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)Getty/اليهود المتطرفون يمثلون عماد العصابات  )ليئور مزراحي

بيروت ــ ثائر غندور

قّدمت الطبقة السياسية اللبنانية، أمس األربعاء، 
من  للديمقراطية،  املــضــادة  لــلــثــورة  نــمــوذجــهــا 
خالل إقدام نواب األّمة على التمديد ألنفسهم، 
يــتــوفــر مــن بني  أن  بغالبية كــاســحــة، مــن دون 
النواب الـ 128 سوى نائبني اثنني ليعترضا على 
ذلك  كل  الطوائف.  ديكتاتورية  تكريس  قانون 
نموذجًا  تونس  تقدم  الــذي  الوقت  يحصل في 
االنتخابية  العملّية  على  االعتماد  في  متقدمًا 
لتصبح  السياسّية،  السلطة  الختيار  كوسيلة 

هذه الدولة، عن حق، جديرة بتسميتها أفضل 
ديمقراطية عربية، أو الوحيدة ربما. وقرر 95 
نائبًا من أصل 128 )واحد منهم متوٍف( تمديد 
واليتهم لسنتني وسبعة أشهر، بحيث تنتهي 
هذه الوالية في 20 يونيو/حزيران 2017. وقد 
الله،  التمديد نواب حزب  اقتراح  صوت لصالح 
التقدمي  الــحــزب  ــل،  أمـ حــركــة  املستقبل،  تــيــار 
االشتراكي، القوات اللبنانّية، تيار املردة ونواب 
حزب  نائبا  صــوت  فيما  املستقلون،  آذار   14
الوطني  التيار  نــواب  وامتنع  ضــده،  الطاشناق 
الـــحـــّر )مـــيـــشـــال عـــــون( وحـــــزب الــكــتــائــب من 

املــشــاركــة فــي الجلسة. وقـــال صــاحــب اقــتــراح 
مرتكب  فــتــوش،  نقوال  النائب  التمديد،  قــانــون 
فــي مقّر محكمة  أخــيــرًا على موظفة  االعــتــداء 
ــتــمــديــد مــخــالــف  لــبــنــانــيــة: »أعــــــرف جـــيـــدًا أن ال
لكن  الشعبية،  لــإرادة  وأنــه يتعرض  للدستور 
هل يجوز إذا كانت هناك ظروف استثنائية أن 
إذًا، يعترف صاحب  األيـــدي؟«.  نقف مكتوفي 
اقتراح التمديد بأن هذه الخطوة غير دستورية.

ــًا تـــيـــار  ــتــــمــــديــــد، وخــــصــــوصــ ــ ــدو ال ــ ــؤيـ ــ ويـــــــرى مـ
في  االنــتــخــابــات  إجـــراء  ُيمكن  ال  أنــه  املستقبل، 
 الــفــراغ فــي رئــاســة الــجــمــهــورّيــة املــمــتــد منذ 

ّ
ظـــل

األمنّية  الظروف  ظل  وفــي   ،2014 مايو/أيار   25
أنــه ال يجوز  الله  االستثنائية، بينما يــرى حــزب 
»املستقبل«   مقاطعة 

ّ
ظــل االنتخابات في  إجــراء 

)املمثل األكبر للسنة( لها. أما معارضو التمديد، 
فقد عبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل 
عـــن مــوقــفــهــم إذ اعــتــبــر أن مـــا »شــهــدنــاه الــيــوم 

عملية سطو على املجلس النيابي«.
فــي املــحــصــلــة، تـــّم الــتــمــديــد مــن دون خـــوض أي 
ــرك بضع 

ُ
ت إذ  جهة معركة جدية في مواجهته، 

عـــشـــرات مـــن الــشــبــان املــســتــقــلــني، وحـــدهـــم في 
الشارع يصدحون »ال للتمديد«.

نّواب لبنان يمّددون ألنفسهم ويكّرسون ديكتاتورية الطوائف
الحدث

تكميم صوت الصحافيين العراقيّين
عهد«  »وثيقة  توقيع  إلى  الصحافيين  أخيرًا  العراقية  الحكومة  دفعت 
لمساندة القوات األمنية ضد »داعش«، مع ما يعنيه ذلك من تقييد للحريّة. ]21[
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لندن ـ نواف التميمي

على الرغم مما جاء في تقرير منظمة العفو 
الدولية، أمس األربعاء، من مفردات وعبارات 
تـــحـــاول تــوصــيــف الـــجـــرائـــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
ــتـــال، خـــال عــدوانــهــا في  قــــوات جــيــش االحـ
الصيف املاضي على قطاع غزة، إال أن التقرير 
فشل في إدانة إسرائيل بشكل صريح يوازي 
صـــراحـــة الـــدمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي ســالــت 
طــيــلــة 51 يــومــا مــن الـــعـــدوان. الــتــقــريــر الــذي 
صدر أمس األربعاء، وحمل عنوان »عائات 
تــحــت الـــركـــام: الــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة على 
الجيش  إن  بالقول  اكتفى  املأهولة«،  املنازل 
اإلسرائيلي أظهر »المباالة فظيعة« وارتكب 

أعمااًل يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب.
ــــوات  ــقـ ــ ــر املـــنـــظـــمـــة أن الـ ــريــ ــقــ وقـــــــد كــــشــــف تــ
اإلســرائــيــلــيــة قــتــلــت خــــال عــــــدوان الــصــيــف 
 
ً
طفا  519 بينهم  فلسطينيا   2192 املــاضــي، 
على األقل. كما دمرت 18 ألف منزل بالكامل، 

وألحقت أضرارا بنحو 38 ألف منزل آخر.
األوســط  الشرق  برنامج  في  الباحث  ويقول 
وشمال أفريقيا في املنظمة صالح حجازي، 
في  حاولت  »املنظمة  إن  الجديد«  لـ«العربي 
ــهـــادات تــرصــد الــحــاالت  تــقــريــرهــا تــقــديــم شـ
الــتــي خــرقــت فيها إســرائــيــل قــواعــد القانون 
ــقــــوانــــن الـــخـــاصـــة  ــــي ومـــقـــتـــضـــيـــات الــ ــدولـ ــ الـ
بحقوق اإلنسان في أوقات النزاعات املسلحة 
ــبـــط اخـــتـــصـــاص  ــالـــضـ والـــــــحـــــــروب، وهــــــــذا بـ
منظمة العفو الدولية ومهمتها، ألن إصدار 
ــكــــام يـــكـــون مـــن اخـــتـــصـــاصـــات املــحــاكــم  األحــ
الجنائية الدولية«. ويلفت إلى أن »توصيات 
الــتــقــريــر نــاشــدت مجلس األمـــن الـــدولـــي كي 
يحيل ملف األوضاع في إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية املحتلة إلى مدعي عام املحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــيــتــســنــى لــلــمــحــكــمــة 
األطــراف  ارتكاب جميع  مزاعم  في  التحقيق 
لجرائم ُيعاقب القانون الدولي عليه«. ورغم 

األرقــام الصادمة ألعــداد الشهداء والجرحى 
ــار الـــــواســـــع، فـــقـــد حـــاولـــت  ــ ــــدمـ ــن الـ  عــ

ً
فـــضـــا

أو  بـ«املوضوعية«،  التحلي  الدولية  املنظمة 
ربما سعت إلى إرضاء إسرائيل، إذ دانت في 
إلى   

ً
مشيرة الفلسطينية،  املقاومة  تقريرها 

أن »الجماعات الفلسطينية املسلحة ارتكبت 
ــا جــــرائــــم حـــــرب مــــن خـــــال قــيــامــهــا  ــ ــــدورهـ بـ
التوجيه  عشوائية  الصواريخ  آالف  بإطاق 
إلـــى داخــــل إســرائــيــل مــتــســبــبــة بــمــقــتــل ستة 
مدنين بينهم طفل واحــد«. وتطرق التقرير 
إلــــى نــمــط مــتــكــرر لــلــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة 
منازل  لتسوية  الــجــوي  القصف  باستخدام 
املــدنــيــن بــــاألرض، أظــهــرت فــيــه تــلــك الــقــوات 
ــاة املــدنــيــن  ــيـ ــاه حـ ــقــــارًا صــــادمــــا« تـــجـ ــتــ »احــ
فترة  على  يحصلوا  لم  الذين  الفلسطينين 
إنذار، ولم يكن لديهم أي مكان يفرون إليه أو 

يختبئون فيه.
الــــــــ44،  صـــفـــحـــاتـــه  ــمـــن  ضـ ــريـــر  ــقـ ــتـ الـ وأورد 

تـــفـــاصـــيـــل ثـــمـــانـــي حـــــــاالت قــــامــــت خــالــهــا 
القوات اإلسرائيلية بالهجوم من دون سابق 
إنــذار على منازل سكنية تقيم بها عائات 
فـــي قــطــاع غـــزة أثـــنـــاء الــــعــــدوان. كــمــا كشف 
الهجمات  يتخلل  نمط  عن  النقاب  التقرير 
اإلســرائــيــلــيــة املـــتـــكـــررة، ويــشــهــد اســتــخــدام 
ــســقــط مـــن الــجــو مـــن أجــل 

ُ
قــنــابــل ضــخــمــة ت

بــــاألرض، متسببة  املــدنــيــن  تسوية مــنــازل 
بمقتل أفراد عائات بأكملها أحيانا.

وفــــــي مــــعــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى مـــحـــتـــويـــات 
األوسط  الشرق  برنامج  قال مدير  التقرير، 
وشمال أفريقيا في املنظمة فيليب لوثر إن 
»القوات الصهيونية ضربت قوانن الحرب 
بـــعـــرض الـــحـــائـــط مـــن خــــال قــيــامــهــا بشن 
سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل 
املذبحة  قاسية تجاه  املدنين، مع المباالة 
أول رد  الهجمات«. وفي  التي سببتها تلك 
حجازي  أكــد  التقرير،  على  إسرائيلي  فعل 
الــخــارجــيــة  الــجــديــد« أن وزارة  لــــ »الــعــربــي 
اإلسرائيلية خاطبت أمس األربعاء منظمة 
ــدولـــيـــة، وقــــد رفـــضـــت كـــل مـــا جــاء   الــعــفــو الـ

في التقرير.

للمطالبة  األقـــصـــى،  ــجــاه 
ّ
بــات اإلنــغــلــيــكــانــيــن، 

بإقامة الهيكل على أنقاضه. 
الهيكل«،  »أنــصــار  حــركــة  تطالب  مــن جهتها، 
الـــتـــي أّســـســـهـــا الـــبـــرفـــســـور هــلــيــل فـــايـــس، من 
بتدمير  الصهيوني،  الــديــنــي  الــتــيــار  ــري 

ّ
مــنــظ

لقيادة  ديني  بديل  وإيجاد  األقصى،  املسجد 
إســرائــيــل. ويستند إنــشــاؤهــا على فــكــرة »دار 
الفتوى الصغيرة«، التي كانت قائمة في القرن 
الحركة  قيادة  املــيــادي. وقــد ضّمت  الخامس 
ثــاثــة وعــشــريــن فــــردًا مـــن املـــؤّســـســـن، الــذيــن 
يــلــتــقــون بـــصـــورة دورّيـــــــة وســــرّيــــة. وبــخــاف 
ُيــعــّد تنظيم »الــقــيــادة  الــتــنــظــيــمــات الــســابــقــة، 
اليهودية«، تنظيما سياسيا حزبيا، وهو أحد 
املــعــســكــرات األيــديــولــوجــّيــة الــهــامــة فــي حــزب 
فيغلن،  موشيه  ويــرأســه  الــحــاكــم،  »الليكود« 
الــذي يشارك بفاعلية  الكنيست،  نائب رئيس 

كبيرة في اقتحامات األقصى.
تبرز  الــكــبــرى،  التنظيمات  هـــذه  وإلـــى جــانــب 
 أهمّية، بينها مجموعة 

ّ
تنظيمات أخــرى، أقل

الهيكل«، وهــي تجّمع يسعى  »نساء من أجــل 
ــرات لــوضــعــهــا  إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى املــــجــــوهــ
فـــي الــهــيــكــل عــنــد إعـــــادة بــنــائــه عــلــى أنــقــاض 
املــســجــد األقـــصـــى. و«مــنــتــدى الـــقـــدس«، الـــذي 
البيوت  مــن  عـــدد  أكــبــر  عــلــى  بالسيطرة  يهتم 
الــقــدس،  مــن  القديمة  الــبــلــدة  فــي  الفلسطينّية 
و«دورية الكهنة«، وهي اإلطار املعني بتأهيل 

»سدنة الهيكل«.

صالح النعامي

يـــــكـــــّرس تـــســـلـــيـــط األضـــــــــــواء عــلــى 
الحاخام يهودا غليك، أبرز املنادين 
بإعادة بناء »الهيكل الثالث« على 
أنقاض املسجد األقصى، بعد تعّرضه ملحاولة 
الفلسطيني معتز  الــشــهــيــد  يــد  عــلــى  اغــتــيــال 
 السعي 

ّ
بــأن  يوحي 

ً
حجازي، انطباعا مضلا

إلــــى تــدمــيــر األقـــصـــى يــنــحــصــر فـــي أفــــــراد أو 
 هناك 

ّ
أن واحـــدة، في حن  جماعة صهيونية 

جــمــاعــات يــهــودّيــة ديــنــّيــة عـــّدة، ال تــدعــو فقط 
إلـــى تــدمــيــر األقـــصـــى، بــل تــعــكــف عــلــى الــقــيــام 

بخطوات عملّية لتحقيق هذا الهدف.
ــعــّد »أمــنــاء جبل الهيكل«، واحـــدة مــن أبــرز 

ُ
وت

هـــــذه الــــجــــمــــاعــــات، الــــتــــي تــــدعــــو إلـــــى تــدمــيــر 
ــؤدي عــنــاصــرهــا دورًا  ــ املــســجــد األقــــصــــى، ويــ
السابق  املظلي  ويقودها  اقتحامه،  في  مهما 
فــي الجيش، جــرشــون ســوملــون، الــذي يجاهر 
بــمــحــاولــة تــجــنــيــد األمـــــــوال الــــازمــــة لــتــدمــيــر 
األقصى، من خال جمع التبّرعات من اليهود 

في الواليات املتحدة وكندا وأستراليا.
 األماكن 

ّ
ويعكف سوملون على القول دائما إن

مــّكــة، وليس  فــي  تتواجد  للمسلمن  املــقــّدســة 
 عدم ذكر 

ّ
 في القدس، مّدعيا أن

ّ
لديهم أّي حق

الــقــدس فــي الــقــرآن، دليل على مــا يذهب إليه. 
املــهــنــدس جــدعــون حرليف،  ــفــت جماعته 

ّ
وكــل

ة مفّصلة لبناء الهيكل الثالث على 
ّ
بإعداد خط

أنقاض املسجد األقصى.
ومن بن هذه الجماعات املتطّرفة أيضا، »معهد 
الــهــيــكــل«، الــتــي يــرأســهــا الـــحـــاخـــام إســرائــيــل 
أرئيل، وهو أحد أبرز حاخامات التيار الديني 
القديمة  البلدة  من  الجماعة  وتتخذ  القومي، 
في القدس مقرًا لها. ومنذ انطاقها عام 1995، 
ــعــنــى املنظمة والــحــاخــامــات املــنــضــوون في 

ُ
ت

إطارها، بـ«التأصيل الفقهي« املطلوب، إلضفاء 
للمّس  اليهود  مــحــاوالت  على  دينّية  شرعّية 
باملسجد األقصى. وقام أرئيل بدور كبير في 
إحداث تغيير في التعاطي الفقهي مع قضّية 
صـــاة الــيــهــود فـــي املــســجــد األقـــصـــى. فبعيد 
عــام 1967، أصــدرت  للقدس  احــتــال إسرائيل 
الحاخامية الكبرى، فتوى تحظر على اليهود 
 ترابه 

ّ
الــصــاة فــي املسجد األقــصــى، بــزعــم أن

يحتوي على بقايا من جثث اليهود القدماء، 
وال يــجــوز، تبعا لــذلــك، الــصــاة فــيــه، إال بعد 
تشييد الهيكل الــيــهــودي مــرة أخـــرى. وبــاءت 
مــحــاوالت أرئــيــل باقناع عــدد مــن زمــائــه، من 
كــبــار الــحــاخــامــات، بــبــلــورة مــســّوغــات أخــرى 
اليهود في األقصى، بالفشل في  تبيح صاة 
البداية، قبل أن يتضخم، مطلع عام 2000، عدد 
الحاخامات الذين أفتوا بجواز صاة اليهود 

في األقصى.
ــع أكثر من مائة من كبار الحاخامات في 

ّ
ووق

تجيز  فــتــوى  على   ،2008 يــولــيــو/تــمــوز  شهر 
لــلــيــهــود الـــصـــاة فـــي األقـــصـــى، وهـــو مـــا حــدا 
بالكثير من اليهود الذين تسمح لهم السلطات 
اإلســرائــيــلــّيــة بـــدخـــول األقـــصـــى، إلـــى الــصــاة 
 مــؤّســســة الــحــاخــامــّيــة الــكــبــرى، 

ّ
فــيــه، علما أن

هنا جنوب أفريقيا الفلسطينيةعصابات تدمير األقصى

األخضر  الخط  داخل  إلى  الفلسطينيين  العمال  رحلة 
البشرة  األفارقة من ذوي  المحتل، ال تشبه سوى رحلة 

السوداء في حافالت األبارتهايد الجنوب األفريقي

حركة  من  األقصى  المسجد  ضد  الصهيونية  االعتداءات  تصدر  ال 
عفوية، بل تقف خلفها منظمات هي أقرب إلى العصابات

يعمل داخل فلسطين 
المحتلّة أكثر من 47 

ألف عامل معظمهم 
يستقلّون الحافالت

زرع بذور شقاق 
بين أصحاب األراضي األصليين 

وبين »األزواج الشابة«
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شهادات تحقيق

تقرير

العفو الدولية: مجازر االحتالل جرائم حرب
»المدينة العربية« في عكا... للتخلص من أصحاب األرض

االحتالل في  بين شبان فلسطينيين وقوات  اندلعت مواجهات عنيفة 
األربعاء،  أمس  المحتلة،  والقدس  الغربيّة  الضّفة  من  متفرّقة  أنحاء 
بعد عمليّة دهس نّفذها الفلسطيني إبراهيم العكاري، وسط القدس، 
برصاص  استشهاده  قبل  آخرين،   12 وجرح  مستوطن  مقتل  إلى  أّدت 
الشرطة. وأعلنت »حركة حماس« مسؤوليتها عن »العملية البطولية«، 

التي قالت إنّها جاءت ردًا على »الجرائم الصهيونية« ضد األقصى.

استشهاد فلسطيني دهس مستوطنين

جنين ـ عميد زايد

ال يــنــقــص الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــامــلــن 
قــراٌر من وزير  داخــل الخط األخضر املحتل، 
جيش االحتال اإلسرائيلي، موشيه ياعلون، 
بمنعهم من ركوب حافات تقل املستوطنن 
ــة الــغــربــّيــة، ليفهموا 

ّ
مــن تــل أبــيــب إلــى الــضــف

عنصرّية اإلسرائيلين. تجّرع هؤالء العمال، 
وهم الشريحة األكثر احتكاكا باإلسرائيلين 
العنصرّية  ُمـــّر  ســنــوات،  منذ  عملهم،  بحكم 
لهم في الحافات ذاتها 

ّ
اإلسرائيلّية، أثناء تنق

التي قد ال يركبونها بعد اليوم، إذا رضخت 
اه يعلون قبل 

ّ
شــركــات املــواصــات لــقــرار تبن

أيام معدودة، لكسب رضا املستوطنن الذين 
يــعــيــشــون داخـــــل مــســتــوطــنــات مــقــامــة على 

ة.
ّ
ة املحتل

ّ
أراضي الفلسطينين في الضف

 ركاب الحافات من الفلسطينين، 
ّ
ويبدو أن

 
ّ
ــفــون كــثــيــرًا عــنــد الــقــرار األخــيــر. يهز

ّ
ال يــتــوق

أبــو جــواد، من منطقة جنن، شمال  العامل، 
ة، رأســه، لدى سؤاله عن تأثير 

ّ
ة املحتل

ّ
الضف

القرار. يقول لـ«العربي الجديد«: »ال تسألني 
عن قرار موشيه ياعلون، اسألني عّما سبق 
الــــقــــرار، اســـألـــنـــي عــمــا أراه بــعــيــنــي، عــنــدمــا 
البيت،   كل أسبوع، أثناء عودتي إلى 

ّ
أستقل

 
ّ

الــبــاص رقــم 286، الــذي ينطلق مــن مركز تل
ـــة«. 

ّ
أبـــيـــب إلــــى مــســتــوطــنــة أرئـــيـــل فـــي الـــضـــف

ويتابع أبــو جــواد، الــذي يعمل في تل أبيب، 
حــديــثــه بـــمـــرارة مــكــبــوتــة، بــعــد أن طــلــب عــدم 
الحقيقي خوفا على لقمة عيشه:  ذكــر اسمه 
ــل املــســتــوطــن الــوقــوف 

ّ
»اســألــنــي كــيــف يــفــض

في الباص، بدل الجلوس على كرسي شاغر 
ويوضح  بجرب«.  مصاب  وكأنني  بجانبي، 
 »األصعب من رفض املستوطن 

ّ
أبو جواد أن

مستوطن  يمنعك  أن  هو  بجانبك،  الجلوس 
ــم  ــهـ مــــن الــــجــــلــــوس بـــجـــانـــبـــه«. مـــضـــيـــفـــا: »إنـ
يحتقروننا، وصرنا نفهم بعد تجارب عّدة، 
أن  فلسطيني  املــمــنــوع عليك كعامل  مــن  أنــه 
بحسرة  ويـــروي  إسرائيلي«.  بــجــوار  تجلس 
ــى الــــوقــــوف طــــوال  ــ ــا إلـ ــانـ ــيـ كـــيـــف يــضــطــر أحـ
إلى  أدخــل  أنني  الحافلة: »تخيل  في  الرحلة 
لــلــوقــوف فــي مــمــّر الباص  الحافلة، وأضــطــر 
 مستوطنا 

ّ
املــقــاعــد، ألن يــفــصــل دفــتــي  الــــذي 

يــجــلــس عــلــى كــرســي ويــمــّد قــدمــه عــلــى آخــر، 
ــلـــوس، وال  ــراب والـــجـ ــتــ بــغــيــة مــنــعــي مـــن االقــ
أذكر أنني جلست«. ويضيف: »تنهار قدماي 
وقــوفــا بــعــد يـــوم عــمــل شــــاق، وهــنــاك كرسي 

فارغ ممنوع أن أجلس عليه«.
وفق إحصاءات نقابة العمال الفلسطينين، 
ــة، أكــثــر مــن 47 

ّ
يعمل داخـــل فلسطن املــحــتــل

ألف عامل، يدخلون من حواجز عــّدة موزعة 
ــة الــغــربــّيــة، 

ّ
عــلــى املــــدن الـــحـــدودّيـــة فــي الــضــف

مــنــهــا جــنــن وطــولــكــرم وقلقيلية والــخــلــيــل. 
وأثـــنـــاء عــودتــهــم إلـــى مــنــازلــهــم بــعــد انــتــهــاء 
يوم عملهم، يسلك كثيرون من العمال طريقا 
املــقــامــة  أبــيــب بمستوطنة أرئـــيـــل،  تــل  تــربــط 
عــلــى أراضــــي مــحــافــظــة سلفيت فــي الــضــفــة، 
باستخدام حافات تنقل املستوطنن إليها. 
ويضطر العمال الفلسطينيون إلى استخدام 
ــا يــوضــحــه  ــق مــ ــ الـــحـــافـــات والــــبــــاصــــات، وفـ

أو بيتح تكفا،  أبيب  للخروج من تل  األيسر 
ــمـــل، بــعــد الــســابــعــة مـــســـاء بــاتــجــاه  حــيــث أعـ

ة، تكون عبر هذه الحافات«.
ّ
الضف

بــدأت  الــذيــن  الفلسطينيون،  العمال  ويحمل 
سلطات االحتال تفّكر جدّيا في منعهم من 
السفر عبر وسائل النقل العام، غضبا شديدًا 
ما يــعــّبــرون عنه خــوفــا من 

ّ
فــي صــدورهــم، قل

سحب تصاريح عملهم وقطع لقمة عيشهم. 
وبــخــاف أبـــو جــــواد، ال يــفــّوت حــســن فرصة 
ــرّد عــلــى عــنــصــرّيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــن. يــقــول:  ــ الــ
»أكثر ما يستفزني عند دخولي إلى الحافلة، 
أن املستوطن الذي ال يستحم بحكم عاداته، 
مــن صــوف،  الصيف معطفا   

ّ
عــز فــي  ويلبس 

أنفه  ورائحة عرقه تفتك بك، يضع يده على 
عندما يمّر بجواره عامل فلسطيني«.

كشفت مصادر برلمانية فرنسية أن الحزب االشتراكي الحاكم يريد 
وبريطانيا.  بالسويد  أسوة  الفلسطينية  بالدولة  البرلمان  يعترف  أن 
»الوضع  إن  ــرز«،  ــت »روي لوكالة  فرنسي،  برلماني  مصدر  وقــال 
الفلسطيني متأزم لدرجة يعتقد معها معظم أعضاء البرلمان 
االشتراكيين أن علينا أن نتحرك وتغيير المواقف الحالية. هذا أحد 

السبل لتحقيق ذلك«.

االشتراكي الفرنسي مع »الدولة«

المكر ـ ناهد درباس

يخطط االحتال، بشتى السبل، إلبعاد الفلسطينين عن 
عــام 1948. ويهدف  املحتلة  املناطق  داخــل  فــي  أراضيهم 
املخطط إلــى حــرمــان أهــالــي قريتي املــكــر والــجــديــدة من 
الفتنة بن  فــي منطقة طنطور والــجــور وزرع  أراضــيــهــم 
أصحاب األرض. وقد ذكرت وسائل اإلعــام اإلسرائيلية 
أخــيــرًا أن حــكــومــة االحــتــال تعمل إلقــامــة مــديــنــة عربية 
للفلسطينين في الداخل، على أراضي الطنطور والجور 
الــتــي ســبــق أن صــادرتــهــا مــن أصــحــابــهــا الــشــرعــيــن في 
قــريــتــي املــكــر والـــجـــديـــدة. ويــتــبــن مــن املــعــطــيــات األولــيــة 
يمكن  بديل«  »إيجاد  إلى  يهدف  اإلسرائيلي  املخطط   

ّ
أن

ــن املــديــنــة  ــرب عــكــا مـ ــا تــبــقــى مـــن عــ مـــن خـــالـــه إخــــــراج مـ
الــتــاريــخــيــة وإغـــرائـــهـــم بــاالنــتــقــال إلـــى الــســكــن فـــي شقق 
مــن جهة، وخفض نسبة  املستقبلية  املدينة  فــي  جــديــدة 
التاريخية،  املـــدن  إلــى  الجليل  فــي  الفلسطينين  انــتــقــال 
مثل حيفا وعكا وطبريا، وحتى البلدات اليهودية التي 
أقــامــتــهــا الــســلــطــات فــي الــثــمــانــيــنــيــات ضــمــن مخططات 
تهويد الجليل مثل نتسرات عيليت وكرميئيل من جهٍة 
تحمل  اإلسرائيلي  لإلعان  األخــرى  الصورة  لكن  ثانية. 
ليس  تطبيقه،  شــأن  من  تفاصيلها مخططا رسمّيا،  في 
ــي فـــي طــنــطــور مـــن أراضــيــهــم  ــ ــ حـــرمـــان أصـــحـــاب األراضـ
وإغــــاق فـــرص اســتــعــادتــهــا فــحــســب، وإنــمــا يــنــذر أيضا 
بزرع بذور فنت وشقاق بن أصحاب األراضي األصلين 
وبـــن »األزواج الــشــابــة« الــتــي قــد تــقــع فــي شـــرك اإلغـــراء 
الرسمي، وتسعى إلى شراء شقق في املدينة املستقبلية، 

طمعا في العيش في مدينة عربية. 
تبلغ مساحة أراضي منطقة الطنطور والجور 2700 دونم، 
وهي أراض وعرة وزراعية تعود ملكيتها إلى أهالي قرية 
املـــكـــر، صــادرتــهــا الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي ســنــة 1976 
بــدايــة بحجة بــنــاء حــي جــديــد ألهــالــي الــعــرب مــن مدينة 
عكا القديمة لتفريغها. ُعرفت هذه األراضي بزراعة كروم 

العنب والتن، إال أنه تم زرعها بالزيتون بعد النكبة.

