقمًا قياسيًا لناحية اإلصابة بمرض 
شلل األطفال. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ، إال أن 

حمالت التلقيح يعترضها المسلحون

موسم الفطر الفلسطيني للمتعة والمال

1819
مجتمع

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــدة، منها  ــ ــات عـ ــ فـــي بــاكــســتــان، أزمــ
ــفــــال، الــــذي سجل  مــــرض شــلــل األطــ
الــعــام. وبحسب  هـــذا  رقــمــا قياسيا 
املسؤولن في وزارة الصحة، تم تسجيل 260 
حالة إصابة منذ بداية العام الحالي وحتى 
اليوم. وفي ظل ارتفاع أعداد املصابن، تزداد 

الضغوط على الحكومة.
بحسب منظمة الصحة العاملية، فإن نسبة 
اإلصابة بشلل األطفال في باكستان تشكل 
نــحــو 80 فــي املــائــة مــن مــجــمــوع اإلصــابــات 
في العالم. ووصل عدد املصابن في البالد 
التي  نيجيريا  تليها   ،260 إلـــى  الــعــام  هـــذا 
سجلت عشر إصابات، ثم أفغانستان بست 
ــابــــات. وألن بــاكــســتــان تــتــصــدر قــائــمــة  إصــ
ــــرض، طــالــبــتــهــا  ــــدول لــنــاحــيــة انــتــشــار املــ الــ
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر فـــوريـــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــيـــه، وأمــهــلــتــهــا حـــتـــى الـــعـــام 
الــبــاكــســتــانــيــة،  الــصــحــة  ــا وزارة  أمــ املــقــبــل. 
ــات بــمــرض  ــابــ ــى أن مــعــظــم اإلصــ فــلــفــتــت إلــ
القبلية  املناطق  األطــفــال تنحصر في  شلل 
إقليم  األفغانية، بخاصة  للحدود  املحاذية 
خيبر بختونخوا املجاور للمناطق القبلية. 
وأشــارت إلى أن عدد املصابن في املناطق 
القبلية باملرض وصــل إلــى 163 هــذا العام، 

55 منهم في اإلقليم. 
بالحكومة  دفعت  الصحة  تحذيرات منظمة 
الــبــاكــســتــانــيــة إلــــى إعـــــالن حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
الــدفــاع خواجه  وزيـــر  لجنة ضمت  وشكلت 
أصـــــــف، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة شــــــــودري نـــثـــار، 
ووزيرة الصحة سائرة أفضل تارر، لإلشراف 

على حملة مكافحة شلل األطفال.
في السياق، أكد رئيس الــوزراء نواز شريف 
أن حكومته تبذل كل ما في وسعها للتصدي 
لــهــذا املــــرض الــــذي يــهــدد مستقبل األطــفــال 
ــبـــالد، ووعــــد بـــأن تــقــوم بـــإزالـــة جميع  فـــي الـ
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــا حــمــالت مكافحة 
شلل األطفال. أيضا، أوصى رؤساء األقاليم 
األربـــعـــة وأجـــهـــزة األمـــــن، بــتــوفــيــر الــحــمــايــة 

الالزمة لهذه الحمالت.
منذ إعالن حالة الطوارئ، انطلقت حمالت 
أرجـــاء باكستان،  فــي كافة  األطــفــال  تطعيم 
بإشراف وزيرة الصحة. قالت لدى زيارتها 
مدينة كراتشي إن »الحكومة رسمت خطة 
الســتــئــصــال جـــــذور املـــــرض مـــن بــاكــســتــان 
الــحــمــلــة  أن  مــــؤكــــدة   ،»2015 ــام  ــ عـ بــنــهــايــة 
مناطق  مختلف  فــي  أمنية  مشاكل  تــواجــه 
الـــبـــالد. لــكــنــهــا مــصــمــمــة عــلــى املــضــي قــدمــا 
نــحــو هــدفــهــا، والـــقـــضـــاء عــلــى هــــذا املـــرض 
ــــى ســمــعــة بـــاكـــســـتـــان عــلــى  ــــذي يـــســـيء إلـ الــ
ــة. وكـــخـــطـــوة احـــتـــرازيـــة،  ــيــ الـــســـاحـــة الــــدولــ
ضد  للتطعيم  مراكز  الصحة  وزارة  أقامت 

إليه  ملا تدعو  ــم، خالفا  أوالدهـ على تطعيم 
الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة. فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول 
ــان طـــاهـــر  ــتـ ــسـ ــاكـ ــمـــاء بـ ــلـ ــر عـ ــمـ ــؤتـ ــيــــس مـ رئــ
أشرفي لـ »العربي الجديد« إن شلل األطفال 
من األمراض املعدية، وال يمكن عالجه بعد 
اإلصــابــة بــه، لــذلــك يجب على اآلبـــاء تلقيح 
العلماء  بعض  إشاعة  ويستغرب  أطفالهم. 

أنه يؤدي إلى اإلصابة بالعقم. 
بــدورهــا، تــقــول الــقــيــاديــة فــي حــزب الشعب 
الباكستاني والناشطة في القطاع الصحي 
ـــ »الــعــربــي  ــا لـ فـــي إقــلــيــم الــســنــد شــهــال رضــ
الــجــديــد« إن مــرض الشلل األطــفــال يحتاج 
إلـــى حــمــالت تــوعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى فــرض 
الدين.  علماء  مع  بالتعاون  رقابة حكومية 
ـــن بـــرفـــع أصـــواتـــهـــم  ــديـ وتـــطـــالـــب عـــلـــمـــاء الــ
عــبــر املـــنـــابـــر دعـــمـــا لــحــمــلــة مــكــافــحــة شلل 
األطـــفـــال، داعـــيـــة الــحــكــومــة إلـــى رســـم خطة 
مــتــكــامــلــة الســتــئــصــال جـــــذور هــــذا املـــرض 
الــذي يهدد مستقبل األطــفــال، ويــســيء إلى 
تشير  كما  الدولية.  الساحة  على  سمعتها 
بخاصة  بالعاملن،  االهتمام  ضـــرورة  إلــى 
أن راتــب املــوظــف ال يتعدى 250 روبــيــة في 
الــيــوم، وهــو رقــم متواضع فــي ظــل املخاطر 

التي يتعرض لها.

يساعد الفطر في تحسين 
أداء الوظيفة العصبية 

والعضلية وصحة الجلد، 
وهو غني بالمعادن

تشيع الجماعات 
المسلحة أن لقاح شلل 
األطفال مؤامرة غربية 

إلصابة المسلمين بالعقم

شلل األطفال في جميع املطارات الدولية.

عقبات
تواجه حمالت مكافحة شلل األطفال عقبات 
كــثــيــرة، أبـــرزهـــا املــشــاكــل األمــنــيــة وتــعــرض 
تشنها  متكررة،  هجمات  إلــى  الطبية  الفرق 
جماعات مسلحة في مختلف مناطق البالد، 
بخاصة في منطقة القبائل ومناطق الشمال 
ــى مـــديـــنـــة كــراتــشــي  ــ الـــغـــربـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــلــــيــــم الــــســــنــــد جــــنــــوبــــي الــــبــــالد.  عــــاصــــمــــة إقــ
أعمال  فــإن  حكومية،  إحصائيات  وبحسب 
العنف التي تعرضت لها فرق مكافحة شلل 
بداية  منذ  30 موظفا  بحياة  أودت  األطــفــال 

العام الحالي حتى اليوم.
ــل مـــســـلـــحـــون 28 شـــخـــصـــا مــن  ــتــ ــك، قــ ــ ــذلــ ــ كــ
التي  الباكستانية  والــشــرطــة  األمــن  عناصر 
ــرق مــكــافــحــة مــــرض شــلــل األطـــفـــال  تـــرافـــق فــ
في مختلف مناطق باكستان، وتحديدًا في 
منطقة القبائل ومناطق الشمال الغربي من 
بــاكــســتــان مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري. بــدأت 
الجماعات املسلحة تستهدف هذه الحمالت، 
بعدما ساعد طبيب باكستاني ُيدعى شكيل 
في  األميركية،  االستخبارات  وكالة  آفريدي 
البحث عن مكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن، من خالل حملة تطعيم مزيفة. ومنذ 
فــي مدينة  بــن الدن  الــقــوات األميركية  قتلت 
ــاد فــي مــايــو/أيــار عـــام 2011، تتهم  أيــبــت ابـ
الــجــمــاعــات املــســلــحــة الــعــامــلــن فـــي حــمــالت 
التطعيم بالتجسس لصالح الدول الغربية، 

وتستهدفهم في مناطق مختلفة من البالد.
املسلحة وعــدد من  الجماعات  كــذلــك، تشيع 
األطــفــال مؤامرة  لقاح شلل  أن  الــديــن  علماء 
ــة املــســلــمــن بـــالـــعـــقـــم. لـــذلـــك،  ــابــ غـــربـــيـــة إلصــ
يرفض كثير من اآلباء تطعيم أطفالهم، األمر 
الذي يزيد من صعوبة حمالت التطعيم ضد 
املــــرض. بــاإلضــافــة إلـــى الــتــحــديــات األمــنــيــة، 
إدراة  ســـوء  فــي  تتمثل  أخــــرى  تــبــرز مشكلة 
الحكومة لهذه القضية. بالرغم من مليارات 
الحكومة، يشكو  إلــى  التي تصل  الــــدوالرات 
ــفــــون والــــعــــامــــلــــون فــــي الـــحـــمـــالت مــن  املــــوظــ
عــــدم الــحــصــول عــلــى رواتـــبـــهـــم. وفــــي إقــلــيــم 
بلوشستان، توقف نحو ثالثة آالف موظف 
عدم  على  احتجاجا  العمل،  عــن  الحملة  فــي 
دفـــع الــحــكــومــة رواتــبــهــم ملـــدة خمسة أشــهــر. 

إقليم السند أيضا يعاني األمر نفسه.
فـــي الــســيــاق، يــقــول الــتــلــمــيــذ ســلــيــمــان شــاه 
)18 عــامــا(، الــذي يعمل في حمالت مكافحة 
شلل األطفال في منطقة شرات في ضواحي 
مــديــنــة بـــشـــاور، فــي مــقــابــل 250 روبـــيـــة، إنــه 
أن  مــن والــدتــه، بخاصة  العمل بطلب  »تـــرك 
فرق مكافحة شلل األطفال تتعرض لهجمات 
املسلحن، فيما ال تدفع الحكومة رواتبهم«. 
إال أنه قلق من عدم قدرته على تسديد رسوم 

مــدرســتــه.  أمــا صــغــرى بــي بــي، الــتــي تسكن 
مدينة راولبندي، فتقول إنه كونها أرملة، لم 
 غير هذه الحمالت، بالرغم من أن 

ً
تجد عمال

الحكومة ال تهتم باملوظفن، بخاصة في ما 
راولبندي  أن  إلــى  وتلفت  بــالــرواتــب.  يتعلق 

املجاورة للعاصمة اسالم آباد تعد آمنة.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر طــاهــر خــــان، أحــــد ســكــان 
ضواحي العاصمة اسالم آباد، إلى أنه يشارك 
كمتطوع فــي هــذه الــحــمــالت، إذ يــرى أن من 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  املساعدة.  واجبه 
»اســتــطــعــت إقــنــاع الــكــثــيــريــن بـــضـــرورة أخــذ 

اللقاح. هذا واجبنا حيال أوالدنا«.

فتاوى
أصدرت منظمات دينّية فتاوى تحث اآلباء 

موسم الفطر البري في 
الضفة الغربية، يشكل 

فرصة لدى الشباب لكسب 
بعض المال، كما يشكل 
فرصة استجمام للبعض

سلفيت ـ خلف يوسف

في السابعة صباحا انطلق عادل باسم )18 
عــامــا( إلـــى الــجــبــال بــحــثــا عــن الــفــطــر الــبــري. 
الرجال والنساء في فلسطن  هو كغيره من 
يــهــبــون إلــــى األحـــــــراج شـــتـــاء، لــيــبــحــثــوا عن 
الــفــطــر الــــذي يــعــرف مــحــلــيــا بــاســم »الــفــقــع«، 

وينمو بجانب األشجار.
يقول عادل، وهو من سكان بلدة كفل حارس 
في الضفة الغربية: »ال يرتبط موسم الشتاء 
لدينا باملطر فقط، وإنما بالفطر، الذي يزين 
 عملية البحث 

ّ
موائد الطعام لعدة أيام. كما أن

لها طقوسها  األشجار  عنه وجمعه من بن 
الخاصة ال يشعر بها إال من جربها«.

ــمـــود يــعــقــوب  ــحـ ــه مـ ــلـ ــيـ ــاح زمـ ــيــ يـــتـــعـــالـــى صــ
بالقرب من إحدى األشجار القريبة. فقد وجد 
ــــراص الــفــقــع«. يهب  مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن »أقـ
الجميع إلى املكان لرؤيتها، والبحث مجددًا 
ها تنبت كعناقيد 

ّ
بالقرب منها، خصوصا أن

متالصقة في معظم األحيان.
لكن، وقبل تناولها من األرض، يلتقط صورًا 
ألقــراصــهــا الــبــيــضــاء. فــيــمــا يــتــبــاهــى كغيره 
مـــن الــشــبــاب بــتــحــمــيــل الـــصـــور عــلــى مــواقــع 
ولعهم  عــن  للتعبير  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 

باملوسم الوفير لهذا العام.
ــهـــذه الـــشـــهـــرة قــبــل  ــم الـــفـــطـــر بـ لــــم يـــكـــن مـــوسـ
أعوام. لكن في الفترة األخيرة بدأ العديد من 
املواطنن بالتوافد إلى املناطق الحرجية في 
 بعضهم يأتي 

ّ
وسط الضفة الغربية. حتى أن
من األراضي املحتلة عام 1948.

ــر مــســألــة الــهــوايــة أو الــنــزهــة  ويــتــخــطــى األمــ
لدى البعض. فللفطر فوائد اقتصادية أيضا. 
ويــبــيــعــه الــقــاطــفــون بــســعــر يـــتـــراوح بـــن 15 
 )حوالي 4 دوالرات أميركية( و25 )6.3 

ً
شيكال

دوالرات( للسلة الصغيرة. وبذلك فهو يشكل 
مصدر رزق للكثير من الشبان العاطلن عن 

العمل.
ال  الــذي  باملوسم  فيفرحون  املستجّمون  أمــا 
يــزيــد عــمــره فــي أغــلــب الــحــاالت عــن شهرين. 
ويدفع األمر بعض املوظفن إلى التخلي عن 
حــقــائــبــهــم ومــالبــســهــم الــرســمــيــة واالنـــطـــالق 
الــبــراري، بحثا عنه بعد انتهاء ساعات  إلــى 

عملهم الرسمية.
ويــقــول مـــدرس الــعــلــوم الــعــامــة خــالــد محمد 
ــه يــهــوى الــبــحــث عن  »الــعــربــي الــجــديــد« إنـ لـــ

أمن  الــشــاب  »الــفــقــع«. ويشير  عــن  الباحثن 
 موسم جني الفطر »هو فرصة 

ّ
خالد إلى أن

ــان واألرض«.  ــســ اإلنــ بـــن  الـــعـــالقـــة  لــتــجــديــد 
نوفمبر/  فــي  يبدأ سنويا  املــوســم   

ّ
أن ويبن 

تــشــريــن الــثــانــي، ويستمر إلـــى مــا يــقــرب من 
 املـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة 

ّ
شـــهـــريـــن. ويـــوضـــح أن

اإلســرائــيــلــيــة واملــســتــوطــنــات تــعــيــق عملية 
بحثهم »الصعبة والشاقة أساسا«.

 الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
ّ
كــمــا يــكــشــف خــالــد أن

أيــام،  مــع شقيقه، قبل  لــعــدة ســاعــات  اعتقله 
بــحــجــة االقـــــتـــــراب مــــن مــعــســكــر إســـرائـــيـــلـــي. 
 الجنود أتلفوا ما جمعاه من فطر، 

ّ
ويقول إن

عقابا لهما على االقتراب من هذه املنطقة.
ــقـــول الــــحــــاج مـــســـعـــود ســلــيــم )80  بــــــــدوره، يـ
 الفطر الــبــري مــذاقــه ألــذ بكثير من 

ّ
عــامــا( إن

ــزارع املــعــّد للتسويق الــتــجــاري. كما  فــطــر املــ
 بعض أنــواع الفطر سامة. لذلك 

ّ
ينّوه إلى أن

بالخبرة  يتمتع  أن  يقطفه  من  على  يتوجب 
التمييز  الــكــافــيــة حــولــه. وال يمكن  والـــدرايـــة 
بن الفطر السام والصالح لألكل بسهولة. بل 
 العديد من 

ّ
يحتاج إلى تحليل كيميائي. لكن

على  قــادريــن  بــاتــوا  الفلسطينين  املواطنن 
عبر  والتجربة  الخبرة  بحكم  أنــواعــه  تمييز 

السنوات املاضية.
الــصــحــة  وزارة  تـــشـــيـــر  اإلطــــــــــار،  هــــــذا  وفــــــي 
 األعــوام املاضية شهدت 

ّ
أن الفلسطينية إلى 

عدة حاالت تسمم بسبب تناول الفطر السام. 
وهو ما حدث مع عائلة من بلدة كفل حارس 
من  خمسة  نقل  فقد  الغربية،  الضفة  شــمــال 
يعانون  وهــم  املستشفى،  إلــى  العائلة  أفـــراد 
الفور،  من غثيان وتقيؤ. فتم إسعافهم على 
تناولوا  أنهم  الطبية  التحاليل  مــن  واتــضــح 

فطرًا ساما.

الــفــطــر وجـــمـــعـــه، فــهــو يــتــضــمــن الـــعـــديـــد من 
الفوائد الصحية لإلنسان. ويضيف: »أشجع 
تالميذي على تناوله، فهو يساعد في تحسن 
وصحة  والعضلية  العصبية  الوظيفة  أداء 
ــادن، كــالــنــحــاس،  ــعــ ــاملــ ــلـــد، وهـــــو غـــنـــي بــ الـــجـ
ويلعب دورًا وقائيا ألمراض القلب واألوعية 

الدموية وبعض أنواع السرطان«.
من جهتها، تشرح جواهر الخفش )36 عاما( 
ننظفه  الــبــدايــة  »فــي  الفطر:  تحضير  طريقة 
ــتـــراب واألعــــشــــاب الــعــالــقــة، ثـــم نقطعه  مـــن الـ
يــتــفــاوت حجمها بحسب  قطع صغيرة  إلــى 
الــطــلــب. وبــعــدهــا تــأتــي مــرحــلــة غــلــيــه بــاملــاء 
لبعض الوقت، ثم يكون جاهزًا للقلي وحده 
مـــع الـــزيـــت. والــبــعــض يــضــيــف إلـــيـــه الــبــصــل 
الــســيــدات مع  والــبــنــدورة. كما تضعه بعض 

الرز في الطبخ«.
 إسرائيل ال تترك للفلسطينين 

ّ
ومع ذلك، فإن

حــتــى فــطــرهــم. فــاملــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة 
أعــداء هذا املوسم.  ألد  البرية من  والخنازير 
ــــول إلـــى  ــن الـــــوصـ ــنــــون مــ ــواطــ وال يــتــمــكــن املــ
الفطر بسبب  فيها  التي ينبت  املناطق  كافة 
أن  املعسكرات واملستوطنات. كما  قربها من 
في  االحــتــالل  أطلقها  الــتــي  البرية  الخنازير 
األعــــوام األخــيــرة تشكل خــطــورة عــلــى حياة 

شلل األطفالتحقيق
تهديد لمستقبل الجيل الجديد في باكستان

قنّاصو سورية ينافسون 
»شيطان الرمادي«
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دمشق ـ هيا خيطو

لـــم تــمــتــنــع شــــذى الــكــبــيــســي عـــن الـــخـــروج من 
منزلها في الزبداني في ريف دمشق، في أول 
ــر الـــعـــام 2011.  ــ ــراب الـــكـــرامـــة« أواخـ ــ ــام »إضــ ــ أّيـ
فــقــد خــرجــت لــشــراء الــخــبــز. ووعــــدت ابنتيها 
الناجيتن من جحيم الحرب العراقية بالعودة 

سريعا.
وبينما كانت تعود من الفرن العراقي القريب، 
تــحــمــل الـــخـــبـــز، أطـــلـــق عــلــيــهــا قـــنـــاص الــنــظــام 
العراقية  السيدة  رأس  فــي  استقرت  رصــاصــة 
ــارع، الـــذي  ــشــ ــال مــــرورهــــا فـــي الــ الــســتــيــنــيــة حــ
شذى  سقطت  املستأجر.  منزلها  فيه  يتواجد 
أرضا. ولم يكن لها من ذنب سوى لجوئها إلى 
مدينة تحّولت في ما بعد إلى مدينة »ثائرة«.

كــانــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري قـــد اتــبــعــت في 
بداية التظاهرات في دمشق، أسلوب القنص، 
بهدف قمع االحتجاجات. وبمرور الوقت، عمد 
اصة إلى قتل كل من يلحظونه في املناطق 

ّ
القن

املعارضة. وكان القناصة غالبا ما يتمركزون 
فوق األبنية العالية داخل املدن، أو على املعابر 

بن املدن وأريافها.
ــا، شــهــرة  ــ ــرامـ ــ ــثــــر إجـ ـــاصـــة األكــ

ّ
واكـــتـــســـب الـــقـــن

واســـعـــة فـــي كـــافـــة أرجـــــاء ســـوريـــة. فــفــي حلب 
ــــاص مــعــبــر كـــــــاراج الـــحـــجـــز. وفـــي 

ّ
ــن اشـــتـــهـــر قــ

ـــاص بـــرج الــكــارديــنــيــا. وفـــي دومـــا 
ّ
حــمــص قـــن

ل 
ّ
اص البرج الطبي. أمــا في ديــر الــزور فمث

ّ
قن

اص السياسية رعبا لألهالي العابرين من 
ّ
قن

املدينة إلى ريفها.
وعــن ذلــك، يقول الناشط من ديــر الــزور عبود 

 .
ً
 ليال

ّ
ا ال نعبر جسر السياسية إال

ّ
صالح: »كن

نــدهــن الــســيــارة بــالــرمــال، ونطفئ أضــواءهــا، 
ومــن ثــم ننطلق بأقصى ســرعــة، ونــحــن على 
ــــي إحــــدى  ــــوت خــــيــــاٌر مــــرّجــــح. وفـ ــأن املــ ــ عـــلـــم بـ
املــّرات حاولت عائلة الهروب من املعبر، فقتل 
ــاص األب ســائــق الــســيــارة، ومـــن ثــم قتل 

ّ
الــقــن

يتابع ضاحكا:  ه 
ّ
لكن الــثــالثــة«.  واألطــفــال  األم 

ــاص فــي وقـــت الحــــق، بعد 
ّ
»انــتــقــمــنــا مــن الــقــن

أنا  وحتى  مــقــّره،  على  الحر  الجيش  سيطرة 
شاركت في تعذيبه«.

تـــؤكـــد خــبــيــرة فـــي عــلــم الـــنـــفـــس، طــلــبــت عــدم 
 الــحــروب تــســاهــم في 

ّ
الــكــشــف عــن اســمــهــا، أن

تــحــطــيــم الــقــيــم والــســلــوك اإلنــســانــي عــنــد من 
يــشــاركــون فــيــهــا. وبــذلــك تبقي لــهــم غــرائــزهــم 
الــعــدوانــيــة األولــــــى، وتــظــهــر ســاديــتــهــم الــتــي 
تدفعهم بدورها للتلذذ بالقتل. وتضيف: »ما 
عمل عليه النظام من مراكمة لألحقاد عند فئة 
من الشعب السوري ضد األخرى طوال أربعن 
عــامــا، أودى فــي الــنــهــايــة إلـــى ارتــكــاب جــرائــم 

شنيعة، يروح ضحيتها أطفال ونساء«.

من جهتها، بقيت شذى أكثر من ساعة، بعد 
إصابتها، تتلوى من األلــم، على األرض في 
طريق سرغايا. لم يتمّكن أحد من إنقاذها، في 
ظل استهداف قناص البريد ذاته للمسعفن. 
الفرن،  الحي، ومــن بينهم صاحب  أهــل   

ّ
لكن

فـــكـــروا فـــي تــعــلــيــق قــضــيــب حـــديـــدي طــويــل 

بــمــالبــســهــا وســحــبــهــا. وبــالــفــعــل، فــقــد أقـــدم 
ــــك، رغــــم خـــطـــورتـــه. وطــــوال  الــشــبــان عــلــى ذلـ
عــمــلــيــة ســحــب الــســيــدة الــعــراقــيــة، كـــان أحــد 
حــاجــة،  يــا  »تــشــّهــدي  بـــ  يخاطبها  منقذيها 
ــّرك يـــدهـــا بـــالـــرغـــم من  ــحـ ــّهـــدي«. وهــــي تـ ــشـ تـ
اســتــقــرار رصــاصــة فــي دمــاغــهــا. ربــمــا فّكرت 

بأن فرصة أخرى للنجاة سيمنحها الله لها 
بعد هروبها من العراق. فهناك قتل القناص 
الـــــذي اشــتــهــر بـــاســـم »شـــيـــطـــان الــــرمــــادي«، 
ــاص األكثر 

ّ
أكثر مــن 200 عــراقــي. وبــات الــقــن

األميركية  املتحدة  الــواليــات  تاريخ   في 
ً
قتال

 املخرج كلينت إيستوود 
ّ
العسكري. حتى أن

بعنوان  حياته،  عــن  سينمائيا  فيلما  صنع 
ــبـــر«، ســـيـــبـــدأ عـــرضـــه فــي  ــايـ ــنـ ــان سـ ــركــ ــيــ »أمــ
الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن شــهــر ديــســمــبــر/

كانون األول الجاري.
ــة لــحــقــوق  بــــدورهــــا، تــشــّبــه الــشــبــكــة الـــســـوريـ
 
ّ
إن بـــاإلعـــدام. وتــقــول  القنص  اإلنــســان عملية 

ويتعّمد  ضحيته  هوية  تماما  يعلم  اص 
ّ
القن

بذلك.  أو يهتم  أن يعلم بتهمتها  قتلها، دون 
كما تكشف الشبكة في تقرير أصدرته أخيرًا 
 عن 

ّ
ــا ال يــقــل  »مـ

ّ
بــعــنــوان »صــيــد الــبــشــر«،  أن
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السوري وامليليشيات التابعة له«.

وكــــانــــت مـــديـــنـــة الــــزبــــدانــــي قــــد شــــهــــدت مــنــذ 
»إضــــــــراب الــــكــــرامــــة«، حـــــــوادث قـــنـــص كــثــيــرة 
الشهر  آخــرهــا  وكـــان  لحادثة شـــذى.  مشابهة 
املاضي، عندما قضى شاب برصاص قناص 
ــيـــة جــنــوب  ــانـ ــلـــى حــــاجــــز الـــجـــرجـ مـــتـــمـــركـــز عـ
املدينة. ومع ذلك، تؤكد الناشطة اإلعالمية في 
تنسيقية الزبداني، مريم، لـ »العربي الجديد«، 
 »قــصــة مــوت شــذى كــانــت األكــثــر وقــعــا في 

ّ
أن

نفوس أهل املدينة«.
ــكـــمـــل مــــريــــم قـــصـــة شـــــــذى: »عـــنـــدمـــا حــمــل  وتـ
الــشــّبــان شـــذى إلـــى مــنــزلــهــا، لــفــظــت أنفاسها 
األخيرة أمام ابنتيها اللتن صدمهما املشهد، 
وعادتا إلى العراق فورًا«. وتضيف: »أبعد ما 
الــحــرب في  الــهــاربــة مــن  أّمهما  كانت تتخيله 
بــلــدهــا، هــو أن تــمــوت وســـط مــديــنــة ســوريــة، 
ها ستكون أول 

ّ
ولو عرفت شذى الكبيسي، أن

امرأة تقتل على يد قوات النظام في الزبداني، 
وأول شــهــيــدة وفـــقـــا ألهــــل املـــديـــنـــة، مـــا كــانــت 
لت 

ّ
الــعــراق عــام 2005، ولربما فض مــن  لتنزح 

املــوت برصاصة شيطان الــرمــادي، دفاعا عن 
قضيتها«.