الطنطور مقبرة كبيرة  أراضـــي  مــن  الــيــوم على جــزء  تقع 
ليهود سكان عكا واملستوطنات املجاورة. وال تزال أشجار 
املــكــر 80  بــلــدة  الــزيــتــون باقية فيها. تملك عائلة عكر مــن 
دونما من أراضي الطنطور و50 دونما في منطقة الجور 

منذ 150 عاما.
يقول إبراهيم محمد خليل عكر )من مواليد 1933 من قرية 
األرض  »كانت  باملكر،  بيته  في  الجديد«،  لـ«العربي  املكر( 
ألبي وعمي، فهي مصدر رزقنا وخيرنا نعتاش منها، وقد 
عملت فيها وزرعتها، مع أبي وإخواتي، كروم عنب وتن«. 
ويشرح عدم رضوخه لسياسة الترغيب اإلسرائيلية بقوله 
التي  مـــادي مقابل أرضـــي  أقــبــل أي تعويض  أن  »رفــضــت 
صادرتها الحكومة، ورفضت أن أبدلها أيضا. فاألرض ال 
تباع. املال ينتهي، األرض ال تنتهي، إن زرعتها وحافظت 

عليها فتعطيك ثمارًا طول الوقت«.

يتفق أبناء عائلة عكر على أن »شراء أرضهم يعتبر جريمة 
»األراضـــي  أن  إلــى  ويلفتون  طــريــقــة«،  بــأي  سيحاربونها 
ــام 1948 تــعــامــلــت مــعــهــا إســرائــيــل على  الــتــي صــــودرت عـ
أنها أمــاك غائبن، أمــا نحن فــحــاضــرون، لنا أولــويــة في 
اســتــغــال األرض كــأبــنــاء جــديــدة املــكــر، وإرجــاعــهــا للبلد 
مجموعة  أسست  الراهنة  لــأوضــاع  ونتيجة  وألوالدي«. 
نــاشــطــن حـــراكـــا شــعــبــّيــا مـــن جــمــيــع الـــحـــركـــات الــوطــنــيــة 
أبــو شعبان  املدينة. ويقول جمال  بناء  للتصدي ملشروع 
»نحن  الجديد«،  لـ«العربي  الشعبي  الحراك  مؤسسي  من 
نــعــمــل لــلــتــصــدي ملــخــطــط الــبــنــاء عــلــى أراضـــــي الــطــنــطــور 

إلعادته لنفوذ مسطح مجلس القرية«.
ــام لجنة  ــان الــعــشــرات قــد تــظــاهــروا، يـــوم الــثــاثــاء، أمــ وكــ
التخطيط والبناء القطرية في القدس للتعببر عن رفضهم 

وسخطهم ملصادرة األراضي.
فــي مهرجان  انطلق  »الــحــراك  أن  إلــى  أبــو شعبان  ويلفت 
شعبي لتجنيد الشارع، وشرح أبعاد املخطط على قريتي 
الــجــديــدة املـــكـــر«. ويــضــيــف »بــعــد الــتــظــاهــرة نــحــن نجهز 
اعــتــصــام طويل  فــســنــقــوم بمعسكر  خــطــوات تــصــعــيــديــة، 
األمد على أراضي الطنطور وندعو جميع القوة الوطنية 

لالتفاف حولنا«.
أهــداف مصادرة األرض من  وفّسر شعبان ظاهرة تغيير 
الــدولــة حتى الــيــوم، موضحا أنــه »قــام قسم مــن العائات 
أصحاب األراضي سنة 1987 بالتوجه إلى املحكمة إلرجاع 
األرض، فـــردت الــدولــة فــي املــحــكــمــة، أن الــســبــب املــصــادرة 
وتجارية وبعض  إقامة مشاريع سياحية وصناعية  هو 
املــرافــق الصحية ملدينة عكا. وفــي سنة 1990 تغير هدف 
استعمال األرض مرة أخرى لبناء حي للقادمن الجدد من 

روسيا أيضا لعكا«.
ــنـــاوي، وهــــو أســـيـــر مـــحـــرر مـــن مــالــكــي  ــيـ ويـــقـــول مـــالـــك شـ
األراضــي في منطقة الطنطور، إن مصادرة األراضــي هي 
»عملية تهدف إلى جعل الفلسطينين يصابون باليأس، 
فا عندنا مناطق صناعية، وال مصدر رزق، ونسبة الفقر 

والبطالة عالية، هم يريدون اقتاعنا من أرضنا«.

يواجه الفلسطينيون مخططًا إسرائيليًّا 
جديدًا يهدف إلى إقامة مدينة عربية 

على أراضي الطنطور والجور التي 
سبق أن صادرها االحتالل من أصحابها 
الشرعيين، في قريتي المكر والجديدة

تحقيق
مصر: موسى والجنزوري 

وجهًا لوجه

سيناريوهات

الــعــامــل، نــظــام حــســن )اســــم مستعار( 
من جنن، لـ«العربي الجديد«، بإشارته 
 »العمال يستخدمون الحافات 

ّ
إلى أن

 الــحــواجــز 
ّ
الــتــي تــصــل إلـــى أرئـــيـــل، ألن

غلق 
ُ
الــتــي نــدخــل منها فــي الــصــبــاح، ت

ــــت مـــبـــكـــر، وبـــالـــتـــالـــي الــطــريــقــة  فــــي وقـ

مــن عمليات القتل ومــحــاوالت االغــتــيــال التي 
اســـتـــهـــدفـــت الــفــلــســطــيــنــيــن والـــشـــخـــصـــيـــات 
الثمانينيات  مطلع  الفلسطينية،  االعتبارية 
مـــن الـــقـــرن املــــاضــــي. وأّســــــس عــتــصــيــون هــذا 
التنظيم بعد أن أمضى 4 سنوات في السجن، 
ر ألفكاره بشكل علني، مما يجعله 

ّ
وهــو ينظ

»نـــجـــم« الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج الـــحـــوارّيـــة الــتــي 
تــقــّدمــهــا قــنــوات الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــّيــة، أثــنــاء 

تناولها مستقبل القدس.
أما »الحركة من أجل إقامة الهيكل«، فهي تضّم 
ــة الــغــربــّيــة 

ّ
حــاخــامــات مــن مــســتــوطــنــات الــضــف

ــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــّيـــة، بــشــكــل  ــــواليـ ــــن الـ ومـ
اليهودي  الــوعــي  تعزيز  على  وتعمل  خـــاص، 
ــاء الــهــيــكــل  ــنـ بــــضــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة بـ
أهم  األقــصــى، بوصفها  املسجد  أنــقــاض  على 
العالم.  في  يهودي  لكل  »الشرعية«  التكاليف 
ــم الــحــركــة نــــدوات، وتــصــدر مطبوعات، 

ّ
وتــنــظ

ع مــنــشــورات فــي أمــاكــن تــواجــد اليهود، 
ّ
وتـــوز

بناء  إعـــادة  على  العمل  على ضـــرورة  هم 
ّ
لحث

التي  األخــــرى،  التنظيمات  وبــخــاف  الهيكل. 
تــقــتــصــر عــضــويــتــهــا عــلــى املــتــدّيــنــن الــيــهــود، 
تحاول استقطاب يهود علمانين، إضافة إلى 
اليمن املسيحي في الواليات  شخصّيات من 
الــتــبــرعــات  فــي جــمــع  املــتــحــدة، تعتمد عليهم 
املنظمة  وتحرص  أنشطتها.  لتمويل  الازمة 
عــلــى تــنــظــيــم مــســيــرة كــبــيــرة ســنــويــا، يــشــارك 
واملسيحين  اليهود  من  اآلالف  عشرات  فيها 

التي  األصلّية  الفتوى  تغيير  ترفض  تــزال  ال 
تحظر صاة اليهود فيه. وقد انتقلت املنظمة 
الجانب  إلــى  الفقهي  والتأصيل  التنظير  مــن 
الــعــمــلــي، إذ كــشــفــت صحيفة »مــعــاريــف« في 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، النقاب 
ــل املــنــظــمــة، تــوّجــه إلـــى رومــا 

ّ
عــن أن وفـــدًا يــمــث

مقتنيات  بإعادة  اإليطالّية  الحكومة  ملطالبة 
الروماني  القائد  الثاني »غنمها«  الهيكل  من 
الــذي قضى على الوجود السياسي  تيتوس، 

لليهود قبل ألفي عام ودّمر الهيكل.
ــى جـــانـــب الــجــمــاعــتــن الــســابــقــتــن، يــبــرز  ــ وإلـ
اسم تنظيم »حاي فكيام«، الذي يقوده يهودا 
التنظيم  في  السابقن  القادة  أحد  عتصيون، 
الــيــهــودي اإلرهــابــي املــســؤول عــن تنفيذ عدد 

طلب رئيس الوزراء األردني، 
عبد اهلل النسور )الصورة(، 

من وزارة الخارجية 
استدعاء السفير األردني 

في تل أبيب، وليد عبيدات، 
للتشاور، »احتجاجًا على 
تصعيد إسرائيل المتزايد 

وغير المسبوق ضد الحرم 
المقدسي الشريف«، في 

إشارة إلى االعتداءات 
المكثفة على يد شرطة 

االحتالل والمستوطنين. كما 
وجه النسور وزير الخارجية 

األردني ناصر جودة للتقدم 
بشكوى فورية إلى مجلس 

األمن الدولي.

منظمات تدمير األقصى يزيد عددها عن التسعة )أحمد غربلي/فرانس برس(

وائل قنديل

ال يستقيم بحال من األحوال أن 
شخصا ينكر مجزرة نظامية دارت 

وقائعها أمام كاميرات التلفزة، 
يمكن أن يحمل لقب »حقوقي« أو 
ناشط في مجال حقوق اإلنسان.

ومن غير املتصور عقال أن 
تفاصيل ما جرى في محارق فض 

اعتصامات معارضي االنقالب 
العسكري في مصر لم تصل إلى 

الضمير العاملي، الذي يتصنع 
السذاجة والغفلة، في أوقات، ويكون 

عكس ذلك في أوقات أخرى.
لقد جلس ممثلو الدول األوروبية 

في جنيف أمس يستمعون إلى 
سفراء الدم من أتباع عبد الفتاح 

السيسي، وهم ينكرون وقوع 
ضحايا لجريمة العصر في مصر، 

ويسكبون أكاذيب من الحجم 
الكبير في محفل إنساني أممي 
تنفي وجود معتقلني، وصدور 

مئات األحكام باإلعدام من قضاء 
مسيس -بل معسكر- حتى النخاع.

لم يشاهد العالم محرقة 
الهولوكوست في القرن املاضي، 
ومع ذلك هناك دول عديدة سنت 
تشريعات تعاقب منكري رواية 

حرق اليهود في أفران النازي 
بعقوبات مشددة.

شاهد العالم كله محرقة رابعة 
العدوية في العام املاضي على 

الهواء مباشرة، وصدرت تقارير 
موثقة من منظمات حقوقية 

أوروبية أحصت عدد الضحايا 
الذين سجلت بياناتهم بما يتجاوز 

األلف شخص .. ومع ذلك يحتفي 
األوروبيون بمجرمني في مالبس 

الحقوقيني شاركوا في صناعة هذه 
املحرقة، بالتحريض والتشجيع 

والصمت.
في النمسا مثال تتراوح 

عقوبة حبس من ينكر محرقة 
الهولوكوست بني سنة وعشرين 
سنة سجنا، وفي بلجيكا يعاقب 
من ينكرها بالسجن من ثمانية 

أيام إلى سنة، وغرامة مالية ضخمة، 
مع تشهير في الصحف على 

نفقة املدان، وفي كل من جمهورية 
التشيك وهنجاريا وسويسرا 

وفرنسا وهولندا وإسبانيا 
ولوكسمبورج والبرتغال، تصل 

العقوبة إلى السجن ثالث سنوات.
ومنذ أن وضعت الحرب العاملية 

الثانية أوزارها، يمارس الصهاينة 
أوسع عملية ابتزاز عرفها التاريخ، 
على الكون كله، على الرغم من أن 

قصة املحرقة وجدت من املؤرخني 
من لم يقتنع بها، كما أن هناك من 

لم ينكرها، لكنه أرجع املسؤولية عن 
ارتكابها إلى يهود أملانيا أنفسهم.

وبعيدا عن الخوض في جدلية 
اإلنكار واإلثبات، يلفت النظر هنا 

أن العالم الذي رضخ لرواية تاريخية 
مضى عليها أكثر من 75 عاما، 
وأقر تشريعات تعاقب رافضي 

تصديق هذه الرواية، يقف صامتا 
عاجزا متواطئا عن محرقة القرن 
الحادي والعشرين التي ارتكبها 

نظام عبد الفتاح السيسي في حق 
الشعب املصري، فأوقع أكثر من 
ثالثة آالف قتيل حسب روايات 
ذوي الضحايا، أو أكثر من ألف 

حسب روايات مستقلة، أو مئات 
حسب الرواية الرسمية املصرية.
هذا العالم الذي يدعي التحضر 

والرقي اإلنساني يتواطأ مع أحط 
أنواع العنصرية في التعامل مع الدم، 

فيغض الطرف أو يدلل مرتكبي 
جرائم تفوق »الهولوكوست« 

في غزة ورابعة العدوية والغوطة 
وأفريقيا الوسطى، وتعتريه 

الشراسة ويستعر فيه غضب 
العقوبات، وال تغمض له عني إزاء 

دهس مستوطن أو مقتل مواطنني 
على يد »بوكوحرام«.

هو عالم يكيل بمكيالني، فيرى 
القذى في عني »داعش« و«بوكو 
حرام« وال يرى الخشبة في عني 

الكيان الصهيوني وعصابات 
التطهير العرقي في أفريقيا 

الوسطى ونظام السيسي 
وميليشيات الحوثي. 

ترى .. لو عاد هتلر اآلن وارتكب 
مجزرة بهذا الحجم ضد معارضيه 
في برلني، هل كان العالم سيتصنع 

العمى، ثم يبحث له عن مخرج 
بدمجه في بورصة الحرب على 

اإلرهاب؟

إنكار محرقة 
رابعة العدوية

مرور
الكرام
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القاهرة ـ العربي الجديد

لم تقلل تصريحات الدبلوماسي املصري عمرو موسى، حول مباركته تحركات 
السيسي، من  الفتاح  الحالي عبد  املصري  الرئيس  الجنزوري، مستشار  كمال 
حدة الصراع الخفي بن الشخصيتن خال الفترة الحالية. وبدأ الصراع بن 
الطرفن مع إعان الجنزوري سعيه إلى تشكيل قائمة موحدة للقوى السياسية 
جماعة  على  الطريق  قطع  بهدف  املقبلة،  البرملانية  االنتخابات  لخوض  كافة 
اإلخوان املسلمن وأبناء التيار اإلسامي من الوصول إلى قبة البرملان. تحركات 
الجنزوري حفزت موسى، الذي خفت نجمه لدى التحالفات االنتخابية املختلفة، 
وفي مقدمتها الوفد املصري، الجبهة املصرية، والتيار الديمقراطي، عقب قرار 

موسى باالنسحاب من التنسيق بن كافة األحزاب حول قائمة موحدة.
الــدســتــور املصري،  الــذي تولى رئــاســة لجنة الخمسن لتعديل  وعــاد مــوســى، 
لــقــاءات مع ممثلن لبعض األحــزاب  باحثا عن دور من جديد. وعمد إلــى عقد 
الــســيــاســيــة، وبــعــض الــفــئــات صــاحــبــة الــكــوتــا فــي الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة املقبلة، 

بموجب تعديات قانون مجلس النواب.
يــقــول الــقــيــادي فــي تحالف الــوفــد املــصــري، حــســام الــخــولــي، إن املـــشـــاورات مع 
موسى والجنزوري قائمة، وسط ترحيب كبير للطرفن ملحاولتهما رأب الصدع 
بن كافة القوى السياسية. ويلفت إلى أن »كا الطرفن يبحث عن توحيد القوى 
السياسية كافة بتقديم  »القوى  أمر مقّدر ومحمود«، مطالبا  السياسية، وهو 

تنازالت من أجل تشكيل قائمة موحدة تمثل التيار املدني«.
ويوضح أن »املشاورات مستمرة مع موسى والجنزوري على حد سواء، لبحث 

تشكيل القائمة املوحدة التي تلبي طموحات التيار املدني«.
ويقول القيادي في حزب النور، مجدي سليم، إن القوى السياسية التي تبحث 
التحالفات والتنسيق االنتخابي لم تتواصل مع حزب النور. ويشير إلى أنه »ال 
بد من البعد عن اإلقصاء والتهميش ألحد، ألن هذا سبب سقوط نظام اإلخوان 
في فترة حكم الرئيس املعزول محمد مرسي«. من جهته، يؤكد املتحدث باسم 
املصرين األحرار، شهاب وجيه، أن املشاورات حول الدخول في قائمة انتخابية 
موحدة قائمة، وإن كان الحزب يفضل خوض االنتخابات بشكل منفرد وتحديدًا 
الجنزوري في  لقائمة  أقــرب  الحزب  أن  إلــى  الــفــردي. ويلفت وجيه  على مقاعد 

حالة إتمام االتفاق بن القوى السياسية كافة عليها خال الفترة املقبلة.
الجبهة املصرية،  الــرئــاســي لتحالف  املجلس  قــرار  مــع  الــتــطــورات  تترافق هــذه 
الذي يضّم أحزابا خرجت من رحم الحزب الوطني املنحل، االستمرار في إعداد 
القوائم االنتخابية األربع ملرشحي الجبهة، وكذلك ملرشحيه في الدوائر الفردية. 
وأعلن املجلس الرئاسي رفضه النسبة املحددة لأحزاب في قوائم الجنزوري 

بـ20 مقعدًا، و100 مقعد للمستقلن.

فهمنا بعد تجارب عّدة أنه من الممنوع عليك كعامل فلسطيني 
أن تجلس بجوار إسرائيلي )فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

519 طفًال على األقل قتلوا خالل العدوان )محمد عبد/فرانس برس(



للرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح، فقد علمت »العربي  بامتياز، وحاسمًا  سيكون يوم غد الجمعة، يومًا يمنيًا 
الجديد« أن لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس األمن تنوي معاقبته واثنين من قيادات الحوثيين

الرياض ـ العربي الجديد

الــســعــودي،   وزيـــر الثقافة واإلعــــام 
ّ
يــبــدو أن

عبد العزيز خوجة، هو أّول من دفع ضريبة 
السعودّية  الــذي تشهده  الطائفي،  التصعيد 
ــرة، عــلــى خــلــفــّيــة الــهــجــوم  ــيــ فـــي الــفــتــرة األخــ
األخير على إحدى الحسينيات، يوم االثنني 
املــاضــي، فــي األحــســاء، مــا أســفــر عــن مقتل 7 
أشـــخـــاص وإصـــابـــة 10 آخـــريـــن، مـــع إصــــدار 
أمــــر مــلــكــي بــإعــفــائــه مـــن مــنــصــبــه. وفــوجــئ 
السعوديون، أمس األربعاء، بإعفاء خوجة في 
هذا التوقيت، من منصبه الذي شغله خمسة 
أعوام متتالية، بموجب أمر ملكي، ما يوحي 
بــربــط األمــــر بــحــادثــة األحـــســـاء، عــلــى الــرغــم 
تغريدات  مجموعة  كتابة  إلــى  مــبــادرتــه  مــن 
»تويتر«،  موقع  على  الشخصي  حسابه  في 
ــال«،  ــ ــ ــنـــاة »وصـ ـــر مــــن خـــالـــهـــا بــــإغــــاق قـ

ّ
بـــش

 
ّ
الــتــي تبث الــقــنــوات التحريضّية  إحـــدى أهـــّم 

ــد الــعــامــلــني في  مـــن الـــســـعـــوديـــة. ويــــؤّكــــد أحــ
الجديد«،  »العربي  لـ واإلعـــام  الثقافة  وزارة 
إعــفــاءه مــن منصبه،   خوجة »كــان يتوقع 

ّ
أن

بعد تراكم عدد امللفات عليه، والوصول إلى 

تونس ـ وليد التليلي

النهضة«، بدءًا  يلتئم مجلس شــورى »حركة 
مــن الــيــوم الــخــمــيــس، لحسم املــوقــف مــن دعــم 
الــرئــاســّيــة، على  ــحــني لانتخابات 

ّ
أحــد املــرش

أن يعلن موقف الحركة النهائي، غدًا الجمعة. 
ب على 

ّ
وتبدو األحــداث متسارعة، بشكل يرت

الــحــركــة انــعــقــادًا مــســتــمــرًا ملــجــلــس الـــشـــورى، 
ــق بــه مــهــمــة دقــيــقــة وحــاســمــة، قد 

ّ
الــــذي تــتــعــل

ر بشكل مباشر على الخارطة السياسّية 
ّ
تؤث

الــتــونــســّيــة عــمــومــا، وعــلــى مستقبل عــاقــات 
الـــحـــركـــة وتــحــالــفــاتــهــا بــالــنــســبــة لــلــســنــوات 

الخمس املقبلة.
ــر، اآلمــــــال  ــ ــيــ ــ ويـــعـــكـــس بــــيــــان املـــجـــلـــس األخــ
ــقــهــا عــلــى ُمـــبـــادرة 

ّ
الــواضــحــة الــتــي كـــان يــعــل

ــر، لــــتــــقــــديــــم مــــرشــــح  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــفــــى بـــــــن جـ مــــصــــطــ
ــلــح تسميته بـــ »الــعــائــلــة 

ُ
مــشــتــرك عــمــا اصــط

الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي مـــبـــادرة »تــتــقــاطــع مع 
النهضة  اقترحته  الــذي  التوافقي«،  »املرشح 
ــقـــوة«، وفــــق ما  مــنــذ أشــهــر ولـــذلـــك دعــمــتــه بـ
يــؤكــده الــقــيــادي الــبــارز فــيــهــا، عــبــد اللطيف 
املكي، لـ »العربي الجديد«. ولم تفِض املبادرة 
إلى نتيجة. وتوافقت مجموعة األحزاب على 

عدن ـ فارس الجالل

تهدف كل الشعارات واالحتجاجات 
يعتمده  الــذي  الحالي،  والتصعيد 
ــــي، مــــــن خــــال  ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــــحـــــــراك الـ
ــنـــه مــنــذ أكــثــر  ـ

ّ
ــــذي دش االعـــتـــصـــام املـــفـــتـــوح، الـ

مــن أســبــوع فــي ســاحــة الــعــروض وســـط عــدن 
استعادة  إنــه  يقولون  ما  إلــى  اليمن،  جنوبي 
الدولة الجنوبية من خال فّك ارتباطها بدولة 

حدتا في مايو/أيار 1990. 
ّ
الشمال، اللتني ات

يــطــرح الــعــديــد مــن الــجــنــوبــيــني، ســــؤااًل جديا 
حول معنى استعادة الدولة، التي يطالب بها 
الــجــنــوبــيــون، ومــاهــيــة مــقــومــاتــهــا، وال سيما 
السابق علي  الرئيس  نظام  أن  يـــرددون  أنهم 
ــرا كــل مــؤســســات الــدولــة  ــ عــبــدالــلــه صــالــح، دّم
أن  الجنوب ومقوماتها، واألهـــم مــن ذلــك  فــي 
الــنــظــام أفــقــد املـــوظـــف الــجــنــوبــي قــيــمــتــه. أمــر 
يــضــعــهــم الـــيـــوم أمــــام مــحــّك لــتــفــســيــر الـــدولـــة، 
لم  طاملا  سيستعيدونها،  إنهم  يقولون  التي 
 وجود مشاكل 

ّ
تعد فيها بنى تحتية، في ظل

وغموض  كالخافات  الجنوب،  منها  يعاني 
املــوقــف الـــدولـــي، ووجــــود تنظيم »الــقــاعــدة«. 
ــل فــي 

ّ
ــل ذلـــــك مــشــكــلــة تــتــمــث وُيــــضــــاف إلـــــى كــ

العتيدة،  الدولة  وشكل  حضرموت،  محافظة 
عــون بــني ثــاثــة خــيــارات؛ 

ّ
كــون سكانها يــتــوز

ــد، خــيــار إقــلــيــم  خــيــار اإلقــلــيــم فـــي يــمــن مـــوّحـ
حضرموت في إطار الجنوب، والخيار الثالث 
واألهم، وترفعه أطراف حضرمية، تطالب فيه 

بدولة »حضرموت املستقلة«.
الجنوبيون حول موضوع »وجود  ويختلف 
ــتــيــح قــيــام الــــدولــــة. ويــــرى طــرف 

ُ
مـــقـــّومـــات« ت

لقيام  حقيقية  ملــقــومــات  وجـــود  »ال  أن  منهم 
الجنوبيني فرصة  ل منح 

ّ
دولــة حاليا، وُيفض

لبناء مقومات دولتهم، قبل إعان حق تقرير 
املصير«. ويــوافــق عــدد مــن الــقــوى السياسية 
في الجنوب، على هذا الطرح، وأبرزهم رئيس 

ه أشار إلى 
ّ
طريق مسدود في معظمها«، لكن

 »عزله في هذا التوقيت يوحي للمتابعني 
ّ
أن

واملراقبني أنه من يتحّمل وزر كل ما وصلت 
ــفـــي مـــســـتـــورد  ــائـ ــه الــــبــــاد مــــن شـــحـــن طـ ــيــ إلــ
ــّيـــة، خــصــوصــا فـــي الـــعـــراق  مـــن أحــــــداث عـــربـ
 »الوزير خوجة كان 

ّ
وسورية«. ويلفت إلى أن

 رسالة دينّية وسطّية، خال 
ّ
مجتهدًا في بث

 الطوفان الطائفي 
ّ
يه الوزارة، لكن

ّ
سنوات تول

ـــه الحلقة 
ّ
كـــان أقـــوى مــنــه وابــتــلــعــه، بحكم أن
األضعف في دائرة صناعة القرار«.

ــة مــن  ــمـــوعـ ــلــــقــــت مـــجـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أطــ
األصـــــوات الــديــنــيــة عــبــر املــنــابــر أو شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، دعـــوة إلــى استثمار 
ــذا الـــحـــدث بــشــكــل »إيـــجـــابـــي«، مـــن خــال  هــ
ــّرم الـــطـــائـــفـــيـــة«، إضـــافـــة   قــــوانــــني تــــجــ

ّ
»ســــــن

إلـــى »صــيــاغــة خــطــاب وطــنــي جــديــد يغربل 
ــة، الـــتـــي أّدت إلــى  ــافـ الـــتـــرّســـبـــات الــديــنــّيــة كـ
قتل مجموعة من  الشحن، وأسفر عنه  هــذا 

األبرياء«.
ــادر وجـــهـــاء وأعـــيـــان مــحــافــظــة األحــســاء  ــ وبـ
إلـــى تــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء ألســـر الــضــحــايــا، 
مشددين على »الحاجة إلى ردم أّي فجوة قد 

ترشيح من يصل منها، إلى الدور الثاني في 
سباق الرئاسيات.

وبـــعـــد هــــذا الــفــشــل املــنــطــقــي، تــجــد الــنــهــضــة 
أمــام حتمّية اإلعــان  اليوم  نفسها من جديد 
عن دعم أحد املتسابقني الخمسة والعشرين، 
معلومات  بحسب  الــنــهــضــة،   

ّ
أن وخــصــوصــا 

»خيار  أسقطت  الجديد«،  »العربي  بـ  خاصة 
أيام.  إعان الحياد«، الذي كان مطروحا قبل 
حني للرئاسة، انخفض، أمس 

ّ
وكان عدد املرش

األربــعــاء، إلــى 25، بعد انسحاب األمــني العام 
من  الــحــامــدي  الــديــمــقــراطــي محمد  للتحالف 
ه وحزَبه »غير 

ّ
االنتخابات الرئاسّية، مؤكدًا أن

معنيني باالنتخابات الرئاسّية بعد اآلن«.
ويستبعد املكي »دعم الحركة الباجي القايد 
ـــهـــا تــعــّهــدت قــبــل االنــتــخــابــات، 

ّ
الــســبــســي، ألن

حالة  فــي  الثاثة،  باملناصب  االستئثار  عــدم 
ويؤكد  غيرها«.  على  فكيف ستقبله  فــوزهــا، 
الحكومة  مــســاري  تــــازم  عــلــى  تعليقا  مــكــي، 
 تسريبات إعــامــّيــة حول 

ّ
والــرئــاســة، فــي ظــل

إمكانّية دعم النهضة لـ »نداء تونس«، في حال 
تنازله عن البرملان أو بعض الــوزارات الهامة 
 مــســار خــصــوصــيــتــه، 

ّ
 لــكــل

ّ
فـــي الــحــكــومــة، أن

 »النهضة، وعلى 
ّ
وهما ال يلتقيان، موضحا أن

الـــــــوزراء األســـبـــق، حـــيـــدر أبــــو بــكــر الــعــطــاس، 
الـــذي يــتــواجــد فــي املــنــفــى مــنــذ 1994. وسبق 
قــّدم رؤيــة سياسية، طالب فيها  أن  للعطاس 
بأن تكون هناك فيدرالية من إقيلمني شمالي 
ــدة خــــمــــس ســــــنــــــوات، وبـــعـــدهـــا  ــ ــ ــي ملـ ــوبــ ــنــ وجــ
يحصل الجنوبيون على االستفتاء في تقرير 
املصير، شرط أن يبني الجنوبيون خال هذه 
تساعدهم  قد  التي  التحتية،  البنى  السنوات 
ــة  فــــي حـــــال اســـتـــعـــادة دولـــتـــهـــم. ولـــقـــيـــت رؤيــ
الــعــطــاس مــعــارضــة شــديــدة شــمــااًل وجــنــوبــا، 
قبل بعض  من  التأييد  الرغم من بعض  على 
األطراف السياسية واألكاديمية، أو ما ُيطلق 

عليها »النخبة« في الجنوب.
ويــشــيــر الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل، يـــاســـر حـــســـن، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أنه »ال توجد 
حــالــيــا أيـــة مــقــّومــات لـــدى الــجــنــوبــيــني إلقــامــة 
الدولة على الرغم من وجود الثروات النفطية 
إلى  يلفت  لكن حسن  الــجــنــوب«.  فــي  وغيرها 
أنـــه »ُيــمــكــن أن يــتــم تــجــاوز كــل املــعــّوقــات في 
ــى املــجــتــمــع الــــدولــــي، أو اإلقــلــيــمــي، 

ّ
ــال تــبــن حــ

ــذي ُيــمــكــن أن  ــ مـــشـــروع انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب، الـ
التي  املــقــّومــات،  مــن  الكثير  للجنوبيني  يــوفــر 
تــســاعــدهــم عــلــى إقـــامـــة الــــدولــــة«. فـــي املــقــابــل، 
فؤاد  الجنوبي«،  »الحراك  في  القيادي  يعتبر 

السلم األهلي  الحادث ويفسد  يحدثها هذا 
ة 

ّ
السن فيها  يعيش  التي  التعايش  وأجـــواء 

والــشــيــعــة بـــني بــعــضــهــم بــعــضــا مــنــذ مــئــات 
ــــك، تـــؤّكـــد مــصــادر  الـــســـنـــني«. فـــي مــــــوازاة ذلـ
الضالعني  من  عــددًا   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

في هجوم األحــســاء، فــّروا إلــى مدينة تمير، 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد 140 كــيــلــومــتــر، شــمــال 
فيها،  وتــمــركــزوا  الــريــاض،  العاصمة  غربي 
الوصول  أمــس، في  أول من  بعدما نجحوا، 
إلى محافظة بريدة التابعة ملنطقة القصيم. 
ونتج عن املواجهة مقتل اثنني من املسلحني، 
إضافة إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، 
حني إلى محافظة 

ّ
وسط أنباء عن فرار مسل

عنيزة التابعة للمنطقة نفسها.

عكس ما يشاع، مرتاحة في موقع املعارضة، 
إلى حكومة تحالف، سيكون وفق  ودخولها 
ــخــبــت الــنــهــضــة عــلــى أســاســهــا«. 

ُ
ــــروط انــت شـ

ويــشــيــر إلـــى »عــــدم اســتــعــدادهــا للتخلي عن 
 الــعــدالــة 

ّ
هــــذه الــــشــــروط، وفــــي مــقــّدمــهــا مــلــف

كالتنمية  الثورة،  أهداف  االنتقالّية وتحقيق 
الجهوّية وغيرها من املواضيع«.

ــة تـــحـــديـــد هـــوّيـــة  ــهـــضـ ــنـ وال يـــعـــنـــي قــــــــرار الـ
فحسب،  للرئاسيات  ستدعمه  الـــذي  ــح 

ّ
املــرش

ــعـــاقـــات  بــــل يــــحــــّدد خــــيــــارهــــا فــــي نـــســـيـــج الـ
ــع »نــــــداء  ــ ــدة لـــلـــنـــهـــضـــة مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــقـــديـــمـــة والـ
تــونــس« و»الــجــمــهــوري« وبــعــض املستقلني. 
كــمــا ســيــحــســم أيــضــا مــوقــفــهــا مـــن شريكيها 
ــنــــصــــف املـــــرزوقـــــي  الــــســــابــــقــــني، الــــرئــــيــــس املــ
ومصطفى بن جعفر، اللذين التقاهما رئيس 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  راشــــــد، فـــي حـــديـــث لــــ
»الجنوبيني لديهم مقومات دولة وتجربة في 
بنائها وإقامتها وإدارتها، وعندهم خبرة في 
البريطاني، ويملكون  االحتال  أيام  ذلك منذ 
إرثا ثقافيا وحضاريا، والقدرة على التعاطي 

مع العملية السياسية«. 
»مجلس الثورة في عدن«،  لكن األمــني العام لـ
العميد حسن اليزيدي، يعود ليشدد لـ«العربي 

أمــنــّيــة رفــيــعــة، بهدف  وتشهد تمير مــراقــبــة 
ع وجود املسلحني 

ّ
تمشيط املساحات املتوق

»وزارة   
ّ
أن ــى  ــ إلــ املـــــصـــــادر  ــر  ــيـ وتـــشـ ــا.  ــهـ ــيـ فـ

الــداخــلــّيــة أصـــدرت أوامــرهــا إلــى القطاعات 
وعدم  مواقعها  في  باملرابطة  كافة،  األمنّية 

مغادرتها، تحّسبا ألي طارئ قد يحدث«.
وكانت محافظة تمير، قد شهدت في نهاية 
شــهــر أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، الــقــبــض على 
خــلــّيــة مــكــّونــة مـــن 8 أشـــخـــاص، عــلــى صلة 
الداخلّية  »القاعدة«. وأعلنت وزارة  بتنظيم 
أول  بريدة رصــدت،   محافظة 

ّ
أن السعودّية، 

من أمس، »وجود عدد من املشتبه بتوّرطهم 
فــي املــشــاركــة بــارتــكــاب الجريمة اإلرهــابــّيــة 
فـــي مــجــّمــع اســـتـــراحـــات، فـــي حـــّي املــعــلــمــني، 
وأثـــنـــاء مــبــاشــرة رجــــال األمــــن فــي إجــــراءات 
القبض عليهم، تعّرضوا إلطاق نار كثيف 
مــن أسلحة رشــاشــة، وتـــّم الـــرّد على مصدر 
الـــنـــيـــران بــاملــثــل، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل اثــنــني 
ــوبـــني، ونـــتـــج عــــن تــــبــــادل إطــــاق  ــلـ ــطـ مــــن املـ
الـــنـــار اســتــشــهــاد نــقــيــب وعـــريـــف وإصـــابـــة 
وكــيــل رقــيــب وعــريــف، ونــقــل املــصــابــون إلــى 

املستشفى لتلقي العاج«.

 عـــن رجــل 
ً
الـــحـــركـــة راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، فـــضـــا

ــام، وقــالــت  ــ األعــــمــــال ســلــيــم الـــريـــاحـــي قــبــل أيــ
 »الــلــقــاء كــان 

ّ
الــنــهــضــة، فـــي بــيــان حــيــنــهــا، إن

قــرار مجلس  على  التأثير  لعدم  منهم  بطلب 
الشورى«، بحسب مكي.

ــردد فـــي الـــكـــوالـــيـــس أن جـــــزءًا هـــامـــا من  ــتــ ويــ
قواعد النهضة يدعم ترشيح املرزوقي، وهو 
مـــا ســُيــبــحــث فـــي اجــتــمــاع مــجــلــس الـــشـــورى. 
للرئاسة، وفق مكي،  حني 

ّ
وطلب معظم املرش

دعم حركة النهضة خال لقاءات معها خال 
األشهر املاضية، وسينطلق مجلس الشورى 
ــيـــوم مـــن تـــقـــاريـــر حــــول هــذه  فـــي اجــتــمــاعــه الـ
الـــلـــقـــاءات، ومـــن مــحــاولــة ســبــر آراء الــقــواعــد 
الــشــعــبــّيــة، عــلــى أن يــجــري االســـتـــمـــاع لــكــافــة 
وجــهــات الــنــظــر، ويــحــســم الــتــصــويــت الخيار 

النهائي.
 حركة النهضة، تجد نفسها 

ّ
خاصة األمر أن

فـــي مـــوقـــف دقـــيـــق ســيــاســيــا، فـــي وقــــت يــبــدو 
فيه خيار التفّرج على املشهد من بعيد، غير 
السياسّية  الــســاحــة  تعقيدات   

ّ
ظــل فــي  مــريــح 

الساعات  تشهد  ورّبــمــا  الــجــديــدة،  التونسّية 
سياسّية  وتحالفات  مــواقــف  املقبلة،  القليلة 

جديدة.

الجديد« على أن »املقومات الرئيسية لم تعد 
ــد وهـــو اإلنـــســـان«.  مـــوجـــودة، عـــدا مـــقـــّوم واحــ
أهـــم مـــا خــســره الــجــنــوب بــعــد قــيــام الـــوحـــدة، 
ــــوى األمــــنــــيــــة، وعــــشــــرات  ــقــ ــ ــ ــو الـــجـــيـــش وال هـــ
ــكـــري، وخــصــوصــا  ــاد عـــسـ ــتــ املـــعـــســـكـــرات، وعــ
 الــجــيــش الــجــنــوبــي كــــان مـــن أهــــم جــيــوش 

ّ
أن

الــشــرق األوســـط، ويملك قــواعــد عسكرية هي 
األولى من نوعها بفضل االتحاد السوفييتي 

فـــي حــيــنــه والـــصـــني. كــمــا خــســر الــجــنــوبــيــون 
ــة إلــى  ــافـ ــيـــران الـــحـــربـــي واملــــدنــــي، بـــاإلضـ الـــطـ
الكوادر العسكرية واألمنية املؤهلة، فقد أدت 
سياسة التسريح والتقاعد وتصفية البعض، 
إلـــى تــرهــل الــحــس الــعــســكــري واألمـــنـــي، ومــن 
الــصــعــب اســتــعــادتــه بــســهــولــة، بــعــد الــتــدمــيــر 
النفسي واملــعــنــوي، الـــذي تــعــرض لــه الجيش 
الجنوبي. في املقابل، ُيراهن كثر على الثروة، 
أنــواعــهــا،  بمختلف  الــجــنــوب،  يمتلكها  الــتــي 
على أنــهــا أهــم عــامــل مــن مــقــومــات الــدولــة في 
ألف   332.970 مساحته  تبلغ  الـــذي  الــجــنــوب، 
كيلومتر مربع من أصل 525 ألفا من مساحة 
اليمن. وتقدر بعض التقارير نسبة الثروة في 
الثروة  املائة من  الجنوب ما بني 67 و70 في 
في اليمن، وتتمثل في النفط والغاز والثروة 
الــثــروات  إلـــى  السمكية والــــزراعــــة، بــاإلضــافــة 
املعدنية والذهب، ووجود ميناءين رئيسيني 
ميناء  ويمثل  عــدن،  وميناء  املكا  ميناء  هما 
عــــدن أهــــم مــيــنــاء فـــي الـــيـــمـــن، وتــعــتــمــد عليه 
الدولة بشكل كبير في رفد املوازنة إلى جانب 
الـــنـــفـــط. كــمــا أن هـــنـــاك مــيــنــاء بـــلـــحـــاف، وهــو 
من  املستخرج  والــغــاز  النفط  لتصدير  ميناء 
ــة على  شـــبـــوة وحـــضـــرمـــوت. وتــعــتــمــد الــــدولــ
نــفــط الـــجـــنـــوب فـــي مــيــزانــيــتــهــا، فــالــنــفــط في 
الـــشـــمـــال يــرتــكــز فـــي قـــطـــاع مـــــأرب والـــجـــوف، 
ولكن اإلنــتــاج انخفض إلــى أدنــى مستوياته، 
بــيــنــمــا تــقــع فـــي حــضــرمــوت وشـــبـــوة جــنــوبــا، 
فيهما  ويوجد  والغاز،  للنفط  األعلى  النسبة 
ــات  ــ أكـــثـــر الــقــطــاعــات الــنــفــطــيــة. وتـــؤكـــد دراسـ
الغاز  املخزون االحتياطي من  أن  جيولوجية 
الــطــبــيــعــي فــــي الـــيـــمـــن يـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلـــى 
حوالى 70 تريليون قدم مكعبة، منها حوالى 
35 تــريــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة فـــي حــــوض رمــلــة 
السبعتني فــي محافظة شــبــوة، وأكــثــر مــن 10 
في  املسيلة  وادي  في  قــدم مكعبة  تريليونات 
محافظة حضرموت وبحوالى 10 تريليونات 
قدم مكعبة في محافظة املهرة. هذا يعني أن 
كمية االحتياطي من الغاز الطبيعي املتوقع، 
حسب الدراسات الجيولوجية في املحافظات 
الــجــنــوبــيــة الــــثــــاث، يــصــل إلــــى 55 تــريــلــيــون 
املــائــة من  فــي  قــدم مكعبة ويمثل نسبة 78.6 
إجـــمـــالـــي كــمــيــة املــــخــــزون االحــتــيــاطــي لــلــغــاز 

الطبيعي املتوقع في اليمن.
ثــروة أخــرى يراهن عليها الجنوبيون تتمثل 
في الثروة السمكية، إذ بلغت كمية الصادرات 
خال الربع األول من العام الحالي 20.978 ألف 
دوالر، بحسب  مليون   57.5 نحو  بقيمة  طــن، 
الــســمــكــيــة.  ــثــــروة  الــ تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة 
كــمــا أن اغــلــب املــنــتــجــات الــزراعــيــة تــصــدر من 
الــجــنــوب، وتــمــثــل أبـــني ولــحــج وحــضــرمــوت، 
الزراعية  املحاصيل  إلنــتــاج  املحافظات  أكــثــر 

والفواكة، وتتميز أبني بإنتاج القطن.

واشنطن ـ منير الماوري

السابق،  اليمني  الرئيس  تنتظر 
عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه صــــــالــــــح، أيــــــام 
مــصــيــريــة فـــي ظـــل اتـــجـــاه لــفــرض 
عقوبات دولية عليه ستشمل أيضا قيادَيني 
ــار الــــلــــه« )الـــحـــوثـــيـــني(.  ــ ــــصـ فــــي جـــمـــاعـــة »أنـ
وحصلت »العربي الجديد« على صــورة من 
الرسالة التي وجهتها الواليات املتحدة إلى 
املنبثقة  باليمن،  الــخــاصــة  الــعــقــوبــات  لجنة 
ــن رقـــــم 2140 لــســنــة  ــ ــ ــرار مـــجـــلـــس األمـ ــ ــ عــــن قـ
و2014، والتي تطالب فيها واشنطن اللجنة 
بإدراج ثاثة يمنيني، بينهم الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح عــلــى الئــحــة عــقــوبــات 
دولية ضد املعرقلني للعملية السياسية في 
اليمن. وعلمت »العربي الجديد« من مصادر 
مــوثــوقــة أنــــه بــمــوجــب هــــذه الـــرســـالـــة عــقــدت 
لــجــنــة الــعــقــوبــات مـــســـاء الـــثـــاثـــاء اجــتــمــاعــا 
ــا ملــنــاقــشــة الــطــلــب األمـــيـــركـــي، وتــم  تـــشـــاوريـ
منح األعــضــاء مهلة إلــى يــوم الجمعة املقبل 
فإنه  وإال  األمــيــركــي،  الطلب  على  لاعتراض 
ــلـــن مـــصـــدر فـــي مكتب  ســيــصــبــح نـــافـــذًا. وأعـ
صــالــح أن الــــواليــــات املــتــحــدة مــنــحــتــه مهلة 
الجمعة،  يــوم غــد،  الخامسة مــن عصر  حتى 
عبر السفير األميركي ماثيو تويلر، ملغادرة 
ــات مــن  ــوبـ ــقـ الـــيـــمـــن »وإال ســتــتــخــذ ضـــــده عـ
الــذي تقدم  بــنــاًء على الطلب  مجلس األمـــن« 
بــه الــرئــيــس عــبــدربــه منصور هـــادي ووزارة 
الخارجية األميركية الى مجلس األمن. إال أن 
األمــر.  هــذا  صحة  نفت  األميركية  الخارجية 
ــال مــصــدر فـــي الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة في  وقــ
تصريح مكتوب لـ«العربي الجديد« إن »هذا 

الخبر عار عن الصحة«.
ــال مــصــدر أمــمــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقـ
مــنــدوب فــرنــســا انــضــم إلـــى مــنــدوبــي كــل من 
املاحظات  إبــداء بعض  في  روسيا والصني 
على الرسالة األميركية، لكن لم ُيعرف حتى 
اآلن ما إذا كانت أي من هــذه الــدول ستبدي 
اعتراضا رسميا يوم الجمعة على العقوبات 

أم ال.
ووفقا للمصدر، فإن روسيا وفرنسا اقترحتا 
الائحة جميعها  فــي  إضافية  أســمــاء  إدراج 
مــن خصوم صــالــح، مثل الــلــواء علي محسن 
األحمر ورجل األعمال حميد األحمر والشيخ 
عــبــد املــجــيــد الــزنــدانــي فــاعــتــرضــت الــواليــات 
ــا قــدمــت  ــهـ ــتـــحـــدة عـــلـــى ذلــــــك، مـــوضـــحـــة أنـ املـ
حــيــثــيــات مــشــفــوعــة بـــاألدلـــة لــأســبــاب الــتــي 

نهاية علي 
عبداهلل صالح

لجنة عقوبات اليمن 
في نيويورك تقرر مصير 

الرئيس المخلوع غدًا

بادر وجهاء محافظة 
األحساء إلى تقديم واجب 

العزاء ألسر الضحايا

انخفاض عدد المرّشحين 
للرئاسة التونسيّة إلى 25 

بعد انسحاب الحامدي
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السعوديّة: عبد العزيز خوجة ضحية هجوم األحساء

تونس: »النهضة« لن تبقى على الحياد في الرئاسيات جنوب اليمن: هل يملك مقّومات الدولة؟

أبو  باسم  كذلك  املــعــروف  الحوثية،  للحركة 
عــلــي الــحــاكــم. ولـــم تــعــرف أســـبـــاب اســتــثــنــاء 
ــار الــــلــــه« مــــن الــطــلــب  ــ ــــصـ ــيــــم جـــمـــاعـــة »أنـ زعــ
األميركية بثاث  الرسالة  األميركي. وأرفقت 
وثائق منفصلة تتعلق باالتهامات املوجهة 
لكل شخص من األشخاص الثاثة املطلوب 
إدراجهم في قائمة العقوبات، يترتب عليها 
تجميد األصــول واألرصــدة املالية واملنع من 
السفر وغير ذلك.  وتضمنت الائحة املتعلقة 
بالرئيس اليمني السابق اسمه ورقما مميزا 
لجواز سفره )00016161( وتواريخ متعددة 
ملــيــاده تتفق فــي الــيــوم والشهر 21 مــارس/

آذار وهو ذات اليوم والشهر الذي انشق فيه 
اللواء علي محسن عنه عام 2011، وتختلف 
فـــي عــــام مــيــاد صـــالـــح. وتــضــمــنــت الــوثــيــقــة 
مــيــاده هــي: 1945،  لتاريخ  احتماالت  ثاثة 
ضد  االتـــهـــام  الئـــحـــة  وكــشــفــت   .1946  ،1942
صالح أن الخبراء التابعني للجنة العقوبات 
اســـتـــجـــوبـــوه فــــي صـــنـــعـــاء إلتــــاحــــة الــفــرصــة 
لــلــرد عــلــى الــتــهــم املــوجــهــة لـــه، لكنه أنــكــر كل 
التهم من دون تقديم أي إيضاحات. وذكرت 
تقرير  إلى  استنادًا  األميركية  االتهام  الئحة 
ــالـــح اســـتـــخـــدم كــذلــك  لــجــنــة الـــخـــبـــراء أن صـ
الــعــرب الغتيال  الــقــاعــدة فــي جــزيــرة  تنظيم 
املرافق  بعض  ومهاجمة  األشــخــاص،  بعض 
ــادي  ــ ــهــــدف تـــقـــويـــض حـــكـــم هـ الـــعـــســـكـــريـــة بــ

وإظهاره على أنه حاكم ضعيف. 
ــارت الــائــحــة األمــيــركــيــة بــشــأن صــالــح  ــ وأشــ
إلـــى أن الـــصـــدامـــات الــتــي وقــعــت فـــي جــنــوب 
املاضي،  الــعــام  مــن  فبراير/شباط  فــي  اليمن 
كـــانـــت نــتــيــجــة جـــهـــود مــشــتــركــة بـــني تنظيم 
القاعدة وصالح وإيران وبعض االنفصاليني 
الــجــنــوبــيــني، وفـــي مــقــدمــتــهــم نــائــب الــرئــيــس 
األسبق علي سالم البيض. وكان الهدف هو 
خــلــق مــشــكــات ملــنــع انــعــقــاد مــؤتــمــر الــحــوار 
ــرار الــعــقــوبــات على  ــ ــال إقــ الـــوطـــنـــي. وفــــي حــ
الدول  القرار يفرض على جميع  فإن  صالح، 
د  األعضاء في منظمة األمــم املتحدة أن تجمِّ
من دون تأخير، ملدة سنة واحدة أولية جميع 
األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية 
األخرى املوجودة في أراضيها والتي تملكها 
أو تــتــحــكــم فــيــهــا، بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غـير 
مــبــاشــرة، الــجــهــات مــن األفـــــراد أو الــكــيــانــات 
التي تعني أسماءها لجنة العقوبات الدولية. 
الـــدول لفترة  الــقــرار على جميع  يــفــرض  كما 
أولية مدتها سنة واحدة، ما يلزم من تدابير 
العقوبات  الذين تحددهم لجنة  األفــراد  ملنع 

حضرموت  من  والمصّدرة  الُمنتجة  الخام،  النفط  عائدات  تغطي 
وشبوة الجنوبيتين، نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة لليمن، 
الناتج  من  المئة  في  و30  البالد،  صادرات  إجمالي  من  المئة  في  و63 
المنقول  المسال  الطبيعي  الغاز  كمية  تبلغ  كما  اإلجمالي.  المحلي 
العقلة  وقطاع  جنة  قطاع  حقول  من  األنابيب،  من  شبكة  بواسطة 
اليوم، ومن  9.7 ماليين قدم مكعب في  نحو  في محافظة شبوة، 

المتوقع أن تزيد هذه الكمية خالل السنوات التالية.

أن  معينة  دولة  تقرر  عندما  العقوبات  قرار  على  االستثناءات  تسري 
لتعزيز  ضروري  أراضيها،  خالل  من  العبور  أو  إليها  المعاَقبين  دخول 
في  اللجنة  بإخطار  الحقًا  الدول  وتقوم  اليمن،  في  واالستقرار  السالم 
غضون ثمان وأربعين ساعة. أما موجبات العقوبات فتتضمن عرقلة 
في  المبين  النحو  على  السياسي،  االنتقال  عملية  نجاح  تقويض  أو 
المبادرة الخليجية إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار 

الوطني عن طريق القيام بأعمال عنف.

استثناءات وموجبات

النفط والغاز

تقرير

تقرير بعيوننا

من دخول أراضيها، أو عبورهم منها.
املــفــروضــة عندما تقرر  الــتــدابــيــر  وال تــســري 
اللجنة، على أســاس كــل حالة على حــدة، أن 
هذا السفر له ما يبرره ألسباب إنسانية، بما 
في ذلك أداء الفرائض الدينية أو عندما يكون 
الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات 
قضائية أو عــنــدمــا تـــرى الــلــجــنــة، حــســب كل 
حالة علـى حدة، أن تطبيـق اسـتثناء سيخدم 
الوطنية  واملصالحة  السام  تحقيق  أهــداف 

في اليمن.
ــا يــتــعــلــق بــالــشــخــصــني اآلخـــريـــن  أمـــــا فــــي مــ
الواردين في الرسالة األميركية فقد تضمنت 
املــرفــقــات املــتــعــلــقــة بــهــمــا اســمــيــهــمــا وتــاريــخ 
ــان مــــن الــــافــــت أن  ــ ــ ومــــحــــل مـــيـــاديـــهـــمـــا. وكـ
الثمانينيات،  منتصف  مــوالــيــد  مــن  كليهما 

رغم أنهما من كبار قادة الحركة الحوثية.
وتـــتـــألـــف الـــائـــحـــة املــتــعــلــقــة بــعــبــد الــخــالــق 
الحوثي من صفحة واحدة في حني تجاوزت 
الائحة املتعلقة بأبي علي الحاكم الصفحة 
ونصف الصفحة، وهو حجم أكبر من حجم 

الائحة املوجهة لصالح ذاته.
والــجــديــد فــي الــتــهــم األمــيــركــيــة هــو تطرقها 
إلــى مــحــاوالت اعــتــداء سابقة وخطط اعتداء 
لــم تنفذ ضــد الــســفــارة األمــيــركــيــة. وتــتــزامــن 
واردة من صنعاء،  أنباء  مع  االتهامات  هــذه 
إقـــدام عناصر مــن جماعة الحوثيني في  عــن 
طائرات  تفتيش  على  الــدولــي  مطار صنعاء 
للسفارة  مرسلة  وطـــرود  أميركية  عسكرية 

األميركية لدى اليمن.

مــوضــوع دعــم الحوثي، بــل حرصت على أن 
تكون التهمة عامة وهــي تهديد أمــن وسام 
ــهـــام  واســــتــــقــــرار الـــيـــمـــن. غـــيـــر أن الئـــحـــة االتـ
أشــارت  بالرسالة  واملــرفــقــة  بصالح  املتعلقة 
إلى أنه »منذ خريف 2012 تحول صالح إلى 

ــد مـــن أكــبــر داعـــمـــي الــحــركــة الــحــوثــيــة«.  واحــ
الرئيس  الرسالة ثاثة أسماء هــي،  وحــددت 
اليمني السابق، عبد الخالق الحوثي شقيق 
زعــيــم الــحــركــة الــحــوثــيــة عــبــد املــلــك الــحــوثــي، 
الــقــائــد العسكري  الــحــاكــم  الــلــه يحيى  وعــبــد 
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سلفي  طــالــب  األربــعــاء،  ــس  أم قتل 
فرنسي، وأصيب آخر، على يد مسلحي 
في  الحوثي  اهلل«  ــصــار  »أن جماعة 
الشهود  وأفــاد  صنعاء.  العاصمة 
بأن  »األناضول«  اتصال مع وكالة  في 
على  النار  أطلقوا  حوثيين  مسلحين 
تفتيش  نقطة  في  فرنسيين  طالبين 
شمالي  »الثالثين«  شارع  في  للحوثيين 
أحدهما  لمقتل  أدى  مــا  صنعاء، 
وإصابة اآلخر في بطنه. وأكد مصدر 
سلفي صحة النبأ، مضيفًا أن الطالبين 
الفتح  مركز  إلى  طريقهما  في  كانا 

التابع للجماعة السلفية في صنعاء.