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

الــنــازحــة من  الفلسطينية  الــعــائــالت  تكد  لــم 
ســـوريـــة إلـــى مــخــيــم عـــن الــحــلــوة فـــي صــيــدا 
)جنوب لبنان(، والتي أقامت في خيم مجمع 
بدر على خط السكة، تستريح بعض الشيء 
من عناء البحث عن مكان للسكن، بعد هربهم 
مــن الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــالد، حتى جــاءت 
الــعــاصــفــة »نـــانـــســـي«. لـــم تــســتــطــع خيمهم 
الـــصـــمـــود أمـــامـــهـــا أو صــــد الــــبــــرد الــــقــــارس. 
غمرتها مياه األمطار، وكادت الرياح القوية 

تقتلعها جميعا.
ال تملك العائالت أية وسائل حديثة للتدفئة. 
ــائــــل الـــبـــدائـــيـــة.  يـــســـتـــخـــدمـــون بـــعـــض الــــوســ
ــيــــدان، يــضــعــونــهــا فــــي عــلــبــة  يــجــمــعــون الــــعــ

أم  تــقــول  الــتــنــك، ويشعلونها.  مــن  مصنوعة 
نـــأِت من  لــم  أحــمــد: »مـــا نعيشه ذل حقيقي. 
ــلــقــى فــيــهــا«. تــطــالــب املــســؤولــن 

ُ
الـــشـــوارع لــن

ـــ »حــــل مــشــكــلــتــنــا إلــــى حن  الــفــلــســطــيــنــيــن بـ
ــنـــا«. بـــــدورهـــــا، تــوضــح  ــيـــوتـ ــا إلـــــى بـ ــنـ عـــودتـ
إســــراء أنـــه »لـــم يــعــد لــديــنــا مــا نــقــولــه. تعبنا 
الكالم. طالبنا كثيرًا بتأمن مستلزمات  من 
عيشنا األســاســيــة، ومــا مــن مجيب. ال أريــد 
إال تــأمــن مــكــان أفــضــل لــإلقــامــة يــقــيــنــا بــرد 
الشتاء وأمطاره. في املخيم أطفال كثيرون ال 

يستطيعون تحمل البرد القارس«. 
 :

ّ
مـــن جــهــتــه، يـــســـأل أبــــو أحـــمـــد، وهــــو مــســن

ــم املــتــحــدة لغوث  ــروا )وكــالــة األمـ ــ ــن األونـ »أيـ
ــئــــن(، ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر  وتـــشـــغـــيـــل الــــالجــ
اإلنــســان؟  حــقــوق  وجــمــعــيــات  الفلسطينية، 

أيــــن مــســاعــداتــهــم؟ أال يــعــتــبــرونــنــا بـــشـــرًا؟«. 
ــرى رفـــضـــت الــكــشــف عـــن اســمــهــا  ــ ــة أخـ نـــازحـ
تــقــول: »دخــلــت مــيــاه األمــطــار خيمنا ونحن 
ــروج. كـــان  ــ ــخـ ــ ــام. وقـــفـــنـــا عـــاجـــزيـــن عــــن الـ ــيــ نــ
ــى قــــارب  ــ ــم بـــحـــاجـــة إلـ ــ ــبـــكـــون، وهـ ــفـــالـــي يـ أطـ
لــلــخــروج«. هــي أيــضــا طــالــبــت املــعــنــيــن بــأن 
ــروا مــعــانــاتــنــا عـــن قــــرب«.  ــ »يــــأتــــوا إلــيــنــا ويــ
تــســأل: »هــل يــرضــون أن يصيب أوالدهـــم ما 
أصاب أوالدنا نحن. وبالرغم من أننا نسكن 
املعنيون  لنا  يقدم  لم  ليست صالحة،  خيما 
ما نحتاجه، حتى الشمع إلنارة الخيم. بتنا 
نــقــبــل املــخــاطــرة بـــأرواحـــنـــا، لــكــنــنــا نــريــد أن 
الكهربائي  األقــل. فالتيار  نــرى بعضنا على 
انقطع مع هبوب العاصفة التي اقتلعت عددًا 
مــن الــخــيــام. ولــم يكن أمــامــنــا إال الــطــلــب، من 

البالستيكية،  الــزراعــيــة  البيوت  مالكي  أحــد 
أبــو فــراس أيضا  النايلون لتغطية الخيم«.  
هو أحد الذين نزحوا من سورية مع أوالده 
أعطانا  الــذي  »النايلون  أن  يوضح  السبعة. 
إياه أحد مالكي البيوت البالستيكية، والذي 
بفعل  طــار  العاصفة،  وصـــول  قبل  وضعناه 
قـــوة الـــريـــاح. دخــلــت مــيــاه األمـــطـــار خيمنا، 
وغـــرق األوالد بــالــوحــول واملــيــاه. لــم نحصل 
لدى  القليل  باستثناء  مــســاعــدات،  أيــة  على 
عدم  من  نعاني  اللحظة،  هنا. حتى  إقامتنا 

توفير العالج واألدوية«.
أمــا مريم، وهــي طفلة، فتقول: »أنــا وأخوتي 
وحــول،  كلها  األرض  بطانيتن.  إال  نملك  ال 
حتى عندما أريد الخروج من الخيمة أللعب، 

ال أجد إال الطن«.

الطين لعبة 
النازحين 

الفلسطينيّين 
شتاًء

يــبــلــغ ثــمــن فــنــجــان الــقــهــوة فــي نيبال 
السعر  وهـــو  ــدًا.  ــ واحــ أمــيــركــيــا  دوالرًا 
الـــذي يــتــقــاضــاه أوتــــام سانجل  نفسه 
 تــلــمــيــذ لـــديـــه شــهــريــا، كقسط 

ّ
ــل مـــن كــ

دراســــي، مــن صــفــوف الحضانة حتى 
الثانوية العامة.

ــــف تـــلـــمـــيـــذ يــتــلــقــون  ــ أكــــثــــر مـــــن 20 ألـ
التي  ســانــجــل،  مــــدارس  فــي  تعليمهم 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم »ســــامــــاتــــا«، الــتــي 

تعني املساواة للجميع.
فـــي ســاحــة إحــــدى املـــــــدارس، يصطف 
الزرقاء. يوجههم  التالميذ بمراييلهم 
رجـــل فـــي الـــوســـط، فــيــرفــعــون أيــديــهــم 
مــعــا، ويـــبـــدأون أداء الــنــشــيــد بــصــوت 
واحــد. هــذا الرجل هو نفسه سانجل، 
مؤسس املدارس املنتشرة في كثير من 
التعليم  تقديم  أجــل  من  نيبال،  أنحاء 

الجيد للفقراء بالدرجة األولى.
يـــقـــول ســـانـــجـــل ملـــوقـــع »كـــــي بــــي آر«: 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة. فــــي هـــذه  »تـــرضـــيـــنـــي هـ
املــــــــــــــدارس تــــجــــد تــــالمــــيــــذ مــــــن كـــافـــة 
الطبقات  مختلف  ومــن  نيبال،  أنــحــاء 
هم 

ّ
كل  

ّ
أن بينهم  واملــشــتــرك  ــراق.  ــ واألعــ

فقراء«.
على  تمتد  التي  نيبال  جمهورية  فــي 
ــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع،  ألـ مـــســـاحـــة 147 
ويـــقـــرب عـــدد ســكــانــهــا مـــن 30 مليون 
ــر الــــســــكــــان مـــــن إرســـــــال  ــفـ ــنـ نــــســــمــــة، يـ
ــيـــة  ــم إلـــــــى املــــــدرســــــة الـــرســـمـ ــهــ ــالــ ــفــ أطــ
ــيـــة، بــســبــب نـــوعـــيـــة تــعــلــيــمــهــا  ــانـ املـــجـ
الرديء. وفي الوقت نفسه، تصل تكلفة 
املــــدارس الــخــاصــة إلــى أرقـــام خيالية، 
ليست في متناول معظمهم. وفي هذه 

الـــظـــروف، ظــهــرت مـــبـــادرة »ســامــاتــا«، 
كبديل حيوي للفقراء.

ــيـــرة تـــشـــكـــل ضــغــطــا  ــبـ ــكـ ــاط الـ ــاألقــــســ فــ
فالتلميذ  وأهــالــيــهــم.  الــتــالمــيــذ  عــلــى 
الــذي ال يتمكن أهله من ســداد القسط 
الشهري، في املدارس الخاصة، يصبح 
عــرضــة لــلــطــرد، ومـــا فــيــه مــن إذالل له 
وألهله أمام اآلخرين، بحسب سانجل. 
يـــضـــعـــون  أنــــفــــســــهــــم  األهـــــــــل   

ّ
أن ــا  ــمــ كــ

املــدارس  التالميذ في  ضغوطات على 
الــخــاصــة، بــذريــعــة تكبيدهم املـــال من 
ــق ســانــجــل على 

ّ
أجــــل الــتــعــلــيــم. ويــعــل

 هذه 
ّ

ذلــك بالقول: »أحــاول أن أزيــل كــل
تراهم  ولذلك  التالميذ،  عن  الضغوط 

سعداء في مدارسي«.
أول مــــدرســــة افــتــتــحــهــا ســـانـــجـــل، تــم 
صفوفها  وبــنــى  ــده،  ــ والـ مــن  تمويلها 
افتتحها  القصب.  باستخدام  بنفسه، 
قبل ســنــوات، وضمت 800 تلميذ. أما 
الــيــوم فهو يــديــر 16 مــدرســة مشابهة 
حـــول الـــبـــالد، تــضــم أكــثــر مـــن 20 ألــف 
تــلــمــيــذ. فــيــمــا يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على تــبــرعــات أكــثــر مــن 2000 شخص 
فـــي الـــبـــالد وخـــارجـــهـــا، مـــن أجــــل دفــع 
رواتــــــــــــب املــــعــــلــــمــــن. وهــــــــي تــــبــــرعــــات 
ألــف   100 الــســنــويــة  قيمتها  تــتــجــاوز 

دوالر أميركي.
ملدرسة  للغاية،  مفيدة  تبرعات  ها 

ّ
لكن

ــدة نــجــاحــهــا،  ــرائــ أثــبــتــت تــجــربــتــهــا الــ
 تــالمــيــذهــا يــحــصــلــون 

ّ
ــل  كــ

ّ
خـــاصـــة أن

عــلــى عــالمــة تــخــّرج ال تــقــل عــن 80 من 
.100

)إعداد: عصام سحمراني(

تعليم جيّد بثمن فنجان قهوة

رلى المصري

جــان ديــب. احفظوا هــذا االســم جيدًا. هو الرجل الــذي أقــدم أخيرًا على 
قتل طليقته بعد تعذيبها ورميها في مجرى أحد األنهر في بيروت. لم 
تعد للتفاصيل أية قيمة. التفصيل الوحيد الذي يهم هو القانون الذي لم 
يردعه. لم تنجح الضحية في التخلص من ديب، علمًا أنها حصلت على 
الطالق وحق حضانة األطفال قبل ثمانية أشهر. أما هو، فلم تكن هذه 
املدة كافية لردعه عن إكمال مسلسل أفعاله، وترهيب زوجته السابقة 

فها طيلة سنوات زواجهما. 
ّ
التي كان يعن

حصلت زوجة ديب السابقة على الطالق بالتزامن مع إقرار قانون حماية 
النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري، بفارق شهر واحد فقط. 
كما  والحضانة،  بالطالق  الضحية  لصالح  إذًا  الدينية  املحكمة  حكمت 
جاء في عدد من وسائل اإلعــالم. قراُر املحكمة واكب إذًا القانون الذي 
في  التحقيق  قاضي  أو  العجلة  بقرار حماية من قضاة  ليشملها  أقــر 
املحاكم الجزائية املدنية. املفارقة أن الضحية كانت قد حصلت على قرار 
قضائي بموجب هذا القانون بالحماية من العنف األسري. كل هذا الدعم 
م جان ديب نفسه. 

ّ
القضائي لم يجِد نفعًا. قتلت الزوجة/الطليقة. وسل

لكن في ظل غياب سلطة رادعة، كم جان ديب قام وسيقوم بأفعال على 
القدر نفسه من الشناعة، وستسّجل ضد مجهول؟ كم منهم قد يخرج 

للعلن بأفعال مشابهة لكن غير مفاجئة؟ 
املفارقة أنه عام 2011، أي قبل ثالث سنوات على إقــرار قانون حماية 
النساء من العنف األسري، وبحسب دراسة أعدتها املحامية ماري روز 
العقوبات وقانون الحماية«،  النساء بني قانون  زلزل، بعنوان »شكاوى 
تبني أنه وفق محاضر النيابة العامة في محافظة جبل لبنان فقط، هناك 

358 شكوى ضرب وإيذاء، بينها 188 شكوى عنف أسري.
القانون ليتقدمن بشكاوى ضد أزواجهن.  النساء إذًا بانتظار  لم تكن 
 )الضرب واإليذاء 

ً
جاء القانون ليجّرم ما قد جرمه قانون العقوبات أصال

في الجماع(، لكنه عجز عن حماية طليقة ديب من املوت نتيجة العنف. 
لعل لهذه املشكلة أسبابًا كثيرة. هناك خلل في املنظومة تتقاطع عندها 
كثير من املسببات والعوامل، ولن يسعنا بحثها هنا. املهم أن ال القضاء 
القانون  أو أن  القانون استطاعا ردع جان ديب عن ارتكاب فعلته.  وال 
النيابي من حّدته املطلوبة  فــرغ في املجلس 

ُ
أ نفسه ُولد ضعيفًا بعدما 

ليكون حاسمًا، من دون أن نغفل أن الدولة في لبنان وسلطاتها في حالة 
ترّهل يزداد حّدة يومًا بعد يوم بسبب االنقسامات السياسية. 

مالحظة: لم يتم ذكر اسم الضحية في هذا املقال عمدًا. فأية امرأة بيننا 
يمكن أن تكون طليقة جان ديب. 

)ناشطة نسوية(

ُقتلت رغم قرار الحماية

تاء

األطفال،  شلل  مرض  مكافحة  حمالت  في  الموظفين  بعض  يعمد 
بهدف  اللقاح،  على  حصولهم  وتأكيد  األطفال،  سجالت  تعبئة  إلى 
قبض مرتباتهم من دون عناء. وتعليقً على هذا األمر، يقول حاكم 
إقليم السند، عشرة العباد، إن غياب الرقابة على الحمالت يعد أحد أهم 

أسباب تفشي المرض، الفتً إلى تفاقم الغش في القطاع الصحي.

ال رقابة على الحمالت

ذكريات خليجيّة على تويتر
ــا مــن جـــيـــل...« عــلــى تــويــتــر. وانــتــشــر بن  عـــاد بــقــوة أخــيــرًا هــاشــتــاغ »أنـ

املغردين الخليجين، بخاصة في الكويت والسعودية.
الــهــاشــتــاغ بــبــســاطــة، يــتــحــدث عــن ذكـــريـــات املــســتــخــدمــن، مــن ســنــوات 
طفولتهم ومراهقتهم في البيت والشارع واملدرسة والتلفزيون وسوى 

ذلك.
ه حقق في األيام التسعة املاضية ما يقرب 

ّ
عمر الهاشتاغ 3 سنوات، لكن

من 40 ألف تغريدة جديدة.
كالسنافر،  وكــرتــونــيــة  تلفزيونية  بــرامــج  املــغــرديــن على  مــن  كثير  ركــز 
ــرة الـــســـعـــادة، وطــمــطــم، والـــســـنـــدبـــاد، وســاســوكــي،  ــزيـ وغـــرنـــدايـــزر، وجـ
وجــونــغــر، والــكــابــن مــاجــد، والــرجــل الــحــديــدي، وعــدنــان ولينا، ونايت 

رايدر، وستيف أوسن، وساليدرز.
وتــحــدث البعض عــن مــجــالت األطــفــال مثل مــاجــد، والــعــربــي الصغير، 

والعمالق، وميكي.
املقلمة  مــدرســيــة. منها  قديمة، وأدوات  ألــعــاب  آخـــرون صــور  كما نشر 
الـــزرقـــاء الــتــي تحمل خــريــطــة الــوطــن الــعــربــي، واملــمــحــاة ذات القسمن 

األحمر واألزرق، للرصاص والحبر.
فيما انتقد كثيرون األيام الحاضرة من خالل بعض الذكريات. ومنهم 
عــادل الفريدي الــذي قــال: »أنــا من جيل، إذا ضحك في املجلس أو تكلم 

بصوت خافت، طّير أبوه عينيه«.

هاشتاغ

الجمعة 5 ديسمبر / كانون األول 2014 م   13 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 95  السنة األولىالجمعة 5 ديسمبر / كانون األول 2014 م   13 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 95  السنة األولى
Friday 5th December 2014 Friday 5th December 2014

وصل عدد المصابين بمرض شلل األطفال إلى 260 هذا العام )فرانس برس(

اشتهر بعض القنّاصة في سورية )إدوار الياس/ فرانس برس(

الفطر البري مذاقه ألّذ بكثير من فطر المزارع )سهير ذياب(



21

MEDIA

كوميديا السيسي: أقوال 
وسقطات بروتوكوليّة

يستحق الجيش أفضل 
من هذه اإلعالنات

اغتصاب في فيرجينيا
... وردود الفعل في اإلعالم

القاهرة ـ أحمد عزب

املصري عبدالفتاح  الرئيس  »أقــوال  طابور 
بدايته،  نعرف  طــويــل...  املــأثــورة  السيسي« 
املــنــال، في ظل  أن نهايته بعيدة  لكن يبدو 
بتجنب  لــه  النصائح  كــل  السيسي  تجاهل 

الحديث املرتجل.
وكان آخر هذه األقوال، ما قاله السيسي يوم 
األربــعــاء، خــال افتتاح مــشــروعــات للقوات 
املسلحة في الجاء، إذ قال: »لن يحاسبني 
الله فقط، أنا فقط لن أحاسب على الشعب، 
أيضًا الشعب سيحاسب أمام الله، وال أحد 
أن ينجي  أراد  ربنا  ربــنــا،  إرادة  يعمل ضــد 

مصر«.
فـــزورة )أحــجــيــة(، بل  وهـــذه الجملة ليست 
ــــورة لــلــســيــســي.  ــأثـ ــ ــدى املــــقــــوالت املـ ــ هــــي إحــ
 سخرية 

ّ
وكــانــت هـــذه الــعــبــارة أيــضــًا مــحــط

ــاٌع  ــه بـ الــنــاشــطــن املـــصـــريـــن. فــالــســيــســي لـ
طويل في األقوال املأثورة، والتي سخر منها 
 عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

ً
الــنــاشــطــون طـــويـــا

أقسم  االجتماعي... »مش عاوز أحلف، لكن 
بــالــلــه... )الــرئــيــس املـــعـــزول مــحــمــد( مرسي 
أخــد السلم مــعــاه فـــوق... موقعة االهــتــزاز... 
كــامــي بــيــعــّدي عــلــى فــــاتــــر... حــضــرتــك يا 
رب«، كل هــذه وأكثر، مــأثــورات ينافس بها 

السيسي أساطير الكوميديا التاريخّية.
ورغــــــم أن اإلعــــامــــي إبـــراهـــيـــم عــيــســى بـــّح 
ــرة، راجـــيـــًا الــســيــســي أال  صــوتــه أكــثــر مـــن مــ
لــارتــجــال،  يلجأ  وأال  »دمـــاغـــه«،  مــن  يتكلم 
ويـــكـــتـــفـــي بـــالـــخـــطـــب املـــكـــتـــوبـــة واملـــراجـــعـــة 
جيدًا، بعد أن استشعر عيسى خطورة هذه 
الجمل التي تطلق السخرية في كسر هيبة 
السيسي. فهو الذي لم يتحمل حلقة واحدة 
مــن سخرية اإلعــامــي بــاســم يــوســف، خلق 
ألـــف بــاســم يــوســف عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي بسبب سقطاته الحوارية.
ورأى الــنــاشــطــون فــكــرة مــحــاســبــة الــرعــيــة 
ــكــــرة جـــــديـــــدة، فــأطــلــقــوا  ــيــــس الـــــراعـــــي فــ ولــ
لخيالهم العنان الختيار التعليق املناسب، 
صــورة  يتقمص  السيسي  تخيل  فبعضهم 
 :

ً
الـــداعـــيـــة والــــواعــــظ، فــســخــر أحـــدهـــم قـــائـــا

أمــام  سيحاسب  الشعب  بيقول  »السيسي 
 وأدعية 

ً
كــامــا الكريم  الــقــرآن  الــلــه، لتحميل 

بصوت الشيخ السيسي، دوس نجمة«.
ــاء الــــــذي نــشــره  ــ ــــدعـ يـــعـــود بـــنـــا هـــــذا إلـــــى الـ
املـــصـــري املــقــيــم فـــي لـــنـــدن أشـــــرف الــســعــد، 
بصوت السيسي. وقــال إنــه يعود إلــى ليلة 
الثالث من يوليو/تموز 2013، أي ليلة عزل 
الـــرئـــيـــس، مــحــمــد مـــرســـي. وقـــــال الــســيــســي 
فـــي دعـــائـــه: »يـــا رب يــمــكــن مـــا يــكــونــش لــّي 
خــاطــر عــنــدك، بــس أستحلفك بــخــواطــر من 
لــهــم خـــواطـــر عـــنـــدك أن تــهــديــنــا وتــرحــمــنــا 
ق حينها الناشطون أيضًا 

ّ
وتكرمنا«... وعل

ة ملوبايلك«.
ّ
»اجعل دعاء السيسي رن بـ

ــيـــســـي لـــيـــســـت الــســبــب  ــــوالت الـــسـ ـــقـ  مــ
ّ
لــــكــــن

»الــرّيــس«  لـــ   
ّ
إن إذ  منه،  للسخرية  الوحيدة 

ســقــطــات بــروتــوكــولــّيــة ظــهــرت تــجــلــّيــاتــهــا 
مــنــذ ســفــره إلـــى األمــــم املــتــحــدة. وانــتــشــرت 
سقف  إلـــى  ينظر  حينها  للسيسي  صـــورة 
املقّر، سخر منها الناشطون ورّكبوا نسخًا 

 منها.
ً
ساخرة

 الــســيــســي يــنــظــر لــســقــوف 
ّ
كـــمـــا لـــوحـــظ أن

ى يذهب، فانتشرت على 
ّ
املباني واملقّرات أن

وسائل التواصل صور له في أكثر من بلد 
ينظر إلى األعلى. ومنذ يومن، انتشر مقطع 
املستخدمون  أعــاد  »يوتيوب«،  فيديو على 
 الــســيــســي خــرق 

ّ
نـــشـــره بــكــثــافــة، ُيــظــهــر أن

البروتوكول في فرنسا.
ـــص ســخــريــة املــســتــخــدمــن 

ّ
 مـــا ُيـــلـــخ

ّ
ولـــعـــل

مـــن الــســيــســي عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل، هو 

منوعات

مصر

قضية

لبنان

ال يزال فيديو تعّرض مراسل قناة »النيل« تغريد
للضرب من قبل أهالي السويس ينتشر 

بكثرة على مواقع التواصل االجتماعي. 
وكان المراسل يقول مباشرة على الهواء 

إن أهالي السويس بأغلبهم رحبوا بحكم 
البراءة الصادر بحق الرئيس المخلوع محمد 

حسني مبارك، ما أثار استياء المواطنين 
الموجودين حوله، فضربوه مؤكدين أنه 

يكذب.

بابا نويل نجم موقع »تويتر« في الدول 
الغربية، وفي فرنسا تحديدًا. إذ تحّول 

إلى الترند األول، متخطيًا كل الوسوم 
السياسية. 

وبدأ المغردون يعددون الهدايا التي 
يريدونها في موسم األعياد الحالي. ولم 
تخُل هذه التغريدات من السياسة فكتب 
أحد الفرنسيين: »بابا نويل هديتي األبدية: 

أخرج فرنسوا هوالند من اإلليزيه«.

تبدو مواقع التواصل االجتماعي في 
لبنان مشغولة حاليًا بمعرض الكتاب الذي 

افتتح قبل أسبوع، وخصوصًا أن قسمًا من 
الكتاب الذين يوقعون كتبهم وإصداراتهم 
في المعرض هم من الوجوه التي اشتهرت 

بشكل أساسي على مواقع التواصل، ومن 
بينهم الناشطان سليم اللوزي الذي وقع 
روايته »خلف العتمة« وعماد بزي الذي 

وقع روايته »خلف أسوار بيروت«.

قالت  املستخدمات  إحــدى  كتبتها  تغريدة 
فــيــهــا: »أنــــا بــثــق فـــي الــســيــســي... بـــس مش 
مابيعملناش حساب  إنه  ليه بحس  عارفة 
وال بيخاف على زعلنا«. فرّد مستخدم آخر 
: »جربتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض؟ 

ً
قائا

جايز يكون في حد تاني في حياته ومحرج 
منكم«، لُيعيد نشرها الناشطون بكثافة.

بيروت ـ جاد شحرور

الحديث في ما يلي ال عاقة له بالسياسة، 
وال عاقة له بالخطط األمنية، وال عاقة 
لـــه بــمــواجــهــات الــجــيــش مـــع املــجــمــوعــات 
الحديث  والــشــمــال...  الــبــقــاع  فــي  املسلحة 
هنا حصرًا عن إعانات الجيش اللبناني، 

ــدأت تــــزدهــــر وتـــكـــثـــر فــــي األشـــهـــر  ــ ــتـــي بــ الـ
الــتــي يخوضها  األخــيــرة، نتيجة املــعــارك 
ــى الــتــفــاف  الـــجـــيـــش، ونــتــيــجــة حــاجــتــه إلــ
شــعــبــي يــدعــمــه فـــي مــعــاركــه ضـــّد كـــل من 

يريد االعتداء على لبنان.
ــوع إذًا هـــو كــيــف يـــطـــرح الــجــيــش  املــــوضــ
صــورتــه أمــــام الــشــعــب، فــي وقـــت تتخبط 
مناصر  بن  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أعــمــى وبــن مــن يــطــرح عــامــات استفهام 
حول حقيقة ما يجري، أو تحديدًا حقيقة 
ما جرى في معركة عرسال التي أدت إلى 

خطف عدد من الجنود اللبنانين.
بــعــيــدًا عـــن الــســيــاســة والــخــطــط األمــنــيــة، 
يمكن القول إن الحمات اإلعانية للجيش 
ببساطة، غير موفقة. هدف هذه الحمات 
اإلعانية يفترض أن يكون تمّسك املواطن 
ــعــزز هيبة 

ُ
ت بوطنه، والــتــي مــن شأنها أن 

ــام شــعــبــه. إال أنـــهـــا تــبــعــد كل  ــ الــجــيــش أمـ
الُبعد عــن األهـــداف املطلوبة مــن اإلعــان، 
وذلـــك بسبب غــيــاب اإلبـــداع فــي الحمات 
الــدعــائــّيــة الــخــاصــة بالجيش، الــتــي عــادة 
ال  الجيش،  عن  مخملّيا  واقعا  تصّور  ما 

يمثل وال ينقل واقعه. 
نــتــجــت منذ 

ُ
 دعــايــة »بــالــقــلــب« الــتــي أ

ً
مــثــا

ــتـــي يــظــهــر فــيــهــا  ــر مــــن 5 ســــنــــوات، الـ ــثـ أكـ
ــنــــون فــــي شــــــــوارع بــــيــــروت يــلــقــون  مــــواطــ
الــتــحــيــة عـــلـــى عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش، ويـــقـــوم 
ــــدوره بـــرد الــتــحــيــة بــابــتــســامــة!  الــجــيــش بـ
ة الـــبـــاردة الــتــي تظهر الــقــســاوة  واإلضـــــاء
والحزن.. هذا الفيديو كليب درامي غنائي 
بــبــســاطــة ال يــشــبــه تـــواصـــل املــــواطــــن مع 

العسكر في الباد.
ــــرى خـــاصـــة بــالــجــيــش بــعــنــوان  دعـــايـــة أخـ
»بـــاألمـــان.. بــيــزدهــر لــبــنــان« الــتــي تحتوي 
من 

ّ
على جمل غريبة، تقول إن الجيش يؤ

مـــوســـمـــا ســـيـــاحـــيـــا وفـــــــرص عــــمــــل، وكــــأن 
ي« عاء 

ّ
»جن عن  عبارة  اللبناني  الجيش 

الدين، وليس مؤسسة عسكرية، وظيفتها 
أساسًا غير مرتبطة بازدهار السياحة وال 
بتأمن فرص العمل. فهل تحاول الحمات 
اإلعانية توريط الجيش في مهام ال عاقة 
له بها؟ أم أنها محاوالت لتقريب الجيش 
مــن الــشــعــب؟ فــي كــلــتــا الــحــالــتــن فـــإن هــذا 
اإلعان تحديدًا يحّمل املؤسسة العسكرية 

أحماال ثقيلة وغير ضرورية.
وهنا نصل إلى اإلعان األخير أو الحملة 
لبنان  فــي  أخــيــرًا  انتشرت  التي  اإلعانية 
بعنوان »أنا متطرف!«. الفكرة ذكية، ربما. 
والتطرف  التكفير  بحر  فــي  ربــمــا  جــذابــة 
الذي يبدو لبنان غارقًا فيه ومتأثرًا به في 

سورية والعراق....
الـــوجـــه الــشــاحــب واأللــــــوان الـــبـــاردة الــتــي 
يحضنها جو قاتم، ودخــان في الخلفية، 
الــعــســكــرّي.  لــوجــه   Close Up« ومــشــاهــد 
ألوفا  املشاهد  هــذه  تثير  أن  يفترض  هــل 
فــي قــلــب أعــــداء الـــوطـــن؟ املــتــطــرفــن؟ مــاذا 
عــن الــنــص املــرفــق لــلــدعــايــة »أنـــا متطرف 
الكام« واستخدام  »اللعب على  للبنان«.. 
ــاب«  ــ »اإلرهـ ـــ ــ الــحــقــل املــعــجــمــي الـــخـــاص بـ
وتوظيفه بروح وطنية.. ما هو إال معالجة 
فــرض صور  مــراد منها  ركيكة ومباشرة 

هوليوودية في رأس الشعب.
الــشــعــب يــحــب الــجــيــش، ألســـبـــاب كــثــيــرة، 
منها العاطفي، ومنها اإليمان بأن الجيش 
ــة، ومـــنـــهـــا أن  ــ ــــدولـ ــر مـــؤســـســـات الـ ــ هــــو آخـ
جنود الجيش هم في النهاية من الشعب، 
هم من فقرائه، ومن أهله، هم هؤالء الذين 
يؤمنون حقًا بأن املوت في سبيل الوطن 
»واجــــــــب«، وهــــــؤالء الـــشـــبـــاب يــســتــحــقــون 

حتمًا أفضل من هذه اإلعانات.

واشنطن ـ العربي الجديد

الجدل مستمر بشكل كبير في الواليات املتحدة، بعد نشر 
مجلة »رولينغ ستون« تقريرا عن عمليات اغتصاب تجري 
في جامعة »فيرجينيا« األميركية، من قبل »أخوية الجامعة«. 
وتصف كاتبة املقال عملية االغتصاب بطريقة مفّصلة على 
لسان إحدى الضحايا. لكن حملة الهجوم على املقال وعلى 
كاتبته لم تهدأ بعد؛ ألسباب كثيرة. أبــرز هذه األسباب أن 
كاتبة املقال سابرينا روبن اردلي، لم تحاول حتى االتصال 
باملتهمن، الستيضاح وجهة نظرهم. إال أن الكاتبة، وفق ما 
على  أصــرت  األميركية،  تايمز«  »نيويورك  نشرته صحيفة 
موقفها، مؤكدة أنه »لم يكن هناك إمكانية ملعالجة املوضوع 

وكتابة املقال إال بالطريقة التي فعلتها«.
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أكــــدت أنــهــا تــحــتــرم شجاعة 
الــضــحــيــة، وأنـــهـــا ســعــيــدة ألنــهــا منحتها الــفــرصــة لــروايــة 
قصتها املزعجة. وكانت الضحية قد طلبت من املجلة عدم 
االتصال باملتهمن ربما خوفًا منهم »وإدارة رولينغ ستون 
رأت أن قصتها دقيقة لدرجة تفرض علينا احترام رغبتها«.