الحوثيون يقتلون 
سلفيًا فرنسيًا

الجنوب يختزن 
معظم ثروات 
اليمن )العربي 
الجديد(

دفــعــتــهــا الخــتــيــار صــالــح إلــــى جــانــب اثــنــني 
ــيـــادات جــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه«.  آخـــريـــن مـــن قـ
كما أشـــارت إلــى أنــه »بإمكان الـــدول األخــرى 
أن تفعل األمر نفسه مع أشخاص أو كيانات 
أخـــــرى الحـــقـــا، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة فـــي هــذه 
اآلونة ضمن األسماء املقترحة من واشنطن«.
وفي سياق متصل، علمت »العربي الجديد« 
أن الــرئــيــس هـــادي أوفـــد وزيـــر دفــاعــه الــلــواء 
محمد نــاصــر أحــمــد إلـــى مــوســكــو فــي زيـــارة 
لــم يعلن عنها لها عــاقــة بــاملــوقــف الــروســي 
ــات املـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى املـــعـــرقـــلـــني.  ــوبـ ــقـ ــعـ ــن الـ مــ
ويــطــرح بعض مندوبي الـــدول األعــضــاء في 
مجلس األمن أن وزير الدفاع اليمني املقرب 
مــن هــــادي، كـــان بــني أكــبــر الــداعــمــني للحركة 
أن  أو  القائمة،  يــدرج في  أن  الحوثية ويجب 
في  لصالح  املوجهة  التهمة  في  النظر  ُيعاد 
ــن على  ــ ــذا الــــشــــأن؛ لــكــي يــظــل مــجــلــس األمـ هــ
ــراف الـــصـــراع.  ــ ــدة مـــن جــمــيــع أطـ ــ مــســافــة واحـ
لكن الواليات املتحدة، في رسالتها املوجهة 
ــفـــة مــن  ــى أعــــضــــاء لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات املـــؤلـ ــ إلـ
في  العضوية  دائمة  الخمس  للدول  ممثلني 
العشر ذات العضوية  مجلس األمــن والـــدول 
ــم تـــشـــر إلـــى  ــ ــلــــس، لـ ــــي املــــجــ غـــيـــر الــــدائــــمــــة فـ

يدور نقاش واسع 
في جنوب اليمن 

حول االنفصال. ولكن 
المخاوف تسبق اآلمال 

والطموحات، حيث 
يشدد كثيرون على أن 

مقومات الدولة تغيب 
عن الجنوب، في حين 

يرى البعض عكس ذلك

  شرق
      غرب

مقتل 3 جنود تونسيين
بهجوم شنّه مسلّحون

 
ّ
الــتــونــســّيــة أن الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 

ثاثة جنود تونسيني قتلوا وأصيب 
آخـــــرون، أمـــس األربـــعـــاء، فــي هجوم 
 

ّ
ـــحـــون عـــلـــى حـــافـــلـــة تــقــل

ّ
ـــه مـــســـل

ّ
شـــن

الجزائرية.  الــحــدود  قــرب  عسكريني 
الــدفــاع،  بــاســم وزارة  املتحدث  وقـــال 
»إرهــابــيــني   

ّ
إن الــوســاتــي،  بلحسن 

هـــاجـــمـــوا حـــافـــلـــة تـــنـــقـــل عــســكــريــني 
وعائاتهم، وهناك ثاثة قتلوا على 
األقل، و12 مصابا في الهجوم الذي 

وقع في والية الكاف«.
)رويترز(

إخالء سبيل 
المتحدث باسم مرسي

املصرّية،  األمنّية  السلطات  أفــرجــت 
ــاء، عــن املــتــحــّدث باسم  ــعـ أمـــس األربـ
الرئاسة إّبان حكم الرئيس املعزول، 
مــحــمــد مـــرســـي، يــاســر عــلــي، بعدما 
ــهـــر إضـــافـــيـــة عــلــى  أمـــضـــى ســـتـــة أشـ
ــــه مــحــتــجــز  ــّدة مــحــكــومــيــتــه، إذ إنـ ــ مــ
مــنــذ شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
املـــــاضـــــي. وأدانــــــــــت املـــحـــكـــمـــة عـــلـــي، 
على  ر 

ّ
بالتست املــاضــي،  السبت  يــوم 

رئيس حكومة مرسي، هشام قنديل، 
ومـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى مـــحـــاولـــة الـــهـــرب 
خارج الباد، واالنضمام إلى جماعة 

»اإلخوان املسلمني«.
)األناضول(

مصر تهمل قانون 
التظاهر أمام مجلس 

حقوق االنسان
خا تقرير مصر، الــذي قدمته أمس 
األربـــــــعـــــــاء، أمــــــــام املـــجـــلـــس الـــعـــاملـــي 
لحقوق اإلنــســان فــي جنيف، مــن أي 
إشـــــارة إلــــى قـــانـــون الــتــظــاهــر، الـــذي 
ه 

ّ
يواجه انتقادات واسعة باعتبار أن

»يقّيد الحرّيات«. ورّكز التقرير على 
جهود السلطات املصرية في قضايا 
ــرأة والــطــفــل والــبــطــالــة،  ــ الــشــبــاب واملـ
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــتــــور الـ ومـــــا كـــفـــلـــه الــــدســ
18 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
ــل انــتــصــارًا ألهـــداف 

ّ
بــاعــتــبــاره »يــمــث

الثورة ومبادئها ونقلة نوعية نحو 
تحسني وضع حقوق اإلنسان«.

)األناضول(

السلطان قابوس يغيب 
عن احتفاالت عيد مولده

أعـــــلـــــن الــــســــلــــطــــان قـــــــابـــــــوس، الــــــذي 
يعالج في املانيا منذ يوليو/ تموز 
ــه لــن يحضر االحتفاالت 

ّ
املــاضــي، أن

السلطنة ملناسبة عيد  التي تقيمها 
مــــولــــده. وبــــــدا قــــابــــوس، فــــي مــقــطــع 
الرسمي،  التلفزيون  عرضه  مــصــّور 
ــاء، واهــنــا وهـــو جالس  ــعـ أمـــس األربـ
عــــلــــى كــــــرســــــي، وهـــــنـــــأ الـــعـــمـــانـــيـــني 
ــة واالربـــــعـــــني  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ فـــــي الــــــذكــــــرى الـ
الحكم(،  قابوس  م 

ّ
)تسل لـ«نهضته« 

الــتــي ســيــغــيــب عــنــهــا لــلــمــرة األولــــى 
منذ عام 1970.

)رويترز(

على

مسؤوليتنا

يشكو الكثير من أصحاب 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ املـــــؤســـــســـــات فــ
مـــن تــشــديــد وزيــــر الــعــمــل، 
ســـــجـــــعـــــان قــــــــــزي )نـــــائـــــب 
ــتـــائـــب(،  رئــــيــــس حـــــزب الـــكـ
على هــذه املــؤســســات عند 
رغبتها في الحصول على 
إقـــامـــات عــمــل لــلــمــواطــنــني 
ــــني، والــــســــوريــــني  ــــوريـ ــــسـ الـ
ـــل فــلــســطــيــنــي فــي  مــــن أصــ
الشكوى  لــبــنــان. ووصــلــت 
ــائــــب، إذ  ــتــ ــكــ إلــــــى حــــــزب الــ
 اعترض عدد من الحزبيني 
ات قــــزي الــتــي  ــراء ــ ــ عــلــى إجـ
تــجــعــل أوضــــــاع الــعــامــلــني 
ــم غـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ فــــــــي مـ

قانونية.
■  ■  ■

نــفــى مـــصـــدر مـــســـؤول في 
املغربية،  الخارجية  وزارة 
ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ »الــــــعــــــربــــــي الــ لـــــــ
ــتـــداولـــة حــالــيــا  األخــــبــــار املـ
اململكة  عــرض  بخصوص 
لــطــلــب الــلــجــوء الــســيــاســي 
لـــرئـــيـــس بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
بليز كومبواريه،  املخلوع، 
رغـــب  »إذا  ــه   ــ ــ أنـ وأوضــــــــح 
ــــول  ــــي دخــ ــه فــ ــ ــواريـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ كـ
املغرب فا يمكن منعه من 

ذلك«.
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الرئيس،  األبــيــض مــن خــال منصب  بالبيت 
ــزال األقــــــــوى، لـــكـــن يــتــوجــب  ــ ــإن نــــفــــوذه ال يــ ــ فـ
ابــتــداًء من 20 من  الديمقراطي  الرئيس  على 
يناير/ كانون الثاني املقبل، تاريخ بدء فترة 
الكونغرس الجديد، أن يراعي مطالب الحزب 
الجمهوري وخصوصًا في التعيينات املهمة. 
ــنـــاك قــــــرارات قـــد ال تـــوصـــف بــاملــصــيــريــة،  وهـ
ــــى أغــلــبــيــة الــثــلــثــن  وبـــالـــتـــالـــي ال تـــحـــتـــاج إلـ
لكنها تحتاج  الكبرى،  القرارات  املطلوبة في 
من أجل إقرارها إلى تصويت مجلس الشيوخ 
بأغلبية ال تقل عن ستن صوتًا من أصوات 
أعــضــاء املــجــلــس، وهـــو مــا ال يــتــوفــر للحزب 
الجمهوري رغم انتصاره الكبير على الحزب 

الديمقراطي في االنتخابات النصفية.
لقد كان للحزب الجمهوري، قبل االنتخابات، 
انتزاع  من  الحزب  تمكن  وبعدما  45 عضوًا، 
عـــدد إضــافــي مــن املــقــاعــد الــتــي كـــان يشغلها 

الــحــزب الجمهوري  املــنــافــس، أصبح  الــحــزب 
ــب بـــحـــزب األغــلــبــيــة، لــكــن أغــلــبــيــتــه غير 

ّ
ُيــلــق

حسم 
ُ
حــاســمــة. وهــنــاك بعض الــواليــات لــم ت

الــنــتــائــج فــيــهــا وخــصــوصــًا لــويــزيــانــا الــتــي 
ستشهد انتخابات إعادة، ال ُيعرف إن كانت 
أم  الــجــمــهــوريــن  لــصــالــح  ستصب  نتائجها 

لصالح الديمقراطين.
الــجــمــهــوريــن ال يستطيعون  فـــإن  مـــن هــنــا، 
فرض أي قرار على أوباما من خال أغلبيتهم 
أغلبيتهم  أو  الشيوخ  مجلس  فــي  البسيطة 
التي لم تصل إلى الثلثن في مجلس النواب، 
البيت  قــــرارات  تعطيل  يستطيعون  ولكنهم 
األبيض وإماء شروطهم عليه للموافقة على 
تعديل  هي  النتيجة  فــإن  وبالتالي  بعضها. 
ــا  ــم يــتــم إقـــرارهـ الــــقــــرارات أو تــعــطــيــلــهــا إن لـ

بالتوافق.
مــن بــن الـــقـــرارات الــتــي تــحــتــاج إلـــى تــوافــق 

واشنطن ـ منير الماوري

ــات األمـــيـــركـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــرت االنــ ــفـ ــ أسـ
ــــزب  ــــحـ ــة عـــــــن انــــــــتــــــــزاع الـ ــيــ ــفــ ــنــــصــ الــ
في  األغلبية  حــزب  لقب  الجمهوري 
مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
الــنــواب،  واحــتــفــاظــه بهيمنته عــلــى مــجــلــس 
لــيــكــون الـــحـــزب بـــذلـــك فـــي مـــوقـــع املــعــارضــة 
املــتــحــكــمــة بــاملــجــلــســن، وبـــالـــتـــالـــي بــصــانــع 

القرار وليس بالقرار ذاته. 
وبأقل تقدير، وبحسب النتائج غير الرسمية 
وغــيــر املــكــتــمــلــة، أصــبــح الــحــزب الــجــمــهــوري 
يسيطر على 52 مقعدًا على األقل في مجلس 
بـــاتـــت  بـــيـــنـــمـــا   ،)100 أصــــــل  )مــــــن  ــيــــوخ  الــــشــ
ســيــطــرتــه مــحــســومــة عـــلـــى مـــقـــاعـــد مــجــلــس 
النواب بعد أن حصد 237 مقعدًا من إجمالي 
املقاعد البالغة 435. هذه الهيمنة الجمهورية 
ــــســــاعــــده عـــلـــى تــعــطــيــل الــــــقــــــرارات غــيــر 

ُ
ــد ت قــ

لن  البسيطة  أغلبيته  ولكن  عليها،  املتوافق 
الكبرى،  القرارات  تؤهل الجمهورين لفرض 
التي تحتاج  املصيرية  الــقــرارات  وخصوصًا 
إلى أغلبية الثلثن في املجلسن أو أحدهما. 
مــن األمــثــلــة عــلــى ذلــــك، مــحــاكــمــة الــرئــيــس أو 
تــعــديــل الــدســتــور. وبــمــا أن الــجــمــهــوريــن ال 
يسعون في هذه اآلونة إلى تعديل الدستور 

ويعجزون عن محاكمة الرئيس الحالي 
باراك أوباما، فإن أقصى ما يمكن أن يحققوه 
ــا تــبــقــى مـــن فـــتـــرة الــرئــيــس الــحــالــي  خــــال مـ
بـــــــاراك أوبــــامــــا هــــو اجــــبــــاره عـــلـــى االمـــتـــثـــال 
سيجد  أوبــامــا  إن  إذ  الــتــوافــق،  لديمقراطية 
نفسه مضطرًا إلى جعل قراراته متوائمة مع 
لإلقرار.  طريقها  لتجد  الجمهورين  رغبات 
يــزال يتحكم  الديمقراطي ال  الحزب  أن  وبما 

ديكتاتورية التوافق
أغلبية جمهورية نسبية 

لتعطيل قرارات أوباما

أوًال بأول
وإن  األميركية،  النصفية  االنتخابات  في  أغلبية  انتزاع  من  الجمهوري  الحزب  تمكن 
قرارات  تعطيل  له  ستتيح  فإنها  الكبرى،  القرارات  لفرض  تؤهله  لن  بسيطة  كانت 

وإمالء شروطه

67
سياسة

إسطنبول ـ عبسي سميسم

الــهــدوء النسبي الــذي شهده ريــف حماة الشرقي خــال األيــام  على الــرغــم مــن 
املاضية، بعد استعادة قوات النظام السيطرة على حاجزي الدالك واملزيرعة، إثر 
اقتحامهما من فيلق الشام التابع لتنظيم »داعــش«، يوم السبت املاضي، إال أن 
التطورات في تلك املنطقة تشير، إلى استجابة تنظيم »داعش« ملحاوالت النظام 

مية التي تقطنها أغلبية من الطائفة اإلسماعيلية.
َ
جّره في اتجاه مدينة الَسل

اعتماده رسمّيًا  أجــل  مــن  الــدولــي  التحالف  يــحــاول كسب ود  النظام  أن  ويــبــدو 
إقليم  فــي  مــن خــال استنساخ تجربة شنكال  اإلرهـــاب،  فــي محاربة  كشريك 
»داعــش«  جــّر  عبر  وريفها،  السلمية  مدينة  على  وتطبيقها  الــعــراق،  كردستان 
الجتياح املنطقة وتهجير سكانها الذين يعتبرهم التنظيم »روافض يجب قتلهم 
وسبي نسائهم«. وتجربة شنكال في شمال العراق، التي انسحبت خالها قوات 
البشمركة أمام تنظيم »داعش« الذي اقتحم املنطقة، وهّجر سكانها من الطائفة 
األيزيدية، ساهمت في تسريع اعتماد البشمركة كشريك أساسي في محاربة 
التنظيم، األمر الذي أغرى وحدات حماية الشعب الكردية في عني العرب لتكرار 
السيناريو نفسه حني انسحبت من قرى عني العرب وتركت »داعــش« يدخلها 
ويهّجر أهلها، إال أنها أتت بردود سلبية على تلك الوحدات ودفعت بالتحالف إلى 

استجاب قوات من البشمركة للمؤازرة.
مية، تواجد مؤسسات لألغا خان، املرجع 

َ
إال أن ما يساعد النظام في حالة الَسل

الروحي للطائفة اإلسماعيلية، في معظم دول العالم، ما يساهم في تجييش الرأي 
العام الدولي ضد التنظيم. وفي ظل عدم وجود قوة معارضة معتدلة تسد الفراغ 
في حــال طــرد »داعـــش« من املنطقة، فهذا األمــر قد يدفع بالتحالف إلــى إعطاء 

شرعية للنظام والتنسيق معه بشكل علني ورسمي.
لكن وجود خط اإلمداد العسكري الوحيد للنظام في شرق السلمية، والذي يصل 
»داعش« أمرًا  العاصمة بشمال سورية، يجعل موضوع املغامرة بترك السلمية لـ
صعبًا ما لم يفتح النظام خط إمداد آخر، وهو ما يعمل عليه النظام من خال 
الـــذي استمات فــي اســتــعــادة السيطرة  جبهة مـــورك فــي ريــف حــمــاة الشمالي، 
 
ً
الضيف والحامدية، مستغا الحصار عن معسكري وادي  لفك  عليها تمهيدًا 

الطائفة  وكانت  بني فصائلها.  الداخلي  واالقتتال  املنطقة  في  املعارضة  ت 
ّ
تشت

اإلسماعيلية هي الطائفة الوحيدة من األقليات التي ثارت على النظام منذ بداية 
بع النظام سياسة إخافتها من القوى املتطرفة وتحويل 

ّ
الثورة السورية، لذلك ات

موضوع الثورة إلى مقارنة بينه وبني »داعش«، حتى أن عبارة »أنتم تحتاجون 
داعش ليربيكم« صارت الزمة على لسان معظم املسؤولني األمنيني في مدينة 
السلمية. ويسيطر »داعش« على غرب مدينة السلمية ضمن مثلث يقع بني مدن 
الرسنت وتلبيسة وعز الدين، وينّسق مع قرية الكرين املوالية له لتنسيق هجمات 
في ريف السلمية الغربي. كما يسيطر التنظيم على مناطق واسعة شرق السلمية 
تمتد حتى الرقة، تبدأ من منطقتي شاعر وعقيربات اللتني يقوم التنظيم انطاقًا 
السعن،  الصبورة،  )إثرية،  للنظام  العسكري  اإلمــداد  بعمليات على خط  منهما 
النظام في املنطقة  الشيخ هــال( وهــو خط عسكري يصل بني أماكن سيطرة 

الجنوبية من سورية واملنطقة الشمالية.
في  املــوجــودة  املعارضة  العسكرية  الكتائب  بعض  على  أيضًا  التنظيم  ويعتمد 
املنطقة التي يبدو أنها بايعته في السر، كلواء العقاب اإلسامي الذي يتخذ من 
منطقة »قصر ابن وردان« شرق مدينة السلمية مركزًا له. وسيطر األخير، السبت 
القريب مــن مدينة  الشرقي  إدلــب  فــي ريــف  املــاضــي، على منطقة جبل سنجار 
السلمية، بعدما انضم إليه خال األيام القليلة املاضية حوالي 300 عنصر من 
الشرقي، ليصبح تعداده حوالي 500 عنصر، بقيادة صدام خليفة  ريف حماة 
»أبي إسام«، والذي يتحدر من عشيرة »موالي الخليفة« من مدينة حماة. ب بـ

ّ
امللق

الَسَلمية ورهان النظام

 حــرب برية 
ّ
ابــتــداًء من 20 يناير املقبل، شــن

على تنظيم »داعـــش« فــي الــعــراق وســوريــة، 
الحرب هي مطلب للجمهورين  إن هــذه  إذ 
أوباما  على  فرضها  يستطيعوا  لــن  لكنهم 
ــن تـــوافـــق  ــ ــد مـ ــ ــرار وال بـ ــ ــقــ ــ ألنــــــه صــــاحــــب الــ
 الحرب. 

ّ
الكونغرس مع البيت األبيض لشن

 الــنــظــر عـــن رأي فــقــهــاء الــدســتــور، 
ّ

وبـــغـــض
الرئيس  أن  إلـــى  يشير  العملي  الــواقــع  فـــإن 
الكونغرس  يتجاوز  أن  يستطيع  األميركي 
ــرار بــاســتــثــنــاء الـــنـــفـــقـــات املـــالـــيـــة،  ــ فــــي أي قــ

وبما أن الحرب تحتاج إلــى مــال فا بد من 
موافقة الكونغرس. وقد يكون من صاحية 
ــــان الـــحـــرب لكن  الــكــونــغــرس دســـتـــوريـــًا إعـ
ــلــــى هــــو املــــســــؤول الــفــعــلــي عــن  ــائـــد األعــ ــقـ الـ
السلطة التنفيذية وعن تنفيذ قرارات الحرب 
أن  الكونغرس  بإمكان  وليس  معًا،  والسلم 
مــن خال  إال  األميركي  الجيش  مــع  يتعامل 
الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة وهـــو ذاتــه 

الرئيس املنتخب. 
ــرار الـــســـام هــنــا ُيــقــصــد بـــه الــتــوقــيــع على  ــ قـ

النووي  برنامجها  لوقف  إيــران  مع  معاهدة 
مــقــابــل تــطــبــيــع عـــاقـــات الــــواليــــات املــتــحــدة 
معها، وهو قرار ال يرضي إسرائيل وبالتالي 
الكونغرس  لن ُيرضي مطلقًا أصدقاءها في 
األميركي. وأمام أوباما خياران ال ثالث لهما؛ 
ــا الــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق مـــع الــجــمــهــوريــن  إمــ
للموافقة على خطته في ما يتعلق بإيران، أو 
التحايل على الكونغرس واملقامرة بتجاوزه 
في قضية قد تفتج أبواب جهنم عليه في آخر 
املتابعون  يـــدرك  ســنــوات حكمه.  مــن  سنتن 

لــقــرارات أوبــامــا أنــه قـــادر على ابــتــكــار خيار 
ثالث من العدم، وهو ترحيل املشكلة إلى وقت 
الحق بحيث ال يضطر إلى اتخاذ أي قرار في 
الشأن غير املتوافق عليه، وبالتالي فليس من 
فترة  إيــران  مع  املفاوضات  تمديد  املستبعد 

إضافية. 
إجمااًل، فإن الرئيس األميركي، إلى أي حزب 
انتمى، إن لم يكن في آخــر سنتن في فترته 
يوصف  فإنه  الكونغرس،  فــي  بقوة  مدعومًا 

»البطة العرجاء«. لدى األميركين بـ

أوباما،  باراك  الرئيس  إليها  ينتمي  التي  إلينوي  والية  في  الناخبون  اختار 
الديمقراطي  حاكمها  عن  بدًال  ــر  راون بــروس  هو  جمهوريًا  حاكمًا 
التي  الوحيدة  الوالية  إلينوي  تكن  ولم  كوين.  بات  أوباما  من  المقرب 
تستبدل حاكما ديمقراطيًا بحاكم جمهوري، إذ إن ميرالند المحسوبة 
هو  جمهوريًا  كذلك  فيها  الناخبون  اختار  الديمقراطي،  الحزب  على 

الري هوجان، وهو ما حصل في ماساتشوسيتس.

أوباما يخسر في عقر داره

ثائر غندور

ُيعلنوا  أن  للبنانيني  ُيمكن  صــار 
انــتــمــاءهــم لــجــمــهــوريــات الــشــرق 
 املقومات لذلك. 

ّ
املستبدة. لدينا كل

السلطة السياسّية مددت لنفسها 
مــــرة جـــديـــدة عــبــر تــمــديــد واليـــة 
، هذا املجلس 

ً
مجلس النواب. أصا

ال يملك السلطة على نفسه. ُيديره 
ستة  يضم  جيرغا،  لويا  مجلس 
حسن  الكبيرة:  للطوائف  ممثلني 
نــصــرالــلــه، ســعــد الــحــريــري، نبيه 
بري، وليد جنباط، ميشال عون 
بعني  األخـــذ  مــع  وسمير جعجع. 
والحريري  نصرالله  أن  االعتبار 
ــقـــض الــفــيــتــو.  ــنـ يـــمـــلـــكـــان حــــق الـ
ــن الـــــوالء  الـــحـــكـــومـــة ال تـــخـــرج عــ
ــــهــــؤالء. الـــــــوزراء مــجــرد  الـــكـــامـــل ل
ُينفذون  أو أدوات  صورة شكلّية، 
االستبداد  أوُجــه  منهم.  ُيطلب  ما 
ال تقتصر على املعطى السياسي 
يسيطر  األمني  فالنظام  املباشر، 
ــف مــواطــنــون 

َ
عــلــى املــشــهــد. ُيــخــط

ُيـــعـــَرف مصيرهم  وال  لــبــنــانــّيــون 
الجيش  كــجــوزف صـــادر. يعتقل 
واألجـــهـــزة األمــنــيــة الــعــشــرات من 
ــب املــقــيــمــني  ــ ــانـ ــ ــلــبــنــانــيــني واألجـ ال
تــبــريــر.  أي  مـــن دون  لــبــنــان  فـــي 
يـــتـــعـــرضـــون النـــتـــهـــاكـــات تــصــل 
لــلــتــعــذيــب؛ هــــذا مـــا يــقــولــه تــقــريــر 
ــة األمـــــــــم املـــتـــحـــدة  ــنـ ــجـ ــلـ ســــــــري لـ
يعترض  مــن  التعذيب.  ملناهضة 
ــن قـــبـــل مــاكــيــنــة  يـــتـــم تـــحـــويـــلـــه مــ
ــيــــة، إلـــــى خـــائـــن ومــرتــهــن  إعــــامــ
نــنــســى أن  لــلــخــارج. مـــن دون أن 
هــنــاك جــهــازًا أمــنــيــًا غــيــر رسمي 
البلد، ال يخضع ألي مساءلة  في 

أو محاسبة. 
االقتصادّية.  أوجهه  ولاستبداد 
أربــاح املصارف، دون غيرها من 
القطاعات االقتصادية، وهيمنتها 
على القرار االقتصادي للحكومة 
دلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــــك. تـــمـــديـــد عــقــد 
شركة سوكلني التي تتولى جمع 
لبنان  النفايات في بيروت وجبل 
املــتــكــرر، رغــم كــل مــا يشوبه من 
ثـــغـــرات وارتــــفــــاع الــكــلــفــة مــقــارنــة 

بالشركات األخرى نموذج آخر.
ــــة عــلــى حــالــة االســتــبــداد  كــلــهــا أدل
ــه  ــســيــطــر عــلــى أوجـ

ُ
الـــتـــي بـــاتـــت ت

الــحــيــاة فــي لــبــنــان. وأســـوأ مــا في 
ــــتــــي وصـــــل إلـــيـــهـــا هـــذا  الـــحـــالـــة ال
الـــبـــلـــد، هـــو انـــفـــصـــال الـــنـــاس عن 
املناهضة  فــالــتــحــركــات  الـــشـــارع. 
للتمديد، لم تجذب سوى عشرات 
ــان. اســتــســلــم الــلــبــنــانــّيــون  ــبـ الـــشـ
التي تحكمهم.  السياسّية  للطبقة 
اســتــســام لــم يعيشوه فــي أســوأ 
ــروف الــــتــــي مــــــّر بـــهـــا الــبــلــد  ــ ــظــ ــ ــ ال
خـــال الــحــرب األهــلــّيــة. استسلم 
ــبــــداد مــمــثــلــي  ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الســ
الطوائف، لُيدرك هؤالء أن ال وجود 

لقوة، ولو ضعيفة تواجههم.
صنع األنظمة االستبدادية. 

ُ
هكذا ت

وفـــــي الـــغـــالـــب يــصــنــعــهــا صــمــت 
ــاس. وقــــد صــنــع الــلــبــنــانــيــون  ــنــ ــ ال
وقّدسوا مستبديهم. ألف مبروك!

للحديث 
تتمة

صناعة المستبد 
اللبناني

دمشق ـ ريان محمد

تــنــاقــلــت وســائــل إعــــام ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
املاضية، خبر  الساعات  السوري خال  للنظام  املوالية 
ســيــطــرة »جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، بـــاالشـــتـــراك مـــع عــــدد من 
التابعة  خــربــة  قــريــة  على  حة، 

ّ
املسل الــســوريــة  الفصائل 

إداريًا ملحافظة السويداء. ولم تغفل التركيز في مقّدمة 
 خربة هي القرية األولى التابعة ملحافظة 

ّ
الخبر، على أن

السويداء، ذات الغالبّية الدرزّية، ما أثار بلبلة واستنفارا 
باتجاه  »النصرة«  األهــالــي، خوفًا من تمّدد جبهة  بن 
الــيــوم أعــمــااًل عسكرية  ى 

ّ
الــســويــداء، التي لــم تشهد حت

تذكر.
وكــانــت عــدة قــرى على الــحــدود اإلدارّيــــة بــن السويداء 
ودرعا، شهدت مواجهات مسلحة، بن أبناء املحافظتن، 
يعيدها ناشطون إلى خافات شخصّية، في وقت نجح 
فيه عقاء املحافظتن في وأد الفنت بن أهالي املنطقتن.

لـ »العربي  الناشطن في السويداء،  وينفي ياسر، أحد 
ها 

ّ
الجديد«، دخول النصرة إلى قرية خربة، موضحًا أن

ها أقــرب إلى 
ّ
»تتبع إداريـــًا إلــى محافظة الــســويــداء، لكن

املسيحين،  الــســوريــن  مــن  هــم  ــا، ومعظم سكانها  درعـ
نوا في القرية«.

ّ
إضافة إلى عدد من البدو الذين توط

 »الـــقـــوات الــنــظــامــّيــة خــرجــت مــن الــبــلــدة 
ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

مــنــذ نــحــو عــامــن، قــبــل أن تــدخــلــهــا فــصــائــل املــعــارضــة 
ــهــا 

ّ
ــحــة مــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر، وأعــلــنــت حينها أن

ّ
املــســل

طــــردت عــنــاصــر قــــوات »الـــدفـــاع الــوطــنــي« الــذيــن كــانــوا 
بن  ن 

ّ
مبط اتفاق  إلــى »شبه  ياسر  القرية«. ويشير  في 

فــصــائــل املــعــارضــة والـــقـــوات الــنــظــامــّيــة لتحييد قــريــة 

خربة، باعتبارها منطقة لجوء، ومعظم النازحن إليها 
هم من بلدة معربة، لذلك ال يتواجد في داخلها مظاهر 

مسلحة«.
ــا، مــحــمــود عيسى،  مــن جــهــتــه، يشير الــنــاشــط فــي درعــ
 »دخــول مجموعة مــن لــواء 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن لـ

ة«، املتمركزة في مدينة بصرى الشام، كان 
ّ
شباب السن

إثر إصابة أحد قياديي لواء تحرير بصرى الشام، من 
جــراء انفجار عــبــوة ناسفة على طــريــق خــربــة جمرين، 
ــواء بتفتيش  ــلــ حــيــث قـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر الــ
تفّجر  ناسفة  ثماني عبوات  فاكتشفت وجــود  الطريق، 
عن بعد، لم ُيعرف من زرعها، ولهذا تّم الدخول إلى قرية 

خربة للتفتيش«.
ه »أثناء تواجد مقاتلي لواء »شباب 

ّ
ويوضح عيسى أن

األهــالــي والنازحن  ة«، حــدث تاسن بينهم وبــن 
ّ
السن

إلــيــهــا، ومــعــظــمــهــم مـــن بــلــدة مــعــربــة، الـــذيـــن طــالــبــوهــم 
لجوء«،  منطقة  أنها  أســاس  على  القرية،  من  بالخروج 
الفتا إلى أنه »تبع هذا اإلشكال إطاق نار على أحد قادة 
اللواء، ويدعى مهند املقداد، على حاجز تابع ملسلحي 
معربة، وضع على الطريق بن بصرى ومعربة، ما أدى 
إلى مقتله وإصابة مرافقه، علمًا أن املقداد كان في مهّمة 

 الخاف الحاصل«، على حد قوله.
ّ

لفض
وفي حن كان اإلشكال، وفق عيسى، عبارة عن »مشكلة 
الوضع  القتل  جريمة  ارتــكــاب  زاد  ها، 

ّ
حل يمكن  عــادّيــة 

معربة  فــي  الفصائل  قــيــاديــو  يــتــوّصــل  أن  قبل  تعقيدًا، 
ووالد املقتول إلى اتفاق، أمس األربعاء، يقضي باللجوء 
إلــى  الــجــنــاة  الــشــرعــّيــة، وتــعــهــدوا بتقديم  إلـــى املحكمة 

املحكمة«.

مــن جــهــتــه، يفيد املــجــلــس الــعــســكــري فــي بــلــدة معربة، 
 »مــجــمــوعــة مــن املسلحن الــتــابــعــن لــلــواء »شــبــاب 

ّ
بـــأن

قرية  الحالي،  الشهر  مــن  الثاني  فــي  اقتحمت  ــة«، 
ّ
الــســن

 
ّ

خربة، الخالية تمامًا من أي وجود لقوات النظام، وجل
ســكــانــهــا أطــفــال ونــســاء مــن الــنــازحــن مــن عـــدة قـــرى«، 
ـــه »تـــّم االعــتــداء على اآلمــنــن فــي صــاالت 

ّ
مشيرًا إلــى أن

إلى سرقة منازل  الكنائس وضربهم وشتمهم، إضافة 
عّدة«.

ه على 
ّ
ويوضح املجلس العسكري، في بيان أصــدره، أن

ــة«، على 
ّ
الــرغــم مــن اتفاقه مــع قــيــادة لـــواء »شــبــاب الــســن

انسحاب عناصرهم في اليوم التالي، »إلبقاء خربة قرية 
الثالث من الشهر  اليوم الاحق، أي في  آمنة«، لكن في 
الحالي، »تّمت معاودة الكّرة واقتحام الصاالت واملنازل 
عليهم«.  االعــتــداء  بــل ومضاعفة  النازحن  تــؤوي  التي 
ل 

ّ
ويضيف املجلس: أنّه »كان لزامًا أخاقيًا عليه التدخ

إليقاف هذه االعتداءات غير املبررة واملرفوضة«، مشيرًا 
إلــى تشكيل قـــوة، وضــعــت حــواجــز على مــداخــل القرية 

ملنع اللواء من تعزيز قوته املوجودة في البلدة«.
الحادثة  استغال هذه  السوري في  النظام  يتأخر  ولم 
ــائــــل اإلعـــــــام ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــتــــرويــــج عـــبـــر وســ والــ
 جــبــهــة الــنــصــرة اقتحمت 

ّ
االجــتــمــاعــي املـــؤيـــدة لـــه، بــــأن

ملحافظة  والتابعة  املسيحّية  األغلبية  ذات  قرية خربة، 
السويداء، من خال العزف على الوتر الطائفي واإليحاء 
 هناك خطرًا على مسيحيي البلدة، قد يطالهم من 

ّ
بــأن

قــبــل جبهة الــنــصــرة، مــن جــهــة، كــمــا عــزفــت عــلــى الــوتــر 
السويداء  محافظة  أهالي  تجييش  خــال  من  املناطقي 

إعاميًا ضد أهالي محافظة درعا، من جهة أخرى.

سورية: إعالم النظام يُسقط خربة السويداء بيد »النصرة«

تقرير إخباري

ــام  ــنــــظــ ــ ارتـــــكـــــبـــــت قــــــــــوات ال
ــوري، أمــــس األربــــعــــاء،  ــســ ــ ال
مــــجــــزرة جــــديــــدة فــــي حــي 
ــمــــال شــرقــي  الــــقــــابــــون، شــ
راح  دمـــــــــشـــــــــق،  مــــــديــــــنــــــة 
وعــدد   

ً
طــفــا  13 ضحيتها 

وأفــاد مكتب  الجرحى.  من 
»العربي  لـ اإلعامي  دمشق 
الجديد«، بأّن »قوات النظام 
ــقـــذائـــف الـــهـــاون  قــصــفــت بـ
مــدرســة الــحــيــاة االبــتــدائــيــة 
القابون،  حــي  فــي  الرسمية 
 
ً
طفا  13 بــحــيــاة  أودى  مــا 

أولية، عدا عن  في حصيلة 
إصابة آخرين بجروح«. وال 
ل هذه املجزرة الخرق 

ّ
شك

ُ
ت

في  املبرمة  للهدنة  الوحيد 
حي القابون.

الجمهوري  السناتور  يترأس  أن  يتوقع 
معارضي  ــد  أش ــد  أح مكين،  ــون  ج
القوات  لجنة  ــامــا،  أوب بـــاراك  الرئيس 
الــمــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الثاني  يناير/كانون   20 بعد  أي  الجديد، 
يضغط  أن  المرجح  ومــن  المقبل. 
مكين )والية أريزونا(، من أجل تشديد 
األسلحة  برامج  الكونغرس على  رقابة 
مثل  التكلفة،  باهظة  األمــيــركــيــة 

تصنيع الطائرة المقاتلة »إف-35«.

من  واحـــدًا  ميتشغن  ــة  والي خسرت 
ــدم أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ،  ــ أق
رئيس  ليفن،  كـــارل  السيناتور  ــو  وه
مجلس  في  المسلحة  القوات  لجنة 
ليفن  كارل  يخسر  لم  الحالي.  الشيوخ 
أال يخوضها بعد 36  االنتخابات بل قرر 
الوالية، خاض خاللها  سنة من تمثيل 
محله  وسيحل  انتخابية.  حمالت  ست 
المرشح الديمقراطي الفائز جيري بيتر.

مكين بالمرصاد

اعتزال 
»شيخ ميتشغن«

ال تنوي القوات الكردية في العراق 
االنسحاب من المناطق التي سيطرت 

عليها وخصوصًا المتنازع عليها مع 
بغداد، حتى لو استقرت األوضاع

أهداف عديدة سعى 
سلفاكير ميارديت، إلى 

تحقيقها من زيارته 
للسودان، التي يمكن 

اختصارها بالنفط ووقف 
دعم قوات رياك مشار

scoopبغداد ـ عثمان المختار

»الــدولــة  تنظيم  عند  الــعــراق  مشاكل  تقف  ال 
السياسي  الــخــاف  أو  )داعـــــش(  اإلســامــيــة« 
واملــذهــبــي فــي الــبــاد، إذ تــتــعــدى إلـــى ملفات 
أخــرى قد تجعل حلم االستقرار بعيد املنال، 
ــادات كـــرديـــة  ــ ــيـ ــ ــّيـــمـــا بـــعـــدمـــا فــــجــــرت قـ وال سـ
رفــض  بــإعــانــهــا  الثقيل  الــعــيــار  مــن  مفاجئة 
ــي لـــلـــمـــنـــاطـــق الــتــي  ــراقــ ــعــ ــيـــش الــ دخـــــــول الـــجـ
أحــداث  بعد  الكردية  الــقــوات  عليها  سيطرت 
الـــعـــاشـــر مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي يــوم 
ســقــوط املــوصــل حتى لــو اســتــقــرت األوضـــاع 
وعــــــادت كـــل األمــــــور إلــــى طــبــيــعــتــهــا. ويــقــول 
ــارز فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــ ــردي بــ ــ مــــســــؤول كــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــقــوات الــكــرديــة لن  لـــ
تــتــحــرك أو تــنــســحــب شــبــرًا واحـــــدًا مـــن املـــدن 
والبلدات التي سيطرت عليها خال الشهرين 

إلــى كــركــوك كونها مدينة تخضع  بــالــدخــول 
بجاهزية  تتمتع  الــتــي  الــبــشــمــركــة  لــســيــطــرة 
كــامــلــة فـــي مـــواجـــهـــة أي خــطــر مــســتــقــبــلــي«. 
ــــوات الــبــشــمــركــة تسيطر  ــــح دلـــو أن »قـ وأوضـ
الــعــراقــيــة  الــــقــــوات  ــلـــى  وعـ اآلن  األرض  عـــلـــى 
التوجه ملناطق أخرى لتحريرها من داعش«.

ــان، مــســعــود  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــيــــس إقـــلـــيـــم كـ وكــــــــان رئــ
 
ّ
ــي تـــصـــريـــح ســـابـــق أن ــد أعـــلـــن فــ بـــــرزانـــــي، قــ

ــادة 140 عشر  ــ »األكــــــراد صـــبـــروا لــتــحــقــيــق املـ
سنوات من دون جدوى، ودخولنا اليوم لتلك 
املناطق والسيطرة عليها جاء بعد انسحاب 
العراقية منها واضطرارنا إلى تولي  القوات 
حــمــايــتــهــا بــأنــفــســنــا«. وتـــلـــزم حــكــومــة حــيــدر 
ــكــــردي، رغــم  الـــعـــبـــادي الــصــمــت إزاء املـــلـــف الــ
تكرار التصريحات الكردية املؤكدة على عدم 
انسحابها من تلك املدن البالغة 11 مدينة في 
محافظات نينوى وكــركــوك وديــالــى وصاح 

 140 باملادة  مشمولة  كانت  والتي  املاضين، 
من الدستور العراقي املعروفة باملدن املتنازع 
عليها«. ويــوضــح املــســؤول أن »كــركــوك التي 
نــعــتــبــرهــا قـــدس األكـــــراد ومــــدن زمــــار وقــوش 
ــزءًا ال  وســنــجــار وخــانــقــن وغــيــرهــا بــاتــت جــ
يتجزأ من اإلقليم الكردي، ولن نتنازل عنها 
بــاالنــســحــاب وتــســلــيــمــهــا لـــلـــقـــوات الــعــراقــيــة 
التي تخلت عن مواطنيها األكــراد وجعلتهم 
»الدماء   

ّ
أن على  داعـــش«، مشددًا  بيد  فريسة 

التي ضحينا بها في تلك املدن غالية جدًا«.
وتنص املادة 140 من الدستور العراقي على 
إجراء استفتاء شعبي عام للمدن التي ُيطالب 
األكــراد بضمها إلى اإلقليم على اعتبار أنها 

ذات غالبية كردية لتحديد مصيرها.
ــزب  ــحــ ــول الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الــ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ مــــ
الديمقراطي الكردستاني صاح حاجي دلو، 
 »القوات الكردية لن تسمح للجيش العراقي 

ّ
إن

الدين.  ويعزو املحلل السياسي عبد الحميد 
ــك إلــــى حــــرص الــعــبــادي  ــالـــدي، ســبــب ذلــ الـــخـ
على »عــدم فتح امللفات كلها فــي وقــت واحــد 
لكل مشكلة«. ويوضح  وإعطاء جــدول زمني 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــــوضــــع الــحــالــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
لــحــكــومــة الــعــبــادي ال يــســمــح بــالــدخــول إلــى 
أنهم  ــراد، وال سيما  األكـ مــع  معركة سياسية 
حاليًا في مرحلة تعاون عسكري ضد تنظيم 
داعش. كما أنه ال بديل عن القوات الكردية في 
مسك األرض في تلك املدن، وال سيما مع رمي 
ثقل الجيش األكبر في مناطق أخرى غير تلك 

املتنازع عليها«.
ــــدن الـــتـــي اســـتـــولـــى عــلــيــهــا  ــــف مـــلـــف املــ ووصــ
ــغــــداد  ــا مـــــن ســـلـــطـــة بــ ــعــــوهــ ــتــــطــ األكــــــــــــراد واقــ
»القنبلة املوقوتة التي سرعان ما ستنفجر  بـ
بعد االنــتــهــاء مــن ملف داعـــش، وال سيما أن 
جــمــيــعــهــا نــفــطــيــة وتـــضـــم حــــقــــواًل يــعــتــبــرهــا 

العراق حيوية القتصاده«.
بـــــــدوره، يـــؤكـــد عــضــو الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
التي  املناطق   

ّ
أن الجاف،  الكردستاني محمد 

تــســيــطــر عــلــيــهــا الــبــشــمــركــة لـــن تـــعـــود لحكم 
بغداد بل لإلقليم فمن يدافع عنها أحق بها. 
 »مدن كركوك 

ّ
»العربي الجديد« أن ويوضح لـ

ومخمور وسنجار وطوز خورماتو وأقضية 
أخرى ضّمت بالفعل إلى اإلقليم، وهي تأتمر 
بأمره ال أمر بغداد، وليس لدينا مشكلة في 
)الرئيس  اقتطعها  كردية  فاملدن  املعارضن. 
الراحل( صــدام حسن وحــاول تعريبها على 

مدى السنوات الثاثن من حكمه للباد«.
ويعتبر الجاف أن »املادة 140 من الدستور لم 
يعد لها أي مبرر، ولو أرادت بغداد العمل بها 
وإجراء استفتاء فإنها ستخسر وقتًا وجهدًا 
أمره  املناطق حسم  تلك  الشعب في  فقط ألن 

لصالح من حرره من داعش«.

المناطق »المتناَزع« عليها 
ممنوعة على بغداد

ــاردة بينهما  ــبـ وال ســيــمــا فــي ظــل الــحــرب الـ
واالتهامات املتبادلة بدعم وإيواء املعارضة 
لـ«العربي  للطرفن. وتؤكد مصادر  املسلحة 
مباشر  بشكل  تطرقت  الــزيــارة  أن  الــجــديــد« 
إلى اتهامات جوبا املتكررة للخرطوم بدعم 
نائب رئيس الجمهورية السابق في جنوب 
الـــســـودان وزعـــيـــم املــعــارضــة املــســلــحــة ريـــاك 
جهازه  واحتضان  وماديًا  لوجستيًا  مشار، 
الخرطوم  ظلت  الـــذي  األمـــر  وهــو  التنفيذي. 

تنفيه بشدة.
ــادر إلــــى أن مــلــف الــنــفــط كــان  وتــلــفــت املــــصــ
 
ً
حــاضــرًا بــن الــبــشــيــر وســلــفــاكــيــر، مــوضــحــة
ــعـــدم اتـــخـــاذ  ــا طـــالـــبـــت الـــخـــرطـــوم بـ أن جـــوبـ
قـــرار إغـــاق خــط أنــابــيــب النفط بسبب عدم 
التصدير  االقتصادية من استمرار  الجدوى 
للخرطوم، وال سيما بعد تراجع إنتاج النفط 
الــجــنــوبــي نــتــيــجــة ســيــطــرة املــتــمــرديــن على 
الوحدة وتعطيلها،  في واليــة  نفطية  حقول 
ــدام حــكــومــة جــوبــا عــلــى إغــاق   عــن إقــ

ً
فــضــا

بعض اآلبار لهروب العاملن منها خوفًا من 
الحرب.

وتشهد دولـــة جــنــوب الــســودان حــربــًا أهلية 
منذ منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي 
أودت بــحــيــاة أكــثــر مــن عــشــرة آالف شخص 
مليون نسمة   1.5 نـــزوح نحو  فــي  وتسببت 
كما  مــأســاويــة،  إنسانية  أوضــاعــًا  يعيشون 

تهدد املجاعة الدولة الفتية.
وعقد سلفاكير مباحثات مغلقة مع البشير 

الخرطوم ـ علوية مختار

أنـــهـــى رئـــيـــس جـــنـــوب الـــــســـــودان، ســلــفــاكــيــر 
ميارديت، أمس األربعاء، زيارة إلى الخرطوم. 
التي كانت مقررة  للزيارة  العريض  العنوان 
تمديدها  إلــى  يضطر  أن  قبل  فقط  لساعات 
لــــيــــوم إضــــافــــي نــتــيــجــة عـــطـــل فــــي الـــطـــائـــرة 
السودان  الحرب في جنوب  كان  أقلته،  التي 
دبلوماسية  رسالة  بعث  عن   

ً
والنفط، فضا

تـــقـــول إن هـــنـــاك حــــــوارا جـــــاٍر بـــن الــبــلــديــن، 

ــل املــســؤولــون  امـــتـــدت ألقـــل مـــن ســـاعـــة. ودخــ
ــع فــي  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا ضــــمــــن وفــــــــــده الـ
اجتماعات منفصلة مع نظرائهم من الوزراء 

السودانين.
بــالــنــظــر إلــــى تــصــريــح ســلــفــاكــيــر فـــي املــطــار 
قبيل مغادرته الخرطوم، والــذي قــال فيه إن 
لديه »رغبة قوية في إقامة عاقة توأمة مع 
الخرطوم تساعد عبرها الدولتان بعضهما 
واألمنية  االقتصادية  املصاعب  في  البعض 
ص رئيس جنوب السودان 

ّ
والسياسية«، لخ

زيـــارتـــه فــي بــنــد واحــــد وهـــو طــلــب مــســاعــدة 
الخرطوم في األزمــة التي لحقت بباده، وال 
اتهامات حكومته للخرطوم تؤكد  أن  سيما 
أن لدى جوبا قناعة بوجود أصابع للنظام 
السوداني في استمرار الحرب. وبالتالي فإن 
على سلفاكير أن يغلق تمامًا ثغرة الخرطوم 
لــضــمــان الـــوصـــول لــلــســام، عــلــى اعــتــبــار أن 
ــراالت داخـــل  ــنــ الـــتـــطـــورات أثــبــتــت وجـــــود جــ
مجموعة مشار ال يسيطر عليها األخير قد 
تكون الخرطوم خلفها، وهم يتعمدون خرق 

أي اتفاق سياسي يتوصل إليه مشار.
ويرى رئيس مركز دراسات السام في جوبا، 
للخرطوم  زيـــارة سلفاكير  أن  بــيــونــق،  لــوكــا 
البلدين  »إخــراج دبلوماسي لطمأنة شعَبي 
إلى أن هناك حوارًا في ظل الحرب الباردة بن 
املتبادلة  االتــهــامــات  مــن  واملنطلقة  الطرفن 
بدعم املعارضة املسلحة ضد الدولتن«. كما 
مــهــمــة لجوبا  لــلــزيــارة دالالت   

ّ
أن إلـــى  أشــــار 

التي تسعى إلى وقف دعم الخرطوم ملشار.
الــوضــع فــي الجنوب  أن  وشـــدد بيونق على 
أصبح أكثر تعقيدًا بسبب الحرب الدائرة في 
إنتاجيته  في  أثــرت  والتي  البترول،  مناطق 
بصورة واضــحــة. وأوضــح أن »تلك القضية 
أخذت الجزء األكبر من املباحثات التي تمت 
ـــي إنــتــاجــيــة 

ّ
بـــن الـــطـــرفـــن بــاعــتــبــار أن تـــدن

الــنــفــط ســيــكــون لــهــا عـــواقـــب فـــي مـــا يتعلق 
بــفــاعــلــيــة اســتــخــدام خـــط أنــابــيــب الــخــرطــوم 
ــدواه االقــتــصــاديــة مـــع أهــمــيــة اســتــمــرار  ــ وجــ
الذي  األمــر  وهــو  لجوبا،  بالنسبة  التصدير 
على  للتضييق  الخرطوم  تستغله  أن  يمكن 
لتحقيق مكاسب  الـــســـودان  حــكــومــة جــنــوب 
ــار إلـــــى أن الـــرئـــيـــس  ــ ــ ســـيـــاســـيـــة«. كــــذلــــك أشـ
الجنوب السوداني، يريد أن يضع الخرطوم 
في صورة املسودة الجديدة التي اقترحتها 
شــرق  دول  فــي  للتنمية  الحكومية  »الــهــيــئــة 
أفــريــقــيــا« )إيــغــاد( إلنــهــاء الــحــرب فــي بــاده، 
والتي جــرت بشأنها مــشــاورات مع عــدد من 
رؤساء دول املنظمة أخيرًا في جوبا، ولم يكن 
ميارديت  ــع 

ّ
يــوق أن  وينتظر  بينهم.  البشير 

مــع مشار على مــســودة االتــفــاق الــذي يحمل 
العالقة.  القضايا  بــشــأن  تــنــازالت مــن جــوبــا 
»العربي  مصادر  بحسب  التنازالت  وتشمل 
الجديد« املوافقة على مقترح منصب رئيس 
الوزراء بصاحيات محددة، األمر الذي كانت 
 عن إقرار النظام 

ً
ترفضه جوبا بشدة، فضا

الفدرالي.
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مشاركة »تواصل« في 
االنتخابات أحدثت شرخًا 
في عالقته بالمعارضة

الجزائر ـ يقين حسام الدين

الجيــش  أمــام  التحديــات  تتزايــد 
الجزائــري، ســواء الداخليــة منهــا 
أو  اإلرهــاب  مســألة  يخــص  ومــا 
مــا  الحــدود،  بتوتــرات  املتمثلــة  الخارجيــة 
استدعى رفع حصة وزارة الدفاع من املوازنة 
وزارة  اقتطــاع  فــي  ترجــم  مــا  وهــو  العامــة. 
الدفــاع والجيــش الجزائــري 11 فــي املائــة مــن 
إجمالــي املوازنــة العامــة للســنة املقبلة. وأدى 
ذلــك إلــى ارتفــاع موازنــة الــوزارة إلــى أكثر من 
ــّدرت بمــا يقارب 10 

ُ
13 مليــار دوالر، بزيــادة ق

في املائة، مقارنة مع موازنة العام الجاري.
للموازنــة  القطاعــي  التوزيــع  بيــان  ويكشــف 
العامــة، حصــول وزارة الدفــاع علــى ميزانيــة 
هي األكبر، قياســا بكل املوازنات التي أقرتها 

الجزائر منذ االستقالل.
وقياســا بالســنوات األخيــرة، تكــون ميزانيــة 
الجيــش قــد ارتفعــت بمعــدل مائــة فــي املائــة، 
مقارنــة مــع موازنــة عام 2010، التي بلغت 6.5 
مليــار دوالر أميركــي، قبــل أن ترتفــع فــي عــام 
2011 إلى 7.4 مليار، ثم تجاوزت 9.7 في عام 
2012، لتصل الى 12 مليارًا في العام الحالي.
لــوزارة  املخصصــة  امليزانيــة  ارتفــاع  ويعــود 
الدفــاع إلــى رغبــة الجزائــر فــي إجــراء مراجعة 
عبــر  والدفاعيــة  األمنيــة  للمنظومــة  شــاملة 
تنفيــذ برنامــج أعلــن عنه الرئيــس الجزائري، 
 .2000 عــام  منــذ  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد 
الــى  الجزائــري  الجيــش  بـ«تحويــل  ويقضــي 
الكفــاءات  تأهيــل  عبــر  احترافــي«  جيــش 
وتحديــث  تجهيزاتــه  وتطويــر  البشــرية 

معداته العسكرية.
وتســتجيب هذه امليزانية لحاجات املؤسســة 
تحديــث  اســتراتيجية  وتنفيــذ  العســكرية 
الجيــش، وتزويــده بالتكنولوجيــات الحديثة 
ملواجهة التحديات األمنية املرتبطة بمكافحة 

وسفن حربية وتحديث غواصات.
كمــا وقعــت الجزائــر مــع أملانيــا علــى صفقــة 
مليــارات  عشــرة  بقيمــة   ،2008 عــام  أســلحة 
بـــ23  الجيــش  إلمــداد  صفقــة  وعقــدت  دوالر، 
حكوميــة  مؤسســة  مــع  عســكرية  عربــة  ألــف 
جزائريــة. ولعــل جــزءًا من املوازنــة املخصصة 
مرحلــة  آثــار  ملعالجــة  ســُيوّجه  للجيــش، 
وضعيــة  تســوية  بعــد  اإلرهــاب،  مكافحــة 
آالف مــن جنــود الجيــش االحتيــاط، الذيــن تــم 
إلــى  التســعينيات  فتــرة  خــالل  اســتدعاءهم 
الخدمــة العســكرية مجــددًا، مــن دون أن يتــم 

تقديم منح مالية لهم.
الجرحــى  قضيــة  الســياق،  هــذا  فــي  ُيضــاف 
مكافحــة  عمليــات  فــي  صيبــوا 

ُ
أ الذيــن 

الجنــود  وعائــالت  املســلحة،  املجموعــات 
تلــوا خــالل هــذه العمليــات، مــن دون 

ُ
الذيــن ق

االستفادة من التعويضات.
وباتــت الجزائــر، بعــد رفــع حصــة الجيش في 
املوازنة، أول دولة عربية في نفقات التسليح، 
بعــد مصــر، وفقا لتقديــرات »املعهد األميركي 

للدفاع واالستعالم«.
العســكرية  النفقــات  ازديــاد  املعهــد  وتوقــع 
حتــى  املائــة  فــي   6 حــدود  إلــى  للجزائــر 
اإلرهابيــة  التهديــدات  بســبب   ،2017 ســنة 
والتوتــرات اإلقليميــة املحيطــة بهــا فــي ليبيا 
إلــى  الجزائــر  تســعى  التــي  ومالــي،  وتونــس 

استبعاد آثارها وتداعياتها.
بياناتهــا  فــي  الجيــش،  أركان  قيــادة  وتؤكــد 
األخيرة، على وضع الجيش والقوات املسلحة 
 
ً
فــي حالــة تأهب ملواجهــة هذه املخاطر، فضال
عــن مكافحــة الظاهــرة اإلرهابيــة املزمنــة فــي 

الجزائر.
األمنيــة  الشــؤون  فــي  خبــراء  لكــن 
فــي  األمــن  أن  يعتقــدون  واالســتراتيجية، 
الجزائر وتأمني الحدود يجب أال يتوقف عند 
بــل يســتوجب،  تطويــر الترســانة العســكرية 
وفقــا ملــا يقولــه الخبيــر فــي الشــؤون األمنيــة 
»العربــي  لـ بوحنيــة  قــوي  واالســتراتيجية، 
الدبلوماســية  وتفعيــل  »تطويــر  الجديــد«، 
األمنيــة عبــر تعزيــز االتفاقيات االســتراتيجة 
بشــكل  يقضــي  بشــكل  والجماعيــة  الثنائيــة 
املنظمــة  الجريمــة  أنــواع  كل  علــى  تدريجــي 
العابرة للدول، خصوصا في الحاالت األمنية 
املتوترة التي يكون لها انعكاس مباشر على 

الداخل الجزائري«.