انتقادات  أن  إال  الصحية«،  لرغبة  املجلة  »احــتــرام  رغــم  لكن 

»واشنطن  عــريــقــة.  أميركية  قبل صحف  مــن  طالتها  الذعـــة 
بــوســت« قالت إنــه »احــتــرامــًا لسمعة »رولــيــنــغ ســتــون« كان 
يجب االعتماد على أكثر من مصدر في رواية الحادثة«. لكن 
مــدافــعــون، بينهم أستاذة  كــان هناك  املهاجمن،  فــي مقابل 
الصحافة في جامعة »كولومبيا« التي أكدت أنه في بعض 

القضايا يستحيل أخذ وجهة نظر املتهم.
أمــــا جــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث وقـــعـــت جــريــمــة 
االغتصاب املفترضة، فرفضت إدارتها التعليق في البداية، 
لتعود وتقول إن »الجامعة مكان أفضل بكثير من أن تحصل 
فيه هكذا أحداث«.لكن ردود الفعل هذه ال تعني أن االغتصاب 
لم يقع. بل على العكس، ففي مقالة »رولينغ ستون« نفسها، 
تنهي الكاتبة مقالها بتعداد جرائم شبيهة أخرى حصلت 
فــي الجامعة، وفــي جامعة أميركية أخـــرى، فــي وقــت تعجز 
فيه إدارات هذه الجامعات عن التعاطي مع املوضوع بشكل 
وبنسيانها،  بطمسها  القضايا  فتنتهي  وقــانــونــي،  مهني 
في ظل خوف الطاب والضحايا من الكشف عن حقيقة ما 
حصل معهم. وإن كانت خطوات عدة أخذت بعد نشر املقال، 
الشرطة  الجامعة، وفتح  »األخــويــة« في  منها توقيف عمل 

تحقيقًا في املوضوع.

تسبّبت أقوال السيسي 
وسقطاته البروتوكوليّة 

بالسخرية منه

لم ترتِق إعالنات الجيش 
إلى الصورة المرسخة 

في أذهان المواطن
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يحمل الفتًة للسيسي قبيل االنتخابات الرئاسية )محمد الشاهد/فرانس برس(

قضايا

تصبح المسائل أكثر سوءًا في القسم العربي من الـ»بي بي سي«، ألن مهمته أصبحت محصورة 
ومحددة، طاقم من الفنيين واإلداريين والمحررين ينفذون سياسًة ال يشاركون في صنعها

موظفو المحطة البريطانية 
ينفذون سياسة ال تحترم مشاعرهم

تآكل توازن 
»بي بي سي« ]2/2[

أحمد سيف

بــعــد تــوقــف الــــعــــدوان، أكـــد فيلو 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مـــــقـــــال ونــــــــــدوة، 
الـ«بي بي سي« بعناصر  تمسك 
ومـــكـــونـــات الــتــغــطــيــات الــســابــقــة املــنــحــازة 
وغياب الدقة واملوضوعية. وغياب التناول 
ــة تــطــول  ــمـ ــائـ ــل قـ ــيــ ــرائــ بـــعـــمـــق مـــخـــالـــفـــة إســ
مــن الــقــوانــن والــحــقــوق، حــيــث يــتــكــرر، إلــى 
حـــد كــبــيــر، تــجــنــب الــتــوقــف مــلــيــًا عــنــد ظلم 
ومن  ومعاناتهم،  الفلسطينين  املواطنن 
ــن جــــــــاؤوا، ألن املـــواجـــهـــة بــــن »حـــمـــاس  ــ أيـ
وإسرائيل«، وليس بالطبع مع فلسطينين، 
َمـــن احتلوا  الــاجــئــن، وضـــد  معظمهم مــن 
بادهم، وألن »إسرائيل في حــرب مع غزة، 
وفــق شيمون  الــحــرب علينا«،  أعلنت  الــتــي 

بيريز، رئيس إسرائيل السابق.
وقت قليل لناطقن فلسطينين، أو معلقن، 
يمكنهم بوضوح عرض الحال الفلسطيني. 
وقـــــت كـــثـــيـــر لـــلـــخـــبـــراء، ومــعــظــمــهــم يــهــود 
صهاينة، ولناطقن إسرائيلين عسكرين، 
ــيـــب«، في  مـــون بــمــظــهــر عــســكــري »مـــهـ ُيـــقـــدَّ
 في األقسام اإلنجليزية والقسم 

ّ
بث

ُ
مشاهد ت

العربي، من دون مراعاة لحساسية املشاهد 
العربي، وال غرابة، فهناك سياسة تحريرية 
واحدة في الهيئة، تمرر من األعلى، يقال، في 
هذه األيام، إن صهاينة عّينوا في السنتن 
األخــيــرتــن، يــتــولــون حــراســتــهــا وفــرضــهــا، 
أهمهم جيمس بيرنل، الذي تــرأس، سابقًا، 
جمعية أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، 
مــــســــؤواًل لــلــســيــاســات االســتــراتــيــجــيــة في 
الــهــيــئــة، إضـــافـــة إلــــى مـــســـؤولـــيـــات أخــــرى، 

تجعله األهم في »بي بي سي«.

أوصاف وتغطيات قاصرة
ــرًا، تــــفــــادي »بـــي  ــ ــيـ ــ ويــــاحــــظ املـــســـتـــمـــع، أخـ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة  بــــي ســـــي« وصـــــف األراضــــــ
إنها  أحيانًا  يقال  املحتلة.  األراضـــي  بأنها 
أراٍض »محتلة«، وكثيرًا ما ال يتم مواجهة 
إســـرائـــيـــلـــيـــن بـــمـــوقـــف الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
»متنازع  أراٍض  الضفة  إن  يقولون  حينما 
عليها«، أو أراٍض يّدعي الفلسطينيون أنها 
لــهــم. وتــصــبــح املــســتــوطــنــات حـــول الــقــدس 
مناطق مجاورة. يقول مذيعو »بي بي سي« 
أراٍض تم »االستياء« عليها بدل استخدام 
كــلــمــة احــتــالــهــا الــتــي تــســتــخــدم فـــي مــوقــع 
آخــر، للقول إن »األردن كان يحتل الضفة«، 
كما هــو وارد فــي شــروحــات »بــي بــي سي« 
لخلفيات الـــصـــراع، أوصـــى تــقــريــر تــومــاس 
بـــضـــرورة إحـــاطـــة املــســتــمــع بـــهـــا، وهــــا هي 
تستخدم لترويج نصوص إسرائيلية، كما 
الهيئة حــتــى مطلع  مــوقــع  عــلــى  هــو مثبت 

الشهر الحالي.
ــي بــــي ســـي«  ــ ــلـــى انـــحـــيـــاز »بــ ــر عـ ــ ــثــــال آخــ مــ
الصارخ إلسرائيل، تمثل في تغطية قضية 
األســـــــرى. ووفـــــق رســــالــــٍة، بــعــثــتــهــا منظمة 
»بي  تجاهلت  الهيئة،  مدير  إلــى  »إنــمــايــد« 
بي سي« إضراب سامر العيساوي وزمائه 
فــي السجن، على الــرغــم مــن مــرور أكثر من 
ثاثة أشهر على إضرابهم، وتحّول قضية 
عــارمــة،  فلسطينية  حــركــة شعبية  األســـرى 
عــلــى عــكــس الــتــغــطــيــة الــكــثــيــفــة والــخــاصــة، 

السابق،  اإلسرائيلي  للسجن  واملتواصلة 
جلعاد شــالــيــط، فــي أثــنــاء اعــتــقــالــه، وحتى 
بــعــد اإلفـــــــراج عـــنـــه. وحـــســـب بـــحـــٍث، أعــدتــه 
»إنــمــايــد«، فقد نشرت »بــي بــي ســي« 1120 
قصة إخبارية، منها 50 تقريرًا، إثر اإلفراج 
عن شاليط، وتقريرًا خاصًا، ملناسبة مرور 
عــــام عــلــى اإلفـــــــراج عــنــه تـــنـــاول »مــعــانــاتــه 
ــــود تــأقــلــمــه  ــهـ ــ والــــتــــأثــــيــــرات الـــنـــفـــســـيـــة وجـ
واملسلسل  واجتماعاته،  وزياراته  مجددًا«، 
الــذي يجري تصويره عنه في  التلفزيوني 

الواليات املتحدة.

عبء األيديولوجيا وأجندة السياسة
تتحكم فــي الــســيــاســة اإلعــامــيــة لـــ«بــي بي 
ــة تــــدافــــع عــــن مــصــالــح  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ســـــي« أيـ
 ،

ً
بــريــطــانــيــا والـــغـــرب، وأصــبــحــت أكــثــر ثــقــا

فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وتــمــرر عــبــر آلــيــات 
ــدام  ــتــــخــ ــة، وتــــعــــلــــيــــمــــات الســ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ بـ
ــزداد  ــ مــصــطــلــحــات ونـــصـــوص مــــحــــددة، ويـ
 عندما يتعلق األمر بتغطية 

ً
األمر حساسية

قــضــايــا الـــشـــرق األوســـــــط، وخـــصـــوصـــًا ما 
يــتــعــلــق بـــالـــصـــراع الـــعـــربـــي ـ اإلســـرائـــيـــلـــي، 

وكلما طال أمد هذا الصراع.
يــجــري »تــدريــب الــعــامــلــن فــي هـــذه القسم، 
كما ال يحدث في أي قسم آخــر«، كما يقول 
من جامعة جون  بــاركــو،  ليون  البروفسور 
كوبنغ فــي السويد، فــي دراســـة عــن تغطية 
»بي بي سي« و«الجزيرة« اإلخبارية، ويتم 
إحــاطــتــهــم »بــســيــاســة الــهــيــئــة وتـــزويـــدهـــم 
ــن تـــعـــلـــيـــمـــات  ــمـ ــتـــضـ ــة، تـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــد مـ ــ ــــواعـ ــقـ ــ بـ
ومصطلحات تحدد شكل النص ومحتواه«.

غياب التمحيص
ــثــــر ســـــــوءًا فــــي الــقــســم  تـــصـــبـــح املـــســـائـــل أكــ
الـــعـــربـــي، ألن مــهــمــتــه أصــبــحــت مــحــصــورة 
ــــددة، طـــاقـــم مــــن الــفــنــيــن واإلداريــــــــن  ــــحـ ومـ
 ال يشاركون 

ً
واملــحــرريــن، يــنــفــذون ســيــاســة

في صنعها وال تحترم مشاعرهم، وفي ظل 
الــذي كــان متوفرًا لنخب من  تآكل الهامش 
املذيعن العرب، في أوقات مبكرة من تاريخ 
االلتزام  ما يسمى  اآلن  أصبح  وقــد  الهيئة. 
بـــ«الــتــوازن والـــدقـــة«، املــبــرر الســتــضــافــة، أو 
ــة«، نــاطــقــن إســرائــيــلــيــن  ــ ــامـ ــ بــــاألحــــرى »إقـ
معظم الوقت. وهل يمكن التوازن بن معتٍد 
وُمــعــتــدى عــلــيــه.. فــي ظــل غــيــاب التمحيص 
وخـــضـــوع الــعــامــلــن آللـــيـــات رقـــابـــة ذاتــيــة 
مباشرة وغير مباشرة يعرفها الصحافي؟

هـــل بــإمــكــان الـــعـــرب الــعــامــلــن فـــي »بـــي بي 
ســـي«، الــتــأثــيــر فــي الــنــاتــج اإلخـــبـــاري الــذي 
يشكل معظم الناتج الخبري وساعات البث 

القابل للزيادة في أوقات األزمات؟
نعم، إلى حدٍّ ما في املقابات وبرامج الحوار 
ورسائل املراسلن، لكن هذا التأثير وضرورة 
ــالــــة  ــلــــي فـــــي الــــرســ ــمـــن الـــعـــنـــصـــر املــــحــ تـــضـ
االعـــامـــيـــة، يــقــتــرب مـــن الــصــفــر لــــدى إعــــداد 
الــتــي تعتبر نــاقــل الرسالة  نــشــرات األخــبــار 
واألجندة. تأتي األخبار وفق قنوات معينة، 
وتسلسل هرمي، معتمدة لدى الهيئة، تصل 
إلى املحرر الذي يمررها، من دون صاحية 

لتغيير يؤثر في جوهر النص.

األجندة عندما تبدو غريبة
آلية معّينة تحدد أجندة املحرر أمام ناظريه 
الرقابة  مكان  ت 

ّ
وحل الحاسوب،  جهاز  في 

الــتــي استمرت  الخارجية  لـــوزارة  املــبــاشــرة 
ســنــوات طــويــلــة مــبــكــرًا أيــــام بـــوش هـــاوس، 
مباشر،  حضور  عبر  للهيئة،  السابق  املقر 
وطـــاولـــة مــخــصــصــة ملــمــثــل الــحــكــومــة قــرب 
قاعة التحرير. يعود إلى هذه اآللية ترتيب 
األخبار وفق أجندة سياسية، تظن »بي بي 
سي« أنها قادرة، إلى اآلن، كما في السابق، 
على فرضها، وتبدو غريبة وهجينة وخارج 
السياق أحيانًا ملشاهدين خبراء في اختبار 
وقراءة النصوص واملقارنة وتبنُّ الغايات، 
ــثـــال،  ــك، عـــلـــى ســبــيــل املـ ــ ــــى ذلــ كـــمـــا يــشــيــر الـ
الـــ«بــي بــي ســي« روايـــة االستخبارات  نشر 
ــة، )الــــشــــن فــــــن(، عــــن اعــتــقــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
مــجــمــوعــة »مـــتـــطـــرفـــن« مـــن حـــمـــاس تضم 
املستمعن،  معظم  يشك  30 شخصًا، حيث 
خاصة العرب، في صــدق الــروايــة، وخاصة 
فشل الـ«بي بي سي« في التخفيف من حجم 
الشكوك الثقيلة بصدقية مصدر كهذا، عبر 

ذكر أي شيء عن رواية الطرف االخر.
كثيرًا، أيضًا، ما ياحظ املستمع واملشاهد 
ــنـــص، أو  ــة الــلــغــة الــعــربــيــة وغــــرابــــة الـ ــاكـ ركـ
غــمــوضــه، والــنــاتــج بــالــطــبــع عــن مــا يسمى 
الـــتـــرجـــمـــة  ــة أو األصـــــــح تـــعـــلـــيـــمـــات  ــالــــدقــ بــ
الــحــرفــيــة، ملـــا يــقــره مــســؤولــو الــتــحــريــر من 

أخبار وتقارير، في القسم االنجليزي.
ــــاف مـــتـــواصـــل بــشــأن  ــــاد وخــ ــــدل حـ ثـــمـــة جـ
الــتــي يمولها  الــرســمــيــة  الــهــيــئــة شــبــه  دور 
ــــى تــغــيــيــرات  ــاد إلـ ــ املــــواطــــن الـــبـــريـــطـــانـــي، قـ
هيكلية تقشفية، وإلى تبني سياساٍت ألقت 
بــمــا في  الــتــقــلــيــديــة،  بالهيئة وســيــاســاتــهــا 
ذلك التزامها بمقاييس وضعتها كي تخدم 
الريح وأحاطتها بشكوك  الناس، في مهّب 

لم تعتدها في عقود مبكرة.

القسم العربي
ــذا الــــحــــال كــــل املـــؤســـســـة الــضــخــمــة  ــ ــال هـ ــ طـ
واملـــتـــرّهـــلـــة، وأصـــــاب الــقــســم الــعــربــي الـــذي 
أصـــــبـــــح آلــــــــة تــــفــــريــــخ لـــفـــنـــيـــن وإداريــــــــــــن 
نــزوح  يظهر  كما  وصحافين،  ومترجمن 
هــــــؤالء املـــتـــواصـــل والـــكـــثـــيـــف أحـــيـــانـــًا، مــع 
ظـــهـــور فــضــائــىة جـــديـــدة أو إذا مـــا الحــت 
فرصة مادية أفضل، أو حتى ال نظلم آخرين 
كــثــرًا، هربًا فــي بعض مــن أسبابه، مــن تهم 
وعـــــبء الــعــمــل فـــي مــؤســســة أيــديــولــوجــيــة 
البيروقراطية والــرقــابــة، ما  هــرمــة، شــديــدة 
ــدّس الــســم فـــي الــدســم  ــــت، كــمــا أعــتــقــد، تــ زالـ
ــادرًا، ونــحــن ال نــســمــع هــذه  ــ الــــذي أصــبــح نــ
األيام سوى تقارير املوت بالعشرات يوميًا 
مـــن عـــواصـــم الـــعـــرب وتــصــر عــلــى مــواصــلــة 
االنحياز إلسرائيل، الكيان املحتل الغاصب 
ــعـــدوانـــي وأهـــــّم أســـبـــاب بــائــنــا الـــراهـــن  والـ

وضد مستقبل الجميع.
)كاتب فلسطيني(

20

C

 )Getty( سيارة مصفحة ضد الرصاص للـ»بي بي سي« في غزة

وقفة احتجاجية  في لندن على سياسيات »بي 
بي سي« تجاه فلسطين )األناضول(

تأتي األخبار وفق 
قنوات معينة، وتسلسل 

هرمي، معتمدة لدى 
الهيئة، تصل إلى المحرر 

الذي يمررها من دون 
صالحية لتغيير يؤثر في 

جوهر النص

)Getty( اعتصام أمام مكتب »بي بي سي« في غزة احتجاجًا على سياسات الشبكة

)Getty( تظاهرة في لندن ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة
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وال تحترم مشاعرهم



بنت 
  الشهبندر

الــشــهــبــنــدر« هـــو الــعــمــل الـــجـــديـــد لــلــرفــاعــي 
وشــركــة انــتــاجــه. كــالــعــادة مــؤتــمــر صحافي 
يسبق مواعيد التصوير أو البداية الفعلية، 
كوكبة من املمثلن يجلسون على طاولة في 
فندق الحبتور في بيروت، ينتظرون امللحق 
االعامي للشركة الزميل جمال فياض، ليبدأ 
بالتعريف بالعمل الجديد. كلمات مقتضبة، 
يـــعـــطـــي فــــيــــاض ملــــحــــة مـــــوجـــــزة عـــــن الـــعـــمـــل 
الذين وصلوا من سوريا  مرّحبًا بالضيوف 
والقاهرة للمشاركة في املؤتمر. كان واضحًا 
 تقدير الشركة أو املنظمن لنجمّي سوريا 

ّ
أن

وذلــك  كبيرًا،  معمار  وســافــة  الخولي  قصي 
مــن خــال جلوسهما وســط الــطــاولــة، أحــاط 

املخضرم  اللبناني  املمثل  اليسار  إلــى  بهما 
ــادي ابــراهــيــم  ــ ــى الـــيـــمـــن، فـ ــ أحـــمـــد الـــزيـــن وإلـ
واملمثلة سميرة باودي، التي تشغل منصب 
الطاولة  ثم تكمل  اللبنانين.  املمثلن  نقيبة 

بيروت ـ ربيع فران

يـــــعـــــول املــــنــــتــــج األردنــــــــــــــي مــفــيــد 
الــرفــاعــي عــلــى إنــتــاج عــمــل جديد 
املـــرة  هــــذه  لــكــن  لـــرمـــضـــان 2015، 

برؤية تاريخية معاصرة.
املنتج الشاب الذي قّدم العام املاضي مسلسل 
ــام« وقـــبـــلـــه »جـــــــــذور«، يــــحــــاول مـــجـــددًا  ــ ــهـ ــ »اتـ
الدخول من بوابة درامية تجمع عــددًا كبيرًا 
اللبنانين والسورين. من دون  من املمثلن 
 استثمار نجومية البطلن السورين 

ّ
شك، إن

يعتبر ضربًا  الخولي  سافا معمار وقصي 
ــّم الــكــبــيــر مـــن املــنــافــســن في  ــام الـــكـ ــ جـــيـــدًا أمـ
الدراما السورية واملصرية واالنتاج املشترك 
الذي درج منذ سنوات، وكان الرفاعي نفسه 
أحد صانعيه في »جذور« الذي احتوى على 
ــرة.  ــاهـ ــقـ قـــصـــص مــتــقــاطــعــة بــــن بــــيــــروت والـ
وكــذلــك فــي الـــدرامـــا الــعــصــرّيــة الــتــي كرّسها 
فـــي »اتــــهــــام« ملــيــريــام فــــارس وحــســن الــــرداد 
هــذا الــعــام. قــد يــكــون مفيد الــرفــاعــي استفاد 
مــن أخــطــاء جـــذور وانــتــقــادات الذعـــة طاولت 
اتهام، إذ حاولت ميريام توظيف نجاحه لها 
كونها نجمة غناء استعراضية. وعلى الرغم 
الدرامية  ميريام  على موهبة  االخــتــاف  مــن 
بــن مــن يــرى فيها جانبًا محترفًا وبــن من 
يؤكد مبالغتها في األدوار التي تنسب إليها، 
اســتــطــاع الـــرفـــاعـــي هــــذا الـــعـــام الـــهـــروب إلــى 
الكاتبة كلوديا  األمــام، فابتعد عن نصوص 
و»اتهام«،  »جــذور«  بعد تجربتي  مرشليان، 
ورغم االختاف على نجاحهما أو فشلهما، 
استطاع العمان أن يثبتا أنــه ال يــزال هناك 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة. »بنت  مــن يــؤمــن بصناعة 

ذاكرة العصفور تعرف 
ثقوب جدران األبنية التي 

أحدثتها الحرب

قصة حّب تجري 
أحداثها مع بدء انهيار 

الدولة العثمانية

2223
منوعات

بالكاتب السوري هوزان عّكو واملخرج سيف 
الدين السبيعي، فاملمثلن مجدي مشموشي 
وديــمــا الجندي وجيسي عــبــده، إضــافــة إلى 
ــريـــن، لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الــجــلــوس  مــمــثــلــن آخـ
ــوا املــقــاعــد األولــــى مع 

ّ
أمـــام زمــائــهــم، فــاحــتــل

الــصــحــافــيــن، ومــنــهــم طــونــي مــهــنــا وشــربــل 
زيادة.

ــد الــتــكــهــن بــنــجــاح أو فشل  ال يــســتــطــيــع أحــ
عكو  الكاتب  يــؤكــد  الشهبندر«،  »بــنــت  قصة 
ــــــه عـــــاد إلـــــى حــقــبــة 

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ ــربـــي الــ ــعـ »لـ ـــ لـ

الــتــاســع عشر،  الــقــرن  بــدايــة  تاريخية تسبق 
األولــى.  العاملية  الحرب  بداية  إلــى  وال تصل 
السابقة  الــتــاريــخــيــة  أعــمــالــه   

ّ
أن فــبــاعــتــقــاده 

ه كتب للدراما العصرّية 
ّ
تشفع له. مع العلم أن

ــه الــيــوم ســيــبــدأ بــدايــة فعلية 
ّ
نــصــوصــًا، لــكــن

من خال »واليــة بيروت العثمانية« بحسب 
أحــــداث املــســلــســل الــتــي اتــخــذت مــن الــعــنــوان 
محورًا لها، عبر قصة حب جارفة، ممزوجة 
ــار. ال يــخــفــي عـــكـــو فــي  ــكــــســ بـــالـــتـــحـــّدي واالنــ
 هـــنـــاك إســـقـــاطـــات عــلــى واقــعــنــا 

ّ
حـــديـــثـــه، أن

الــيــومــي الــحــاضــر، يــقــول: »لـــم أبــتــعــد كثيرًا، 
فــالــخــيــر يــبــقــى خـــيـــرًا واملــــكــــائــــد ال تــلــغــيــهــا 
ــب مني 

ّ
 ذلـــك تــطــل

ّ
ــمــا أعــتــرف أن

ّ
الــســنــوات، إن

 مــع تــلــك الحقبة«. 
ً
أبــحــاثــًا طــويــلــة وتـــواصـــا

واســتــعــان املــنــتــج بــأربــعــة خــبــراء تاريخين 
كانت  التي  التاريخية،  املرحلة  هذه  لتوثيق 
ــســّمــى حينها »بـــاد الـــشـــام«، وفـــق واليـــات 

ُ
ت

»املسلسل  عــكــو،  يتابع  بــيــروت.  واليـــة  منها 
 فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 

ً
ســـيـــصـــور كــــامــــا

 أن يجد املسلسل املــكــان الــذي 
ً
بــيــروت«، آمــا

يليق به بن الدراما. وعن اللهجات املعتمدة 
ــــول: »كــــــل مـــمـــثـــل ســيــتــحــدث  ــقـ ــ ــــي الـــعـــمـــل يـ فـ
بلهجته هــو. سوريًا كــان أو لبنانيًا، ال فرق 

 الواليات كانت 
ّ
بالنسبة لنا«. ويشير إلى أن

كثيرًا من  الحقبة، ورســمــت  تلك  فــي  واحـــدة 
 قصة »بنت الشهبندر« 

ّ
القصص، معتبرًا أن

واحــــدة مــن تــلــك الــقــصــص الــتــي ال يــمــكــن إال 
الوقوف عندها ونقلها بعمق إلى املشاهد.

ــار فــــأوضــــحــــت لـــ  ــمـ ــعـ أّمـــــــا املـــمـــثـــلـــة ســــافــــة مـ
ها وافقت على املسلسل 

ّ
»العربي الجديد«، أن

ــهــا ال 
ّ
تــهــا لــلــنــص. هــي الــبــطــلــة لــكــن بــعــد قــراء

تريد االعتراف ببطولتها قائلة: »أنا أكمل مع 
عدد من األبطال املسلسل. لكن إن شئت، أنا 
التي  الشهبندر  لبنت  املــحــوريــة  الشخصية 
تبحث عن األمن واألمان والحب والتحديات«. 
وتــتــابــع ســـافـــة، »دوري جــيــد واقــتــنــعــت به 
الزمن  لفترة من  أدوارًا  لعبي  الرغم من  على 
 
ّ
ما يسمى بالدراما العصرّية. وأشارت إلى أن
 آخر، لكنها لم توقع عليه بعد، 

ً
هناك مسلسا

وسُيصّور بن بيروت ودمشق. لكنها تعّول 
وترسم  الجديد  املسلسل  فــي  املــشــاركــة  على 
بــقــدرة  أثـــق  أن  ــروري  ــ بشغفها نــجــاحــه، »ضـ

املخرج«.
 
ّ
»لعربي الجديد«، أن لـ ويؤكد مفيد الرفاعي 
السائدة حاليًا،  األعــمــال  يسير عكس  العمل 
الــرفــاعــي يــعــّول كــثــيــرًا عــلــى مشروعه   

ّ
إال أن

الذي يعتبره مختلفًا عن املتداول في الساحة 
الــفــنــيــة الـــدرامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــيـــوم. لـــم يشأ 
املــنــتــج املــتــحــمــس ألعــمــالــه الــكــشــف عــن كلفة 
نتوفق،  رب  »يــا  بالقول  واكتفى  العمل،  هــذا 

أهم من كل شي«.
تـــدور أحـــداث املسلسل فــي لــبــنــان، فــي القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويروي 
قصة حــّب تــجــري أحــداثــهــا فــي تلك الحقبة، 
العثمانية،  الــدولــة  انهيار  بــدء  مــع  وتحديدًا 
ــى. »بنت  ــ وقــبــل بــدايــة الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
الشهبندر«، من بطولة قصي خولي، سافة 
معمار، قيس الشيخ نجيب، رفيق السبيعي، 
مــنــى واصـــــف وديـــمـــة الـــجـــنـــدي. ومــــن لــبــنــان 
أحمد الزين، سميرة بارودي، فادي إبراهيم، 
مــجــدي مــشــمــوشــي، طــونــي عــيــســى، جيسي 
ــّبـــود،  ــبــــده، عـــصـــام بــــريــــدي، ديــــامــــان بـــوعـ عــ
ا، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، 

ّ
طوني مهن

شربل زيــاده، محمد فوعاني، طوني حّجي، 
ــانــــي وغــــيــــرهــــم. ويـــخـــّصـــص  ــاتــــاشــــا شــــوفــ نــ
ألزيــاء  كبيرة  ميزانية  الرفاعي  مفيد  املنتج 
 من حيث 

ً
املمثلن، كي يكون العمل متكاما

الشهبندر«  »بنت  وُيــعــّد  واملــضــمــون.  الشكل 
أشـــبـــه بــســيــنــاريــو مــــــــؤّرخ،  ُكـــتـــب  بـــإشـــراف 
الذين  اللبنانين،  املــؤرخــن  كــبــار  ومتابعة 
واالجتماعية  السياسية  التفاصيل  يعرفون 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــلــك الــحــقــبــة مـــن تــاريــخ 
لبنان. لذلك ستكون بعض املشاهد أقرب ما 
تكون إلى الواقع، من حيث العادات والتقاليد 

التي كانت سائدة.

فندراما

سينماحكواتي

القاهرة ـ العربي الجديد

أعـــــرب املـــخـــرج املـــصـــري أمـــيـــر رمــســيــس عن 
القاهرة«  »بتوقيت  فيلمه  باختيار  سعادته 
لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات مــهــرجــان دبــــي في 
قامة في اإلمــارات، 

ُ
دورتــه الحادية عشرة وامل

ضــمــن فــعــالــيــات قــســم »لـــيـــال عــربــيــة«. وكـــان 
ــن تـــصـــويـــر الــفــيــلــم  ــ ــد انـــتـــهـــى مـ ــ رمـــســـيـــس قـ
مــنــذ فــتــرة وجــيــزة. وفـــي تــصــريــحــات خاصة 
عن سعادته  أمير  أعــرب  الجديد«،  »العربي  لـ
عّد األولى له في مهرجان 

ُ
بهذه املشاركة التي ت

دبي، واصفًا  املهرجان بالـ »ذو تاريخ عريق«، 
مشددًا على أهمية اختيار هذا الفيلم تحديدًا 
والـــذي شــارك بــه كــّم مــن النجوم الكبار، مثل 

نور الشريف وميرفت أمن وسمير صبري. 
ــن كــيــفــيــة اخــتــيــار الــفــيــلــم لــلــمــشــاركــة في  وعــ
إدارة  بــه  أمــيــر كيف اتصلت  املــهــرجــان، روى 
تصوير  مــن  انتهائه  بعد   

ً
مباشرة املهرجان 

إلــــى فــســحــٍة مــتــرامــيــة عــلــى أطـــــراف املــديــنــة. 
يـــبـــدو املــشــهــد مـــن فــــوق ملـــربـــعـــات الــبــاطــون 
ــغـــو« حـــيـــث بــعــثــر  ــيـ ــلـ املـــتـــاصـــقـــة كــلــعــبــة »الـ
مــكــعــبــاتــهــا طــفــل فـــي طـــور الــنــمــو. مــرّبــعــات، 
مــســتــطــيــات، وأشـــكـــال هــنــدســيــة عــشــوائــيــة 
ق فضاء املدينة تناجي الريح العابرة. 

ّ
تتسل

نـــا. حــرش  أشـــبـــاح اإلســـمـــنـــت تـــجـــوب ســـمـــاء
باألنفاس.   

ّ
 ملدينة تكتظ

ٌ
 وحــيــدة

ٌ
رئــة بيروت 

ــن املـــاء 
ّ
ــحــســن فــعــل الــتــقــنــن. تــقــن

ُ
مــديــنــتــي ت

ن الهواء. مدينتي تخرج 
ّ
والكهرباء، ال بل تقن

مـــن الـــحـــرب إلــــى الــســلــم، ثـــم إلــــى االخــتــنــاق. 
فك 

ْ
يــصــدح الـــراحـــل وديـــع الــصــافــي: »رح حل

، أي غصٍن 
ً
مــهــا لكن  يــا عصفور«،  بالغصن 

ــرة أخــــرى.  ــ ــذا؟ لــقــد أصـــبـــح لــلــعــصــفــور ذاكــ ــ هـ
تنقرض.  الــتــي  بالشجرة  عاقته  عــن  اســألــه 
لقد نسي العصفور الغصن. ذاكرة العصفور 
أنك  لــدرجــة  تعرفها  الكهرباء.  أســاك  تعرف 
تخال العصافير عناكب جاثمة على شبكات 
ـــفـــات الـــحـــرب. 

َّ
ــه تـــعـــرف ُمـــخـــل ــرتــ عـــمـــاقـــة. ذاكــ

تعرف تلك الثقوب على جدران األبنية، التي 

زياد توبة

 خرجت من الحرب إلى السلم املأزوم. 
ٌ
مدينة

ل 
ّ
قــة. يتمث خــرجــت إلـــى زمـــن الـــحـــروِب املــتــفــرِّ

املشاهد  كتلك  سينمائي  بمشهٍد  هــاجــســي 
الــتــي يــركــبــهــا املـــخـــرجـــون فـــي أفــــام الــرعــب. 
ــة وإنـــــــــــارة خـــافـــتـــة وخــــيــــاالت  ــ ــنـ ــ خـــلـــفـــيـــة داكـ
متموجة وأصــوات تزيد وتيرة القلق. أشعر 
 األبــنــيــة اإلســمــنــتــيــة املـــنـــثـــورة مــديــنــة لن 

ّ
أن

 عــــن الــــخــــروج عــــن صــمــتــهــا 
ً
تـــتـــوانـــى لـــحـــظـــة

ها ستحبو بنفسها نحو البحر 
ّ
لتمشي. كأن

عــنــد أطـــــراف املـــديـــنـــة. لــقــد ضـــِجـــرت. ستقف 
األفــق.  عند  املستريح  السحاب  ل  تتأمَّ  

ً
بــرهــة

 نهاية الحرب والسلم. 
ً
سترمي نفسها معلنة

 هذا املساء.
ً
ستنام املدينة عارية

ــق طـــائـــرة الــــرّكــــاب عــلــى عــلــو منخفض 
ّ
تــحــل

جه 
ّ
 مــن صــوب البحر. تت

ً
فــوق بــيــروت قــادمــة

لاطاع  نسخة  إرســـال  منه  وطــلــبــوا  الفيلم، 
على املضمون. وجاء خبر مشاركة الفيلم في 
أّمــا  قليلة.  أيـــام  مــهــرجــان دبــي بعد  فعاليات 
عــن وجـــود أفـــام مصرية أخـــرى مشاركة في 
 هناك فيلمًا آخر من 

ّ
املهرجان، أوضح أمير أن

مصر هو »قدرات غير عادية« للمخرج الكبير 
داوود عبد السيد.

مــــن نــاحــيــتــهــا قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة مـــيـــرفـــت أمـــن 
ها تحب دولة اإلمارات 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

جــدًا، وتحرص على تلبية طلب املشاركة في 
أي حدث فور تلقيها أّي دعوة. فمشاركتها ال 
تنحصر بمشاركة فيلمها في مهرجان دبي، 
الــذي حضرت عــددًا من فعالياته من قبل، بل 
ــاراتــــي من  ملــا يــربــط الــشــعــبــن املــصــري واإلمــ
ــهــا لــن تنسى 

ّ
عــاقــات طيبة. وشـــّددت على أن

وقــفــة اإلمــــــارات املــحــتــرمــة بــجــانــب مــصــر في 
 على تقارب الشعبْن املصري 

ّ
أزمتها، ما يدل

واإلمـــــاراتـــــي. وتــحــدثــت مــيــرفــت عـــن فيلمها 
 هـــذا العمل 

ّ
: »إن

ً
الـــقـــاهـــرة«، قــائــلــة »بــتــوقــيــت 

ــــى الــســيــنــمــا  ــــدت إلـ ــــي عـ ــ
ّ
عـــزيـــزعـــلـــى قــلــبــي ألن

مـــن خــالــه بــعــد حــالــة »يـــــأس« وانــقــطــاع عن 
إلى استحضارها ذكريات  التمثيل«. مشيرة 
أفـــام األبــيــض واألســــود خـــال وجــودهــا مع 
نور الشريف وسمير صبري. ووصفت مؤلف 
الفيلم ومخرجه أمير رمسيس بالواعد، الذي 
فله رؤية  ينتظره مستقبل سينمائي عظيم. 
قائلة:  وأنــهــت كامها  واســـع.  أفــق  ذات  فنية 
»أمير من الدماء الشبابية الجديدة التي ال بّد 

من الدفع بها إلى األمام«.

ذاكرة  املتقاتلن.  النار بن  أحدثتها رشقات 
سقطت منها صورة الشجرة. لقد 

ُ
العصفور أ

بتنا بحاجة لتقييد العصافير وشّدها نحو 
 
ٌ
 رمادية

ٌ
مدينتنا، تحسبًا من هجرتها. مدينة

شــاحــبــة ال تملك الــقــدرة عــلــى املــراكــمــة بغية 
املياه  تعبر  مصفاة  ها 

َّ
كأن شــيء.  أي  تطوير 

 بــعــمــارٍة ال 
ٌ
مــن خــالــهــا دون أي أثــــر. مــديــنــة

 متهالكة 
ٌ
دة. عمارة تنتمي إلى أية هوية محدَّ

وعمارات زجاجية حديثة هشة. أحياٌء مرّممة 
ق وأحياٌء منسية غابرة ترزح 

ّ
تصطنع التأن

تــراثــي«. مدينة  تحت يافطة »حــي ذو طابع 
الــدوام إلى تقعيد الشواذ فيها.  تسعى على 
ال قاعدة لإلعمار وال قاعدة لنظام السير وال 
للتشجير وابتداع املساحات العامة.  مدينة 
تخالف قوانن الوجود، فما بالك إذا خالفت 
قواعد التنظيم؟ مدينة تلهث بسكانها وبما 

حملت على ظهرها.
 متاصقة. 

ً
تقف األبنية اإلسمنتية متراصفة

 لــلــخــروج مـــن املــصــيــر املــحــتــوم. 
ً
تـــدّبـــر حــيــلــة

إلــى جنب.  تقف كاألصدقاء في محنٍة جنبًا 
 فــيــمــا بــيــنــهــا عـــن مــخــاطــر هــذه 

ً
تــهــمــس لــيــا

املـــديـــنـــة. األبـــنـــيـــة تـــخـــاف هـــاجـــســـي، هــاجــس 
بأساك  وتتماسك  تتكاتف  تراها  االنتحار. 
 هـــذه األســـــاك وكــابــات 

ّ
 أن

ّ
الــكــهــربــاء. تــظــن

الــصــحــون الــاقــطــة هـــي أذرع األبــنــيــة. أذرع 
اإلعانات  أثــواب  ترتدي   

ٌ
أبنية تتعانق.  بها 

التجارية لتستر عورة التقادم وقبح املدينة. 
 تتحّن الفرصة املناسبة لنزهة أخيرة 

ٌ
أبنية

صوب البحر.

»بتوقيت القاهرة« في فعاليات دبي السينمائيمدينة العصافير المقيَّدة
يؤرقني هاجس يالزمني 

منذ زمن. هاجٌس يتعلَّق 
ببيروت، التي ما برحت أن 
نفضت عنها غبار الحرب 
األهلية حتى مضت إلى 

إعادة اإلعمار.

يخفي بعض النجوم 
حقيقة مرضهم خوفًا 

على نجوميتهم من 
نظرات التعاطف، فيما 

يكشف آخرون بكل 
صراحة ووضوح عن 

حقيقة ما يعانون منه

اختير فيلم »بتوقيت 
القاهرة« للمخرج أمير 

رمسيس للمشاركة في 
فعاليات مهرجان دبي، 

وقد ضّم الفيلم نخبة 
من النجوم المصريين

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يت الفنانة معالي زايد عقب 
ّ
وف

ُ
قبل أسابيع ت

الراحلة  وكــانــت  الــســرطــان.  بــمــرض  إصابتها 
ــــرض وســط  ــديـــدة مـــن املـ قـــد عـــانـــت لــشــهــور عـ
ــٍم ونــفــي املــقــربــن منها عــن إصــابــتــهــا بــه. 

ّ
تــكــت

ــن مـــوقـــف الــنــجــمــة  يــخــتــلــف مـــوقـــف مــعــالــي عـ
سنوات  منذ  أصيبت  التي  شريهان  املصرية 
عديدة بالسرطان أيضًا، لكنها لم تخِف األمر، 
التحرير خال  ميدان  في  ها صّرحت 

ّ
أن حتى 

مشاركتها بثورة 25 يناير للمطالبة بإسقاط 
الـــرئـــيـــس املــــصــــري األســــبــــق مـــحـــمـــد حــســنــي 
مبارك، وقالت »أتمنى التبرع بدمي للجرحى، 

ولكن لألسف دمي متسرطن!«.
وألنــه دئمًا واضـــٌح وصــريــح مــع جمهوره، لم 
 
ً
يــتــواَر النجم املــصــري خــالــد الــصــاوي خجا

الكبد. إذ أعلن  من إصابته بفيروس سي في 
عن مرضه عبر حسابه الشخصي على تويتر 
وفايسبوك، من دون أن يخشى على نجومّيته. 
وكعادته في السخرية من الواقع سخر خالد 
: »املـــرض لــن يقتلني، بــل أنا 

ً
مــن مرضه قــائــا

الـــذي سأقتله وســـوف أمــســك بــالــفــيــروس من 
الدموية«.  أوعيتي  قفاه وأشنقه على جــدران 

 على ارتفاع معنويات خالد الذي نشر 
ّ

ما يدل
مــؤخــرًا صــورًا لــه خــال احتفاله بعيده الـــ 51 
في املستشفى، مرتديًا الجلباب الذي يعشقه. 
وســـط حــالــة مــن الــغــمــوض فــي اإلفـــصـــاح عن 
حقيقة مرضه، نشر املنتج محمد العدل صورًا 
الــعــدل، وهــو في رحلة  الفنان سامي  لشقيقه 
عاجية في أملانيا عاد منها أخيرًا. واملفارقة 
هــي فــي الــتــصــريــحــات املــنــســوبــة إلـــى ســامــي، 
الــتــي تــؤكــد أنــبــاء إصــابــتــه بجلطة فــي الــقــدم، 
كان قد أهملها منذ عدة سنوات ليقرر مؤخرًا 
 

ّ
إال الــازم والتخلص منها.  للعاج  الخضوع 

أثــر  أّي  تــداولــهــا ال تظهر  تــم  الــصــورالــتــي   
ّ
أن

لــلــجــراحــة عــلــى قــــدم الـــفـــنـــان، لــيــنــضــم ســامــي 
العدل بذلك إلى قائمة النجوم الذين يتكتمون 

على حقيقة مرضهم.
املصري  النجم  مــرض  رافـــق  الــغــمــوض نفسه 
نــور الــشــريــف، الـــذي أصـــّر على إخــفــاء مرضه 
ــلـــة، لـــتـــؤكـــد ابـــنـــتـــه عـــبـــر مـــواقـــع  لـــشـــهـــور طـــويـ
 والـــدهـــا ال يعاني 

ّ
أن الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 

أيــة أمـــراض، بل يسافر إلجــراء تحاليل طبية 
عديدة  شهور  مــّرت  صحته.  على  لاطمئنان 
قبل أن يؤكد الشريف في تصريح تلفزيوني، 
ل ماء تحت الرئة وتم 

ّ
ــه كان يعاني من تكت

ّ
أن

الشريف تجدد مؤخرًا من  عاجه. لكن سفر  
دون معرفة األسباب. 

ــا الــنــجــم املـــصـــري هــانــي شـــاكـــر، فــقــد عــاش  أمـ
الوحيدة  ابنته  مــرض  لحظات صعبة بسبب 
دينا، فتم التكتم في بداية األمر على إصابتها 
عن  أفصح  ما  لكن شاكر سرعان  بالسرطان. 
الشيوخ  أحــد  مــن  طلبه  بعد  مرضها  حقيقة 
 على إحدى الفضائيات، 

ً
الدعاء البنته مباشرة

، لكن دينا 
َ
الدعاء أيضا الجمهور  يــردد  حتى 

توفيت بعد فترة.   أّما الخبر األبرز الذي شّكل 
الفنان  إصــابــة  فكان خبر  للجمهور،  صــدمــة  
بالسرطان.  حلمي  أحمد  املــصــري  الكوميدي 
ــادى إعـــــان الــخــبــر الــنــهــائــي،  ــفـ لــكــن حــلــمــي تـ
وبقي في الواليات املتحدة لفترة حتى طالته 
مفادها  زكــي شائعات  الفنانة منى  وزوجــتــه 
أنــهــمــا أنــجــبــا طــفــلــهــمــا الـــثـــانـــي فـــي أمــيــركــا، 
لم يدافع  الجنسية األميركية.  للحصول على 
حلمي عــن نفسه، ولــم يــعــرف أحــد أن حقيقة 
وجـــــوده وزوجـــتـــه فـــي أمـــيـــركـــا، كــانــت بــهــدف 
الــعــاج مــن الــســرطــان الـــذي أصــابــه بالعمود 
الفقري، وقد تم استئصاله مؤخرًا.عاد حلمي 
إلى مصر برفقة زوجته التي تم الكشف أيضًا 
عن إصابتها بفيروس نادر يدّمر خايا الدم.

تراجيديا شامية 
بنكهة لبنانية

)Getty( ميرفت أمين

بعد إطالق عدد من األعمال الدرامية الخاصة بموسم رمضان 2015، يبدو أن المنتج األردني 
مفيد الرفاعي يتجه نحو عمل تاريخي درامي مشترك بين لبنان وسوريا، يبدأ تصويره هذا الشهر

أمراض النجوم

اصطباحة

بالل فضل

■ عندما تشتعل الفتنة، يلعن الناس َمن أيقظها وَمن يحاول أن يطفئها 
أيضًا. 

َمن  كــل  أهلك  هّم 
ّ
الل مــن قلوبنا  لــو دعــونــا  أننا  املـــّرة  الحقيقة  ■ وتبقى 

أساء إلى نبينا، وصادف ذلك الدعاء ساعة استجابة، سينقرض غالبية 
املسلمني من البشرية. 

ــدان الــشــعــبــي  ــوجــ ــ ــــأب فـــي ال ■ أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى الـــصـــورة املــرتــبــطــة ل
بالعائلة ومصيرها  ويعبث  األخطاء  ويدمن  »يهرتل«  الذي  بالشخص 
ويظلم أفرادها، هو أنه كلما فعل حاكم الشيء نفسه بشعبه وعارضه 

أحد، وجد املاليني يقولون له »اعتبره زي أبوك«. 
أبــرز مشاكل الحياة فــي زماننا هــذا، أنــك كرجل تعرف أنــك ال  ■ مــن 
، ومع ذلك 

ً
تنتظر حادثًا سعيدًا، ألنك ال يمكن بيولوجيًا أن تكون حامال

ال يفارقك الشعور بالغثيان أبدًا. 
■ نظرت إلى ابنتي الصغيرة بحٍب غامر وكتمت رغبة ملّحة في البكاء 
من فرط الشجن، ثم سألت نفسي: »يا الله هل سأعيش حتى يأتي اليوم 

الذي تكبر فيه ألقول لها: قومي اعملي لي شاي«. 
الذين ينامون  الذين يتحدثون بحرقة عن  الله، كل  يا أخي سبحان   ■

دون عشاء، يتعشون كل يوم قبل النوم. 
يــومــًا مــا لآلخرين  إلـــى منبر سيسمح  ل نفسه  ُيـــَحـــوِّ الـــذي  الــكــاتــب   ■

باالعتالء عليه. 
■ هــنــاك أوطـــــان تــســاعــدك عــلــى أن تــحــلــم بـــالـــوصـــول فــيــهــا إلــــى قمة 
لقاع  بــأن تعرف فيها نهاية  أوطـــان تجعلك تحلم فقط  املــجــد، وهــنــاك 

»البكابورت«. 
ب على أذاها، ليس 

ّ
■ إذا كنت ال تحب الكالب، فأنت تعلم أنك لكي تتغل

ب أي تواصل بالعني معها وأن تتجاهلها تمامًا لكي 
ّ
عليك إال أن تتجن

ال تشعر أنك مهتم بها، مهما عال نباحها وهياجها، وهو املنهج نفسه 
الذي سيفيدك جدًا إذا استخدمته مع بعض اإلع.. الميني. 

بــأدب  التحلي  »ضــــرورة  جملة  إلــى  استمعت  كلما  ــام:  األيــ علمتني   ■
الحوار«، وهي ترد في أي تصريح رئاسي، أن أقوم على الفور بتجديد 

التوكيل للمحامي. 
■ هل أنا وحدي الذي أضحك ضحكة خبيثة عندما أقرأ بعض ترجمات 
املصطلحات اإلنجليزية املوجودة في أجهزة الكمبيوتر إلى العربية، خذ 
عندك على سبيل املثال ال الحصر جملة مثل )عرض الحجم الكامل(، 

و)وضع املستخدم(، هل املشكلة في الترجمة أم في دماغي؟
ص الشخصية املصرية وطريقة 

ّ
■ ال يوجد إبداع فني استطاع أن يلخ

تفكيرها في شتى مناحي الحياة أكثر من حوار »كل ما أشده يلسعني.. 
طيب بتشده ليه؟.. عشان يلسعني«. 

■ ومّما يبهج النفس أن تتذكر أنه ما زالت هناك أجيال قادمة سيأتي 
عليها اليوم الذي تشعر فيه باالرتباك عندما تسمع كلمة »نكهة« ألول 

مرة. 
ال  الحياة  في  إقبال  على   

ّ
تــدل واسعة  بابتسامة  الصحافي  ■ سألني 

ُيكتب على  أن  »مــاذا تحب  الحياة بعد  لم تقبل عليه  َمــن  إال  به  يتمتع 
قبرك؟«، قمعت كل رغباتي الشريرة في السخرية من سذاجة السؤال 
وجالفته، وقــررت أن أجيب على »قــّد« السؤال فقلت: الحقيقة لم أفكر 
بعد فــي إجــابــة لــهــذا الــســؤال املــهــم، لكن ربــمــا أستعير إجــابــة الــروائــي 
اليوناني الشهير نيكوس كازانتزاكيتس الذي قال: أحب أن ُيكتب على 
قبري »ال أخشى شيئًا وال آمل شيئًا، أنا إنسان حر«. باخت حماسة 
الصحافي وقال لي: »جميل، لكن هل يمكن أن تقول شيئًا يخصك أنت 
وال يكون مستعارًا من أحد، قلت بعد تأمل قصير: أحب أن يكتبوا على 
قبري »ممنوع التبّول«. ضحك ضحكة عصبية ليداري خيبة أمله في 
اإلجــابــة، وقــال لــي: إجابة ســاخــرة، لكن املــوضــوع الــذي أكتبه موضوع 
جاد. قلت لكي أنهي املأساة التي وضعت نفسي فيها بالرد عليه: طّيب، 
هل يمكن أن تخبرني بنموذج من إجابات َمن شاركوا في موضوعك 
التي  املــأســاة  لكي ينهي   منطقيًا 

ً
ذلــك حــال ي أستفيد منها، فوجد 

ّ
لعل

قالت:   هناك إجابة 
ً
: يعني مثال

ً
قائال فــرد  وضــع نفسه فيها بسؤالي، 

 بحماس: 
ً
أحب أن ُيكتب على قبري »على األقل حاولت«، فقاطعته قائال

األقــل  »على  قبري  على  ُيكتب  أن  أحــب  إجــابــتــي:  إذن ستكون  جميل، 
حاولت إقناع الجميع أال يتبّولوا على قبري«.

سفاسف األمور

belalfadl@hotmail.com

فنون وكوكتيل

أسرة المسلسل في لقطة جامعة )العربي الجديد(الكاتب هوازن عّكو والنجمة سالفة معمار

بتنا بحاجة لتقييد العصافير )رسم زياد توبة(

)Getty( الفنان أحمد حلمي

)Getty( الفنانة الراحلة معالي زايد

)Getty( الفنان نور الشريف
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سيصيح عند نهاية عشاء دعا إليه بعض 
ك نفسي، كي 

ُ
تمال أطيق  أعد  »لم  أصدقائه: 

أكــــون مــثــلــهــم، وال أفــعــل مـــا يــحــلــو لـــي. هــذا 
املــســاء، ســأســتــرخــي. لــن أجــلــس كــمــا يجب، 
ــه، خــال  ــوتـــي!«. وســيــكــشــف أنــ وســـأرفـــع صـ
سفره إلى باريس، فوجئ بامرأة وقد سّمت 
»كــونــت«. وما  كلبه  »بــاشــا«، فسّمى  كلبها 
ي للمثال 

ّ
ق هو الحضور الكل

ّ
ز هذا التمز

ّ
يعز

الغربي. وهو ما سيدفع مهندسًا شابًا إلى 
التعبير عن غيظه من ذلــك، بقوله: »لــم أعد 
أحتمل. في املدرسة كانوا يقولون لنا: إنهم 
أفــضــل. فــي املــنــزل، كــانــوا يقولون لنا: إنهم 
ا نراهم في كل مكان، في األفــام، 

ّ
أفضل. كن

في املجات...«.
»جودت بك وأوالده« رواية عائلية تبدأ في 
مطلع القرن العشرين وتنتهي عشية انقاب 
في السبعينيات. ثاثة أجيال تعبر أمامنا، 
الــروايــة سيكولوجية  ومــع ذلــك تبقى هــذه 
بالكاد  ــــداث  األحـ تــاريــخــيــة؛ ألن  أكــثــر منها 
تــتــدخــل فـــي قــــدر شــخــصــيــاتــهــا الــرئــيــســيــة. 
التاريخ،  أكثر من  الهوية،  وبالتالي، تشّكل 

الوالد،  الطويل.  السردي  النص  هذا  محور 
ــــودت بــــك، حــقــق طــمــوحــه فـــي أن يصبح  جـ
تــاجــرًا ثــريــًا. تــجــّرأ عــلــى مــمــارســة الــتــجــارة 
رغم أنه ليس يونانيًا أو أرمينيًا، واستطاع 
بــفــضــل نــجــاحــه فــي عــمــلــه الـــــزواج مــن ابنة 
بــاشــا. لــكــن ســذاجــة هـــذا الــرجــل، الـــذي أراد 
تــأســيــس عــائــلــة كــتــلــك الــتــي قــــرأ عــنــهــا في 
كــتــاب الــلــغــة الــفــرنــســيــة أثــنــاء الـــدراســـة، لن 
تــحــول دون شـــعـــوره بــالــعــزلــة. فـــــأوالده لن 
السن سيبعده  عاته، وتقّدمه في 

ّ
يلّبوا توق

تدريجيًا عن عالم األعمال.
ــن فــي هــذا 

َ
ــا وتــركــيــا تـــبـــدوان نــقــيــض ــ أوروبـ

الــعــمــل. مــهــنــدس أملـــانـــي، يــعــمــل فــي تــركــيــا، 
يــــؤّكــــد: »جــمــيــعــنــا غــيــر مــهــّيــأ لــلــبــلــد الـــذي 
يعيش فيه. ما إن يسكنكم الشيطان، ما إن 
تلمس أنوار العقل روحكم، حتى تصبحوا 
ــاء. ومــهــمــا فــعــلــتــم، ســتــبــقــون غـــربـــاء«.  ــربـ غـ
ــة هـــي الــتــمــثــيــل الـــدقـــيـــق واملــنــهــجــي  ــروايــ الــ
 ،

ً
لهذا القول. رفيق، أحد أبناء جــودت، مثا

ــــاذا  ــه هــــولــــدرلــــن: »ملـ تــ ــراء ــــدى قــ يــســتــنــتــج لـ
أيضًا  هـــذا  تــركــيــا؟  فــي  الفلسفة  إلـــى  نفتقر 
ــق بــالــعــقــل. في 

ّ
ضــــــروري... هــنــا األمــــر يــتــعــل

أثينا، كان العقل أساس كل شيء... ال شيء 
تركيا«. وبسرعة، يشعر رفيق  مشابهًا في 
تــوازنــه، كما  ُيفقده  بــفــراغ كبير فــي حياته 
يــشــعــر بــــأن عــمــلــه وعــائــلــتــه يــشــّكــان عبئًا 
عليه. يتخّيل إصاحات لبلده لكنه ال يملك 
يها، علمًا 

ّ
القدرة على دفع مجتمعه إلى تبن

أنــه يــعــارض الــلــجــوء إلــى الــقــوة: »أن ُيجبر 
ي الحداثة والتقّدم 

ّ
مجتمع أبناءه على تبن

بالقوة، أليس خطأ؟ أمثلة الجديد املجلوب 
إلـــى الــشــعــب بـــاإلكـــراه كــثــيــرة فــي تاريخنا، 

لكن ملاذا الدفاع عن ذلك اليوم؟«.
عــمــر، صــديــق رفـــيـــق، يـــرى نــفــســه »فــاتــحــًا«: 
أبــدًا  قـــادرًا  مُت كثيرًا مــن أوروبـــا. لسُت 

ّ
»تعل

على أن أكون شخصًا مثل سائر الناس هنا. 
، وأن هذه 

ً
مُت أنني أملك حياة

ّ
في أوروبا، تعل

الحياة قصيرة«. لكنه ييأس بسرعة، بدوره، 
ر إصاحه: »هنا، في 

ّ
مستنتجًا أن البلد يتعذ

إما   ]...[ بشيء.  أن نصّدق  يمكننا  ال  تركيا، 
الجميع، وإمــا ال نؤمن  بالخالق مثل  نؤمن 
بــشــيء. ألن كــل شــيء زائـــف. كــل شــيء مجّرد 

تقليد نشتّم فيه الكذب، الخبث، الغش«.
الذهنية األوروبــيــة داخــل املجتمع  تتغلغل 
الــتــركــي بــواســطــة الــفــرديــة. عــثــمــان، شقيق 

أنطوان جوكي

ِلــــَم نــحــن فـــي الــحــالــة الــتــي نحن 
فيها؟ إنــه الــســؤال الـــذي تطرحه 
الكاتب  روايــة  معظم شخصيات 
التركي أورهــان باموك األولــى، »جــودت بك 
وأوالده«، التي صدرت ترجمتها الفرنسية 
الـــبـــاريـــســـيـــة.  غـــالـــيـــمـــار«  »دار  عــــن  أخــــيــــرًا 
ــذا الــعــمــل الــضــخــم  ـــرًا« ألن هــ ــيـ ــقـــول »أخــ ونـ
ــل 

َ
)750 صــفــحــة( هــو الــوحــيــد الــــذي لــم ُيــنــق

إلـــى الــلــغــتــن الــفــرنــســيــة واإلنــجــلــيــزيــة، إثــر 
نيل صاحبه جــائــزة نــوبــل عــام 2006، رغم 
تضّمنه معظم املوضوعات التي سيقاربها 

باموك في رواياته الاحقة.
ِلَم نحن في الحالة التي نحن فيها؟ تساؤل 
طول  على  مختلفة  ــُرق 

ُ
بــط الــكــاتــب  يطرحه 

الــــروايــــة لــلــتــعــبــيــر عـــن ضــيــق شــخــصــيــاتــه 
إلى  من كونها تركية، وبالتالي عن توقها 
ــي، يــظــهــر في  ــ »نـــمـــوذج« حــيــاة آخــــر، أوروبــ
ر بلوغه، حتى للنخبة 

ّ
النهاية كهدٍف يتعذ

ــن بــاشــا،  ــو ابــ ، وهــ
ً
ــثـــا ــك، مـ مــنــهــا. ســعــيــد بــ

مازن معروف

ـ 1852( لم  نــيــقــوالي غــوغــول )1809  أعــمــال 
ب من أجل روسيا فقط. إنها استعارات 

َ
كت

ُ
ت

للكاتب مهمة  كـــان  آخـــر. وإذا  لــواقــع  كــبــرى 
محددة، فإن غوغول أخذ على عاتقه النفخ 
فــي شــقــوق طبقة اجتماعية زائــفــة ونــافــذة. 
بآلياتها،  عارفًا جيدًا  نفسه  هو  كــان  طبقة 

كونه آتيًا من عائلة أوكرانية إقطاعية.  
وإذا صح القول بأن كل كاتب هو بالضرورة 
شخص منزعج من شيء ما، فإن غوغول، في 
 انزعاجه في قوالب 

َ
غ ما تعلق بقصصه، فرَّ

أمــا مسرحياته  لغة ســاخــرة، حــادة وأنيقة. 
يركض،  بــإيــقــاع  مــتــوتــرة،  لغة  فيها  فعَكس 
ــاورة الــــقــــارئ، تــمــســك به  ــنــ وال يــكــف عـــن مــ
الــواقــع، ممسوخة  شخصيات مــأخــوذة عــن 
وكوميدية حد اإلهانة. كانت الفكاهة تسري 
ــان يــتــوق  ــه، أصــابــعــه وأحـــشـــائـــه، وكــ فـــي دمــ
أدبــيــة، فكتب  مــا يجعلها قماشة  إلــى فكرة 
يــفــّرغ هذا  إلــى بوشكن شاكيًا حاجته كــي 
الحس بالكوميديا الذي يعتريه. وردًا على 
ــد إلــيــه »أمــيــر شــعــراء« روســيــا  رســالــتــه، أوفـ
بضعة أسطر ستصبح في ما بعد مسرحية 

»املفتش العام«، أشهر مسرحياته.
ال تــســتــمــد نـــصـــوص غـــوغـــول فـــرادتـــهـــا من 
خــصــوصــيــتــهــا الـــروســـيـــة. فـــهـــي، كــكــل أدب 
مطلقة  خصوصية  على  تنطوي  ال  عظيم، 
أو حــــق حــــصــــري، وبـــالـــتـــالـــي قــــــــادرة عــلــى 
العادات  الثقافة، واختاف  اختراق فروقات 
االجــتــمــاعــيــة وآلـــيـــات الــحــكــم واملــنــظــومــات 

جودت بك
وأوالده 

ستبقون غرباء

الفرنسية  ترجمته  صدرت  الذي  وأوالده«،  بك  »جودت  األول،  الروائي  عمله  في 
تطلع  من  الناتجين  الفردية  والنزعة  الهوياتي  التمزّق  التركي  الكاتب  يصّور  حديثًا، 

أبناء مجتمعه إلى نموذج حياة أوروبي. شخصيات من أجيال ثالثة تسمح له بعبور 
سبعة عقود من تاريخ عائلة يتقاطع مع تاريخ تركيا الحديث ويعكس مساراته

في النصوص الصادرة 
حديثًا بالعربية، يصّور 

غوغول بسخرية فريدة 
أُطرًا اجتماعية وسياسية 

جامدة، محكومة 
بنوازع بدائية، كالجشع 

واإلقصاء

مختارات باللغة العربية تضيء على أهم أعمال الكاتب الروسي

رواية أورهان باموك األولى تختصر موضوعاته الالحقة

يبقى العمل سيكولوجيًا 
لعدم تدّخل األحداث 

في قدر شخصياته

يستحضر النص، بتسلسله 
الهادئ والمتواصل، عبور 

الزمن

باموك حين قال، لدى تسلّمه جائزة نوبل لآلداب عام  يبالغ أورهان  لم 
مشبعة  رواياته  فجميع  لمدينتي«.  الكئيبة  »النفس  كاتب  إنه   ،2006
ــي يــســتــشــّفــهــا في  ــت ــة ال ــكــآب ــال ب
إسطنبول ومن سّكانها. وبموشور 
وطنه  الـــروائـــي  يــتــأّمــل  ــة،  ــكــآب ال
فيسرد  نفسه،  على  المنقسم 
إرثها  بين  الممزقة  تركيا  حكاية 
من  الغربي،  والنموذج  اإلسالمي 
مشاعرها  تتراوح  شخصيات  خالل 
مجد  إلى  الحنين  بين  ثابت  بشكٍل 
اإلمبراطورية العثمانية والشك في 

مستقبل الجمهورية التركية.