تســمح  كمــا  املنظمــة.  والجريمــة  االرهــاب 
بإعادة التسليح وتطوير إمكاناته العسكرية 
والتقنيــة، ملكافحــة اإلرهــاب وحمايــة الحدود 
وخصوصــا مــع ليبيــا، التــي تشــهد توتــرات 

داخلية خطيرة.
هــذا  فــي  الجزائريــة  الدفــاع  وزارة  ونفــذت 
بينهــا  عســكرية،  صفقــات  سلســلة  الســياق 
صفقتان بـ13 مليار دوالر مع روســيا، تشــمل 
ودبابــات  صاروخيــة  منظومــات  اقتنــاء 
ومقاتالت وطائرات تدريب، واقتناء منظومة 
وزوارق  العســكرية  البحريــة  التقنيــات  مــن 

8
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نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

موريتانيــا،  فــي  الدســتوري  املجلــس  نّصــب 
محمــد،  ولــد  الحســن  املاضــي،  اإلثنــني  يــوم 
نحــو  بعــد  وذلــك  املعارضــة  زعيمــا ملؤسســة 
ســنة علــى االنتخابــات التشــريعية والبلديــة 
اإلســالمي  »تواصــل«  حــزب  فيهــا  فــاز  التــي 
الــذي ينتمــي إليه ولد محمد باملرتبة الثانية 
بعــد الحــزب الحاكــم، وهــو مــا يؤهلــه حســب 

الدستور للحصول على املنصب.
املجلــس  مقــر  فــي  التنصيــب  حفــل  وجــري 
رئيــس  وبحضــور  بنواكشــوط  الدســتوري 
منصــور،  جميــل  محمــد  »تواصــل«،  حــزب 
هميــد،  ولــد  بيجــل  »الوئــام«  حــزب  ورئيــس 
الــذي اختــاره املجلــس كأحــد أعضــاء مجلــس 
اإلشــراف على املعارضة، في حني غاب  زعيم 

املعارضة السابق، أحمد ولد داداه. 
املجلــس  أبلــغ  بعدمــا  الخطــوة  وجــاءت 
»التجّمــع  حــزب  املوريتانــي  الدســتوري 
)تواصــل(،  والتنميــة«  لإلصــالح  الوطنــي 
موافقتــه علــى ولــد محمــد، زعيمــا ملؤسســة 
فــي  قيــادي  اتهــام  بعــد  وذلــك  املعارضــة، 
بـ«التقاعــس  الدســتوري  للمجلــس  الحــزب 
عــن ترســيم مؤسســة املعارضــة كمــا ينــّص 

الدستور املوريتاني«.
حــزب  رئيــس  الدســتوري  املجلــس  واختــار 
حــزب  وعــن  هميــد،  ولــد  بيجــل  »الوئــام« 
والديمقراطيــة  العدالــة  أجــل  مــن  »التحالــف 
حركــة التجديــد« ســوده مامــادو، أعضــاء فــي 
املعارضــة.  مؤسســة  علــى  اإلشــراف  مجلــس 
وكشــف املجلــس عــن اعتــذار حــزب »التحالــف 
الشــعبي التقدمــي«، عــن عــدم تعيــني ممثــل له 
في مجلس اإلشراف على مؤسسة املعارضة.
ويمنــح الدســتور املوريتانــي زعيــم املعارضــة 
رتبــة وزيــر في البروتوكول الرســمي، ويفرض 

علــى الرئيــس لقــاءه كل ثالثــة أشــهر، وتقديــم 
حصيلــة لــه عــن عمــل الحكومــة ويطلعــه علــى 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  للبلــد.  العامــة  الظــروف 
تســمية مرشــح »تواصل« الحســن ولد محمد، 
لزعامــة مؤسســة املعارضــة، ينــدرج في ســياق 
الدســتور  عليــه  نــّص  دســتوري  اســتحقاق 
املوريتاني، إال أن املراقبني أبدوا اعتقادهم بأن 
»نظــام الرئيــس ولــد عبــد العزيــز، أراد بخطوة 
كهذه، أن يعطي إشــارات إيجابية لإلســالميني 

بعد أشهر من شّد األعصاب والتوجس«.
واعتبروا أن »الرئيس باشر في تطبيع العالقة 
مــارس/ شــهر  تظاهــرات  بعــد  الطرفــني  بــني 
آذار املاضــي، ومــا أعقبهــا مــن إغــالق لبعــض 
حــزب  مــن  املقّربــة  واملؤسســات  الجمعيــات 
تواصل، املحســوب على اإلخوان املســلمني في 

موريتانيا، بحجة ضلوعه فيها«.

لنحــو  ماطــل  الدســتوري  املجلــس  أن  ومــع 
الســنة قبــل ترســيم زعيــم املعارضــة الجديــد، 
إال أن »تواصــل« حــرص فــي الفتــرة املاضيــة 
ي خطاب أكثر اعتدااًل. وأعلن رئيس 

ّ
على تبن

الحزب محمد جميل ولد منصور، مرات عدة 
فــي حــوار مــع  عــن اســتعداد حزبــه للدخــول 
النظــام، فــي إطار شــروط »منتــدى املعارضة« 

 األزمة السياسية في البالد.
ّ

لحل

وتشــير مصــادر داخــل »منتــدى املعارضــة«، 
إلــى أن »حــزب تواصــل هــو مــن بــني األحــزاب، 
التــي تدفــع باتجــاه قبــول املنتــدى بحــوار مع 
 األزمــة السياســية، 

ّ
إلــى حــل النظــام، ُيفضــي 

الناجمــة عــن مقاطعــة املعارضــة املوريتانيــة 
لالنتخابات التشــريعية والرئاســية املاضية، 
في مقابل رفض بعض األحزاب األخرى داخل 
 الظروف 

ّ
املنتدى، أي حوار مع النظام في ظل

القــوى  تكتــل  حــزب  رأســها  وعلــى  الحاليــة، 
الديمقراطية، بزعامة أحمد ولد داداه«.

لزعامــة  محمــد  ولــد  »تواصــل«  ــح 
ّ

ورش
الدســتوري  املجلــس  رفــض  بعــد  املعارضــة، 
مللف رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور، 
بســبب عــدم امتالكــه منصبــا انتخابيــا، وهــو 
الشــرط الــذي يضعــه القانــون للحصــول علــى 
املنصب. وترّبع على رأس بلدية عرفات، أكبر 

بلديات العاصمة دورتني متتاليتني.
فــي  منفــردًا  »تواصــل«  مشــاركة  وكانــت 
أحدثــت  املاضيــة،  التشــريعية  االنتخابــات 
شــرخا فــي عالقتــه ببقيــة أحــزاب املعارضــة، 
ا 

ّ
وشــق طعنــا  الحــزب  قــرار  فــي  رأوا  الذيــن 

إذ ال  مليثــاق منســقيتها.  للمعارضــة وخرقــا 
تــزال أغلب أحزاب املعارضة ترفض االعتراف 
عــاد  »تواصــل«  أن  غيــر  الحالــي.  بالبرملــان 
وقاطــع  جديــد،  مــن  املعارضــة  إجمــاع  إلــى 
االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي شــهر 
أحــزب  بقيــة  مــع  املاضــي،  يونيو/حزيــران 

املعارضة باستثناء حزب »الوئام«.
وأوجــد نجــاح »تواصــل« فــي الحصــول علــى 
مــع  حساســيات  املعارضــة،  زعيــم  منصــب 
حزب »التكتل« بزعامة أحمد ولد داداه، الذي 
ُيعــّد قائــدًا تاريخيــا للمعارضــة املوريتانيــة 
منــذ عــام 1991. وهــذا ما يجعل الســؤال ملحا 
أحــزاب  بــني   

ً
مســتقبال العالقــة  طبيعــة  عــن 

املعارضة وزعيم املعارضة الدستوري.

D

منذ العام 1986 تاريخ بداية األزمة االقتصادية في الجزائر، لم تتجاوز 
دوالر،  مليار   2.5 إلى   2008 عام  لترتفع  دوالر،  المليار  الدفاع  ميزانية 
 قبل أن تتضاعف عام 2009 إلى 6.5 مليار لتشهد ارتفاعًا غير مسبوقًا 
والميزانية  المالية  لجنة  مــن  توصيات  وســط   2015 ميزانية   فــي 
وتطوير  عصرنة  عملية  »استكمال  بضرورة  الجزائري  البرلمان  في 

واحترافية الجيش«.

توصيات لجنة المالية 

توقعات بزيادة النفقات العسكرية حتى عام 2017 )فاروق باتشي/فرانس برس(

)Getty/ال تخضع ميزانيات البالط والجيش للمناقشة البرلمانية )كريس جاكسون

الرباط  ـ حسن األشرف

فــي خضم سياســة التقشــف التــي أعلنتها 
الحكومــة املغربيــة، ســجل القانــون املالــي 
الجديد لسنة 2015 في املغرب ارتفاعا في 
ميزانيــة القصــر امللكــي والجيــش ورئاســة 
الحكومة وسط جدل سياسي حول طريقة 
املصادقــة علــى ميزانيــة القصــر والجيــش 
ميزانيــة  وارتفعــت  التحديــد.  وجــه  علــى 
املالــي  القانــون  مشــروع  برســم  القصــر 
املقبــل، بنســبة 0,60 فــي املائــة مقارنــة مــع 
الســنة املاضيــة، إذ حظــي تمويــل »القوائم 
مخصصــات  وتدبيــر  للملــك  املدنيــة 
الســيادة« بميزانيــة تبلــغ ملياريــن و597 
مليون درهم )حوالي 67.5 مليون دوالر(.

والدفــاع  الجيــش  ميزانيــة  شــهدت  كذلــك 
زيــادة ملحوظــة بلغــت 400 مليــون درهــم، 
أي بنســبة 1.19 في املائة، وذلك باالنتقال 
درهــم  مليــون  مليــارًا و537  مبلــغ 31  مــن 
إلــى 31 مليــارًا و912 مليــون  ســنة 2014، 

درهم في ميزانية سنة 2015.
بدورها، عرفت ميزانية رئاســة الحكومة 
ثباتــا  ارتفاعــا ملموســا، بعدمــا شــهدت 
خالل السنتني املاضيتني. وانتقلت بذلك 
مــن ملياريــن و86 مليون درهم إلى مليار 
ناهــزت 16  و260 مليــون درهــم، بنســبة 

في املائة.
علــى  املغــرب  فــي  عــادة  املصادقــة  وتتــم 
والجيــش  امللكــي  البــالط  ميزانيــات 
باإلجمــاع مــن قبل نواب األمة في البرملان، 
إذ ال تخضع ألي نقاش من طرف املؤسسة 
التشريعية، ويتم تمريرها كما هي الحال 

طوال السنوات املاضية.
ويؤكــد مصدر برملاني لـ«العربي الجديد« 
 النــواب الذيــن يصادقــون علــى ميزانيــة 

ّ
أن

اإلجمــاع  بــأن  يــرون  والجيــش  القصــر 
إلــى أن األمــر  علــى هــذه امليزانيــات مــرده 
للبــالد، وال يمكــن  يتعلــق بشــأن ســيادي 
بــأي حــال مــن األحــوال مناقشــتها أو طلب 
هــذا  القطاعــات.  باقــي  مثــل  تخفيضهــا 
اإلجمــاع حــول ميزانيــة القصــر والجيــش، 
والــذي دام طــوال الســنوات املاضيــة، عــرف 
بعــض املعارضــة ســنة 2012 عندمــا خــرج 
ناشــطون حقوقيــون مــع عــدد مــن شــباب 
حركــة 20 فبرايــر، إلــى الشــارع لالحتجــاج 

والتــي  امللكــي،  القصــر  ميزانيــة  علــى 
وصفوها بـ«املهولة«.

عبــد  فــؤاد  السياســي،  الناشــط  ويعتبــر 
املومنــي، أن »حجــم ميزانيــة البالط يشــير 
إلى محافظة املؤسســة امللكية على قوتها 
ووظائفهــا التقليديــة الســابقة بالرغــم من 
 ،2011 دســتور  طرحهــا  التــي  التحــوالت 
والتي صبت في إطار تعزيز الصالحيات 
هــذه  الحكومــة«.  ملؤسســة  الجديــدة 
األصوات التي تخرج بني الفينة واألخرى 
القصــر  ميزانيــة  مناقشــة  إلــى  للدعــوة 
امللكــي، أو لخفــض قيمتهــا وحجمها على 
حســاب قطاعــات اجتماعيــة ذات أولويــة، 
جعلــت ميزانيــة البــالط والجيــش تخضع 
للنقــاش السياســي، بعدمــا كانــت إحــدى 

أكبر املحظورات السياسية باململكة.
الحاكــم،  الحــزب  مــن  نائــب  ذهــب  وفيمــا 
السنة املاضية، إلى انتقاد طريقة مناقشة 
وزيــر  كشــف  القصــور،  ميزانيــة  وتقديــم 
الشــؤون العامــة، محمــد الوفــا، فــي جلســة 
نيابيــة ســابقة أن امللــك محمد الســادس ال 
مانع لديه من مناقشة ميزانية القصر من 

قبل البرملان املغربي.

المغرب  في  البالط  ميزانية  تتوزع 
إلى قسمين، األول يتعلق بالقائمة 
للملك  الــمــخــصــصــة  ــة  ــي ــدن ــم ال
للحسابات  هو  والثاني  ــراء،  واألمـ
الديوان  باسم  ُتسجل  التي  الملكية 
الــمــلــكــي والــحــاجــب الــمــلــكــي، 
ومصالح  العسكري،  والــديــوان 
الخامس  محمد  وضريح  الصحة، 

والوثائق الملكية.

مخصصات 
من قسمين

الحسن  الــجــديــد،  المعارضة  زعيم  نشط 
نهاية  منذ  السري  العمل  في  محمد   ولد 
ثمانينيات القرن الماضي، وكان على قائمة 
 ،1994 اعتقاالت  إبان  اإلسالميين  المطلوبين 
ولد  معاوية  األسبق  الرئيس  حكم  خــالل 
الطائع )الصورة(، وبعد سقوط األخير أسس 
»اإلصالحيين  مبادرة  اإلسالميين،  رفاقه  مع 
الحصول  من  يتمكنوا  أن  قبل  الوسطيين«، 

على ترخيص لحزب »تواصل«.

العمل السري

قررت المحكمة 
العليا الليبية، أمس 

األربعاء، حجز 
الدعوى المنظور 
فيها أمام الدائرة 

الدستورية والخاصة 
بالطعن حول 

دستورية برلمان 
طبرق للنطق 
بالحكم حيالها 

في جلسة اليوم 
الخميس، بحسب 
وكالة »فرانس 

برس«. والطعون 
المقدمة تتهم 

برلمان طبرق بأنه 
لم يحترم الدستور 

المؤقت.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

غنائم األسعار
السعودية تستعيد هيمنتها على سوق النفط

9

لندن ـ موسى مهدي

أن  لنــدن  فــي  نفــط  خبــراء  توقــع 
انخفــاض  مــن  الســعودية  تســتفيد 
اســتعادة  فــي  النفــط  أســعار 
النفــط  ســوق  علــى  أخــرى  مــرة  ســيطرتها 
الســعودية  إن  محللــون  وقــال  العاملــي. 
ستســتفيد سياســيا واقتصاديــا علــى املــدى 
أســعار  انخفــاض  مــن  والطويــل  املتوســط 
النفــط الحاليــة، وخصوصــا انهيار خام غرب 
تكســاس إلى نحو 77 دوالرًا، مشــيرين إلى أن 
هذا التدهور الكبير في سعر النفط األميركي 
النفــط  ثــورة  اســتمرارية  ســيهدد  الخفيــف 

الصخري األميركي والنفط الرملي الكندي. 
وفي بورصة النفط الدولية في لندن، انخفض 
خــام برنــت لعقود 14 ديســمبر/ كانون املقبل 
بنحــو 33 ســنتا الــى 82.49 دوالرًا للبرميــل، 
فيمــا انخفــض خــام غــرب تكســاس األميركــي 
الخفيــف للعقــود ذاتهــا بنحــو 7 ســنتات إلــى 
77.12 دوالرًا للبرميــل، وذلــك فــي التعامــالت 
التي جرت الساعة 12:36 بتوقيت جرينتش. 
وحســب تقاريرأميركيــة، فــإن انخفــاض خــام 
غرب تكساس تحت 80 دوالرًا للبرميل سيعني 
الصخــري  النفــط  آبــار  مــن   %30 أن  تلقائيــا 
املنتجــة حاليــا ســتتعّرض للخســائر، وربمــا 
تتوقــف عــن اإلنتــاج، كمــا أن بعــض الشــركات 
ســتحجم تلقائيا عن االســتثمار في حفر آبار 
جديــدة. وكانــت أميــركا تخطط لزيــادة إنتاج 

يوميــا  برميــل  ماليــني   5 إلــى  ليصــل  النفــط 
بحلول العام 2017. ويذكر أن أسهم الشركات 
النفطية خســرت منذ بداية األســبوع الجاري 
أكثــر مــن 8 مليــارات دوالر.  وعلــى الصعيــد 
نفســه، يشــير محللــون إلــى أن أســعار النفــط 
دول  ميزانيــات  علــى  ســتؤثر  املنخفضــة 
إيــران  مثــل  املنطقــة،  فــي  الســعودية  تنافــس 
التــي تمــّول بعــض الجماعــات الشــيعية التــي 
تهدد جيران السعودية في اليمن والبحرين. 
إيــران تتعــّرض لضائقــة ماليــة  ومعــروف أن 
املفــروض  واألوروبــي  األميركــي  الحظــر  مــن 
عليهــا منــذ ســنوات. ويعانــي الريــال اإليراني 
مســتويات  علــى  ويضغــط  التدهــور  مــن 
أمــا  إيــران.  فــي  األســعار  وارتفــاع  التضخــم 
الجانــب الثالــث الــذي ســتفيد منــه الســعودية 
فهــو تأثيــر انخفــاض األســعار علــى معــدالت 
اإلنتــاج النفطــي فــي روســيا، حيــث إن بعــض 
آبــار اإلنتــاج في املياه العميقة الروســية ربما 
إن  الخســائر، حيــث  تتوقــف تلقائيــا لتالفــي 
كلفــة اإلنتــاج في هذه اآلبــار مرتفعة جدًا. كما 
أن  كذلــك  ســيعني  النفــط  أســعار  تدهــور  أن 
مشــاريع تطوير الحقول الروســية في منطقة 
ومعلــوم  حــني.   إلــى  ســيتوقف  ســيبيريا، 
خــالل  إنتاجهــا  معــدالت  رفعــت  روســيا  أن 
العــام الجــاري الــى مــا فــوق 10 ماليــني برميل. 
وروســيا دولة خارج منظمة البلدان املصّدرة 
للنفط، »أوبك«، وغير محكومة بحصة نفطية 
كلمــا  وبالتالــي  املنظمــة.  دول  مثــل  معينــة 

ــرت على 
ّ
ارتفعــت حصتهــا اإلنتاجيــة، كلمــا أث

علــى  وضغطــت  العاملــي  النفطــي  املعــروض 
حصــص الــدول األعضــاء فــي »أوبــك«، وعلــى 
رأسها السعودية. ويالحظ أن اململكة العربية 
الســعودية تســتفيد مــن انخفــاض كلفة إنتاج 
النفط التي تراوح بني دوالرين إلى 6 دوالرات 
فــي معظــم الحقــول وترتفع بشــكل اســتثنائي 
فــي حقلــني أو ثالثــة الــى 20 دوالرًا للبرميــل. 
إضافــة  الكلفــة،  مــن  املنخفــض  املعــدل  وهــذا 
إلــى طاقــة اإلنتــاج اإلضافيــة التــي تــراوح بــني 
مليونــني و2.6 مليــون برميــل يوميا، يمنحان 

السعودية مرونة وقوة في السوق النفطي. 
وتقــّدر قيمــة الســوق النفطيــة العامليــة بنحــو 
أن  ورغــم  ســنويا.  دوالر  ترليونــات   3.4
السعودية ودول الخليج ستتعرض لخسائر 
اإليــرادات  مســتويات  صعيــد  علــى  ماليــة 
تدهــور  فتــرة  خــالل  النفــط  مــن  املتحّصلــة 
األسعار الحالية، إال أن قوة الدوالر ستعّوض 

جزءًا من االنخفاض في أسعار النفط. 
مــن  مزيــد  نحــو  يتجــه  الــدوالر  أن  ويالحــظ 
املقبلــة، وخصوصــا  األشــهر  خــالل  االرتفــاع 
الرئيســيني  التجــارة  شــركاء  عمــالت  مقابــل 
اليابــان  مثــل  الخليــج،  ودول  للســعودية 
والصني ودول شــرقي آســيا. وبالتالي، يشير 
األســعار  انخفــاض  خســائر  أن  إلــى  خبــراء 
ســتعّوضها هــذه الــدول مــن القــوة الشــرائية 
للــدوالر التــي ســتخفض قيمــة وارداتهــا مــن 

الدول اآلسيوية. 

اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

تفاقمــت البطالــة فــي املغــرب، خــالل األشــهر التســعة 
األولــى مــن العــام الجاري. وأظهرت بيانات رســمية أن 
الشــباب مــن خريجــي الجامعــات كانوا األكثــر تضررًا، 
هــدف  ــق 

ُّ
حق

َ
ت يصّعــب  مــا  عاطلــون،  خمســهم  إن  إذ 

الحكومة املغربية تخفيض البطالة إلى 8% عام 2016.
املؤسســة  للتخطيــط،  الســامية  املندوبيــة  وأعلنــت 
عــن  أمــس،  املغــرب،  فــي  باإلحصــاء  املكلفــة  الرســمية 
ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 9.6% بنهايــة ســبتمبر/ 

أيلول املاضي مقابل 9.1% بنهاية العام 2013.
وارتفــع عــدد العاطلــني فــي املغــرب بنحــو 64 ألفــا، 40 

ألفــا منهــم فــي املــدن، ليصــل بذلــك إجمالــي العاطلــني 
إلى 1.24 مليون شخص.

كما كشــفت املندوبية عن تعّمق بطالة الشــباب، حيث 
انتقلت إلى 20.6% مقابل 19.1% العام املاضي. وظلت 
عطالــة الشــباب خريجــي الجامعــات مرتفعــة أيضــا، 
 %0.03 بزيــادة  ســبتمبر،  بنهايــة   %16.8 ناهــزت  إذ 
عــن العــام املنصــرم. ويأتــي اإلعــالن عــن هــذه األرقــام 
بعــد أيــام قليلــة من تأكيد وزير التشــغيل والشــؤون 
أن  الصديقــي،  الســالم  عبــد  املغربــي،  االجتماعيــة 
حكومــة بــالده تراهــن علــى تقليــص معــدل البطالــة 

8% عند نهاية واليتها عام 2016.
غير أن مراقبني اعتبروا أن تحقيق هذا الهدف صعب 

اســتقرار  بعــدم  تتســم  التــي  الحاليــة  الظــروف  فــي 
نمــو  ارتهــان  ظــل  فــي  ســيما  وال  النمــو،  معــدالت 
االقتصاد املغربي بأداء القطاع الزراعي الذي يتوقف 

بدوره على معدالت األمطار وتوزيعها جغرافيا.
ويشــار إلــى أن االئتــالف الحكومــي، الــذي يقــوده عبــد 
اإللــه بنكيــران، األمــني العــام لحــزب العدالــة والتنمية، 
كان قــد وعــد عند تشــكيل الحكومــة مطلع العام 2012 
بخلق ما بني 200 ألف و350 ألف فرصة عمل سنويا. 
غيــر أنــه لــم ينجح في تحقيق هــذا الهدف بعد تباطؤ 

أداء قطاعي البناء والصناعة.
امليزانيــة  مشــروع  فــي  الحكومــة،  قالــت  حــني  وفــي 
 22.500 ســتخلق  إنهــا  املقبــل،  للعــام  للبــالد  العامــة 

وظيفــة جديــدة فــي اإلدارات العمومية، أقرت إجراءات 
عمــل،  فــرص  خلــق  علــى  الخــاص  القطــاع  لتشــجيع 
 5 تشــغل  والتــي  حديثــا،  املحدثــة  الشــركات  كإعفــاء 
أشخاص على األقل، من نفقات املسؤولية االجتماعية 

ملدة 5 سنوات.
وأحــدث االقتصــاد املغربــي، بحســب املندوبيــة، 58 
ألــف فرصــة عمــل خــالل األشــهر التســعة األولــى مــن 

العام الجاري.
وخســرت الزراعــة 75 ألف فرصــة عمل متأثرة بتراجع 
محصــول الحبــوب 30%، حيــث ناهــز 6.7 ماليــني طــن 
فــي  أحدثــت  التــي  فــي 2013  طــن  9.7 ماليــني  مقابــل 

القطاع الزراعي لوحده 158 ألف فرصة عمل.