إسطنبول الكئيبة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

مينه:  قرأنا سيرة حياته في كتاب حنا  تركيًا حني  ناظم حكمت  يكن  لم 
»نــاظــم حكمت وقــضــايــا أدبــيــة وفــكــريــة«. كـــان نــاظــم الــســجــني السياسي، 
افترقا  أنهما  والعاشق ملنور، زوجته )وقــد صدمت مشاعرنا حني عرفنا 
بعد خروجه من السجن(، واألممي العابر للهويات الوطنية. أما حني ترجمْت 
ا كمناضل وحسب، ال كمجدد في شعر 

ّ
مختارات من شعره، فقد اقترب من

اللغة التركية.
كان التاريخ، املكتوب منه، في دروس املرحلة الثانوية عن االحتالل العثماني، 
إلــيــه أجــدادنــا، يربض  الـــذي مضى  أو الشفهي، فــي تجنيد »الــســفــر بــرلــك« 
 بسرديات تفتقر إلى التشويق والرغبة في إعادة التعارف 

ً
متجهمًا ومثقال

مع الجيران، فيما أضافت التحالفات السياسية لألتراك حردًا ثقافيًا تسبب 
في توسيع الجفوة. غير أن عزيز نيسني سرعان ما تحول إلى »حّمى«، بعد 
ترجمة أولى مجموعاته القصصية وروايته »زوبك« إلى العربية. بدا نيسني 
اكتشافًا سعيدًا للقارئ السوري، وربما العربي، أنهى بضربات متتالية من 
قصصه الساخرة، قلق املسافة التاريخية بيننا وبني األدب والثقافة التركيني. 
وقد أقول بكثير من الجرأة إنه لم يحظ كاتب عربي، بحضور مماثل لعزيز 
نيسني في أحاديث البيوت. فمن املعتاد أن نلتقي كل يوم بمن يعيد تسمية 

األحداث، أو األشخاص، منسوبة إلى أحداث أو شخصيات في قصصه.
والناشر  املترجم  فتحت شهية  التي  اللذيذة  التتبيلة  غدا  نيسني  أن  أعتقد 
العربيني على املائدة األدبية التركية، وكان للروائي يشار كمال حصة القادم 
الجديد بعد نيسني. أظن أن انتشار يشار كمال في السبعينيات مستمد 
من ميوله اليسارية، ومن كتاباته الحافلة بشخصيات ذات منحى بطولي، 
كما في روايته »ميميد الناحل«. وبينما تمكن عزيز نيسني من خلق حالة 
القصصية  التجارب  من  العشرات  نشرت  إذ  الــســوري،  األدب  في  إبداعية 
التي انتمت إلى ما سمي األدب الساخر، بعد تسجيل حضوره، فإن كمال 
مضى دون أثر. كانت رواياته تفتقر إلى الدعم الفني القادر على خلخلة أو 
تحريض اإلبداع الروائي، ولم تكن حكمة الحياة، أو تجربة النضال، كافيتني 
م في سنن التجريب األدبي. وهو األمر الذي امتلكه بقوة 

َ
ملنح أدبه سمة املعل

كل من أورهان باموك ونديم غورسيل.
فعلى الرغم من الغموض الذي يلف تجربتها، حظيت رواية باموك »اسمي 
الحضور  مقابل  وفــي  فــي ســوريــة.  التوقيت  متقاربتي  بترجمتني  أحــمــر« 
باموك، ونديم  لنيسني، القت روايــات  الشعبوي(  الشعبي )وثمة من يقول 
غورسيل أيضًا، ترحيبًا واهتمامًا في أوساط القّراء، بعدما ترجمت معظم 

أعماله إلى العربية.
الحقيقة أن باموك قد أحدث صدمة إيجابية في ثقافتي )ال أعرف، بعد، أثره 
في الثقافة العربية( الشخصية؛ فهذا كاتب غير عربي يقارب في رواياته 
العمق اإلسالمي، مثيرًا الكثير من األسئلة عن العالقة بني التاريخ والراهن، 
والفرد والثقافة الدينية؛ في الوقت الذي لم أطلع على مثيل لهذه القراءة إال 

في القليل من الروايات العربية.

أدب األتراك 
الجيرة والجفوة

جوار ثقافي

إصدارات

رفــيــق األكــبــر، ال يحتمل حــيــاتــه إال بفضل 
عشيقته، وحن يفّكر بزوجته، يقول لنفسه: 
»لم يعد أحد مع أحد، وهذا ال ليس خطئي!«. 
رفيق يبتعد عن عائلته، عمر غير قادر على 
تــأســيــس عــائــلــة ويــتــغــيــب عـــن حــفــل زفــافــه. 
ــدة الــعــجــوز يــصــل بــهــا األمـــر  ــوالــ وحـــتـــى الــ
 ]...[ »ملــا أصبحنا هكذا؟  التساؤل:  إلــى حد 
لــَم ينسحب كل منا داخــل عامله الخاص؟«. 
بــاســتــمــرار  ــة  ــروايـ الـ وبــالــتــالــي، تستحضر 
السلوك  فــي  التي تظهر  الـــذات،  مــن  الخيبة 
اليومي عبر الخوف من الخطوات الناقصة 
للسخرية.  املثيرة  أو  الرعناء  والتصرفات 
حدًا  نفسها  مــن  الشخصيات  خــزي  ويبلغ 
، مــن دعــــوة غــريــٍب إلــى 

ً
يــمــنــع عــثــمــان، مــثــا

املنزل كي ال ياحظ السلوك الشرقي املقولب 
ألفــــــراد عــائــلــتــه. أمــــا االمــتــثــالــيــة فــســتــدفــع 
استبدال  إلــى  الــصــغــيــرة،  الشقيقة  عــايــشــة، 
بــرمــزي،  والفقير،  املــتــمــّرد  الــشــاب  حبيبها، 

ابن العائلة الثرية.
التشاؤم الذي يطغى على الرواية يشّد من 
أن  بعد  بــالــســرطــان  رفــيــق سيموت  متنها. 

ــن هـــنـــا تــســتــمــد حــيــاتــهــا،  ــة. مــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــرًا اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة  ــ بــتــصــويــرهــا أطــ
لــم تتطور كثيرًا  الــزمــن أنها  جــامــدة، برهن 
ولم تتغير، وهي محكومة بنوازع إنسانية 
بـــدائـــيـــة، كــالــجــشــع والـــســـيـــطـــرة واإلقــــصــــاء، 
ــذا املنطلق،  والــحــاجــات الــعــاطــفــيــة. ومـــن هـ
ــّكـــل أغــــلــــب املـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي حــاضــنــة  يـــشـ
ألعــمــال غـــوغـــول، بــوصــفــه اســتــعــارة كبيرة 
جدًا، بكل ما يحتويه من مشكات ومعوقات 

سببها الفساد. 
في نهاية حياته، عاد غوغول من روما، منفاه، 
إلى روسيا. وقبل وفاته بأيام، وبتأثير من 
مــقــّرب لـــه، رمـــى بقسم مــن مــخــطــوطــاتــه في 
ق الحقًا، قبل 

ِّ
النار. »مزحة شيطان«، سيعل

بش 
ُ
أن يرقد في فراشه ليموت ببطء. وحن ن

أن جثته مقلوبة،  لــوحــظ  عــقــود،  قــبــره بعد 
أي أن وجهه في اتجاه األرض، ما يعني أن 
فه 

ّ
 حيًا. الشيطان الذي أل

َ
ُدِفــن غوغول ربما 

غـــوغـــول، ليعبث بــشــخــوصــه فــي قــصــص كـ 
»األنــــف« و«املــعــطــف« و«يــومــيــات مجنون« 
يفارقه؛  لن  الــعــام«،  »املفتش  كـ  ومسرحيات 
غير  بأسرها،  إلــى مجتمعات  انتقل  وربــمــا 

روسية بالضرورة. 
تضيء املختارات الصادرة بعنوان »املفتش 
غـــائـــب طعمة  تــرجــمــة  املــــــدى،  )دار  ــام«  ــعــ الــ
فرمان وأبــو بكر يوسف(، على أهم أعماله، 
لكن من دون أي أثر لركيزة تبّرر انتقاءها؛ 
أدبــيــة أو  إلــى مرحلة  فــا إشـــارة النتمائها 
أو  مــقــصــود،  غير  تجريد  معينة.  سياسية 

ربما هو الشيطان.. مجددًا.

ــبــرت 
ُ
يفشل فــي تــمــريــر مــشــاريــعــه الــتــي اعــت

مــعــزواًل  سينتهي  الطموح  عمر  طــوبــاويــة. 
الشطرنج  يلعب  النائية،  الــقــرى  إحــدى  فــي 
بك فسيقول،  النائب مختار  أمــا  نفسه.  مع 
د جميع آماله السياسية: »من أنا؟  بعد تبدُّ
إنـــســـان بـــائـــس«. هــــذا املـــنـــاخ الـــعـــام يــوحــي 
التأريخي  الُبعد  بتساؤل حول  القارئ  إلى 
الحقبة على  تلك  أجــواء  كانت  للرواية. هل 
النحو الــذي يصّوره باموك؟ هل كــان نمط 
تـــوارى إلــى هــذا الحد  الحياة التقليدي قــد 
داخــل الطبقة امليسورة؟ إحــدى شخصيات 
الــجــيــل الــثــالــث فـــي الــــروايــــة ســتــعــّبــر، البــن 
ــده.  ــ ــام حــــداثــــة والــ ــ رفــــيــــق، عــــن دهــشــتــهــا أمــ
ــل 

ُ
حـــداثـــة تــتــجــلــى أيــضــًا فـــي صــعــوبــة تــنــاق

املـــكـــتـــســـبـــات بـــــن األجــــــيــــــال. فـــحـــن يــشــعــر 
جودت بك العجوز بعدم فائدته، يقرر كتابة 
لكنه  لترك شــهــادة على مسيرته،  مــذّكــراتــه 
أبــعــد من  إلــى  يفشل فــي املــضــي بمشروعه 
الــعــنــوان. ويــومــيــات رفــيــق لــن تثير اهتمام 
ابــنــه. أمـــا صــديــقــه الــشــاعــر الــعــبــثــي، محيي 
ــن، فـــا يـــــرى، حـــن يــنــظــر إلــــى صـــورة  ــديــ الــ

والده العسكري، سوى »جندي تافه، وحياة 
قــيــمــة«، ويسعى كــي ال يشبهه، قبل أن  بــا 
ذهنية  ى 

ّ
ويتبن القومين  أحضان  في  يقع 

مشبعة بالحقد على »الغرباء«.
ــة  ــ ــروايـ ــ ــّيـــز الـ ــمـ ــتـ ــل، تـ ــكــ ــشــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
بــأســلــوبــهــا الــكــاســيــكــي ولــغــتــهــا الــســلــســة 
وفصولها القصيرة ذات العناوين املوحية 
ــفــــكــــاهــــة: »األذكـــــيـــــاء  ــن الــ ــ ــتــــي ال تـــخـــلـــو مـ الــ
ة نفسها«؛ 

ّ
والبلهاء«، »دائمًا النقاشات اململ

ــلـــة لــــهــــذا الــنــص  بــــخــــاف الـــخـــاتـــمـــة الـــطـــويـ
السردي العميق الذي يستحضر، بتسلسله 
الــهــادئ واملــتــواصــل، الــزمــن الـــذي يعبر من 

دون أن يتغّير شيء في العمق.
ُينَسج  ع 

َّ
رابـــط غير متوق إلــى  إشـــارة  تبقى 

ــة فــــي الـــصـــفـــحـــات األخـــــيـــــرة: أحـــمـــد،  ــّريـ بـــسـ
الـــرســـام الـــشـــاب، يـــريـــد أن يـــرســـم بــورتــريــه 
ــأجـــواء تلك  لـــجـــّده جــــودت بــــك، أن يــمــســك بـ
التي بحوزته ال تكفيه..  والــصــورة  الحقبة، 
تمامًا مثل أورهان باموك الذي كان يرغب، 
وهــو شــاب، في ممارسة فن الــرســم، قبل أن 

يختار الكتابة.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

ــا. تــدخــل  ــيـ فـــجـــأة نــكــتــشــف تـــركـ
مــســلــســالتــهــا بـــيـــوتـــنـــا بــدبــلــجــة 
ســوريــة. أدبــهــا مــنــزو ومختصر 
التركي  بأسماء قليلة. ملاذا األدب 
؟ »تـــصـــالـــحـــنـــا« مــــع أغــلــب 

ً
أصـــــــال

ــــم  ــة ول ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الــــثــــقــــافــــات االســ
الجرح عميق  تركيا.  نتصالح مع 

إذًا. الطالق ال رجعة عنه. 
ــار عــثــمــانــي  ــمـ ــعـ ــتـ ــا تـــحـــت اسـ ــنـ كـ
ألربعة قــرون، يقول صوت؛ ويرد 
آخـــر مــن داخـــل الــــذات: كــنــا جــزءًا 
ومواطنني  العثمانية  الخالفة  من 
تصل  الجائرة.  اإلمبراطورية  في 
الـــصـــرر الــســنــيــة والـــجـــعـــاالت إلــى 
وجـــهـــاء مــحــلــيــني، أحـــدهـــم يــهــرب 
بالتمويل إل نابلس. تصل كسوة 
الكعبة. يهرب فتى من ميناء يافا، 
ويقضي شهورًا في البحر ليصل 
نيويورك، ويموت آالف وآالف من 
السفربرلك.  في  الشوام  مجايليه 
ــاح. مــشــانــق  ــفـ ــا الـــسـ جـــمـــال بـــاشـ
فــي بــيــروت ودمــشــق. لــكــن أحمد 
نابليون.  قــاوم غزو  الجّزار  باشا 
كنا جــزءًا من االمــبــراطــوريــة. كنا 
مـــســـتـــعـــَبـــديـــهـــا ومـــســـتـــعـــَمـــريـــهـــا. 
أسلمتنا الستعمار غربي، أخذنا 
لــقــمــة ســائــغــة مـــن صــحــن الــرجــل 

املريض.  
السلطان  مع  يفطر  أحمد شوقي 
»يا خالد  باسطنبول؛  في قصره 
ال في 

ّ
د خالد العرب«. بق الترك جدِّ

ــان  ــ ــق صــــورة ألردوغـ
ّ
الـــقـــدس يــعــل

وتحتها عبارة خرقاء: »ملك ملوك 
العرب«. إنه الزهايمر الحضاري. 

واالرتــمــاء  العربي  الــحــرف  بهجر 
على الحرف الالتيني ذهب التراث 
ــب 

ّ
الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــى املـــتـــحـــف. نــقــل

في  مهملة  عثمانية  مــخــطــوطــات 
الــقــدس. مــن يريد  غير مكان مــن 
هـــذا الـــتـــاريـــخ. مـــن يــريــد إخــراجــه 
مـــن املــتــحــف. ثــمــة حــيــاة فـــي هــذا 
ورسائل.  يئنون  أسالف  التاريخ. 
الرسائل  يقرأها.  أن  يريد  أحــد  ال 

ال تيأس.

المقاهي األدبية فى باريس، حكايات وتاريخ  كتاب صدر حديثًا عن »الهيئة العامة نيقوالي غوغول في مزحة شيـطان
نهايات  في  الباريسية  المقاهي  دور  فيه  تتناول  التي  الزين  هدى  للباحثة  للكتاب« 
وسياسية.  ثقافية  مراكز  إلى  تحولت  أن  بعد  العشرين،  وبدايات  عشر  التاسع  القرن 

يضّم الكتاب مجموعة من الصور لتلك المقاهي وأشهر روادها.

واسيني  الجزائري  للروائي  المنتهى  سيرة  اآلداب« طبعة جديدة من  »دار  أصدرت 
األعرج، الذي سيوّقع هذا العمل في السابع من الشهر الجاري في جناح الدار في 
»معرض بيروت الدولي للكتاب«. يقدم الكاتب في هذه الرواية قطعة من حياته 

التي يصفها بأنها ليست حياة نموذجية يمكن االحتذاء بها.

الراحل إبراهيم  الروائي  أعلن الكاتب هشام أصالن عن احتمال صدور عملين لوالده، 
كان  نصوص  سلسلة  هو  األول  ينشرهما.  ولم  وفاته  قبل  كتبهما  قد  كان  أصالن، 
نشرها في جريدة »األهرام«، وهي بمثابة فصول مسلسلة من رواية بعنوان صديق 
قديم؛ والعمل الثاني بعنوان انطباعات صغيرة حول حادث كبير، كتبه أصالن أثناء 
أحداث يناير، ويتضمن أفكاره وتصوراته حول ثورة الشعب المصري من منظور أدبي.

عنوان  تحت  بكري،  سامية  للكاتبة  األولى  الرواية  حديثًا  صدرت  الرافد«،  »دار  عن 
ونسة. العمل الذي يحمل اسم الشخصية الرئيسية، وهي فتاة تبحث عن »الَونس«، 
بأكثر من معنى، سواء بين عائلة كبيرة من الفئران، أو بين فتيات أخريات يشبهنها؛ 

مستلهم من خبر عن فتاة تربّي مجموعة من الفئران.
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Puzzlephone الهاتف الذكي 
المركب

تــخــطــط الــشــركــة الــفــنــلــنــديــة ســيــركــار 
أجــهــزة  تــســويــق   )Circular Devises(
ويــوضــح  املــقــبــل.  الـــعـــام   Puzzlephone
هذا االسم مفهوم الهاتف الذكي املركب 
من ثاثة أجــزاء، وهو املنافس املباشر 
ملشروع جوجل آرا )Ara(، والذي يسمح 
ــــاح  أو إصـ بـــتـــرقـــيـــتـــه  لــلــمــســتــهــلــكــن 
هــواتــفــهــم الــنــقــالــة بــســهــولــة. وتــجــمــع 
مكونات الجهاز، وكذلك نظام التشغيل 
أنـــدرويـــد مــن املـــصـــادر املــفــتــوحــة. ففي 
الهاتف  املقبل، ستطلق جوجل  الشهر 
الــذكــي املــركــب مــن وحـــدات مــشــروع آرا. 
ولــكــن الــعــمــاق األمــيــركــي لــيــس وحــده 
الـــذي يــرعــى هـــذا املــفــهــوم فــي التعامل 
مــع مــبــدأ الــســوق فــي تــقــادم املنتجات، 
والسماح بتجديد العناصر األساسية 
للوحدة الرئيسية للجهاز أولإلصاح 
ــتــــوفــــر حـــالـــيـــا عـــدة  أو الـــتـــحـــســـن. وتــ
 ،Vsenn لشركة  منها  أخـــرى،  مــبــادرات 
وهو مشروع الهاتف الذكي املؤلف من 
ثاثة أجزاء التي ابتكرها موظف سابق 
 Puzzlephone أيضا  وهناك  نوكيا.  في 
ــن قــبــل الـــشـــركـــة الــفــنــلــنــديــة.  املـــقـــتـــرح مـ
فــي حــن أن جوجل توفر درجـــة عالية 
اختيار  للعميل  )فيمكن  التجزئة  مــن 
الــشــاشــة، واملــعــالــج، وجــهــاز استشعار 
الــصــورة، ووحـــدات االتــصــاالت، وكمية 
العشوائي  الــوصــول  التخزين، وذاكـــرة 
 Puzzlephone أو البطارية(، ولكن جهاز
تصميم  وكذلك  البساطة،  على  يعتمد 
مشروع Vsenn الذي ينقسم إلى ثاثة 
أجــــــــزاء فــــقــــط.  فـــهـــنـــاك أوال »الـــعـــمـــود 
ــــري« الــــــــذي يــــتــــكــــون مـــــن شـــاشـــة  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
وميكروفون  الصوت،  ومكبرات   ،LCD
الــذي يحتوي على  وأزرار، ثم »القلب« 
ــة واإللــــكــــتــــرونــــيــــات الـــثـــانـــويـــة،  ــاريـ ــطـ بـ
وأخيرا »الدماغ« حيث املعالج املركزي 

والكاميرا الرقمية.

الساعة »e-paper« وأسرار 
سوني

كــــان إنـــتـــاج شــركــة ســونــي ســاعــة ذات 
ــد،  ــ ــنـــاســـق واحــ واجــــهــــة وســــــــوار فــــي تـ

الــــورق اإللــكــتــرونــي  بــاســتــخــدام تقنية 
اإللــــكــــتــــرونــــي،  الـــحـــبـــر  أو   )e-paper(
والــــذي يتغير مــظــهــرهــا اعــتــمــادًا على 
ــــن أجــــــل اخـــتـــبـــار  ــات املــــعــــصــــم. مـ ــ ــركـ ــ حـ
مــــدى أهــمــيــة فــكــرتــهــا عــنــد الــجــمــهــور 
مـــن دون الــكــشــف عـــن أنـــهـــا كـــانـــت هي 
مــصــدر اإللــهــام لــلــفــكــرة. وكــانــت ساعة 
التبرعات  لجمع  حملة  مــوضــوع   FES
عــبــر مــنــصــة تــشــاركــيــة يـــابـــانـــيـــة. وقــد 
حــقــقــت الـــفـــكـــرة نــجــاحــا مــعــتــبــرًا. ففي 
الـــوقـــت الــــذي تــدخــل األســـمـــاء الــكــبــيــرة 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــفــائــقــة 
بامليزات،  واملليئة  املتصلة  بالساعات 
ــاولـــت ســـونـــي الــتــكــتــم، واســتــعــمــلــت  حـ
»وول  وكــشــفــت  جــذريــا.  مختلفا  نهجا 
أن الشركة  ستريت جورنال« في مقال 
الــيــابــانــيــة كـــانـــت وراء املـــشـــروع الـــذي 
يستند كليا على ورقة إلكترونية. ففي 
مفهوم  ظهر  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
مــنــصــة  عـــلـــى  يــســمــى »FES ووتــــــــش« 
وحــقــقــت   Makuake جـــمـــاعـــي  تـــمـــويـــل 
هــدفــهــا بــســرعــة. ونــظــرًا لــهــذا الــنــجــاح، 
فقد تم تمديد الحملة، والتي يمكن أن 
تأخذ بعدًا جديدًا بعد أن ثبتت سوني 
هذه  يجعل  الـــذي  تصنيعها.فما  وراء 
ذات  الـــعـــادي،  التصميم  ذات  الــســاعــة، 
قيمة عالية؟ إن واجهة الهاتف والسوار 
هي في الواقع قطعة واحــدة تستخدم 
اإللكتروني. وهــذا يعني  الـــورق  تقنية 
أن العرض سيكون أحادي اللون، ويتم 
 .FES تنفيذه على كامل سطح الساعة
ــــي تــعــتــمــد عـــلـــى جـــهـــاز اســتــشــعــار  وهـ
ــذي يــنــشــط حــيــنــمــا يــحــرك  ــ الـــحـــركـــة الــ
تتغير  أن  ويــمــكــن  معصمه.  الــشــخــص 
الواجهة باستخدام واحــد مــن بــن 24 
نمطا متنوعا عن طريق الضغط على 

زر محدد.

حلم زراعة الدواء حقيقة

هشام حدانة

القرن  مــن  الثمانينيات  بــدايــة  فــي 
املــــــاضــــــي، اخـــــتـــــرع الـــبـــريـــطـــانـــي، 
جــيــلــيــان مـــا، عــاجــا ضــد تسوس 
األسنان، وكان مرشحا ليستفيد منه شريحة 
كبيرة من املجتمع. غير أن هذا الترياق كان 
يرتكز أساسا على مــضــادات األجــســام وهي 

مادة صعبة اإلنتاج وباهظة التكلفة. 
الباحثن في كاليفورنيا في  إال أن فريقا من 
إنــتــاج  مــن  تمكن  املــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
أجــســام مــضــادة عــن طــريــق الــنــبــاتــات. فكانت 
انتظرها جيليان، حيث  طــاملــا  الــتــي  الــفــرصــة 
الــتــحــق بــهــذا الــفــريــق وســاهــم فــي والدة علم 
جديد، وهو »الزراعة الدوائية«، والتي سطرت 
مــن بــن أهــدافــهــا الـــوصـــول إلـــى إنــتــاج مصل 

صالح لاستخدام البشري وبتكلفة بسيطة.
ــم نـــصـــل بـــعـــد إلـــــى املـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي  لــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــيــة، فــا تــــزال عــوائــق 
تــقــنــيــة كـــثـــيـــرة، ألن إنـــتـــاج مـــــادة بــروتــيــنــيــة 
غريبة عن املنظومة النباتية تستدعي تدخل 
الهندسة الوراثية. ويتم فيها تحديد جينات 
التي  النباتية  خاصة، وزراعتها في الخايا 
تــتــطــور فيما بــعــد إلـــى نــبــاتــات مــعــدلــة، مما 
يتطلب أشــهــرًا. وأخــيــرًا يجب الــحــرص على 
إنتاجية تصل  أجــل  مــن  نقية  تكوين ســالــة 
إلـــى املــســتــوى الــصــنــاعــي. وكـــل هـــذه املــراحــل 
املختلفة قد تتطلب سنوات عدة لجاهزيتها.
ولوجود كل هذه العوائق، يختار عدد كبير 
مـــن املـــزارعـــن الــعــمــل عــلــى نــبــاتــات مــعــروفــة 
مثل نــبــات الـــذرة. وهـــذا االخــتــيــار صــّعــب من 
من  زراعــيــة  تراخيص  على  الحصول  عملية 
السالة  انتشار  من  خوفا  املعنية  السلطات 

املعدلة جينّيا مما يقود إلى تلوث غذائي.
ــة، وهــــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــة األكــــــثــــــر صـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ وتــــبــــقــــى املـ
تأكيد  إلــى  للوصول  اإلكلينيكية  االختبارات 
ــان املــــادة الــدوائــيــة ونــجــاعــتــهــا الــعــاجــيــة.  أمــ
ومن املخاوف التي يجب عدم إغفالها، تكمن 
ــبـــروتـــن املــنــتــج في  فـــي إمــكــانــيــة اخـــتـــاف الـ
الخايا  من  باملنتج  مقارنة  النباتية  الخايا 
 مناعّيا لدى 

ً
الحيوانية. مما قد يسبب تفاعا

الــبــاحــث جيليان ما،  اإلنـــســـان. حــالــّيــا، نجح 
مـــن جــامــعــة ســـان جــــورج فـــي بــريــطــانــيــا من 
على تصنيع  قــدرة  لديها  تبغ  فسيلة  إنتاج 
مـــضـــادات لــأجــســام ضـــد تــســوس األســـنـــان، 
وهــذا بعد مــرور 20 سنة، والعينة التجارية 
 )CaroRx( أكــــس  آر  كـــــارو  تــكــنــولــوجــيــا  مـــن 
لـــم تــنــطــلــق بـــعـــد. ولـــغـــايـــة شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
2012، لم يحصل أي دواء من مصدر نباتي 
الـــضـــوء األخـــضـــر مـــن ســلــطــة تــنــظــيــم الــــدواء 
 FDA Food and Drug( األمــيــركــيــة  ــغـــذاء  والـ

.)Administration
وفي غضون ذلك، أنتج مختبر في كوبا، وهو 
والبيوتكنولوجيا  الوراثية  الهندسة  مركز 
في هافانا،  أول لقاح رائد ضد التهاب الكبد 
وتــم   .)Heberbiovac-HB( بـــي  الـــفـــيـــروســـي 
مــضــادات  باستعمال  الفعالة  املـــادة  تصفية 
أوفسيات  من شتات  املستخرجة  األجسام 

التبغ املعدلة جينّيا، وهذا منذ سنة 2006.
كما بدأت شركة رائدة أخرى، في إنتاج األرز 
مـــن أجـــل اســتــخــراج مــــادة لــكــتــوفــريــن. وهــي 

إن حلم استخدام 
واستغالل النباتات من 

أجل إنتاج أدوية 
منخفضة التكلفة، بدأ 

يحقق خطوات معتبرة، 
يَِعد بالكثير

مادة تتواجد طبيعّيا في الحليب، والدموع 
والـــريـــق، وهـــي مـــادة تحمي مــن االلــتــهــابــاب. 
وتــعــتــبــر الــشــركــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســتــخــدم 
الزراعة الدوائية في الهواء الطلق في املزارع، 
وهــــي تـــرغـــب فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص 

الستخدام عاجها ضد اإلسهال.
طريقة  انتهجت  األخـــرى،  الــشــركــات  ومعظم 
اإلنـــتـــاج الـــداخـــلـــي فـــي املــصــانــع بــاســتــخــدام 
الزجاجية  األوعــيــة  فــي  اإلنــتــاج  تكنولوجيا 
يحسن  قد  مما  النباتية  الخايا  باستعمال 

مردودية اإلنتاج. 
ومن ميزات هذه الطريقة، أنه ال يوجد خطر 
العدوى من الفيروسات الحيوانية، أو خطر 

انتشار جزيئات الجينات املعدلة.
وألن اإلنــــتــــاج يـــقـــوم عــلــى اســـتـــخـــدام خــايــا 
نــبــاتــيــة، ولـــيـــس عــلــى نـــبـــاتـــات مــــزروعــــة في  
قد تختلف  اإلنتاجية  القواعد  فــإن  الحقول  

حسب الطريقة املتبعة في الزراعة الدوائية.
ــا ملـــرض  كـــمـــا صـــنـــعـــت بـــروتـــالـــيـــكـــس عــــاجــ
وراثــي نادر يسمى »داء غوشيه« ، ناتج عن 
املــريــض.  أنــزيــمــات معينة فــي جسم  نقصان 

من  اصطناعية  نسخة  بروتاليكس  وتنتج 
اإلنزيم باستخدام خايا جزر معدلة جينّيا 

ومطورة في حاويات من الباستيك.
ــــادة  مـ أصـــبـــحـــت   ،2012 أيـــــــار  ــــو/  ــايـ ــ مـ فـــفـــي 
تــالــيــغــلــيــســيــراز ألــفــا أول بـــروتـــن مــنــتــج من 
الــنــبــاتــات يــحــصــل عــلــى تــرخــيــص مــن إدارة 

.)FDA( الغداء والدواء األميريكية
هــــــــــــذا اإلنــــــــــزيــــــــــم هـــــــــو املـــــــنـــــــافـــــــس املـــــبـــــاشـــــر 
أِليميغليسيراز، وهو اإلنزيم املنتج من شركة 
حــيــوانــيــة.  خـــايـــا  عــبــر   )Genzyme( جــنــزيــم 
ــــدواء مكلفا لــلــغــايــة، حــيــث أن  ويــعــتــبــر هـــذا الـ
تصل  للمريض   السنوية  العاجية  التكلفة 
إلــــى 160000يـــــــــــورو. إن اســـتـــشـــراف وطــمــوح 

ــات إلنــــتــــاج أدويــــــــة بــتــكــلــفــة بــســيــطــة  ــركــ ــشــ الــ
تــدخــل ضمن سياسات  أمـــان عالية  وبــدرجــة 
الــكــبــرى. ولقد  الــدوائــيــة  الــشــركــات الصناعية 
عــلــى رخــصــة   )Pfizer( فـــيـــزر  حــصــلــت شـــركـــة 
سوف  أنها  حيث  بروتاليكس،  لتكنولوجيا 
بتكلفة تصل  ألفا  تاليغليسيراز  إنزيم  تنتج 
ــا  لـــعـــاج مــريــض  ــنـــوّيـ إلــــى 120000يـــــــــــورو سـ
ــذا مـــا يــجــعــل مـــن الـــعـــاج الــحــالــي  واحـــــد.  وهــ
بعيدًا كل البعد عن تكلفة عــاج فــي  متناول 
اإلنــتــاج،  تكاليف  أجــل خفض  ومــن  الجميع. 
يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــاد نــــهــــج  جــــديــــد فــــي الــعــمــلــيــة 
اإلنتاجية، حيث أن الفكرة تقوم على إضافة 
ــنــــووي الـــريـــبـــوزي الـــــذي يحمل  الــحــمــض الــ
الـــشـــفـــرة الـــخـــاصـــة لــلــبــروتــن املــــرغــــوب على 
بكتيريا  وباستخدام  العادية  النبات  أوراق 
الطريقة  بهذه  ونتحصل   .)agrobacterium(
على منتوج في غضون أسبوع إلى أسبوعن. 
العابرة«  بـ«الوسيلة  الطريقة  هــذه  وتسمى 
غير أن نسبة إنتاجيتها تعد ضعيفة نسبّيا. 
وقد اكتشف جورج لومنوسوف أن فيروسا 
ــيـــروس الــلــوبــيــا الــفــوســيــفــســائــي(  نــبــاتــّيــا )فـ
اســتــطــاع مــن رفـــع مـــردوديـــة إنــتــاج الطريقة 
ــة  ــركــ األخــــــــــيــــــــــرة، حـــــيـــــث اســــــتــــــخــــــدم فــــــــي شــ
وتستخدم  الــكــنــديــة.  كيبك  فــي   )Medicago(
الشركة هذه التكنولوجيا في مزارع محمية 
ــتـــاج لـــقـــاحـــات ضـــد اإلنــفــولــونــزا  ــل إنـ مـــن أجــ
املوسمية، في وقــت قياسي ال يتعدى ثاثة 
للطريقة  عــدة  بأشهر  مقارنة  فــقــط،  أسابيع 

التقليدية األخرى.
إن الــتــطــور الــحــاصــل فـــي الـــزراعـــة الــدوائــيــة 
وصـــل إلـــى مــراحــل ال يــســتــهــان بــهــا، غــيــر أن 
انــتــظــار ســنــوات عــدة قــادمــة قــد يجعل منها 

حقيقة ملموسة في حياتنا اليومية.

العربي الجديد

قام فريق من الباحثن بجامعة إيفانستون 
األميركية الشمالية، باكتشاف غريب، حيث 
تمكنوا مع استخدام تكنولوجيا تسجيل 
أكثر  الضوئية  الخايا  من جعل  راي  بلو 
امــتــصــاصــا لــلــضــوء بـــزيـــادة قــدرهــا %22.  
الناتج  الظاهرة بالتغيير  فسر هذه 

ُ
ت وقد 

فـــي الــبــنــيــة الــنــانــويــة بــعــد حـــرق الــفــيــديــو 
فوتونات  اللتقاط  مناسبة  جـــاءت  والــتــي 

عبر كل الطيف الشمسي.
راي  بلو  للقرص  التحسن  هــذا  يــعــزى  وال 
ــكـــن لــطــريــقــة نـــقـــش املــعــلــومــات  نـــفـــســـه، ولـ
غير  صــفــات  أحــدثــت  حيث  عليه،  الرقمية 
األلـــواح  كــفــاءة  تحسن  إلـــى  أدت  متوقعة 

الشمسية املصنوعة من هذا القرص. 
فــفــي وقـــت ســابــق، أظــهــرت أبــحــاث علمية 
أن عــمــلــيــة الـــنـــقـــش عـــلـــى مـــقـــيـــاس الــنــانــو 
التي تجرى على سطح الخايا الضوئية 
سمحت بالتقاط املزيد من الضوء. وتعتبر 
هـــــذه الــتــقــنــيــة صــعــبــة الــتــنــفــيــذ ومــكــلــفــة 
صناعيا إلنــتــاج قــوالــب، والــتــي ال تصلح 
إلنـــتـــاج كــمــيــات كــبــيــرة مـــن هــــذه األلـــــواح 
الشمسية. وانطاقا من هذه املاحظة، قام 
إيفانستون  فريق بحث علمي من جامعة 
فــي الــواليــات املــتــحــدة )إلــيــنــوي( باعتماد 

فكرة استخدام أقراص بلو راي. 
وقد أنتجوا عدة قوالب ألسطح هذه الرقائق 
النانوميترية على  النقشات  ولطبع نفس 
البوليمير.  مــن  مصنوعة  شمسية  خــايــا 

ــيـــرة، قــــدرة امــتــصــاص  وأظـــهـــرت هـــذه األخـ
عــالــيــة بـــزيـــادة 22% عــمــا إذا كـــان الــقــرص 
أملس. وفي األخير، فإن هذه التكنولوجيا 
استطاعت زيادة كفاءة تحويل الضوء إلى 
كهرباء بـ 12%. بلو راي املسجل.. ذات بنية 
النانو املثالي وفقا لورقة علمية نشرت في 
دورية »نيتشير االتصاالت«، شرح العلماء 
أنه تم إجراء التجربة من قرص »بلو راي« 
يحتوي على قصة الفيلم الشرطة 3: سوبر 
كــورب. وألول مــرة تم نــزع الطبقة الواقية 
على سطح القرص املرن للكشف عن نمط 

االنخفاضات واملطبات نانومترية املقابلة 
الثنائي. وباستخدام  للترميز  »0« و»1«  لـــ
لنقلها  البنية  هــذه  تــم نسخ  قالب سلبي، 

ــة بـــولـــيـــمـــر أخــــــــرى عـــــن طـــريـــق  ــقـ ــبـ إلـــــــى طـ
باستخدام  التبخر  عملية  تحت  التساقط 
أشعة إلكترونية. ويعمل هذا األسلوب مع 
تسجيله،  يتم  أن  شريطة  راي«،  بلو  »أي 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال بــــأي فــيــلــم كـــــان.. ثـــم أراد 
فريق جامعة إيفانستون أن يفهم أكثر عن 
على  الباحثون  فركز  الهيكلية،  هــذه  عمل 
البيانات  لنقل  املستخدمة  الــخــوارزمــيــات 
أنــه يؤدي  أقــراص Blu-ray واكتشفوا  إلــى 
أعلى معدل  األولـــى هــي ضمان  وظيفتن. 
مـــمـــكـــن مــــن الـــضـــغـــط عــــن طــــريــــق تــحــويــل 
إشارة الفيديو إلى تسلسل عشوائي من 0 
و 1. والوظيفة الثانية تخص الخوارزمية، 
وهي زيادة هامش الخطأ بإضافة مراقب 
الحد  أجــل  مــن  البيانات  الــتــكــرار لتسلسل 

من توالي عدد 0 و 1.
الـــوظـــيـــفـــتـــن  ــي أن هــــاتــــن  ــ ــة هـ ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــان االنــــخــــفــــاضــــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــتـــن تــ ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
واملطبات »شبه العشوائية« بحجم ما بن 
150 و 525 نانومتر. وتبن أن هذا النطاق 
الــتــقــاط فوتونات  فــعــال بشكل خــاص فــي 
في الطيف املرئي للشمس واألشعة تحت 

الحمراء القريبة. 
ســـوف يفتح هـــذا االكــتــشــاف آفــاقــا مثيرة 
لاهتمام، منها إلعــادة تدوير املاين من 
هذه األقراص املتداولة واستعمالها. ولكن 
الــحــل األكـــثـــر فــاعــلــيــة مـــن كـــل االحــتــمــاالت 
الصناعي  اإلنتاج  لعملية  املباشر   الدمج 
ــة الـــخـــايـــا  ــاعــ ــنــ ــــي صــ ــذه األقــــــــــــراص فــ ــ ــهـ ــ لـ

الضوئية.

الخاليا الشمسية أكثر كفاءة.. بفضل »بلو راي«

تحضير فسيالت 
من نبات التبغ 
المعدلة جينيًّا من 
أجل إنتاج مواد 
فعالة طبيًّا
)شركة ميديكاغو(

جديد

  ) Getty (  تكنولوجيا   الحفر   الرقمية   على   قرص   بلو   راي   تزيد   من   كفاءة   الخاليا   الشمسية

إنتاج لقاح اإلنفلونزا 
خالل أسبوعين مقارنة 

بـ 6 أشهر سابقًا

تزيد قدرة امتصاص 
الضوء بأكثر من 22% 

في القرص المسجل
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الحرب على 
     »األولتراس«

رياضة

أدرك فريق ريفر بليت األرجنتيني التعادل مع 
مضيفه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي )1-1( في 

ذهاب نهائي بطولة كأس أندية أميركا الجنوبية 
لكرة القدم )كوبا سودأميريكانا( الذي أقيم 

بمدينة ميدين الكولومبية وسجل أصحاب 
األرض الهدف األول عبر أوسكار بيريو فيما أدرك 

الضيوف التعادل في الشوط الثاني من خال 
ليوناردو بيسكوليتشي وستقام مباراة اإلياب، 

بملعب )مونومينتال( العاشر من الشهر الجاري.

ى األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريب 
ّ
يتول

ليون املكسيكي اعتبارًا من مرحلة إياب الدوري 
املكسيكي املقبلة خلفا لأوروجوياني جوستافو 

ماتوساس. وكان بيتزي، مدرب فريق فالنسيا 
اإلسباني السابق، قد لعب قبل اعتزاله في صفوف 
تولوكا املكسيكي خال موسم 1990-1991.وتولى 

بيتزي تدريب فريق أونيفرسيداد دي سان مارتن 
البيرواني، وفي تشيلي قاد سانتياجو مورنينج 
وأونيفرسيداد كاتوليكا الذي تّوج معه بالدوري.

تتجه األنظار اليوم إلى مباراة بوروسيا 
 2011 وبطل  الترتيب  متذيل  دورتــمــونــد 
و2012 والـــذي يعيش أســـوأ تــاريــخــه مع 
هوفنهايم السابع في الدوري األملاني، إذ 
الــفــوز فــي محاولة منه لقلب  إلــى  يسعى 

موسمه املرعب في أملانيا.

 فريق األنصار ضيفا على نظيره الشباب 
ّ

يحل
الغازية، وسيكون األنصار مترّبصا لخطف 

الصدارة أو االقتراب منها بانتظار نتيجة قمة 
العهد، املتصّدر، وماحقه النجمة، حامل اللقب، 
األحد، في املرحلة العاشرة من الدوري اللبناني. 

ويمتلك الفريق األخضر أفضلية على مضيفه 
بالرغم من فوز األخير على الصفاء بمفاجأة كبيرة 

االسبوع املاضي، ويملك األنصار 19 نقطة مقابل 
22 نقطة للعهد، فيما يملك النجمة 20 نقطة.

هل يستفيق دورتموند؟

ريفر بليت يتعادل مع 
ناسيونال في نهائي »كوبا 

سودأميريكانا«

األرجنتيني بيتزي 
يتولّى تدريب ليون 

المكسيكي

األنصار يريد الفوز 
قبل قّمة لبنان بين 

النجمة والعهد

خافيير  أعلن  إسبانيا،  في  الجماهيري  العنف  عقب 
تيباس، رئيس رابطة الدوري اإلسباني للمحترفين، بدء 
الحرب على روابط المشجعين المعروفة بـ»األولتراس«؛ 
الرابطة  مع  تتعاون  ال  التي  األندية  أن  تيباس  أكد  إذ 

ضد األولتراس قد تتعرض لعقوبات كخصم نقاط.

)Getty/األولتراس في إحدى مباريات ريال مدريد )داني بوزو
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أحمد أبو زيد

لــم تكن قرعة نهائيات كــأس األمــم 
نسختها  في  القدم  لكرة  األفريقية 
بــاملــنــتــخــب  رحـــيـــمـــة   2015 املــقــبــلــة 
ــري أحــــــد أبــــــــرز املــــرشــــحــــني لــلــفــوز  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
بالكأس، بعد غياب دام 25 عاما عن منصات 
التتويج، ووضعته في قائمة املوت بالدور 
األول ضــمــن مــنــتــخــبــات املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
الــتــي تزعمتها غــانــا بــاإلضــافــة إلــى جنوب 

أفريقيا والسنغال.
تونس،  منتخب  القرعة  أوقــعــت  املقابل  فــي 
ــي، فـــــي مــجــمــوعــة  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــثــــل الــــعــــربــــي الـ املــــمــ
مــتــوازنــة، وهـــى املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بزعامة 
زامبيا، وبمشاركة منتخبي الرأس األخضر 
والكونغو الديمقراطية، والتي تعتبر أسهل 
ــد تــتــيــح لـــه فــرصــة الــتــأهــل  بــشــكــل كــبــيــر، وقـ

للدور الثاني.
للمنتخب  الفني  املــديــر  ليكنز  وقــال جــورج 
الــتــونــســي عــقــب ســحــب الــقــرعــة »املــجــمــوعــة 
كل  مــع  ولــيــســت ســهــلــة، وسنتعامل  صعبة 
مــبــاراة بشكل مــنــفــرد، لــضــمــان الــتــأهــل إلــى 

العربي الجديد

أزمـــة مــفــاجــئــة تــفــجــرت داخـــل الـــنـــادي األهــلــي 
املــــصــــري، بـــني خـــــوان جــــاريــــدو املـــديـــر الــفــنــي 
السعيد  الله  وعبد  الــقــدم،  لكرة  األول  للفريق 
صانع األلعاب، بسبب مشاركة األخير أساسيًا 
في لقاء سيوي سبور اإليفواري السبت املقبل 
في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية.
- مدربه  - 29 عــامــًا  الــلــه السعيد  وفــاجــأ عبد 
األسباني فور العودة من كوت ديفوار بطلبه 
تفسيرات حول تصريحات املدير الفني بشأن 
مشاركته أساسيًا في اللقاء وجاهزيته فنيًا، 

خاصة أنه خائف من تجدد إصابته بفداحة.
وأكـــد الــالعــب لــجــاريــدو مــخــاوفــه مــن تعرضه 
إلصابة جديدة، بسبب غيابه عن املالعب منذ 
الفريق  تدريبات  ودخوله  املاضي  مايو/أيار 
منذ 7 أيام فقط ، وعدم اكتمال لياقته البدنية 
وخشيته من الظهور بمستوى سيء، وكذلك 
تــعــرضــه ملــضــاعــفــات فـــي مــشــط الـــقـــدم الـــذي 

تعرض للكسر.
وأثــارت كلمات الالعب غضب جــاريــدو، الذي 
ــر مــشــاركــتــه  ــ ــــض تــــحــــدث الـــســـعـــيـــد فــــي أمــ رفــ
كأساسي مــن عــدمــه، وأكــد لــه أن املــديــر الفني 
هـــو مـــن يـــحـــدد، وعــلــيــه مــثــل بـــاقـــي الــالعــبــني 

تنفيذ الــتــعــلــيــمــات فــقــط، وطــلــب مــنــه نــقــل أي 
ــــى طــبــيــب الـــفـــريـــق لــيــحــســم  ــه إلـ مــــخــــاوف لـــديـ
موقفه طبيًا من القدرة على اللعب في مواجهة 

سيوي سبور من عدمه.
وكان جاريدو أعلن في وقت سابق إنه يراهن 
ــلـــه الــســعــيــد، الـــعـــائـــد مـــن جــديــد  عــلــى عــبــد الـ
أشهر،  مــن ستة  دام ألكثر  غياب  بعد  للفريق 
خالل لقاء اإلياب أمام سيوي سبور لتعويض 
غياب محمود حسن تريزيجيه، العب الوسط، 
وأبــرز العبي األهلي في الفترة األخــيــرة، بعد 
تــلــقــيــه الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء الــثــانــيــة فـــي جــولــة 

الذهاب، وتأكد غيابه عن لقاء اإلياب.

قرعة 
كأس 
األمم 
األفريقية

أسفرت قرعة كأس األمم 
األفريقية 2015 في غينيا االستوائية 

عن مجموعتين حديديتين، ضمت 
إحداهما المنتخب الجزائري، أحد 

أهم المرشحين للتتويج بلقب 
البطولة، ليبدأ المنافسة على 

اللقب مبكرًا

السعيد يرفض المشاركة أمام سيوي سبور
الجزائر ـ العربي الجديد

ــى  ــ ــ األولـ ــة  ــ ــدرجــ ــ الــ دوري  مـــنـــافـــســـات  تـــشـــهـــد 
الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، مــواجــهــات مــن العيار 
الــجــولــة الثالثة عــشــرة حني  الثقيل، فــي إطـــار 
يلتقي فريقا مولودية بجاية واتحاد العاصمة 
مباراة  القسنطيني  الــنــادي  بينما سيخوض 

مهمة خارج أرضه أمام مولودية الجزائر.
ــراع  ــ ــل صـ ــ ــــي ظـ ــات فـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة املـ
الصدارة الرباعي بني الفرق األربعة، في الوقت 
الــــذي ســيــواجــه فــيــه اتــحــاد الـــحـــراش مضيفه 
اليوم  املتعثر حني يلتقيان  نصر حسني داي 
الجمعة. وسيواجه قسنطينة طموح مولودية 
الــجــزائــر ومـــدربـــه الــجــديــد أرثــــر جــــورج حيث 
سيسعى إلنقاذ الفريق متذيل الترتيب والذي 
لم يجمع ســوى تسع نقاط فقط هــذا املوسم، 
وسيمنح الفوز على نصر حسني داي التحاد 
الحراش فرصة االنفراد بالقمة ولو قليال رغم 
أنه سيفتقد لجهود حمزة آيت واعمر بسبب 
اإلصــــابــــة. كـــذلـــك ســيــلــعــب وفـــــاق ســطــيــف في 
إلــى تجاوز  بــلــوزداد ويطمح  مواجهة شباب 
أمــام  مــبــاراة مؤجلة  فــي  الهزيمة  إخفاقه بعد 
جمعية الشلف يــوم الــثــالثــاء. واضــطــر املــدرب 
خير الدين مضوي لنقل التدريبات إلى ملعب 
أن  علمًا  وللتركيز،  الضغط  مــن  هــروبــًا  الــبــاز 

فريقه يملك في رصيده 18 نقطة.
والــحــراش هو األكثر انتصارًا بني فــرق القمة 
األربعة بعدما حقق الفوز سبع مرات جمع بها 

نقاطه وعددها 21 نقطة.

صراع الصدارة في الدوري الجزائري

يرغب المنتخب الجزائري في العودة إلى منصات التتويج القارية، والتي 
غاب عنها منذ 24 عاما، حيث فاز للمرة األولى واألخيرة بالبطولة في 
عام 1990، وهي النسخة التي أقيمت على ملعب »محاربي الصحراء«، 
وخطفت الجزائر وقتها البطولة من نيجيريا بهدف نظيف في المباراة 

النهائية، لتعود لمحاولة تكرار اإلنجاز بجيل رائع من الالعبين.

الجزائر ترغب في رفع اللقب الغائب

2829
رياضة

جدل منتظر حول نوع األرضية بمونديال السيدات
سينصّب التركيز على النزاع الدائر بسبب نوعية العشب بني الالعبات 
واالتحاد الدولي )الفيفا( وتضغط الالعبات من أجل حوار مع األمني 
العام للفيفا جيروم فالك الذي سيتولى اإلشراف على القرعة في أوتاوا 

الكندية لكن حتى اآلن لم يتحدد أي شيء بخصوص االجتماع.

بولز ينتصر في دوري السلة األميركي
ــار الــهــزيــمــة  ــــدة لــيــتــعــافــى مـــن آثــ احـــتـــاج شــيــكــاجــو بــولــز إلـــى لــيــلــة واحـ
أورليانز  نيو  على   95-102 بالفوز  مافريكس  داالس  أمــام  أرضــه  على 
هورنتس في دوري كرة السلة األميركي، وقاد االسباني باو جاسول 
للفوز بتسجيل 19 نقطة واالستحواذ على 15 كرة مرتدة  فريق بولز 
باإلضافة إلى تألق زميليه العمالقني يواكيم نواه وميكوال ميروتيتش 

في أداء رائع للفريق.

بوبوفيتش ال يشعر بالقلق على وسترن سيدني
يقول املدرب توني بوبوفيتش 
ــدرارز  ــ إن وســتــرن ســيــدنــي وانـ
ــًا  ــ ــــروضـ ــدم عـ ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــيــ ــ ــــل آســ ــطـ ــ بـ
جيدة وال يوجد أي داع للقلق 
الــفــريــق ألي  رغـــم عـــدم تحقيق 
مباريات  ثماني  بعد  انــتــصــار 
الــدرجــة  دوري  ترتيب  ليتذيل 
االولـــى االســتــرالــي لــكــرة الــقــدم. 
 2014 بــــوبــــوفــــيــــتــــش  وأبـــــــلـــــــغ 
خــســارة  أحـــب  »ال  الصحافيني 
أي مـــبـــاراة أو الــتــعــادالت وأنــا 
غير راض تمامًا عن هذا االمر.

بليجريني: أجويرو هو األفضل
وصف مانويل بليجريني مدرب مانشستر سيتي مهاجمه سيرجيو 
أجويرو بأنه واحد من أفضل خمسة العبني في العالم بعدما انتصر 
الــفــريــق 4-1 عــلــى مــضــيــفــه ســـنـــدرالنـــد فـــي الــــــدوري االنــجــلــيــزي وقـــال 
بليجريني »ال يزال في السادسة والعشرين ويمكنه التحسن كل يوم. 
أعتقد أنه واحد من أفضل خمسة العبني في العالم. إنه يسجل األهداف 

لكنه أيضًا يلعب بطريقة جيدة«.

دروجبا وتشيلسي..ال توقف
ال يــبــدو أن شــيــئــًا بــوســعــه إيــقــاف تشيلسي عــن الــســعــي إلحــــراز لقب 
الــــدوري االنــجــلــيــزي وال حــتــى غــيــاب هــدافــه ديــيــجــو كــوســتــا وبــوجــود 
املخضرم ديدييه دروجبا رغم بلوغه السادسة والثالثني، أظهر السبب 
وراء االرتباط الدائم بينه وبني املدرب جوزيه مورينيو وقال مورينيو 
القديم..  الطراز  من  عقلية  ولديه  جماعي  العب  »دروجبا  للصحافيني 

فهو ليس أنانيًا بل متواضع ويقاتل من أجل الفريق«.

نيوزيلندا تغلّظ عقوبة التالعب
في  رياضية  مباريات  نتائج  في  بالتالعب  يــدان  أي شخص  سيواجه 
نيوزيلندا عقوبة سجن قد تصل لسبع سنوات بموجب تشريع جديد 
ا من مسودة إجــراءات قدمتها  أقّرته حكومة البالد ويعد القانون جزء
حكومة نيوزيلندا في آخر 12 شهرا سعيا ملكافحة الفساد في الرياضة.

المنامة يهدد صدارة المحرق في البحرين
يخوض املحرق املتصدر مواجهة قوية أمام املنامة الثالث في افتتاح 
منافسات املرحلة الثامنة من الدوري البحريني ويلتقي أيضا املالكية 
مع الشباب، فيما تختتم املرحلة بقمة الرفاع مع الحد، والبسيتني مع 

البحرين، والحالة مع الرفاع الشرقي.

بتروجيت يتقدم في الدوري المصري
البوسعيدي  املصري  حساب  على  الــرابــع  املركز  الــى  بتروجيت  ارتقى 
ــام مــصــر املقاصة  بتغلبه عــلــى ســمــوحــة 1- صــفــر وخــســارة الــثــانــي أمـ
املــصــري. ورفــع بتروجيت  الـــدوري  الحادية عشرة من  املرحلة  2-3 في 
رصــيــده الــى 19 نقطة فيما تــراجــع املــصــري الــبــورســعــيــدي الــى املركز 
السابع بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة بفارق االهداف امام مصر 
املقاصة واستغل حرس الحدود خسارة املصري البورسعيدي وارتقى 

الى املركز الخامس بتغلبه على الجونة.

مدرب غانا يمنح فرصة لمونتاري وبواتنج
ــادة  ــه يــفــكــر فـــي اعـ ــال افــــرام جـــرانـــت املــــدرب الــجــديــد ملــنــتــخــب غــانــا إنـ قـ
الفريق  صفوف  الــى  بواتنج  برينس  وكيفن  مونتاري  سولي  الثنائي 
بعد طردهما من كأس العالم وفي أول مقابلة له منذ توليه مسؤولية 
لــه تمثيل  الــســابــق إن كــل العـــب يــحــق  املنتخب وقـــال مـــدرب تشيلسي 
غانا سيتم التفكير في استدعائه بغض النظر عن تاريخه السابق مع 

املنتخب.

أخبار مختصرة

تقرير 

الــــــدور الـــثـــانـــي«. لــكــن مـــــدرب تـــونـــس أبـــدى 
رضــــاه فــي الــوقــت ذاتــــه عــن تــجــنــب الــوقــوع 
الثالثة،  املجموعة  مثل  قوية  مجموعة  فــي 
والتي تضم قوى كبرى في القارة، على حد 

تعبيره.
الــجــزائــري قـــال محمد روراوة  الــجــانــب  مــن 
ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــــري لــ ــزائـ ــ ــــجـ ــيــــس االتـــــحـــــاد الـ رئــ
جــيــدة،  أن مجموعتنا  »أعــتــقــد  الــقــرعــة  عــن 
والتأهل إلى الــدور الثاني في متناولنا. لم 
توقعنا القرعة في »‹ مجموعة املوت«،  وهو 
ما ينطبق على املجموعة الرابعة التي تضم 
منتخبات غرب أفريقيا التي اعتادت التألق 

في نهائيات أمم أفريقيا«.
أمــــا املـــديـــر الــفــنــي لــــ«مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء« 
قــرعــة كأس  أن  فــأكــد  كريستيان جــوركــوف، 
تـــســـفـــر عــــن أي  لــــم  ــم األفـــريـــقـــيـــة 2015  ــ ــ األمـ
»مــجــمــوعــة قــويــة«، عــلــى حــد تــعــبــيــره، وأنــه 

للوصول للقمة يجب تعدي الكبار.
 وأوضـــح املـــدرب قائال »نـــدرك أنــه إذا أردنــا 
أن نــحــقــق شــيــئــا فــي هـــذه الــبــطــولــة فعلينا 
الــقــويــة. ال أعـــرف جنوب  إقــصــاء املنتخبات 
قويا  منتخبا  يبقى  أنــه  إال  جــيــدا،  أفريقيا 
وقــيــمــة حقيقية لــكــرة الــقــدم األفــريــقــيــة. أمــا 
ــم الـــعـــرض  ــقـــديـ ــدم تـ ــ ــم مــــن عــ ــالـــرغـ ــبـ ــا فـ ــانــ غــ
أنها  إلــى  املاضية،  العالم  كــأس  فــي  املنتظر 
مــا زالــــت أحـــد أقــــوى املــرشــحــني عــلــى اللقب 
األفــريــقــي، والــســنــغــال قــدمــت عــروضــا قوية 
في التصفيات، واستردت عافيتها الكروية، 
وســتــكــون جــمــيــع فــــرق املــجــمــوعــة مــرشــحــة 

للتأهل إلى الدور الثاني«.
واملثير أن من سحب قرعة املستوى الثاني، 
للجزائر وتونس، هو  االختيار  الــذي حسم 
محمد أبوتريكة نجم الكرة املصرية املعتزل، 
والـــذي شـــارك ضمن نــجــوم الــقــارة السمراء 
الذين تولوا سحب قرعة البطولة. وكانت يد 
نجم النادي األهلي ومنتخب مصر السابق 
على  كثيرا  قست  ولكنها  بــتــونــس،  رحيمة 

الجزائر في االختيارات.
ــعــــاد  ــــدت إبــ ــهـ ــ وكـــــانـــــت مـــــراســـــم الــــقــــرعــــة شـ
لــلــكــأس عــن املجموعتني األولـــى  املــرشــحــني 
طريقا  االستوائية  غينيا  لتمنح  والثانية، 
سهال نوعا ما للوصول إلى املربع الذهبي، 
بدال  البطولة  استضافة  على  وافقت  والتي 
من املغرب، الذي استبعده االتحاد األفريقي 
لكرة القدم، بعد مطالبته بتأجيل البطولة، 
خــوفــا مــن انــتــقــال مـــرض »إيـــبـــوال« الخطير 

إلى أراضيه أثناء منافسات البطولة.
وأسفرت القرعة عن وضع غينيا االستوائية 
على رأس املجموعة األولى، وبرفقتها كل من 
بوركينا فاسو والجابون والكونغو، والتي 

منافسات  فــي  األســهــل  املجموعة  تعتبر  قــد 
في  املنتخبات  صعيد  على  األهـــم  البطولة 

القارة السمراء.
فــيــمــا ضــمــت املــجــمــوعــة الــرابــعــة منتخبات 
كـــوت ديــفــوار ومــالــي والــكــامــيــرون وغينيا، 
لــتــصــبــح مــجــمــوعــة الــجــزائــر هـــي مجموعة 
املــــوت، تليها فــي الــقــوة املــجــمــوعــة الــرابــعــة 
بـــعـــيـــدا، حـــيـــث يـــصـــطـــدمـــان فــــي الـــــــدور ربـــع 
حيث  مبكرة،  نهائي  مباريات  في  النهائي، 
للفوز  املــرشــحــني  معظم  املجموعتني  تــضــم 

بالبطولة القارية.
ــقـــــى عـــيـــســـى حـــيـــاتـــو رئــــيــــس االتــــحــــاد  ـــ وأل
األفريقي لكرة القدم كلمة، أكد فيها سعادته 
للبطولة،  االســتــوائــيــة  غينيا  بــاســتــضــافــة 
ــفـــاذهـــا فـــي املـــوعـــد املـــنـــاســـب، وتــنــفــيــذه  وإنـ
أمم  موعد  على  بالحفاظ  السابقة  لــوعــوده 
ــافـــة إلــــى الـــخـــطـــوات الــتــي  أفـــريـــقـــيـــا، بـــاإلضـ
ــاد األفـــريـــقـــي والــحــكــومــة  تــجــرى بـــني االتـــحـ
الغينية حاليا ملكافحة فيروس إيبوال الذي 
مشددا  األفريقي،  الغرب  منطقة  في  انتشر 
عــلــى أن الــجــمــيــع ســيــعــمــل جـــاهـــدا حــتــى ال 
ــــأي شـــكـــل مــن  ــــى الــــبــــالد بـ ــــرض إلـ يــنــتــقــل املــ

األشكال.
ألقى تيودور رئيس غينيا االستوائية  كما 
بــالده  باستضافة  سعادته  فيها  أكــد  كلمة، 
ــقـــاري الــكــبــيــر لــلــمــرة الــثــانــيــة في  لــلــحــدث الـ
أقل من 3 سنوات، ولكن بشكل منفرد، بعد 
استضافته عام 2012 بالتعاون مع الجابون. 
وأشــار الرئيس الغيني إلى أن بــالده عملت 
سريعا، رغــم ضيق الــوقــت، مــن أجــل توفير 
لتكون  الرياضية  التحتية  البنية  وتطوير 
جاهزة الستضافة مباريات البطولة. معربا 
في  املشاركة  املنتخبات  تقديم  في  أمله  عن 
البطولة عروضا قوية تليق بالحدث الكبير.