البطالة تتفاقم وسط شباب المغرب

مصطفى عبد السالم

أغنــى  ســاويرس،  عائلــة  حــق  مــن 
عائلــة فــي مصــر وواحــدة مــن أثــرى 
العائالت العربية، أن نعتذر لها بعد 
أن انتزعت اعترافا صريحا من لجنة 
حكومية ببراءتها من تهمة التهرب 
الضريبــي، وأن ذمتهــا املالية بريئة 
للشــرف،  املشــينة  التهمــة  هــذه  مــن 
وأن شــركة أوراســكوم اململوكــة لهــا 
لم تكن مطالبة بسداد ضرائب على 
صفقة بيع شركة اسمنت تابعة لها 
في عام 2007 بقيمة 70 مليار جنيه 

)12 مليار دوالر في ذلك الوقت(.
»احنا آسفني يا ساويرس، ذلك ألن 
لجنــة حكوميــة مكونة من موظفني 
بيروقراطيني استطاعت أن تضرب 
عــرض الحائــط بحكمــني قضائيني 
إدانــة  تمســح  وأن  النفــاذ  واجبــى 

املحاكم لكم بالتهرب باالستيكة.
يــا ســاويرس، ألنــك  »احنــا آســفني 
أثبــّت عمليــا أن مــن يدعــم االنقــالب 
ويطيح الشــرعية هــو الفائز بغض 
التبــرع  وأن  القانــون،  عــن  النظــر 
لصنــدوق تحيــا مصــر هــو الطريق 
األســهل لإلفــالت مــن العقــاب، كمــا 
أثبــّت لنــا أن حيــل قيــد أوراســكوم 
في البورصة أليام، بهدف التحايل 
مــن  كان  الضرائــب،  قانــون  علــى 

خياالت املرضى أمثالنا.
مــن حــق الجميــع أن يعتــذر لعائلــة 
أن  لنــا  أثبتــت  التــي  ســاويرس 
وأنــه  القانــون،  فــوق  الحكومــة 
فــال  بالســلطة  احتمائــك  حــال  فــي 
ســلطان للقانــون عليــك، وأن لجنــة 
مــن مصلحــة الضرائــب قــادرة علــى 
قضــى  قضائــي  بحكــم  اإلطاحــة 
 3 ســاويرس  ناصــف  بحبــس 
ســنوات وغرامــة 50 مليــون جنيــه 
فــي  شــيكات  ســداد  عــن  المتناعــه 

قضية التهرب.
تطالبنــا  أن  العائلــة  حــق  مــن 
أدبنــا  ســوء  عــن  صريــح  باعتــذار 
حكــم  ابــان  ســمعتها  وتلويــث 
ألننــا  مرســي  محمــد  الرئيــس 
حــول  مغرضــة  شــائعات  أطلقنــا 
وأن  التهــرب،  جريمــة  ارتكابهــا 
فقــط  ليــس  املاليــة،  وزارة  تطالــب 
ســددتها  التــي  الدفعــة  باســترداد 
مليــار   2.5 وقيمتهــا  للضرائــب 

جنيه، بل والحصول على عائد.
الســلطات  مطالبــة  حقهــا  مــن 
مــن  مســؤول  بإرســال  املســؤولة 
املليارديــر  الســتقبال  الرئاســة 
ناصف في املطار كما تم استقباله 
اعترافــه  عقــب  مرســي  عهــد  فــي 
 7.1 بســداد  وتعهــده  بالتهــرب 

مليارات جنيه. 
يذهــب  أن  ســاويرس  آل  حــق  مــن 
القضــاة الذيــن أدانوهم إلى عتبات 
مــا  علــى  لهــم  ويعتــذروا  بيوتهــم 
حينمــا  إثــم  مــن  أيديهــم  اقترفتــه 
الكريمــة  األســرة  هــذه  إن  قالــوا 

متهمة بالتهرب.

 100
أعلن القنصل األميركي العام في 

األراضي الفلسطينية، مايكل 
راتني، عن تقديم الواليات 

املتحدة 100 مليون دوالر، لدعم 
املوازنة الفلسطينية للعام 

الجاري.

670
قالت وزارة التعاون الدولي 
املصرية، في بيان أمس، إن 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية، خصص 670 مليون 

يورو )850.9 مليون دوالر( 
إلقراض القطاع الخاص في 

مصر حتى نهاية 2015.

الصين تخفف 
القيود على 

االستثمار األجنبي

قالت أعلى هيئة تنظيمية 
في الصني، إن ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم يعمل 
على تخفيف القيود على 

االستثمار األجنبي في عدد 
من القطاعات لتحسني كفاءة 

الشركات املحلية وجلب 
التكنولوجيا الجديدة.

وأشارت اللجنة الوطنية 
للتنمية واإلصالح إلى أنها 

ستخفض عدد القطاعات التي 
تقيد فيها الصني االستثمار 
األجنبي إلى 35 من 79 حاليا 
وتفتح مجاالت مثل الصلب 

وتكرير النفط وصناعة 
الورق واملشروبات الكحولية 

الفاخرة.

األسهم اليابانية 
ترتفع ألعلى 
مستوى في 

7 أعوام

ارتفعت األسهم اليابانية 
ألعلى مستوى في سبعة 

أعوام أمس، بدعم من صعود 
شركات التصدير إثر ارتفاع 

الدوالر أمام الني الياباني، بعد 
أن أظهرت نتائج انتخابات 

التجديد النصفي للكونجرس 
األميركي تحقيق الجمهوريني 

مكاسب كبيرة.

أرقام سهم

كواليس

»إحنا آسفين 
يا ساويرس«

مزارعو فرنسا 
يحتّجون

والخضروات،  باألغنام  واسعًا  احتجاجًا  أمس،  فرنسيون،  مزارعون  نّظم 
بسبب انهيار أسعار المنتجات، نتيجة انحسار الصادرات إلى روسيا التي طالتها 
)فرانس برس( عقوبات غربية  

أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
0.8 يورو  

0.63 جنيه إسترليني  
3.64 الريال القطري  
3.75 الريال السعودي  
0.28 الدينار الكويتي  
3.67 الدرهم اإلماراتي  

1.3 الدينار الليبي  
8.84 الدرهم المغربي  

0.38 الريال العماني  
164.7 الليرة السورية  
1513 الليرة اللبنانية  

1.8 الدينار التونسي  
83.66 الدينار الجزائري  

7.15 الجنيه المصري  
0.38 الدينار البحريني  

1162.4 الدينار العراقي  

1.96%ـ قطر  
3.26%ـ دبي  
2.41%ـ  أبوظبي  
1.37%ـ الكويت  
1.59%ـ السعودية  
1.27%ـ مسقط  
0.17%ـ البحرين  
0.18%ـ عّمان  

0.36%ـ مصر  
0.27%ـ بيروت  
0.79%ـ فلسطين  

%1.6 داكس األلماني  
%1.2 فوتسي 100 البريطاني  

%1.37 إيبكس 35 اإلسباني  
%0.44 نيكاي الياباني  
0.42%ـ شنغهاي الصيني  

خام برنت  82.1 $ للبرميل
الذهب  1148.7 $ لألونصة
الفضة  15.5 $ لألونصة
البالتين  1210.7 $ لألونصة
النحاس  2.98 $ للرطل
البالديوم  774 $ لألونصة
الرصاص  123.7 $ للطن
الغاز الطبيعي  4.16 $ للوحدة

الُذرة األميركية  362.3 $ للطن
القمح األميركي  529.7 $ للطن
فول الصويا  1006.3 $ للطن
الفوالذ  638 $ للطن
القطن األميركي  62.5 $ للقنطار
سكر لندن  416.8 $ للطن
زيت النخيل خام  451 $ للطن
الكاكاو لندن  1902 $ للطن

مؤشرات البورصات
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الفرنسية  الــحــكــومــة  أعــطــت 
الــــــضــــــوء األخــــــضــــــر لـــشـــركـــة 
جـــنـــرال إلــكــتــريــك األمــيــركــيــة 
ــتــــوم  ــة ألــــســ ــ ــــطـ ــــشـ ــم أنـ ــظــ ــعــ ــراء مــ ــ ــ ــشـ ــ ــ لـ
مليار   12.4 مقابل  للطاقة  الفرنسية 
يورو )15.6 مليار دوالر(. وقال وزير 
االقتصاد ايمانويل ماكرون في بيان 
إجـــراءات  الحكومة ستبدأ  إن  أمـــس، 
شــراء حصة تصل إلى %20 من أحد 
مــســاهــمــي شـــركـــة الــــطــــاقــــة، بــمــجــرد 
استكمال الصفقة مع جنرال الكتريك.

الباحة  منطقة  أمانة  أبرمت 
جنوب غرب اململكة العربية 
ــقــــودًا بــقــيــمــة  الـــســـعـــوديـــة، عــ
195 مليون ريال سعودي )52 مليون 
دوالر( مع شركات محلية، لتنفيذ 39 
مشروعًا في املرافق والبنية التحتية.

يطرح ميناء امللك عبدالعزيز 
بالدمام، على ساحل الخليج 
الــعــربــي بــاملــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، مـــنـــاقـــصـــة قـــبـــل نــهــايــة 
العام الحالي لتعميم اإلنارة بالطاقة 
الشمسية فــي كــافــة شـــوارع ومــرافــق 
ــل خــفــض الــتــكــالــيــف  املـــيـــنـــاء، مـــن أجــ

الباهظة لإلنارة التقليدية.

ــــت، مـــديـــر  ــرايــ ــ قــــــال جــــــــاري بــ
ــن كــــومــــبــــانــــي  ــ ــريــ ــ ــة جــ ــ ــركــ ــ شــ
لـــــــــتـــــــــســـــــــويـــــــــق الـــــــــحـــــــــبـــــــــوب 
الــبــريــطــانــيــة، إن شــحــنــة قــوامــهــا 30 
ألف طن من علف الشعير البريطاني، 
يــــجــــري تــحــمــيــلــهــا لـــلـــتـــصـــديـــر إلـــى 
ــو مــــا يــعــكــس اتــجــاهــًا  ــ الـــكـــويـــت، وهـ
مــتــزايــدًا لــتــصــديــر هـــذه الــســلــعــة إلــى 
خارج االتحاد األوروبي، السيما إلى 

ليبيا والكويت والسعودية.

رفــــــــعــــــــت شــــــــركــــــــة تـــــويـــــوتـــــا 
اليابانية  الــســيــارات  إلنــتــاج 
أمــــــس، تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــأربـــاح 
الحالي،  املالي  العام  عن  التشغيلية 
الذي ينتهي في مارس/آذار املاضي، 
بنسبة %9.1، لتصل إلى 21.8 مليار 
دوالر. وتتوقع الشركة أن تبيع 9.05 

ماليني سيارة بداًل من 9.10 ماليني.

ــة ســنــتــامــني  ــركــ خـــفـــضـــت شــ
امتياز  صاحبة  األســتــرالــيــة 
ــكــــري فــي  مـــنـــجـــم ذهــــــب الــــســ
من  اإلنــتــاج  لحجم  توقعاتها  مصر، 
ــذا الـــعـــام إلــــى مـــا بـــني 370  املــنــجــم هــ
و380 ألــف أوقــيــة )أونــصــة( مــن 420 
ألــف أوقــيــة بسبب تــراجــع اإلنتاجية 
األول،  أكتوبر/تشرين  فــي  الشهرية 
ـــــي جــــــــودة الـــخـــامـــات 

ّ
ــة تـــــدن ــعـ ــتـــوقـ مـ

املستخرجة في ربع العام الحالي.

أربيل ـ العربي الجديد

تنظيم  مسلحي  ســيــطــرة  أزمـــة  أدت 
الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة »داعــــــــش« عــلــى 
مــنــاطــق فــي شــمــال ووســــط الــعــراق، 
ابتداء من منتصف العام الجاري إلى تدهور 
ــادي فــــي الـــــعـــــراق، لــتــســجــل  ــتــــصــ ــع االقــ الــــوضــ
األزمــة  لكن  ســنــوات،  منذ  األول  هــو  انكماشًا 
كــانــت أكــثــر حـــدة بالنسبة إلقــلــيــم كــردســتــان 
شـــمـــالـــي الــــبــــالد، والـــــــذي يــتــمــتــع بــاســتــقــالل 
بــه. وأثـــرت أزمــة  كبير وإدارة اقتصاد خــاص 
»داعش«، إضافة إلى خالفات سلطات اإلقليم 
الــكــردي مــع بــغــداد، حــول امليزانية والــرواتــب 
ــى تــــراجــــع مــــعــــدالت الـــنـــمـــو فــــي كـــردســـتـــان  ــ إلـ
بشكل كبير، مــا يــدفــع املــســؤولــني فــي اإلقليم 
ــادة صـــادرات  بــبــدائــل، ومنها زيـ التفكير  إلــى 
االقتراض من مصارف ومؤسسات  أو  النفط 
مــالــيــة أجــنــبــيــة. وحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
لكردستان العراق، فقد تراجعت االستثمارات 
القطاع  فــي  اإلقــلــيــم بشكل كبير، خــاصــة  إلــى 
الـــعـــقـــاري، الـــــذي يــعــد عــصــب االســـتـــثـــمـــارات، 
وتــدنــي إقــبــال الــشــركــات عــلــى تــقــديــم طلبات 
استثمارية  فـــرص  عــلــى  للحصول  للحكومة 
ــديــــدة، وســــط عـــــزوف عـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع  جــ
جـــديـــدة بــنــســبــة 90% فـــي هـــذا الــقــطــاع خــالل 
2014. وكــــان اإلقــلــيــم قـــد نــجــح خــــالل الــفــتــرة 
من 2006 إلى 2013 في جذب 31 مليار دوالر 
وحقق  أجنبي  بعضها  االستثمارات،  لقطاع 
طــفــرة عــقــاريــة وتــحــســنــًا مــلــحــوظــًا فــي مجال 
الخدمات، وخاصة الكهرباء بفضل تشريعات 

مشجعة للشركات االستثمارية. 
ووصل معدل النمو في إقليم كردستان خالل 
2013 إلى 8%، إال أن التوقعات تشير إلى أنه 

سيتراجع إلى مستوى 3% هذا العام. 
وبـــعـــد أن تــلــقــى اإلقــلــيــم اســـتـــثـــمـــارات محلية 
وأجــنــبــيــة بــقــيــمــة ســبــعــة مـــلـــيـــارات دوالر في 
الــعــام املــاضــي 2013 فقط،  الــنــصــف األول مــن 
الحالي  العام  خــالل  االستثمارات  تتجاوز  لم 
ــواردات  ــ املــلــيــار دوالر، كــمــا انــخــفــض مــعــدل الـ
لــإلقــلــيــم بــنــحــو 50% وهــــو أكــبــر تـــراجـــع منذ 
ســنــوات. وقـــال مــســؤول كـــردي طلب عــدم ذكر 
اسمه في تصريح ملراسل »العربي الجديد« في 
أربيل، إن سلطات اإلقليم تفكر جديًا بتصدير 
النفط من بعض الحقول للمرة األولــى، وتقع 
فــي كــركــوك ونــيــنــوى شمالي الـــعـــراق، وكانت 

اقتصاد كردستان 
يتداعى أمام »داعش«

تهاوي االستثمارات 
في كردستان إلى مليار 

دوالر هذا العام

توقعات بتراجع النمو 
في اإلقليم إلى %3 

مقابل 8% في 2013

1011
اقتصاد

العراقية،  الحكومة  تخضع قبل اآلن لسيطرة 
قــبــل أن تـــفـــرض الــــقــــوات الـــكـــرديـــة ســيــطــرتــهــا 

عليها.
ــأن الـــخـــطـــوات الـــجـــديـــدة إلقــلــيــم  ــ ــكـــن، مــــن شـ لـ
ــادثــــات  ــلــــى أيـــــــة مــــحــ ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ كـــــردســـــتـــــان الــ
مــســتــقــبــلــيــة لــحــل املـــشـــاكـــل فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
مع بــغــداد. وإن لم تنجح مساعي األكـــراد في 
زيادة صادرات النفط، فهناك خيار ثان بدأوا 
مصارف  مــع  التفاوض  وهــو  عليه؛  بالتحرك 
قـــروض لإلقليم  عــاملــيــة وجــهــات عـــدة لتقديم 
اإلقليم  ويصدر  النفط.  بينها  ضمانات  لقاء 
حاليًا أقل من 300 ألف برميل يوميًا، وأعلنت 
السلطات عن خطتها للوصول بالتصدير إلى 

400 ألف برميل بحلول نهاية العام الجاري.
رسميًا  كــردســتــان  إقليم  حكومة  أعلنت  وقــد 

ــال وفـــد بــرئــاســة  ــ األســـبـــوع الـــجـــاري، عـــن إرسـ
ــوزراء قــبــاد طــالــبــانــي ووزراء  ــ نــائــب رئــيــس الـ
ــنــــاع بــعــض  ــارج، إلقــ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة إلـ
لكردستان  قــروض  لتقديم  العاملية  املــصــارف 
بنحو خمسة مليارات دوالر. وجاءت ضربات 
داعش القتصاد كردستان، لتزيد األعباء التي 
تعرض لها اإلقليم، بفعل املشاكل مع الحكومة 
املــركــزيــة فــي بــغــداد، الــتــي تفاقمت ابــتــداء من 
إيــقــاف صــرف حصة  أدى  مطلع 2014، حيث 
اإلقليم من امليزانية العراقية إلى عجز حكومة 
اإلقــلــيــم عـــن مــنــح قــــروض لــلــشــركــات لتنفيذ 

األعمال وكذلك تمويل املشاريع الخدمية. 
كــمــا أدى امـــتـــنـــاع بـــغـــداد عـــن صــــرف رواتــــب 
ــدر الـــدخـــل  ــتـــي تـــعـــد مـــصـ ــيـــم الـ ــلـ مـــوظـــفـــي اإلقـ
البالغ  اإلقليم  سكان  نصف  لنحو  األســاســي 
عـــددهـــم أكــثــر مـــن خــمــســة مــاليــني نــســمــة، في 
تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. وتـــحـــاول حــكــومــة 
كردستان تعويض عقوبات بغداد عليها عبر 
الحكومة  عــن  منفصل  بشكل  النفط  تصدير 
بــاعــت حتى  الــعــراقــيــة، بمساعدة تركيا، وقــد 
اآلن 14 مليون برميل من النفط، إال أن قيمتها 
الكاملة لم تصل لإلقليم حيث تحتفظ تركيا 
الحكومة  حصة  باعتباره  الثمن  مــن   %83 بــ 
االتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة، ولــيــس مـــن حـــق إقــلــيــم 
كــردســتــان ســـوى الــحــصــول عــلــى نسبة %17 
ــفـــاق كـــردســـتـــان وبــــغــــداد الـــقـــائـــم منذ  ــق اتـ وفــ

سنوات لتقاسم امليزانية.
كــردســتــان بتدهور األوضــاع  وتـــزداد معاناة 
االقــتــصــاديــة لــلــعــراق عــمــومــا، وال سيما بعد 
بالحكومة  مــســؤولــني  تــصــريــحــات  كشفت  أن 
الــحــالــيــة عـــن أن اقــتــصــاد الـــبـــالد عــلــى حــافــة 

الهاوية.  
األميركية  الحرب  أعقب  متصاعد  نمو  فبعد 
العام  العراقي هــذا  في 2003، دخــل االقتصاد 
في انكماش بنسبة 2.7%، بعد أن سجل نموًا 
وصل إلى 4.2% خالل 2013، حسب البيانات 
أن  إلــى  املحلية  التقديرات  وتشير  الرسمية.  
تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط واإلنــــفــــاق الــعــســكــري 
املتزايد، سيؤدي إلى عجز مالي قد يصل إلى 
80 مليار دوالر العام املقبل 2015، بعد أن تم 
 50 بنحو  الــجــاري  للعام  العجز  تقدير حجم 
أسباب  مــن  إن  محللون  ويــقــول  دوالر.  مليار 
هو  الــعــراقــي،  لالقتصاد  بالنسبة  االنــكــمــاش 
عدم قدرة الحكومة على رفع معدالت تصدير 
ــادرات  الــنــفــط، حــيــث يــعــتــمــد الـــعـــراق عــلــى صــ

 
ً
جنوب البالد فقط، وال يزال التصدير معطال

ــال، الـــــذي تــخــضــع مــنــشــآت  ــمـ مـــن حـــقـــول الـــشـ
لسيطرة مسلحي  فيه  عديدة  نفطية  وحقول 
داعش، بسبب انتشارهم في املنطقة ووجود 

عطل في أنبوب التصدير.
كــمــا ال تستفيد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــن نفط 
كــــردســــتــــان أيـــضـــًا الــــــذي تــــصــــدره الــســلــطــات 
الــكــرديــة بــمــعــزل عــن بــغــداد إلـــى تــركــيــا. وقــال 
لـ  أنــطــوان،  االقــتــصــادي، باسم جميل  الخبير 

النفط  عــائــدات   
ّ
إن مــؤخــرا،  الجديد«  »العربي 

تــشــكــل 75% مـــن مـــــوارد الــــعــــراق، وانــخــفــاض 
الهبوط نحو 75  تــواصــل  التي ربما  أســعــاره 
 عــن ارتـــفـــاع اإلنــفــاق، 

ً
دوالرًا لــلــبــرمــيــل، فــضــال

لــدعــم املــجــهــود الــحــربــي والــــرواتــــب، وغــيــرهــا 
مــن أوجـــه املــصــروفــات األســاســيــة »سيعّرض 
ات خطيرة«. وساهم 

ّ
االقتصاد العراقي إلى هز

تـــراجـــع الــنــمــو فـــي الــــعــــراق فـــي زيــــــادة نسبة 
 ،%30 بـ  املتحدة  األمــم  تقّدرها  التي  البطالة، 

منذ أن استولى تنظيم داعش على مناطق في 
العراق منتصف العام الحالي، جراء عمليات 
النزوح التي طالت أكثر من مليوني شخص، 

بينما كانت النسبة قبل ذلك بنحو %19.
أربعة ماليني عراقي  كما تسبب وجــود نحو 
املستوى  إلــى تدني  العمل عاطلني،  قــوى  مــن 
املــعــيــشــي لــهــم، وزيـــــادة مــعــدالت الــفــقــر، الــذي 
إلى  العراق  املناطق في جنوب  يصل ببعض 

نحو 40% من السكان.

أظــهــر تــقــريــر، نــشــر أمــــس، أن املــهــاجــريــن من 
دول االتحاد األوروبي إلى بريطانيا ساهموا 
فــي دعــم االقــتــصــاد البريطاني بما يــزيــد عن 
دوالر(  مليار   32( استرليني  مليار جنيه   20
مــنــذ عـــام 2001، وتــهــيــمــن مــســألــة املــهــاجــريــن 
البالد  في  الــدائــرة  السياسية  املناقشات  على 
في  إجــراؤهــا  املقرر  العامة  االنتخابات  قبيل 
أعّدها  التي  الــدراســة،  املقبل. وخلصت  الــعــام 
بــاحــثــون فــي يونيفرستي كــولــدج لــنــدن، إلى 
أن املهاجرين األوروبيني دعموا املالية العامة 
مليار جنيه   20 عــن  يــزيــد  بما  بريطانيا  فــي 

استرليني بني 2001 و2011.
الـــدراســـة ستدعم  نــتــائــج  إن  ويــقــول محللون 

في دولــة اإلمــارات العربية املتحدة يقع أطول 
للتزلج  داخلية  قاعة  وثمة  الــعــالــم،  فــي  مبنى 
على الجليد، مع جزر من صنع اإلنسان كونت 
على شكل خريطة العالم. كما تعج شوارع دبي 
بأسطول سيارات الشرطة من طــراز بوغاتي، 
الــتــي تــبــلــغ كــلــفــة الــــواحــــدة مــنــهــا 2.5 مليون 
التي  ســيــارات المبورغيني  عــن   

ً
دوالر، فضال

تتكلف الواحدة منها نصف مليون دوالر.
لكن خلف هذه الواجهة، تتكشف هوة سحيقة 
تــفــصــل بـــني الــنــخــبــة وأثـــريـــائـــهـــم عـــن معظم 
اإلمــاراتــيــني، ومــع ذلــك مــن الــنــادر أن تجد من 
يتذمر. فنظام الرعاية االجتماعية، الذي أقيم 
قبل نحو أربعة عقود، تحت حكم الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، ساهم في ترسيخ والء 

سياسي طويل األمد.
ــكـــوك عــــن اســـتـــمـــرار هـــذه  ــثـــور شـ ــك تـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
األوضــــاع فــي ظــل الــتــراجــع املــتــالحــق ألسعار 
ــدم اســتــمــرار دول الخليج  الــنــفــط عــاملــّيــًا، وعــ
ــاج  ــتــ فـــــي إنــ املـــــــــرن  املـــتـــحـــكـــم  ــعــــب دور  لــ فـــــي 
الــذهــب األســـود. ويــقــول محللون إن الجدوى 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي اإلمــــــــارات تــتــطــلــب تــوجــيــه 

املـــؤيـــديـــن لــعــضــويــة بــريــطــانــيــا فـــي االتــحــاد 
األوروبــي والذين يجادلون منذ فترة طويلة 
ــدة  ــائـ ــر لـــلـــعـــمـــل يـــشـــكـــل فـ بــــــأن الــــتــــحــــرك الــــحــ
لالقتصاد البريطاني، لكن املنتقدين يقولون 
 
ً
إن الهجرة غير املحدودة تشكل ضغطًا هائال
على الخدمات العامة، مثل الصحة واإلسكان، 
إضــافــة إلـــى قــلــق كثير مــن الــبــريــطــانــيــني من 

التأثير االجتماعي على مجتمعاتهم.
وواكــــب هـــذه األرقـــــام إعــــالن املــعــهــد الــوطــنــي 
للبحوث االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، أمــس، 
أنه من املرجح أن ينمو االقتصاد البريطاني 
 مّما كان 

ً
في العام املقبل بخطى أسرع قليال

مــتــوقــعــًا. وتــوقــع املــعــهــد، وهـــو مــركــز أبــحــاث 

اإلمــاراتــيــني نحو األعــمــال الخاصة وتقليص 
اعتمادهم على الدولة.

بذخ  أن  من  واقتصاديون  مسؤولون  ويحذر 
ــفــــاق الــحــكــومــي قـــد يـــقـــوض فـــي الــنــهــايــة  اإلنــ
الــطــبــقــة الــوســطــى، فــاالمــتــيــازات الــحــكــومــيــة، 
التي يتمتع بها اإلمــاراتــي منذ زمــن ال يمكن 
تصورها، فهناك مداخيل معفاة من الضرائب، 
ورعاية صحية فائقة ووقود مدعوم، وخطط 
 عــن الــحــصــول السهل 

ً
تــقــاعــد مــجــزيــة، فــضــال

ــقــــروض دون  بــ مـــســـاكـــن  لـــبـــنـــاء  األرض  عـــلـــى 
فـــوائـــد، وتــعــلــيــم عــــاٍل مــجــانــي حــتــى وإن كــان 
الرعاية االجتماعية  الخارج. وظهر نظام  في 
عــنــدمــا انــضــمــت اإلمـــــارات الــســبــع إلـــى تشكل 
قيادة  املــتــحــدة تحت  العربية  اإلمــــارات  دولـــة 
الــشــيــخ زايــــــد.  وتـــزامـــن انــتــشــال اإلمـــاراتـــيـــني 
مــن الفقر، مــع تحويل اإلمــــارات مــن قــرى عدة 
تعتمد على صيد األسماك في الخليج العربي 
إلى واحدة من املراكز االستثمارية والتجارية 
الرائدة في العالم. وقال عبد الخالق عبدالله، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اإلمارات، 
إن »الــحــكــومــة االتــحــاديــة عــبــارة عــن مجتمع 
رفاه«. وتمكنت اإلمارات الثالث األكثر تطورًا 
- أبــوظــبــي ودبـــي والــشــارقــة - مــن استقطاب 
الخبراء العامليني للمساعدة في تحولها إلى 

عواصم المعة. 
ــريـــب، كـــانـــت اإلمــــــــارات األربــــع  وحـــتـــى وقــــت قـ

ــارز، أن يــنــمــو اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا بنسبة  ــ بـ
الــعــام 2015، رافــعــًا مــن تــقــديــراتــه  2.5% فــي 
 3 قبل  أصدرها  التي   %2.3 البالغة  السابقة 

أشهر.
ــهــــجــــرة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد  ــت مـــســـألـــة الــ ــغــ وطــ

األخــرى- أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة 
وعجمان - ال تزال تعاني من انقطاع الكهرباء 
وسوء حالة الطرق ومرافق الرعاية الصحية.