مـــن جــانــبــه أكــــد مــحــمــد أبــوتــريــكــة أمــلــه في 
الــــجــــزائــــري  املـــنـــتـــخـــبـــني  مــــن  أي  يـــنـــجـــح  أن 
والتونسي في الوصول إلى املباراة النهائية 
وإحــــراز الــلــقــب األفــريــقــي، ورفـــع شـــأن الــكــرة 
الــذي  الكبير،  الــحــدث األفــريــقــي  فــي  العربية 

توج بلقبه كالعب ثالث مرات.
وكـــانـــت غــيــنــيــا االســتــوائــيــة قـــد اســتــضــافــت 
بــطــولــة كــــأس األمـــــم األفـــريـــقـــيـــة عــــام 2012، 
والـــتـــي انــتــهــت بــحــصــد زامــبــيــا الــلــقــب على 
حساب الجيل الذهبي للمنتخب اإليفواري، 
لصالحها  الترجيح  ركــالت  حسمت  بعدما 
بالتعادل  املباراة  انتهاء مجريات  بعد   ،7-8

من دون أهداف.
جنوب  فــي  فأقيمت  األخــيــرة  النسخة  أمـــام 
أفــريــقــيــا، وشــهــدت خـــروج أصــحــاب األرض 
من ربع النهائي، وانتهت بتتويج املنتخب 
الــنــيــجــيــري الـــغـــائـــب عـــن الــنــســخــة املــقــبــلــة، 
ــان  الـــــقـــــارات 2013. وكــ كـــــأس  إلـــــى  ــه  ــلـ ــأهـ وتـ
منتخب »النسور« قد فاز في نهائي »الكان« 

على بوركينا فاسو بهدف نظيف.

خالفات رومانية

تواصل المشاكل بين مدربي االتحاد 
والهالل السعوديين

العربي الجديد

لم تخل مباراة كالسيكو الكرة السعودية التي جمعت االتحاد وضيفه الهالل، واملنتهية 
بالتعادل السلبي في قمة مباريات املرحلة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفني، 
من األحداث والتجاذبات سواء داخل امللعب أو خارجه، ولكن هذه املرة امتدت لتشمل 
املدربني، وهم الروماني، لورينتو ريجيكامب، مدرب الهالل ومواطنه، فيكتور بيتوركا، 

مدرب االتحاد.
العالقة  الرومانيان بعالقات جيدة فيما بينهما، حيث شهدت  املــدربــان  وال يحتفظ 
بينهما تــوتــرًا شــديــدًا إبـــان عملهم فــي رومــانــيــا، إذ كــانــت وســائــل اإلعـــالم الرومانية 

شاهدة على الكثير من مشاهد االنتقادات والتصريحات النارية من كال الطرفني.
وانشغلت الصحافة السعودية والرومانية على حد سواء بالخالفات املعروفة سلفًا 
بــني مــدربــي الفريقني ريــجــي و بــيــتــوركــا، والــتــي انعكست بشكل جلي خـــالل مــبــاراة 

الكالسيكو، حيث رفض الرجالن مصافحة بعضهما بعضًا قبل مباراة الكالسيكو.
واهتمت الصحف الرومانية بما حدث بني الرجلني، حتى راحت إحدى أشهر الصحف 
الرومانية وهي صحيفة » زيرا » تصف ما حدث بينهما بـ«الفضيحة الرومانية« في 
املالعب السعودية. واستغربت الصحيفة الرومانية ما حدث بني الرجلني، مؤكدة أنه 
كان يجب أن يكون التعامل بينهما أكثر احترافية من ذلك، وأن ما حدث غير مقبول، 

خصوصًا للقيمة الكبيرة لكال املدربني.
وكان مدرب الهالل، ريجي، قد صرح قبل املباراة بأنه يحترم بيتوركا وأنه سوف يتجه 
إليه قبل املباراة من أجل مصافحته وهو ما تم بالفعل، لكن بيتوركا رفض مصافحته.

وإزاء هذا املوقف، شن ريجي تصريحات الذعة ضد بيتوركا واصفًا إياه باملدرب »قليل 
األدب« و«غير املحترم«، وذلك ملا بدر منه خالل مباراة الكالسيكو ورفضه مصافحته.

وكشف مدرب الهالل أن ما قام به من أجل مصافحة بيتوركا جاء بعد تلقيه نصيحة 
من البعض بالذهاب واملبادرة ملصافحته، كي تتنحى خالفاتهم جانبًا عندما نعمل 

خارج رومانيا، لكن بيتوركا تصرف بأسلوب خاطئ – على حد وصف ريجي.

الجزائـر فـي مجموعـة حديديـة 
وسـهلة نسـبيًا لتونـس فـي »كان 

»2015

جانب من مراسم 
القرعة )ستيفان 

ساكوتسن/فرانس 
برس(

فريق اتحاد العاصمة يسعى للفوز في الدوري الجزائري )أرشيفية(عبد اهلل السعيد )تيشافومي كيتامورا / فرانس برس(

رياض الترك

بعد عام 2005 سقطت رايات املشجعني على املقاعد التي حضنت أصواتهم. 
الــعــزوف عــن متابعة  املــلــعــب، وقـــرر البعض اآلخـــر  تخلى البعض عــن رحــلــة 
املباريات، ألن األزمة السياسية التي عصفت بلبنان آنذاك لم تترك كرة القدم 
الــذي كــان ينتظر نهاية األســبــوع على أحــّر من  في حالها، قّسمت الجمهور 
الجمر من أجل رؤية الفريق األخضر أو النبيذي أو األصفر، كلها ألوان ألندية 

كروية لبنانية تحولت إلى ألوان سياسية خالل األزمة.
تسلل الخوف إلى املشجع الذي كان يصطحب عائلته ملتابعة فريقه املفضل، 
وذلك خوفًا من أن يتصادم الجمهوران من أجل عمامة شيخ أو صاحب كرسي 
في املجلس »املوقر«. نسوا أيام الكعكة املشتركة على أبواب املالعب، ونسوا أن 
املياه التي كانوا يشترونها قبل الدخول إلى املدرجات كانت من نفس املكان، 
خطفت السياسة عقولهم وقلوبهم، حتى نسوا أن ناديهم يجمعهم على املائدة 

الرياضية فقط.
النجمة  وشخصيًا وفــي آخــر مــبــاراة تابعتها من امللعب في عــام 2006 بني 
واألنصار، خرجت والدمعة تالمس قلبي الحزين بعد أن شاهدت الخطابات 
الطائفية واملذهبية بني الجمهورين: النبيذي الكبير واألخضر العريق. غادرنا 
املباراة قبل عشر دقائق؛ ألن امللعب تحول إلى ثكنة عسكرية، ومنذ ذلك الحني 

بدأ يخف وهج الجماهير في املدرجات.
أما اليوم، وبعد مرور تسع سنوات وعلى أعتاب العاشرة، عاد القلب النابض 
إلى املدرجات، لّون الجمهور الذي يتنفس كرة قدم الساحات املحيطة، وعادت 
األعالم ترفرف على الطرقات، وحتى األخضر والنبيذي كانوا جنبًا إلى جنب 

في الطرقات املؤدية إلى امللعب. 
هنيئًا للكرة اللبنانية بعودة الروح بعد غيبوبة طويلة، كانت قيسرية. وشكرًا 

للجمهور الذي عرف أنه الرقم الـ12 في امللعب.

عودة القلب النابض

مجرّد رأي
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العربي الجديد

يونايتد،  مانشستر  مرمى  حــارس  أن  يبدو 
النجومية  درب  على  يسير  خيا،  دي  ديفيد 
إذ كسر رقمًا قياسّيًا في الدوري اإلنجليزي، 
وذلـــــك مـــن خــــالل الـــتـــألـــق الــكــبــيــر فـــي جميع 
املباريات التي خاضها مع »يونايتد« حتى 
منع  فـــي  الــســبــب  كــــان  خــيــا  دي  أن  إذ  اآلن، 
الخسارة مــن أرســنــال وإيــفــرتــون وتحويلها 
إلى انتصار، في وقت كان املنقذ الذي ساهم 
فـــي جــلــب الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه أمــــام تشيلسي، 
ــرًا كــــان صــاحــب الــلــمــســة الــتــي منحت  ــيـ وأخـ
أمــام ستوك ستيي  ليونايتد  الثالث  النقاط 

في الجولة الـ 14 من »البريميير ليج«.
وكــان دي خيا أنقذ في الثواني األخيرة من 
املــبــاراة أمــام ستوك سيتي كــرة خطيرة جّدًا 
مــن عــلــى خــط املـــرمـــى، لــيــؤمــن نــقــاط املــبــاراة 
الكاملة ملانشستر يونايتد، ويعود لدي خيا 
الفضل في حصد »يونايتد تسع نقاط كاملة 
ويعد املنقذ في أربــع مباريات، عبر تصيده 
لــكــرات خطيرة منعها مــن هــز شــبــاك فريقه، 
ولــــوال هـــذه الــنــقــاط الــتــســع لــكــان مانشستر 
حالّيًا في املركز الـ 11 في الترتيب برصيد 16 
نقطة فقط، بينما هو اليوم في املركز الرابع 

 مـــن املــــبــــاراة أمـــام 
ً
بــرصــيــد 25 نــقــطــة. بـــدايـــة

 -  2( »يونايتد«  بفوز  انتهت  التي  إيــفــرتــون 
1(، ولوال تصديات دي خيا البطولية لكانت 
النتيجة انتهت بالتعادل أو الخسارة حتى، 
خصوصًا أنه تصدى لركلة جزاء لبينز العب 
إيــفــرتــون، ثــم قــام بأكثر مــن ثــالثــة تصديات 
الخسارة  املــرمــى منعت وقــوع  أمــام  حقيقية 

ومنحت فريقه النقاط الكاملة.
أما في املباراة أمام تشيلسي فقبل أن يمنح 
ملــانــشــســتــر   )1  -  1( الـــتـــعـــادل  بـــيـــرســـي  ــان  ــ فـ
اإلسباني، دي خيا،  الــحــارس  كــان  يونايتد، 
املــنــقــذ الــــذي تــكــفــل بــإبــعــاد أكــثــر مـــن فــرصــة 
خــطــيــرة عــلــى املــــرمــــى، لــيــكــون الـــســـد املــنــيــع 
الـــذي حـــال دون تسجيل أكــثــر مــن هـــدف في 
الخرافية  ويليان  تسديدة  مرماه، خصوصًا 
الـــتـــي ال تــصــد وال تـــــرد، لــكــن دي خــيــا كــان 

باملرصاد، وتمكن من إبعاد الخطر عن مرمى 
»الشياطني الحمر«.

فـــي املــقــابــل فـــإن املـــبـــاراة الــثــالــثــة الــتــي لعب 
دي خيا فيها دورًا بــارزًا في تحقيق النقاط 
الثالث ملانشستر يونايتد كانت أمام أرسنال، 
أفضل مبارياته هذا  مــن  مــبــاراة  قــدم  عندما 
املوسم، وتصدى لثماني تسديدات من أصل 
تسع على املرمى ملصلحة أرسنال، األمر الذي 
يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنسبة لحارس مرمى، 
كــرات خطيرة،  كــان  معظمها  أن  وخصوصًا 
ــا بـــبـــراعـــة مــن  ــيـ ــكـــن مــــن صــــدهــــا دي خـ ــمـ وتـ
الحارس  هــذا  ليظهر  أي خطأ،  ارتــكــاب  دون 
بهر الجميع 

ُ
اإلسباني القدرات الفنية التي ت

عندما يلعب تحت الخشبات الثالث.
وفي املباراة األخيرة أمام ستوك ستي تمكن 
دي خيا من إنقاذ النقاط الكاملة في الثواني 
األخيرة عندما تصدى لرأسية العب ستوك 
الــذي كان يواجه املرمى وحيدًا،  بيرام مامي 
لــكــن كــرتــه أوقــفــهــا بشكل مــجــنــون دي خيا، 
ليقفز بعد هذا التصدي ويصرخ بقوة معبرًا 
عــن فــرحــتــه إلنــقــاذ املــرمــى فــي هـــذا التوقيت 
الــخــطــيــر عـــلـــى يـــونـــايـــتـــد، لــتــظــهــر الــنــتــائــج 
فـــي الــنــهــايــة أن دي خــيــا حــقــق تــســع نــقــاط 

ملانشستر خالل 14 مباراة.

ــال االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات، إن ســبــاق  قــ
جـــائـــزة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــكــبــرى أعــيــد إلــى 
جــــدول ســبــاقــات بــطــولــة الــعــالــم لـــفـــورمـــوال 1 
لــعــام2015 ليصبح الــســبــاق رقــم 21، وهــو ما 
السباقات خالل  يشكل رقمًا قياسّيًا في عدد 
موسم واحد مع إلغاء النقاط املضاعفة والتي 

لم تلق ترحيبًا في املوسم املنقضي.
وأورد االتحاد الدولي سباق كوريا الجنوبية 
باعتباره الجولة الخامسة في جدول سباقات 
الثالث مــن مايو/ فــي  املقبل وسيقام  املــوســم 

أيـــــار املـــقـــبـــل، بــيــنــمــا ســيــكــون ســـبـــاق جــائــزة 
إسبانيا برشلونة في األسبوع التالي له.

املوسم في أستراليا في 15 مارس/ وسيبدأ 
آذار مــن الــعــام املــقــبــل. وشــكــلــت عــــودة سباق 
جــدول  مــن  استبعاده  عقب  الجنوبية  كــوريــا 

سباقات عام 2014 مفاجأة للجميع.
وأثار هذا التحول الكبير في مجريات األمور- 
لوجود  السابق  في  الفريق  معارضة  ظل  في 
أكثر من 20 سباقًا في املوسم الواحد - شكوكًا 

حول احتمال إقامة السباق من األساس.
وسيعود سباق املكسيك الى جدول السباقات 
عــقــب 23 عـــامـــًا مـــن الــغــيــاب حــيــث مـــن املــقــرر 
الثاني،  األول من نوفمبر تشرين  إقامته، في 
فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي. وبـــــات ســـبـــاق الــصــني 
ثالث سباقات املوسم، وسيقام في 12 أبريل/

نيسان، لينتزع املكان الذي كان مخصصًا في 
البداية للبحرين وفقًا للصيغة األولية لجدول 
ليقام  البحرين  إرجــاع سباق  السباقات. وتــم 
في 19أبريل. وشملت التغييرات التي أدخلت 
ــاء الــتــجــربــة  ــغـ ــرار إلـ ــ ــد الـــريـــاضـــة قـ عــلــى قـــواعـ
املـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل بــمــضــاعــفــة الـــنـــقـــاط، مــثــلــمــا 
املاضي  للموسم  الختامي  السباق  في  حــدث 
في أبوظبي. ولم تلق تلك الصيغة قبواًل من 
الــجــمــاهــيــر، وهــــــددت بـــحـــدوث مــهــزلــة خــالل 
املوسم حيث كان لويس هاميلتون الذي توج 

محمود زقوت

ــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ رفــــــــض االتـــــــحـــــــاد اإلســ
ــه نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة  ــدمــ االســــتــــئــــنــــاف الـــــــذي قــ
ــاد مــــن أجـــل  ــاالتــــحــ ــــى لـــجـــنـــة املـــســـابـــقـــات بــ إلــ
رفــــع الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء الـــتـــي أشــهــرهــا حكم 
فرنانديز  دافيد  وبرشلونة،  فالنسيا  مــبــاراة 
بورباالن، في وجه النجم األرجنتيني، ليونيل 
ميسي، خالل املباراة التي جمعت، على ملعب 
»امليستايا« لحساب الجولة الثالثة عشرة من 

بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكــــان نــجــم نــــادي بــرشــلــونــة قــد تــلــقــى بطاقة 
صفراء في الثواني األخيرة من مباراة فريقه 

لندن ـ العربي الجديد

ــتــــد  ــايــ ــر يــــونــ ــتــ ــســ ــانــــشــ أكـــــــــد مـــــــــــدرب مــ
اإلنجليزي، الهولندي لويس فان جال، 
أن اإلصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا العــبــه 
السبت  مــاريــا،  دي  أنخل  األرجنتيني، 
املـــاضـــي لــيــســت خــطــيــرة، ولــكــنــهــا في 
نــفــس الـــوقـــت قـــد تــحــرمــه مـــن مــواجــهــة 
ســاوثــامــبــتــون يـــوم االثــنــني املــقــبــل في 

الجولة الـ15 من »البريميير ليج«.
وقــــــال املـــــــدرب فــــي تـــصـــريـــحـــات ملــوقــع 
النادي »ال يمكنك أن تعرف ما الذي قد 
يحدث، واإلصابة ليست خطيرة، ولكن 
على الرغم من هذا ال أعتقد أنه سيكون 
جــاهــزا ملـــبـــاراة ســاوثــامــبــتــون«، يشار 

إلـــى أن دي مـــاريـــا، أغــلــى صفقة شــراء 
في تاريخ الدوري اإلنجليزي، تعرض 
مــبــاراة  فــي  الــــ13  الدقيقة  فــي  لإلصابة 
هال سيتي التي فاز بها مان يونايتد 

بثالثية نظيفة ليتم استبداله.
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــال أنـ ــ ــــان جـ ــــرى فـ ويــ
حصد النقاط الثالث أن هــذه »لــم تكن 
أفضل مباريات الفريق«، حيث أضاف 
ــم نــلــعــب بــقــوة فــي الــشــوط األول أو  »لـ
نــحــافــظ عــلــى تــمــركــزنــا فــي املــلــعــب، لم 
أكـــن ســعــيــدا، وأخـــبـــرت الــالعــبــني بهذا 
األمــــر بـــني الـــشـــوطـــني«، فـــي وقــــت ظهر 
بشكل واضح تحسن فني كبير في أداء 
 بــبــدايــة الـــدوري 

ً
»الــيــونــايــتــد« مــقــارنــة

اإلنجليزي.

رياض الترك

ــن الــــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي  ــ  مـ
ً
بـــــدايـــــة

 تــــابــــع تــشــيــلــســي مــتــصــدر 
ُ
حــــيــــث

»الــبــريــمــيــيــرلــيــج« املــســتــوى الفني 
الفوز على توتنهام بثالثة  الرائع وتمكن من 
ــه بــرصــيــد 36  أهـــــداف نــظــيــفــة، عـــــززوا صـــدارتـ
نقطة، ليسير في الطريق الصحيح نحو إنهاء 
عام 2014 كأفضل فريق حقق النقاط في أبرز 

البطوالت األوروبية الخمس.
مانشستر سيتي صحوته  تــابــع  املــقــابــل  فــي 
واكــتــســح ســنــدرالنــد )4 – 1(، خـــارج الــقــواعــد 
ــتـــصـــدر تــشــيــلــســي  ــنـــاق عـــلـــى املـ لــيــضــيــق الـــخـ
ويستمر في مالحقته من أجل خطف الصدارة، 
التي يريدها كونه صاحب الزعامة في إنجلترا 

بصفته بطل إنجلترا.
في املقابل عاد مانشستر يونايتد إلى الواجهة 
وحقق فوزًا مهمًا على ستوك سيتي )2 – 1(، 
ليحصد املـــركـــز الـــرابـــع فـــي الــتــرتــيــب ويــدخــل 
أجواء الــدوري اإلنجليزي من جديد، في وقت 
تمكن أرسنال من خطف الفوز في الدقيقة 89 
»املدفعجية«  أنــقــذ  الـــذي  عــن طــريــق سانشيز 

بهدف غاٍل منح الفريق النقاط الثالث.
وفي بقية النتائج تعادل بورنلي مع نيوكاسل 
سيتي  ليستير  على  ليفربول  وفـــاز   ،)1  –  1(
خـــارج الــقــواعــد )3 – 1(، كــمــا تمكن ســوانــزي 
بـــارك رينجيرز  الــفــوز على كوينز  مــن  سيتي 
بهدفني نظيفني، في وقت خطف أستون فيال 
فوزًا ثمينًا على كريستال باالس بهدٍف وحيد، 
في وقت حقق ويست هام يونايتد فوزًا مهمًا 
على ويست بروميتش )2 – 1(، في حني تعادل 

إيفرتون مع هال سيتي )1 – 1(.
الترتيب بعد املرحلة الـ 14:

1- تشيلسي 36 نقطة
2-مانشستر سيتي 30 نقطة 

3- ساوثهامبتون 27 نقطة
4- مانشستر يونايتد 25 نقطة 

5- ويست هام يونايتد 24 نقطة  

الدوري الفرنسي
ـــ 16 مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري  ــ ــا فــــي الـــجـــولـــة الـ ــ أمـ
كل  تعادل  بعد  املنافسة  فاشتعلت  الفرنسي، 
من مارسيليا املتصدر مع لوريان )1 – 1(، في 
وقت تعثر أيضًا باريس سان جرمان وتعادل 
الفريقني  الــفــارق بــني  مــع ليل )1 – 1(، ليبقى 
نــقــطــة وحــــيــــدة، وتــشــتــعــل املــنــافــســة مـــن أجــل 
مرحلة  انتهاء  قبل  الــصــدارة  صاحب  تحديد 
إلى  إيتيان  املقابل صعد سانت  فــي  الــذهــاب. 
املركز الثالث بعد فوزه على مونبلييه بهدفني 
نظيفني، فــي وقــت تــعــادل بـــوردو مــرة جديدة  
مــع ميتز مــن دون أهـــــداف، فــي املــقــابــل تمكن 

مــونــاكــو مـــن تحقيق الـــفـــوز بــعــد طـــول غياب 
لُيحسن ترتيبه ويصعد إلى املركز الثامن، في 
وقت بقيت األندية األخــرى في املراكز نفسها 

التي كانت عليها قبل انطالق هذه الجولة.
وفي سائر نتائج هذه املرحلة فاز تولوز على 
نانتس )2 – 1(، كما خسر باستيا من إيفيان 
)2 – 1(، وحقق جانجون فوزًا عريضًا على كان 

)5 – 1(، في وقت فاز رين على نيس )2 – 1(.
الترتيب بعد املرحلة الـ 16:

1- مارسيليا 35 نقطة
2- باريس سان جرمان 34 نقطة 

3- سانت إيتاين 29 نقطة 
4- رين 28 نقطة 

5- بوردو 28 نقطة.

الكؤوس األوروبية
تـــمـــكـــن ريـــــــال مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة مــــن بــســط 
اإلسبانية،  الكأس  مباريات  على  سيطرتهما 
اكــتــســاح كورنيال  بعد أن تمكن »املــلــكــي« مــن 
)5 – 1(، وكان فاز في مباراة الذهاب )4 – 1(، 
لتصبح نتيجة املباراتني )9 – 1(، ويتأهل ريال 
مدريد إلى الدور املقبل من كأس ملك إسبانيا.

ويسكا  مضيفه  برشلونة  اكتسح  املقابل  في 
بأربعة أهداف نظيفة في مباراة أشبه بحصة 
مهمة  لينهي  »الكتالوني«،  للفريق  تدريبية 
العبور بسهولة إلى الدور الثاني قبل مباراة 
التي ستكون  »الكامب نو«  العودة في ملعب 
نزهة أخــرى لبرشلونة، وفي وقت كانت هذه 
املــبــاراة بمثابة فرصة لتجربة عــدد كبير من 
الــالعــبــني الــشــبــاب. فــي املــقــابــل حقق أتلتيكو 
مــدريــد فــــوزًا مــهــمــًا عــلــى لــوســبــيــتــال بثالثية 
على  غضبه  أشبيلية  فجر  وقــت  فــي  نظيفة، 
ساباديل واكتسحه )5 – 1(، وفي بقية نتائج 
بطولة الكأس فاز غرناطة على كوردوبا بهدٍف 
نظيف، وتعادل ديبورتيفو وماالجا )1 – 1(، 
في وقــت فــاز إسبانيول على أالفــاش بهدفني 
نظيفني، وفاجأ ألكويانو ضيفه أتلتيك بلباو 
بعد أن أجبره على التعادل )1 – 1(، كما خسر 
سيلتا فيجو بشكل مفاجئ من ال باملاس )2 
– 1(، أما إلتشه فتعادل مع بلد الوليد بدون 
تمكن  اإليطالية  الــكــأس  وفــي بطولة  أهــــداف. 
التسيو من الفوز على فاريسي بثالثة أهداف 
نظيفة، وفاز ساسوولو على بيسكارا بهدٍف 
وحـــيـــد، بــيــنــمــا فــــاز هـــيـــالس فـــيـــرونـــا بــهــدٍف 
أتالنتا فتمكن من  أما  نظيف على بيروجيا، 
ومثله  نظيفني،  بهدفني  أفيللينو  على  الفوز 
إيــمــبــولــي الــــذي ســجــل مــفــاجــأة بــالــفــوز على 
ــــت تــعــثــر  ــنـــوى بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، فــــي وقـ جـ
أمـــام سيسينا عبر  غــريــب  أوديــنــيــزي بشكل 
التعادل )2 – 2(، لتستمر معاناة هذا الفريق 

ميز.
ُ
اإليطالي امل

باللقب في النهاية مهددًا بالخسارة أمام نيكو 
روزبرج زميله في فريق مرسيدس على الرغم 
بعشرة سباقات  البريطاني  السائق  فــوز  من 

مقابل خمسة فاز بها األملاني روزبرج.
وتم إلغاء فكرة عودة السباق من وضع الثبات 
ــروج ســــيــــارة األمـــــــان عـــقـــب مـــخـــاوف  ــ عـــقـــب خــ

بهدف  احتفاله  خــالل  وذلـــك  »فالنسيا«  أمـــام 
الــذي أحــرزه  فريقه القاتل فــي مرمى األخــيــر، 
في  بوسكيتس،  سيرجيو  الفريق،  في  زميله 
ــيـــرة مـــن الــدقــيــقــة الــثــالــثــة  الــثــوانــي الــــــ15 األخـ

األخيرة من الوقت بدل الضائع.
ولم ُيعرف السبب الذي أشهر الحكم بسببه 
البطاقة الصفراء للهداف التاريخي لبطولة 
الــدوري اإلسباني لكرة القدم، والــذي عانى 
من اإلصابة في رأسه التي لم تبُد خطيرة، 
قبل أن يتلقى العالج بعد نهاية املباراة؛ مما 
إلى  إلــى تقديم استئناف  نــاديــه  إدارة  دفــع 
البطاقة  االتــحــاد ضــد  فــي  املسابقات  لجنة 
فالنسيا  لقاء  حكم  أشهرها  التي  الصفراء 

أبــدتــهــا الــفــرق بــشــأن مــعــايــيــر الــســالمــة. ومــع 
ذلــك تمت املــوافــقــة على نظام »ســيــارة األمــان 
االفــتــراضــيــة«. وقـــال االتــحــاد الــدولــي »سيتم 
استخدام هذا النظام عادة عندما تكون هناك 
حاجة لرفع أعالم التحذير الصفراء مرتني في 
أي قطاع من قطاعات الحلبة، وفي حال وجود 
إال  الفرق  مسؤولي  أو  املتنافسني  على  خطر 
لــن تكون مثل تلك التي تقتضي  الــظــروف  أن 

دخول سيارة األمان ذاتها«.
وبدءًا من عام 2016 سيتم تغيير قواعد إعطاء 
الترخيص ألعلى فئات السباقات لضمان أاّل 
يقل ســن أي ســائــق عــن 18 عــامــًا قبل ظهوره 

األول.
)رويترز، العربي الجديد(

وبرشلونة، دافيد فرنانديز بورباالن.
لكن لجنة املسابقة التابعة لالتحاد اإلسباني 
لــكــرة الـــقـــدم قـــد دعــمــت قــــرار الــحــكــم بــإشــهــار 
البطاقة الصفراء في حق النجم األرجنتيني، 
وذلك بناء على التقرير الذي قدمه »بورباالن« 
 ســبــب إنــــذار 

ّ
لـــالتـــحـــاد والــــــذي ذكــــر فــيــه بـــــأن

متعمد،  بشكل  الــوقــت  إضاعته  هــو  »ميسي« 
 في 

ً
حــيــث كـــان الـــالعـــب قـــد أخـــذ وقــتــًا طـــويـــال

العودة إلى منتصف امللعب بعد الهدف، بعد 
أن أصــيــب بــزجــاجــة مــيــاه قــذفــهــا بــرأســه أحــد 
مشجعي فريق فالنسيا؛ لدى احتفاله بهدف 
فــريــقــه الــقــاتــل، وهـــو مــا أثـــار حفيظة الــنــادي 

الكتالوني.

الحارس دي خيا
صاحب الفضل في تألق »اليونايتد«

إضافة سباق كوريا الجنوبية إلى فورموال 1 االتحاد اإلسباني يرفض إلغاء إنذار ميسي

غياب دي ماريا عن ساوثامبتون

بإضافة كوريا الجنوبية 
وصل عدد سباقات 

الموسم إلى 21

3031
رياضة

مان سيتي يحقق عائدات كبيرة
أعلن مانشستر سيتي اإلنجليزي نجاحه خالل العام املالي املاضي في 
تحقيق عائدات بقيمة 347 مليون استرليني )442 مليون يورو(، وهي 
استرليني  مليون   23 بقيمة  بخسائر  فيها  مني  الــتــي  نفسها  الفترة 
ـــ 300  »ســيــتــزنــس« حــاجــز الــ ــدات الـــ ــائـ )29 مــلــيــون يـــــورو( وتــخــطــت عـ
مليون استرليني ألول مرة في تاريخه، ولكنه اضطر لدفع 16 مليون 

استرليني )20 مليون يورو( النتهاكه قواعد اللعب املالي النظيف.

ديل بوترو سيدافع 
عن لقب بطولة سيدني

أكـــد خـــوان مــارتــن ديـــل بــوتــرو أنـــه سيدافع 
عن لقبه في بطولة سيدني في يناير املقبل 
بــعــد أن يــعــود الـــى املــنــافــســات عــقــب غــيــاب 
دام عشرة أشهر بسبب االصابة في بطولة 

برزبني للتنس التي تسبقها.
وطــلــب ديــل بــوتــرو املــشــاركــة ببطاقة دعــوة 
الستراليا  االستعدادية  سيدني  بطولة  في 

املفتوحة.

مينيسوتا يهزم كندينز بدوري هوكي الجليد
قاد الحارس دارسي كويمبر، مينيسوتا وايلد للفوز 2-1 على مونتريال 
كندينز في دوري هوكي الجليد ألميركا الشمالية وسجل باتريك كني 
الثالث ليقود شيكاجو بالكهوكس للفوز 4-1 على  هدفني في الشوط 
سانت لويس بلوز وأنــقــذ انتي رانــتــا حــارس شيكاجو مــرمــاه مــن 40 

محاولة.

أرقام قياسية في بطولة العالم بالسباحة
تفوقت االسبانية ميريرا بلمونتي على املجرية كاتينكا هوسو لتكسر 
الرقم  الهولندي للسيدات  الفريق  رقمني قياسيني عامليني بينما حطم 
العالم  بطولة  فــي  حــرة  متر   200 فــي  أربــعــة  التتابع  لسباق  القياسي 
امــرأة تسجل زمنًا أقل من دقيقتني  للسباحة وأصبحت بلومنتي أول 
في سباق 200 متر لسباحة الفراشة بعدما الحقت هوسو طيلة السباق 

قبل أن تنتفض وتتفوق عليها في الجزء األخير من السباق.

روبي كين 
أفضل العب في الدوري األميركي

ــي كـــني مــهــاجــم لـــوس أنجليس  اخــتــيــر روبــ
جاالكسي كأفضل العب في دوري املحترفني 
األميركي لكرة القدم لعام 2014 وأحرز العب 
ايرلندا 19 هدفًا في 29 مــبــاراة وهــو سجل 
رائـــع منحه الــتــفــوق عــلــى لــي نــجــويــن العــب 
نيو انجلند ريفولوشن وأوبافيمي مارتينز 
العــب سياتل ســاونــدرز فــي االخــتــيــار الــذي 

جرى يوم األربعاء.

مدرب أوسبيتاليت: خارت قوانا فانهزمنا
أكـــد كــيــكــو رامــيــريــز، املــديــر الــفــنــي لــفــريــق أوســبــيــتــالــيــت اإلســبــانــي أن 
قـــوى فــريــقــه خـــارت فــي نــهــايــة املـــبـــاراة الــتــي جمعته بأتلتيكو مــدريــد 
فـــي ذهــــاب دور الـــــ32 مـــن كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، والـــتـــي انــتــهــت لصالح 
»الروخيبالنكوس« بثالثية نظيفة وقال راميريز، في مؤتمر صحافي ، 
إن »أفكار الفريق كانت واضحة، وحافظ الالعبون على تمركزهم خالل 
الدفاع وسنحت لنا فرصة للتسجيل. أخبروني بأن  70 دقيقة، أجدنا 

ركلة الجزاء صحيحة، ولكن يجب علي مشاهدتها«.

أخبار مختصرة

تقرير

وتحقيق  ملعبه  في  أرسنال  على  الفوز  املوسم،  أهــم شهور  هو  ديسمبر 
لصنع  فرصة  لدينا  اآلن  جيد،  وقــع  لــه  األرض  على  متتاليني  انتصارين 
نتائج جيدة في ديسمبر/كانون أول، سنخوض عددًا كبيرًا من املباريات، 
عانينا من حظ سيء، وفقدنا العبني مهمني، لكن املناخ العام داخل الفريق 

إيجابي.
خوان ماتا )العب مانشستر يونايتد اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
ال أعرف إذا ما كانوا يرغبون في انتقالي في نصف املوسم أو نهايته، وال 
أم ال، حتى اآلن ال  ليبرتادوريس  إذا ما كنت ســأشــارك في كــأس  أعــرف 
أعرف ما الذي سيحدث، كل االحتماالت مفتوحة، وإذا ما كللت املفاوضات 

بالنجاح فإن األمر سيكون أشبه بالحلم.
لوكاس سيلفا )العب كروزييرو البرازيلي(

¶  ¶  ¶
أهم شيء هو أن من يدرب الفريق كان العبًا، إنه يعرف كيف يدير األمور 
أهم  بأفضل صــورة ويفهم كل العب ويتحاور معه بخصوص مشاكله، 
شيء هو قدرته على جعل كل فرد يخرج أفضل ما لديه، وبخالف كونه 
مدربًا جيدًا، فأنشيلوتي شخص ممتاز على الصعيد اإلنساني، ونجح في 

اكتساب حب املدريديني والعبي الفريق.
سيرخيو راموس )العب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
الــجــائــزة، يجب أن يحدث  الــحــصــول على  لكي يتمكن حـــارس مــرمــى مــن 
أمرًا استثنائّيًا، من املحتمل أن يفوز رونالدو، ألنه حتى لو لم يكن قد فاز 
الساحة  على  لألفضل  الجائزة  نعطي  أن  فينبغي  األبطال،  دوري  ببطولة 
البرتغالي  قدم  عــاٍل،  على مستوى  الرائع وحفاظه  فبجانب مشواره  اآلن، 

أشياء استثنائية خالل آخر عامني، ويستحق التقدير
جانلويجي بوفون )حارس مرمى يوفنتوس اإليطالي(

¶  ¶  ¶
كان خيسيه في حالة جيدة، يحتاج االعتياد على اللعب، لكنه سجل وعاد 
التفكير في أنه العب ابتعد عن املالعب لنحو  بصورة جيدة، يجب علينا 
تسعة أشهر، وسندمجه شيئًا فشيئًا، سيلعب دقائق أمام لودوجوريتس 
البلغاري في آخر جوالت دور املجموعات في دوري أبطال أوروبــا، وبعد 
 ،

ً
ذلك سنكون في حاجة إلى وقت ألن الخروج من إصابة كهذه ليس سهال

التعافي كان جيدًا، لقد عمل بصورة جيدة.
كارلو أنشيلوتي )مدرب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
يجعله  الــذي  املستوى  يقدم  لم  ولكنه  ليس حارسًا سيئًا،  نوير  أن  أعتقد 

يستحق الفوز بجائزة أفضل العب كرة قدم في العالم
رينات داساييف )الحارس السوفييتي األسطوري(

دي خيا ساهم 
في صناعة االنتصارات 

المتتالية

بتعثر  فرنسا  في  الصراع  اشتعل  بينما  مالحقته،  في  »السيتي«  واستمر  الُمميز  انتصاراته  مسلسل  تشيلسي  تابع 
مارسيليا والنادي »الباريسي«، واكتسح برشلونة وريال مدريد المنافسين في الكأس

الحصاد األوروبي
تشيلسي و»السيتي« يحلقان وتألق لقطبي إسبانيا في الكأس

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( فرحة دروجبا مع زمالئه بعد تسجيل الهدف الثاني

)Getty/أحد سباقات فورموال1 )بيتر جي فوكس

)Getty( األرجنتيني العب »اليونايتد« المصاب

)Getty( حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

ليونيل ميسي 
)جونزالو أرويو/
)Getty
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يوسف بوسوماح
القيادي الفرنسي المدافع عن »أهالي الجمهورية«

باريس ـ محمد المزديوي

 الــلــقــاء مـــع يــوســف بــوســومــاح 
مهّم وضروري، ألن حزبه »أهالي 
ــــن( فــي  ــ ــدجـ ــ ــ ــة« )أنـ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الفرنسية  والتنظيمات  األحـــزاب  طليعة 
القضايا  التي تهتم بكل  )أو في فرنسا( 
الــتــي تــهــم الــجــالــيــة الــعــربــيــة فـــي فرنسا 
وأوروبــا. حدثان بــارزان شكال شخصية 
والفكرية  السياسية  بــوســومــاح  يوسف 
للبنان  إسرائيل  غــزو  وهما  والنضالية، 
سنة 1982، ثم قانون حظر الحجاب في 
2004، وظهور  فرنسا سنة  فــي  املـــدارس 

ظاهرة اإلسالموفوبيا.
ــات، قــــال  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــي االنـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ عـــــن املـ
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ بــــوســــومــــاح لـــــ«الــــعــــربــــي الـ
حزبه لــن يــقــّدم مرشحن ألســبــاب، منها 
الصعوبات املادية، فتقديم مرشحن، في 
الفرنسي  والنظام  غالّيًا،  يكلف  فرنسا، 
ــل عــمــومــًا الــثــروات 

ِّ
ــّدًا، وُيــفــض نــخــبــوّي جــ

املالية الكبرى، أما التشكيالت السياسية 
الصغرى فال ُيتاح لها أن تقدم مرشحن. 
الطبقة  تــجــديــد  ُيــســيــئ لعملية  مــا  وهـــو 
وهي  أخـــرى،  صعوبة  وثــمــة  السياسية. 
سياسية، تتمثل في رغبتنا في تأسيس 

جبهة، قبل تقديم مرشحن. 
وعـــــن هـــــذه الـــجـــبـــهـــة، يـــقـــول بـــوســـومـــاح 
بـ«الحلفاء  وصفهم  يمكن  حلفاء  »إنــهــم 
بتنظيمات  األمـــر  ويتعلق  الطبيعين«، 
أخرى متحدرة من الهجرة الكولونيالية، 
سواء كانوا مغاربة أم أفارقة، ولكن حتى 
الالتينية،  أميركا  بلدان  ومــن  الغجر  من 
ــا مــرشــحــن  ــ مـ ــًا  يــــومــ ــا  ــنـ ــدمـ قـ إلـــــــخ. وإذا 
ــكـــونـــوا مـــرشـــحـــن يــمــثــلــون  فــيــجــب أن يـ
هــــــذه الـــجـــبـــهـــة. لـــيـــســـت لـــديـــنـــا وســـائـــل 
كبيرة، ولكننا نصبو إلى تكوين »جبهة 
 ،)front indigène( الــجــمــهــوريــة«  أهــالــي 
ثــم إنـــه لــديــنــا بــعــض الــحــلــفــاء فــي اإلطـــار 
أن  مستعدون  وهــم  الفرنسي،  السياسي 
»أغلبية تفكيك  ُيشّكلوا معنا ما نسميه 

 .»)majorité décoloniale( »الكولونيالية
ــزال قــوة  بــوســومــاح يـــرى أن فــرنــســا ال تــ
كولونيالية، ويقول: »في الخارج ال تزال 
نــظــر إلـــى الــكــانــاك 

ُ
فــرنــســا كــولــونــيــالــيــة، ا

وغيرها..  أوغويانا  الجديدة  كاليدونيا 
تــزال قــوة كولونيالية متخفية  فرنسا ال 
الـــبـــحـــار..  وراء  مـــا  أقـــالـــيـــم  كــلــمــات  وراء 
لــه عالقة  فــرنــســا  فــي  اآلن  مــا نعيشه  إن 
بــالــكــولــونــيــالــيــة... نــعــيــش فـــي وضــعــيــة 
 بشرتنا 

ُ
ــنــا لــــون

ُ
ــِعــف

ْ
غــيــر مــتــســاويــة، ُيــض

وديانتنا، إضافة إلى تحدرنا من أحياء 
شعبية«. 

ــو، بــحــســب  ــهـ ــا تــعــبــيــر »األنـــــدجـــــن« فـ ــ أمـ
بوسوماح، يتعلق بشخص ذي مستوى 
أدنــــى بــســبــب أصــولــه وبــشــرتــه وديــانــتــه 
فرنسا.  فــي  الكولونيالي  الــســيــاق  داخـــل 
ويــــقــــول »إنــــنــــا أنــــدجــــن أي مـــتـــحـــدرون 
نحن  كولونيالية،   - بعد  مــا  الهجرة  مــن 
واعــون  لكننا  أحياء شعبية،  من  نتحدر 
بــــأن قــســمــًا مـــن الـــســـكـــان الــبــيــض الــذيــن 
يقطنون هذه األحياء الشعبية يعيشون 
ظروفًا قريبة من ظروفنا، ونطلق عليهم 

الذين حولتهم  أي  املؤندجن«،  »البيض 
أن يكونوا مثلنا،  إلــى  العوامل  كثير من 
املــشــتــرك معنا يراهم  العيش  ومــن طــول 
بنا. ولكننا واعون  الفرنسيون شبيهن 
ال  الشعبية  األحياء  في  اإلقامة  أن  أيضًا 
تكفي لتحديد طبيعة االنتماء، إذ يوجد 
 يصوتون لليمن املتطرف، بنسبة 

ٌ
ِبيض

ــة. إذن فــمــعــيــار الــطــبــقــات ال  ــائـ 90 فـــي املـ
يكفي لتحليل األوضاع«. 

وماذا عن األندجن الذين أصبحوا وزراء 
أال  الفرنسية،  الجمهورية  فــي  ووزيــــرات 
يعتبر األمــــر تــقــدمــًا مــا فــي الــتــعــامــل مع 
أبناء الهجرة؟ يجيب: »إنها فكرة مهمة، 
فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة الــثــالــثــة كــــان ثــمــة من 
يــرى بــأن دخـــول األنــدجــن فــي الحكومة 
ضـــــــــروري، وهـــــو مــــا تــســمــيــه الــحــكــومــة 
مصطلح  وهــــو   :diversité ـــ«الـــتـــنـــوع«  بـ
ــــب، نـــديـــنـــه ولـــســـنـــا مـــتـــفـــقـــن مـــعـــه.  ــيـ ــ رهـ
البعض منا كــان يــرى أن وجــود ُملّونن 
 أولى. يمكن 

ٌ
في الدوائر الحكومية خطوة

أن نعتبر األمــر كذلك، ولكنه ليس كافّيًا 
على اإلطالق. ولكن هؤالء الوزراء )داتي، 
توبيرا، راما ياد وغيرهم( هم في خدمة 
أيــدت  غــزة،  تظاهرات  خــالل  اإلمبريالية. 
لو  املتظاهرين.  الشباب  توبيرا محاكمة 

ــراد األنـــدجـــن مرتبطن  ــ كـــان هــــؤالء األفــ
بــقــوى ســيــاســيــة وأحـــــزاب أنـــدجـــن لــكــان 
ــــوى، ولــكــنــهــم فـــي غــيــاب ذلــك  مــوقــفــهــم أقـ
يظلون مــجــرد ُصـــَور فــرديــة )ديــكــورات(، 
كانوا صادقن.  ولــو  غير مؤثرين، حتى 
إذن فليس املهم وجود أندجن منتخبن 
بل أن يكونوا التعبيَر عن قوى وأحــزاب 
وبــــرامــــج وتـــطـــلـــعـــات أنــــدجــــن. ومــســألــة 
األنــدجــن ممكنة، وقد  القوة  ظهور هــذه 
رأيــنــاهــا مــع املــظــاهــرات املــهــمــة تضامنًا 
مع غزة. قوة األندجن موجودة، ولكنها 
غيُر منظمة، ولقد رأينا كيف أنها أثارت 
قلق الحكومة، ودفعت هوالند إلى تغيير 
خطابه حول غزة. وما نراه اآلن من رغبة 
النواب االشتراكين في االعتراف  بعض 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــس غــريــبــًا عن 

تعاظم قوة األندجن«. 
فـــي  الـــــســـــقـــــوط  ــر  ــ ــــطـ ــد خـ ــ ــــوجــ يــ ــــن أال  ــكـ ــ لـ
ــــول: »ال  ــقـ ــ ــيــــض؟ يـ ــبــ ــد الــ ــ الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
يمكننا أن نكون عنصرين تجاه البيض. 
ــكــــون عـــنـــصـــريـــن تــجــاه  بــــل يـــمـــكـــن أن نــ
الــســود والغجر.  مجموعات أخـــرى، ضــد 
إنـــنـــا نــتــحــدث عـــن تــراتــبــيــة إمــبــريــالــيــة، 
وفــــي هــــذه الــتــراتــبــيــة، نــجــد األبـــيـــض ثم 
اليهودي ثم العربي ثم األسود ثم الغجر. 

أعترف لك أن هذه التراتبية موجودة في 
اليوم. وكي تكون عنصرّيًا يجب  فرنسا 
أن تمتلك سلطة. ال يكفي أن تقول: »هذا 
، طبعًا(، 

ٌ
األبيض قــذر« )وهــو شــيء ُمـــدان

ــيـــات املــجــتــمــعــيــة  ــنـ ــبـ الـــعـــنـــصـــريـــة هــــي الـ
ــقـــادرة، فــي كــل لــحــظــة، عــلــى رفـــع أقـــوام  الـ
ـــع أقـــــوام، فـــي الــشــغــل وفـــي البحث  ووضـ
عن سكن، إلخ. العنصرية هي الدفاع عن 
امتيازات، وإذن نحن في مواجهة البيض 
ال يــمــكــن أن نــــدافــــع عــــن امــــتــــيــــازات غــيــر 
، بل على العكس نطالب 

ً
موجودة، أصــال

بأن تتوقف االمتيازات«. 
وعـــــن فــــكــــرة حـــــزب أهــــالــــي الــجــمــهــوريــة 
دائمًا  »كنت  يقول بوسوماح:  )أندجن(، 
الفلسطينية.  القضية  أجــل  مــن   

ً
مناضال

آخــــر مـــشـــاركـــة فــعــالــة كـــانـــت ســنــة 2001 
أجل  مــن  العاملية  املدنية  »الحملة  ضمن 
حــمــايــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. الــعــامــل 
ــوة هــــو الـــغـــزو  ــلـــّي بـــقـ ــر عـ ــ املـــهـــم الــــــذي أثـ
اإلســرائــيــلــي لــلــبــنــان ســنــة 1982، والـــذي 
جــعــلــنــي أنــــدمــــج فــــي هـــويـــتـــي الــعــربــيــة 
وأعود إليها، ثم لقائي بمناضلن عرب. 
»الحملة   2000 آخرين سنة  مع  وأسست 
الشعب  حماية  أجــل  مــن  العاملية  املدنية 
الــفــلــســطــيــنــي«، ثـــم حــــدث شــــيٌء مـــا سنة 
2004، وهو صــدور القانون الــذي يحظر 
املــدارس،  الدينية في  والــرمــوز  العالمات 
الذي جعلني أعود إلى الحقل السياسي 
الـــفـــرنـــســـي الــــــذي كـــنـــت قــــد تــخــلــيــت عــنــه 
لفائدة فلسطن والعالم الثالث وقضايا 
أخــــــــرى. فــــي هـــــذه الـــســـنـــة ظـــهـــر »تــجــمــع 
املــدرســة مــن أجــل الــجــمــيــع«، الـــذي فضح 
ظـــهـــور اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا، وكـــشـــف تــدفــق 
مـــوجـــات مـــن الــعــنــصــريــة ضـــد اإلســـــالم، 
الــذي  الــصــدى  القانون وبكل  بسبب هــذا 
أثاره. وكشف لنا هذا املستجد عن ظهور 
نوع من العنصرية لم نكن نعرفه من قبل 

وهو »عنصرية اليسار«. 
ــه  ــلــ ــبــ وقــ  2004 قــــــــانــــــــون  أســـــــهـــــــم  إذن 
ظهور  فــي   2001 سبتمبر   11 تــفــجــيــرات 
إســالمــوفــوبــيــا وعــنــصــريــة ضــد اإلســـالم 
منفلتة من عقالها. وهذه االسالموفوبيا 
تاريخية  كــراهــيــة  عــلــى  تتكئ  الــيــســاريــة 
عن  التعبير  أي  ولـــأديـــان،  لــإكــلــيــروس 
الــتــطــرف الــعــلــمــانــي، ولــكــنــهــا تــنــضــم في 
نــهــايــة املـــطـــاف إلــــى قــطــب كــولــونــيــالــي، 
أو عــنــصــريــة كــولــونــالــيــة. وهـــكـــذا رأيــنــا 
 أنـــهـــم يـــســـاريـــون 

ُ
ــــَرض

َ
ــًا كـــــان ُيــــفــــت ــاســ أنــ

يــتــبــنــون خــطــابــًا كــالســيــكــيــا يــمــيــنــّيــًا بل 
ــزاج بــن  ــ ــتـ ــ يــمــيــنــّيــًا مـــتـــطـــرفـــًا. وهــــــذا االمـ
خطاب كولونيالي كالسيكي وعنصرية 
األنوار  أورو-مركزية تتحدر من  يسارية 
)الــــدور الــتــمــديــنــي لــلــرجــل األبــيــض إلــخ( 
شــّكــل لــي صــدمــة غــيــر مــنــتــظــرة. وهـــو ما 
املــدرســة من  إلــى »تجمع  أنــضــم  جعلني 
الــجــمــيــع« وفـــي هـــذا التجمع التقى  أجـــل 
أندجن  »نـــداء  أطلقوا  الــذيــن  املناضلون 
الجمهورية« )فبراير/شباط 2005(، ومن 
بينهم املفكر واألكاديمي طارق رمضان، 
وهــو نــداء أصبح  الحقًا »حركة أندجن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة« قــبــل أن يــصــل إلــــى حــزب 

أندجن الجمهورية«.

فلسطني أعادْت إلّي هويتي 
العربية، وصموُد غّزة حّرر 

طاقات أبناء الهجرة!

■ ■ ■
تعبير »األندجني« هو، 

بحسب بوسوماح، يتعلق 
بشخص ذي مستوى 
أدنى بسبب أصوله 

وبشرته وديانته داخل 
السياق الكولونيالي 

في فرنسا

■ ■ ■
 أسهم قانون 2004 وقبله 

تفجيرات 11 سبتمبر 2001 
في ظهور إسالموفوبيا 
وعنصرية ضد اإلسالم 

منفلتة من عقالها

مقتطفات

بوسوماح مشاركًا في تظاهرة إلطالق جورج إبراهيم عبداهلل )العربي الجديد(

يعد يوسف بوسوماح، أحد المؤسسين والناطقين باسم »حزب أهالي الجمهورية« )أندجين(. يتحّدث لـ»العربي الجديد« عن 
القضايا التي تتعلق بالتأسيس وبرنامج الحزب ونشاطاته

نجاحات

معن البياري

مدينة صغيرة بني الرباط والدار البيضاء، شاطئية )50 
ألف نسمة(، اسُمها الصخيرات. أتعّرف إليها أول مرة، 
وكنت قد أقمت في املغرب نحو أربع سنوات، ثم زرته 
مــرات. أمكث فيها ضيفًا أربعة أيــام في مؤتمر. املطر 
َمان« وحيدان 

َ
الخفيف والدافئ واألشجار الكثيرة »معل

 بهيج، 
ٌ

عاينهما فيها، وقد صرت أعرف أنها مصَيف
ُ
أ

إليه زائــرون عديدون في الصيف. هذه شهرتها  يلوذ 
هنا، في املغرب، أّما شهرتها األهم، في زعمي، ففي أنها 
شهدت محاولة انقالب عسكرية في 1971 على امللك 
 وال تزّيَد، إْن ذهبُت، 

َ
الراحل الحسن الثاني. وال شطط

هنا، إلى أن املغاربة محظوظون، ألن تلك املغامرة التي 
قام بها ضباط كبار في الجيش املغربي لم تنجح. 

ــذي يــنــازعــنــي  ــ نــعــود فـــي بــطــن الــلــيــل، أنـــا وصــديــقــي ال
فــي هــوى املــغــرب، الــروائــي الــعــراقــي، شاكر نـــوري، إلى 
الصخيرات، بعد سهرٍة مع أصدقاء في الرباط. الضوء 
والــســيــارة خطُوها  القصير،  الــطــريــق غير  فــي  خــافــٌت 
السائق  اتفق، يقطعها  ثرثرٍة كيفما  وإثنانا في  وئيٌد، 
الطريق،  إلــى يمينه، على جانب  ــر 

ّ
يــؤش املــغــربــي، حــني 

الـــذي شهد محاولة  املــلــك  وُيــخــبــرنــا أن هــنــاك قصر 
القصر ما زال  االنقالب في 1971. سألناه إن كان 
)خـــّدامـــًا(، أي هــل يعمل، ويــتــرّدد عليه املــلــك محمد 
السادس، فيجيب الرجل باإليجاب. كانت مالحظته 
خارج سياق حديثنا، أنا وشاكر. لعله حدس بأننا، 
االنقالب  محاولة  عــن  نعرف  مغربينْي،  غير  ونحن 
ــر، فـــي نحو  ــاطـ ــبــصــر فـــي غــبــش الــلــيــل املـ

ُ
تــلــك. لـــم ن

نا سورًا، بدا 
ُ
الثانية، شيئًا، وإْن بالكاد لحظْت عيون

بعد من أشجاٍر كثيرة على 
َ
، وأشجارًا أخرى، أ

ً
طويال

جانبينا.  هما محاولتا انقالب شهيرتان، عرفهما 
أراد )تذكيرنا( بها سائق  التي  تلك  األولــى  املــغــرب. 
سيارة األجرة، والثانية تلتها بعد عام، وكان مخططًا 
كان يستقلها.  الثاني في طائرٍة  الحسن   

ُ
قتل فيها 

ريَد ربما، قتله، أيضًا، في أثناء 
ُ
هنا في الصخيرات، أ

ثم  اقتحم عسكٌر قصره،  ــا 
ّ
مل بعيد ميالده،  احتفال 

تب وُروي أن امللك 
ُ
صارت حكاية طويلة عريضة. ك

اخــتــبــأ فـــي أثــنــائــهــا جـــيـــدًا، فــنــجــا، وســيــطــر حــرســه 
املخلص على األوضاع، وأن عبد الحليم حافظ كان 
اقتحم  ــا 

ّ
مل عــنــه،   

ً
أغنية املغربية،  اإلذاعـــة  فــي  يسجل 

عسكٌر من االنقالبيني اإلذاعة للسيطرة عليها. 

العسكر  أن  أمــران جوهريان،  الواقعة،  تلك  املهم، في 
نوا منه، فلم يفلحوا 

ّ
الطامعني في عرش امللك لم يتمك

في إنهاء النظام امللكي. وأن العقوبة التي تم القصاص 
بها ضد الضباط والعسكر، ومن تعاطف معهم، كانت 
القسوة، سنوات طويلة في سجون  مريعة وشديدة 
الذين شاركوا، تخطيطًا وتنفيذًا،  املغرب، وكذا ضد 
في محاولة انقالب 1972 مع الجنرال، محمد أوفقير، 
وزيـــر الــدفــاع والــداخــلــيــة فــي حــيــنــه، والــــذي قــالــوا إنــه 
انتحر بعد فشل ما أراد. أما الجنرال محمد مذبوح، 

تب أن شريكه فيها، 
ُ
نجم محاولة الصخيرات، فقد ك

الكولونيل محمد اعبابو، قتله في أثناء تبنّي فشل ما 
أراداه. ومجازًا، أكتب، هنا، أنه بفضل تينك الواقعتني 
السردية  الكتابة  عرفت  غيرهما(،  )ثــّمــة  الفاشلتني 
فــي املــغــرب فــي أدب الــســجــون، فــي الــروايــة والقصة 
والــســيــرة والــيــومــيــات واملـــذكـــرات، انــتــعــاشــًا إبــداعــيــًا 
ــذا، ُيـــــزّود مــعــتــقــل تــزمــامــارت  ــى يــومــنــا هــ ــ طــيــبــًا. وإل
املخيف، )تمت إزالته( في الجنوب املغربي، مخيالت 
كتاب مغاربة بالكثير. واملعتقل املذكور )استضاف( 
عديدين من املشاركني في واقعة الصخيرات، منهم 
محمد الرايس، وله مذكراته »تذكرة ذهاب وإياب إلى 
الجحيم« )ترجمها زميلنا عبد الحميد اجماهيري(، 
وأحمد املرزوقي، وقد كتب »الزنزانة رقم 10«. وثّمة 
بن جلون،  للطاهر  الباهرة«  العتمة  »تلك  الــروايــة  في 
وغــيــرهــا، وأخــيــرًا، روايـــة الــصــديــق، يــوســف فاضل، 
مــشــارٍك  مــن  املستوحاة  مــعــي«،  أزرق يحلق  »طــائــر 
 
َ
ــا غبطتي املــغــاربــة فــي مــحــاولــة انــقــالب أوفــقــيــر. أمـ
في  أولهما  انقالَبنْي مروعنْي، فشل  نجوا من  بأنهم 
 أخرى، 

ٌ
الصخيرات، حيث أكتب هذه السطور، فرواية

تنكتب في غير بلد عربي منذ عقود. 

هنا في الصخيرات

وأخيرًا

إلى يومنا هذا، يُزّود 
معتقل تزمامارت المخيف، 

في الجنوب المغربي، 
مخيالت كتاب مغاربة بالكثير
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