ورغم هذه الفوارق الكبيرة بني اإلمارات السبع 
- ودســتــور يــحــدد كــل إمــــارة بوصفها وحــدة 
اقــتــصــاديــة خـــاصـــة لــهــا الـــحـــق فـــي مـــواردهـــا 
االحتياطيات  مــن  اإليــــرادات  فــإن   - الطبيعية 
النفطية الهائلة ألبو ظبي النفطية تذهب إلى 

امليزانية االتحادية وجميع أنحاء البالد.
ــــن املـــوظـــفـــني  ــــن 90% مـ ــقــــرب مـ ــا يــ ــ ــمـــل مـ ويـــعـ
اإلمــاراتــيــني لـــدى الــحــكــومــة، الــتــي تــوفــر أمنًا 
يحصل  مّما  بكثير  أفضل  ومداخيل  وظيفّيًا 

عليه العاملون في معظم البلدان األخرى.
لــكــن يــبــدو أن الــحــكــومــة عــازمــة عــلــى تقليص 
ــك، شـــرعـــت فــــي خــطــة  ــ ــار ذلــ ــ ــــي إطــ دعـــمـــهـــا. وفـ
تــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى تــخــصــيــص 
فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــني حــتــى ال يــلــجــأوا إلــى 

العمل لدى الحكومة.
ويقول صندوق النقد الدولي، إنه من بني 1.6 
مليون شاب في السعودية والبحرين وعمان 
والــكــويــت وقــطــر واإلمــــارات سيدخلون سوق 
فـــإن مليونًا قد  الــعــمــل فــي حــلــول عـــام 2018، 

يفشلون في العثور على وظائف.
ــاذ االقـــتـــصـــاد فــي  ــتــ وقــــــال جــــــورج نــــوفــــل، أســ
الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي الــشــارقــة »الــتــحــدي 
ــارات هــو إيــجــاد حــوافــز  ــ الــرئــيــســي لــدولــة اإلمـ
لــلــعــمــالــة املـــحـــلـــيـــة لـــالنـــضـــمـــام إلـــــى الـــقـــطـــاع 
الــخــاص«. وبـــدون الــدعــم الحكومي، فــإن عدد 
اإلماراتيني الذين يعيشون بأقل من 80 درهمًا 
يومّيًا )22 دوالرًا( يمكن أن يزيد بنسبة %21 
فــي دبــي وضعفهم فــي الــشــارقــة، وذلـــك طبقًا 
لــدراســة أجــراهــا مجلس دبــي االقتصادي في 

2009، وهو مجلس استشاري لحكومة دبي.
)أسوشييتد برس(

الــبــريــطــانــي فـــي بــعــض اســتــطــالعــات الــــرأي 
كــأكــبــر مـــصـــدر قــلــق لــلــنــاخــبــني، ومــــع تــزايــد 
الــتــأيــيــد لـــحـــزب االســـتـــقـــالل إلــــى مــســتــويــات 
ــات، اتـــخـــذ رئــيــس  ــطـــالعـ ــتـ قــيــاســيــة فـــي االسـ
موقفًا  كاميرون،  ديفيد  البريطاني،  الـــوزراء 
أكــثــر تــشــددًا تــجــاه الــهــجــرة.ويــريــد كاميرون 
ـ الــــذي يــواجــه ضــغــوطــًا مــن حـــزب االســتــقــالل 
طالب بانسحاب بريطانيا 

ُ
املعادي للهجرة وامل

مــن االتـــحـــاد األوروبـــــي ـ تقليص الــهــجــرة من 
دول االتحاد إلى بالده إذا فاز في االنتخابات 

املقبلة في مايو/ أيار املقبل.
ــن الـــــــــدول األســـاســـيـــة  ــ ــــرون مـ ــاجـ ــ ــهـ ــ ودفــــــــع املـ
ــي، مثل  ــ الخمس عــشــرة فــي االتــحــاد األوروبـ
فــرنــســا وأملـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، ضـــرائـــب تــزيــد 
64% عّما تلقوه من مزايا اجتماعية، بينما 
القادمون من وسط  دفع املهاجرون األحــدث 

وشرق أوروبا 12% أكثر مّما تلقوه.
وقال البروفسور كريستيان دستمان، املؤلف 
املشارك في الدراسة: »يتمثل القلق األساسي 
في الجدل السياسي بشأن الهجرة فيما إذا 
كــان املــهــاجــرون ساهموا بنصيب عــادل في 

أنظمة الضرائب والرفاه االجتماعي أم ال«.
الــجــديــد صـــورة  »يـــرســـم تحليلنا  ــاف:  ــ وأضــ
حداثة  األكــثــر  املهاجرين  ملساهمة  إيجابية 
فـــي املــالــيــة الـــعـــامـــة، وبــصــفــة خـــاصـــة هـــؤالء 

القادمني من االتحاد األوروبي«.
وتوقع املعهد الوطني للبحوث االقتصادية 
ــيـــة، أمــــــس، أن يــنــمــو اقــتــصــاد  ــتـــمـــاعـ واالجـ
بريطانيا بنسبة 2.5% في 2015، وسيكون 
التي  البالغة %3  النمو  أقــل مــن نسبة  ذلــك 
يــتــوقــعــهــا املــعــهــد لــلــعــام 2014. وتــتــمــاشــى 
التوقعات إلى حد كبير، مع توقعات خبراء 
ــاؤاًل مـــن تلك  ــفــ اقـــتـــصـــاديـــني، لــكــنــهــا أقــــل تــ
ــركـــزي في  ــا بــنــك إنــجــلــتــرا املـ ــدرهـ الــتــي أصـ

أغسطس/ آب.
)رويترز، العربي الجديد(

تراجع النفط يهّدد األوروبيون يدعمون اقتصاد بريطانيا بـ32 مليار دوالر
الطبقة الوسطى في اإلمارات

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

زادت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« على 
مناطق شمالية في العراق، معاناة اقتصاد إقليم كردستان، 
إلى  أدت  التي  والرواتب،  الميزانية  حول  بغداد،  مع  بالخالفات  بشدة  تأثر  الذي 

تراجع معدالت النمو في اإلقليم ودفع حكومته إلى االقتراض خارجيا

تحقيق

%25
25% من اإلماراتيني يعملون في 
القوات املسلحة، ويحصل أكثر 

من 60% منهم على 5 آالف دوالر 
شهريا، رغم أن القليل منهم 

يحمل شهادة جامعية، حسب 
دراسة ملجلس دبي االقتصادي 

في 2009.

مشروع لساويرس 
بعد يوم من تبرئته

السودان يستورد 
الغاز القطري

المغرب: هيمنة فرنسيّة 
على وظائف األجانب

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــي عــبــد  ــــودانـ ــــسـ قــــــال وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـ
بــالده أجــرت  الرحيم محمد حسني إن 
مباحثات مع قطر بشأن استيراد الغاز 
الــطــبــيــعــي، وإنــــه يــأمــل بــــدء الــحــصــول 
على شحنات الغاز أوائــل العام املقبل 
الستخدامها في توليد الكهرباء. وقال 
حسني للصحافيني في مطار الخرطوم 
الـــثـــالثـــاء، بــعــد زيـــــارة لــقــطــر اســتــمــرت 
ثــالثــة أيـــام، »ناقشنا فــي هــذه الــزيــارة 
اســتــيــراد الـــغـــاز مـــن قــطــر الســتــخــدامــه 
في إنتاج الكهرباء بالبالد، وفي العام 
املقبل سنشهد وصول الغاز القطري«.

الصفقة  عــن قيمة  الــوزيــر  ولــم يكشف 
ــان  ــ كـ إذا  ومـــــــــا  ســـــــــدادهـــــــــا،  وكــــيــــفــــيــــة 
ســيــتــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بـــاملـــجـــان أم 
يــعــانــي  ــودان  ــ ــسـ ــ الـ أن  ال، وخـــصـــوصـــًا 
ــبـــي  ــنـ ــقــــد األجـ ــنــ ــًا فـــــي مــــــــــوارد الــ ــقـــصـ نـ
مــنــذ انــفــصــال الــجــنــوب قــبــل أكــثــر من 
بـــالـــقـــول إن قطر  ــنــــوات، واكـــتـــفـــى  3 ســ
ستزود السودان بالغاز الطبيعي، وإن 
الشأن  بهذا  أجــرى مباحثات  السودان 
خالل األيام الثالثة املاضية ويأمل بدء 
الــحــصــول عــلــى شــحــنــات الـــغـــاز بــدايــة 
2015. وتضرر اقتصاد السودان بشدة 

بعد أن انفصل الثلث الغني بالنفط من 
البالد في عام 2011 وأخــذ معه معظم 
إنــتــاج الــنــفــط. ويــبــلــغ مــعــدل التضخم 
في السودان حاليًا نحو 40% وهو ما 
الحكومة  يشكل ضغوطًا شديدة على 
األجنبي  النقد  في  نقصًا  تعاني  التي 
انفصال  عقب  باالحتياطي  وتــراجــعــا 
جــنــوب الـــســـودان. يــذكــر أن قــطــر، أكبر 
مـــصـــدر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، 
تقدم شحنات »منحة« من الغاز املسال 
لبعض الدول؛ ومنها مصر التي قدمت 
لــهــا 5 شــحــنــات خــــالل حــكــم الــرئــيــس 
محمد مرسي؛ بهدف معالجة النقص 
الـــحـــاد لــلــطــاقــة والــكــهــربــاء فـــي الــبــالد 
ــال  ــــي. وقــ ــــاضـ خـــــالل فـــتـــرة الـــصـــيـــف املـ
الــغــاز  واردات  إن  الـــســـودانـــي  الــــوزيــــر 
ــتـــورد مـــن قــطــر ســوف  الــطــبــيــعــي املـــسـ
لم  لكن  الكهرباء،  توليد  فــي  تستخدم 
يتضح على الــفــور هــل يملك الــســودان 
املنشآت الالزمة الستيراد الغاز املسال 

أو استخدامه في توليد الكهرباء.
وكانت قطر والــســودان قد وقعا خالل 
زيــارة وزيــر الدفاع السوداني للدوحة 
اتفاقًا للتعاون العسكري، يشتمل على 
التدريب املشترك وتبادل الخبرات في 

املجال اللوجستي والصناعي.

القاهرة ـ العربي الجديد

بعد يــوم واحــد من تبرئتها من تهمة 
التهرب الضريبي من قبل لجنة مصرية 
ــكــــوم  حــكــومــيــة، أعــلــنــت شـــركـــة أوراســ
لعائلة  اململوكة  والــصــنــاعــة،  لإلنشاء 
ــة، عـــــن دخـــولـــهـــا  ــ ــــريـ ــــرس املـــــصـ ــاويــ ــ ســ
فـــي تــحــالــف مـــع شــركــة االســتــثــمــارات 
اإلماراتية،  )آيبيك(  الدولية  البترولية 
إلنـــشـــاء مــحــطــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء في 
الفحم  تكنولوجيا  باستخدام  مصر، 
النظيف، إلنــتــاج مــا بــني 2000 و3000 
املــشــروع  ــتـــراوح تكلفة  مــيــجــاوات. وتـ
ــا بــــني 2.5  ــة مــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ املـــشـــتـــرك االسـ
بعد  يـــحـــدد  ــم  ولــ دوالر.  مـــلـــيـــارات  و3 
أســلــوب الــتــمــويــل، ومــا إذا كــان سيتم 
ــتـــراض  ــي، أم االقـ ــذاتــ عــبــر الــتــمــويــل الــ
املصرفي، أم كليهما؟ ومن املخطط أن 
ينفذ املــشــروع خـــالل 4 أعــــوام. وقــالــت 
بيان  فــي  وأيبيك،  أوراســكــوم لإلنشاء 
صــحــافــي مــشــتــرك أمـــس األربـــعـــاء، إنــه 
التقنية  الـــدراســـات  عقب االنــتــهــاء مــن 
الــحــكــومــيــة، ستسعى كل  واملـــوافـــقـــات 
ــذا املــشــروع  مــن الــشــركــتــني لــتــطــويــر هـ
بأقصى سرعة في منطقة الحمراوين 
بمحافظة البحر األحمر )جنوب شرق 
مـــصـــر(، لــتــلــبــيــة الــطــلــب املــتــزايــد على 

ويأتي  مــصــر.  فــي  الكهربائية  الــطــاقــة 
ــوم لـــإلنـــشـــاء بــعــد يــوم  ــ ــكـ ــ بـــيـــان أوراسـ
واحد من إعالن الشركة على حصولها 
على حكم لصالحها في نزاع ضريبي 
الضريبي  الــطــعــن  لــجــنــة  وأن  بــمــصــر، 
فــــي مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب الــحــكــومــيــة 
حكمت لصالحها، وأنه بناء على هذا 
ــرار الــنــهــائــي الـــصـــادر عـــن اللجنة  ــقـ الـ
ــــاف جــمــيــع  ــقـ ــ ــتــــوقــــع أن يـــتـــم إيـ ــــن املــ مـ
النزاع  بهذا  املتعلقة  السابقة  األحكام 
ومــا يشملها مــن أحــكــام ضــد الشركة 
ورئيسها التنفيذي ناصف ساويرس. 
وعـــقـــب إصــــــدار الــحــكــم مـــبـــاشـــرة، قــال 
ــتـــزم ضــخ  ــعـ ــه تـ ــتـ ــركـ ســـــاويـــــرس إن شـ
اســتــثــمــارات »هــائــلــة« فــي مــصــر، عقب 
االنتهاء من تسوية نزاعها الضريبي 
وكانت محكمة مصرية  الحكومة.  مع 
أيــــــــدت فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول حــكــمــا 
بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 مليون 
عــلــى  دوالر(  مــــلــــيــــون   6.99( ــيـــه  ــنـ جـ
ساويرس، المتناعه عن سداد شيكات 
مستحقة ملصلحة الضرائب في قضية 
التهرب. وتواجه مصر أزمة في الطاقة، 
ــــوات، وتــســعــي  ــنـ ــ هــــي األســـــــوأ مـــنـــذ سـ
إلـــى تــدبــيــر إمـــــدادات الــوقــود الكافية، 
ــغـــضـــب الــشــعــبــي  تـــحـــاشـــيـــًا إلثــــــــارة الـ

بسبب انقطاع الكهرباء املستمر.

الرباط ـ العربي الجديد

أن  بــيــانــات رسمية مغربية،  أظــهــرت 
الــفــرنــســيــني يــســتــحــوذون عــلــى أكــثــر 
مـــن ثــلــث عــقــود الــتــوظــيــف لــأجــانــب 
املــغــرب، بينما تأتي الجزائر في  فــي 
ذيـــل الــقــائــمــة. وقــــال وزيــــر التشغيل 
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، عبد السالم 
الــــصــــديــــقــــي، خــــــالل عــــــرض مـــشـــروع 
ــام  أمـ لـــعـــام 2015،  الــــــــوزارة  مــيــزانــيــة 
لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس 
إن  للبرملان(،  األولـــى  )الغرفة  الــنــواب 
العمال األجــانــب، بلغت خالل  عــقــود 
ــن الـــعـــام  ــ ــر األولـــــــــى مـ ــهــ الـــتـــســـعـــة أشــ
نسبته  بارتفاع  عــقــدًا،   5841 الحالي 
مــــن 2013.  نــفــســهــا  ــفـــتـــرة  الـ عــــن   %4
وتتوزع هذه العقود، بحسب الوزير، 
 ،%39.2 بــنــســبــة  الـــفـــرنـــســـيـــني  ــلـــى  عـ
بــنــحــو %5.9،  الــفــلــبــيــنــيــون  يــلــيــهــم 
واإلســـبـــانـــيـــون   %5.5 والــصــيــنــيــون 
واألتـــــراك   ،%3.7 واملـــصـــريـــون   %4.5

3.6% والسنغاليون 3.6% والعاملون 
بـــــــ %3.2  ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ الــــــــواليــــــــات  مــــــن 
وأشــار   .%3.1 بنسبة  والــجــزائــريــون 
الــوزيــر املغربي، إلــى أن هــذه العقود 
تتركز في قطاع الخدمات والصناعة 
والــــــبــــــنــــــاء واألشـــــــــغـــــــــال الـــعـــمـــومـــيـــة 
والفالحة. وأضاف أن العقود املبرمة 
لــصــالــح املــؤســســات األجــنــبــيــة، التي 
تمثل  باملغرب  كبرى  مشاريع  تنجز 
نسبة 14% من مجموع هذه العقود، 

ومنها مشروعات للطرق واملوانئ.
في املقابل، سافر 7084 مغربيًا للعمل 
بالخارج خالل الـ 9 أشهر األولى من 

العام، 88% منهم عمال موسميون.
ويـــهـــاجـــر أغــلــبــيــة الـــعـــمـــال املـــغـــاربـــة 
فــرنــســا بنسبة 61% وإســبــانــيــا  إلـــى 
 .%0.4 وقــطــر  واإلمـــــارات %7   %31.6
وأشــار الوزير، إلى أن معدل البطالة 
ارتــفــع خــالل الــربــع الثاني مــن 2014، 
إلى 9.3%، مقابل 8.8% خالل الفترة 

نفسها من 2013.

حرب »داعش« تزيد نازحي 
المناطق الشمالية في 
)Getty/العراق )فرانس برس

الهجرة إلى 
بريطانيا تثير 
قلق الناخبين 
قبل االنتخابات 
العامة العام 
المقبل
)فرانس برس(

أشارت أحدث أرقام إلى 
أن إجمالي الدين العام 
الخليجي بلغ 266 مليار 

دوالر بنهاية الربع الثالث 
من 2014. وقال بنك 

الكويت الوطني أمس 
إن نمو إصدارات أدوات 

الدين في الخليج 
شهدت تراجعا خالل 

الربع الثالث من العام، 
نتيجة عوامل موسمية 
وجيوسياسية، إذ بلغت 

الزيادة 852 مليون 
دوالر فقط ، وجاءت 

معظم اإلصدارات من 
اإلمارات والسعودية 
والبحرين، التي احتلّت 

قطاعاتها الحكومية 
الصدارة.

ديون

توقعات بنمو 
اقتصاد بريطانيا 
2.5% في 2015

بذخ اإلنفاق الحكومي 
في اإلمارات، دفع خبراء 
اقتصاد، إلى التحذير من 
أن استمرار هذه السياسة 

قد يقوض الطبقة 
الوسطى، التي أصبحت 
تعتمد بشكل كبير على 

المساعدات

545 مليون دوالر سنويًّا 
لـ 13.5 ألف مستحق 

للمعاشات في أبو ظبي

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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)Getty/عّمال فرنسيون في أحد المصانع المغربية )فرانس برس



االحتالل ينهب فلــسطين برًا وبحرًا

60 مليار دوالر 
حصيلة مرتقبة لالحتالل 

من الغاز الفلسطيني

1213
اقتصاد

رام اهلل ـ محمد خبيصة

لــــيــــس فــــــي الـــــبـــــر وحـــــــــــده، يـــرتـــكـــب 
االحـــــــتـــــــال اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي جــــرائــــم 
ســرقــة املـــوارد والــثــروات الطبيعية 
يـــده حقول  بــل طــالــت  لفلسطني وســكــانــهــا، 
املتوسط  البحر  أعماق  في  الطبيعية  الغاز 
قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــمــكــنــت 
ــيــــة، مــن  ــنــــوات املــــاضــ ــل، خـــــال الــــســ ــيــ ــرائــ إســ
قبالة  الطبيعي  لــلــغــاز  عــلــى حــقــول  الــســطــو 
سواحل البحر املتوسط، وهي: تمار 1 وتمار 
2 غرب حيفا، ولقياثيان 1 ولقياثيان 2 غرب 
يافا، وسارة وميرا غرب نتانيا، وماري قرب 
ــاريـــش غــرب  غــــزة، وشــمــن قــــرب أســــــدود، وكـ
للفلسطينيني،  مملوكة  حــقــول  وهــي  حيفا، 

حسب خبراء نفط وقانون دوليني.
ــتـــال عــلــى اســتــخــراج الـــغـــاز من  ويــعــمــل االحـ
االحتياطي  استنزاف  تم  بينما  ثاثة حقول، 
الحقول  بباقي  ويحتفظ  آخــريــن،  حقلني  فــي 
مغلقة الستخدامها في املستقبل، وفق تقارير 
إســرائــيــلــيــة صــــادرة منتصف الــعــام الــجــاري. 
ــتـــال،  ــر املــالــيــة فـــي حــكــومــة االحـ ــ ويـــقـــّدر وزيـ
يائير البيد، إيرادات الغاز الطبيعي الصافية، 
والــــــذي ســتــنــتــجــه الـــشـــركـــات الــحــاصــلــة على 
امتياز التنقيب واالستخراج، خال السنوات 
العشرين القادمة، بنحو 220 مليار شيكل )60 

مليار دوالر(. وقال الباحث االقتصادي خالد 
العلمي ملراسل »العربي الجديد«، إن إيرادات 
ــاز الـــتـــي تـــدخـــل لــلــخــزيــنــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــغــ الــ
شــهــريــا، ســاهــمــت فـــي تــقــلــيــل نــســب الــتــبــاطــؤ 

االقتصادي خال العامني األخيرين.
املكتشفة  الغاز  أن حقول  العلمي،  وأضــاف 
ــلــــحــــظــــة، والـــــتـــــي هـــــي فـــــي األصـــــل  حــــتــــى الــ
فلسطينية، جعلت من االحتال اإلسرائيلي 
أحد مصدري الغاز الرئيسيني في املنطقة، 
بــل والــعــالــم. وتــابــع »االتــفــاقــيــات التجارية 
ــل مــــن الــســلــطــة  ــ املـــوقـــعـــة بــــني االحــــتــــال وكـ
الفلسطينية واألردن ومصر مؤخرًا، تجعل 
من االحتال دولة تشكل أهمية استراتيجية 
لبنان  باستثناء  الــطــوق،  دول  القــتــصــادات 

وسورية«.
رئيس  عــبــر  الفلسطينية  الــســلــطــة  وكــانــت 
سلطة الطاقة الوزير، عمر كتانة، قد وقعت 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، 
اتفاقية الستيراد 4.75 مليار متر مكعب من 
الــغــاز الطبيعي اإلســرائــيــلــي إلــى األراضـــي 
الفلسطينية، ملدة 20 عاما، وبقيمة تتجاوز 

1.2 مليار دوالر.
بـــدأ، منذ  إلـــى أن االحــتــال  ــار العلمي  وأشــ
لتوليد  خطة  تنفيذ  املــاضــي،  الــعــام  نهاية 
ــيـــة بــــاســــتــــخــــدام الـــغـــاز  ــائـ ــة الـــكـــهـــربـ ــاقــ الــــطــ
الــفــحــم، والـــذي سيوفر  بـــداًل مــن  الطبيعي، 

أمواًل طائلة لحكومة نتنياهو، وسيخفض 
الطاقة بنسبة 10٪، منذ مطلع  من أسعار 
ــــادم، بــحــســب صــحــيــفــة هـــآرتـــس  ــقـ ــ الــــعــــام الـ

األسبوع املاضي.
وبالنسبة للفلسطينيني، فإنهم ال يملكون 
ــدًا، وهـــو حــقــل »غـــزة مــاريــن«  ــ  واحـ

ً
إال حــقــا

الواقع قبالة سواحل املتوسط باتجاه قطاع 
غــزة، والــذي تم اكتشافه نهاية تسعينيات 
الــقــرن املـــاضـــي، ولـــم يــتــم اســتــخــدامــه حتى 
الــيــوم. وبحسب تقارير صـــادرة عــن شركة 
كهرباء االحــتــال اإلســرائــيــلــي، فــإن الشرك، 
فــي أكثر مــن مناسبة شــراء الحقل  عرضت 
الفلسطيني، إال أن محاوالته باءت بالفشل.
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، رامـــي 
الحمد الله، قد أكد نهاية العام املاضي، أن 
ــة مــنــتــجــة ومــصــدرة  فــلــســطــني ســتــكــون دولــ
الحقل  خــال  مــن   ،2017 عــام  بحلول  للغاز 
ــتــــشــــف قــــبــــالــــة ســــــواحــــــل غــــــــزة نـــهـــايـــة  ــكــ املــ

تسعينيات القرن املاضي.
وتوقع الحمد أن يبلغ صافي أرباح السلطة 
وتــصــديــره  الــغــاز  إنــتــاج  مــن  الفلسطينية، 
مــحــلــيــا ودولــــيــــا، نــحــو 150 مــلــيــون دوالر 
سنويا، »وهذا مبلغ جيد سيتم رفد خزينة 
الــســلــطــة بـــه، مــا سيقلل مــن االعــتــمــاد على 

املانحني«، حسب قوله.
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــى  ــكــــومــ ــعــــى الــــحــ وتــــســ
االســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــــــــــوارد الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز، 
ملواجهة املشاكل االقتصادية املتراكمة التي 
تـــواجـــهـــهـــا، ومــنــهــا ضــعــف االســـتـــثـــمـــارات، 
وتــبــاطــؤ مــســتــمــر فـــي الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، 
والذي بلغ في الربع الثاني 2٪، األمر الذي 
املساعدات  اعتماد فلسطني على  إلى  يدفع 

املالية.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل يـــســـتـــولـــي االحــــتــــال 
بكميات  كــان  ولــو  النفط،  على  اإلسرائيلي 
رنتيس وسط  بلدة  قــرب  واملكتشف  قليلة، 
الضفة الغربية، والذي يستخرج منه يوميا 

حوالى 800 برميل.
وطــــرحــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــهــايــة 
للتنقيب  دوليا  عطاًء  املاضي،  مـــارس/آذار 
عن النفط في مناطق الضفة الغربية، على 
مساحة تصل إلــى 432 كم مربعا، تبدأ من 
إلى  الغربية  الضفة  شمال  قلقيلية  مدينة 

مدينة رام الله.
ووفق بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء 
مصطفى،  محمد  د.  االقتصادية،  للشؤون 
ــي مــنــاطــق  ــة لــلــنــفــط فــ ــ ــيـ ــ فـــــإن الـــكـــمـــيـــة األولـ
االمــــتــــيــــاز الـــتـــي ســـيـــجـــري الــتــنــقــيــب فــيــهــا 
بالضفة تتراوح بني 30 و186 مليون برميل.

لــكــن ســرعــان مــا خــرجــت حــكــومــة االحــتــال 
ــاءات بـــالـــبـــاطـــلـــة، مــتــهــمــة  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ بــــوصــــف الـ
ثروات  تسرق  بأنها  الفلسطينية  الحكومة 

اإلسرائيليني الطبيعية في وضح النهار.
ــال الــخــبــيــر فـــي االقـــتـــصـــاد اإلســرائــيــلــي  ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  د. تــوفــيــق الــدجــانــي، لـــ
إن حـــقـــول الـــغـــاز الــقــائــمــة حــالــيــا تـــوفـــر 34 
أعلى  فيها  املــوظــف  يتقاضى  وظيفة،  ألــف 
فــي إســرائــيــل، بمتوسط يبلغ 23  الــرواتــب 

ألف شيكل شهريا )6220 دوالرا(.
وأضاف الدجاني، »ما يزال االحتال يملك 
يعني  ما  قادمة،  عاما   40 يكفيه  احتياطيا 
أنـــه ســيــشــكــل لــنــفــســه أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
لعدد من الدول العربية، ودول ساحل البحر 

املتوسط في آسيا وأفريقيا وأوروبا«.
اإليــــرادات السنوية لخزينة  أن  إلــى  وأشـــار 
الــغــاز، ساهمت  ــادرات  االحــتــال بسبب صــ
في تحقيق أعلى نسب النمو خال األعوام 
لـــأردن ومصر  الــغــاز  املاضية، مــع تصدير 
ــــال الـــســـنـــوات  والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خـ
القليلة القادمة، فإن العائدات سترتفع أكثر.

وكــانــت شــركــات إسرائيلية قــد أجـــرت عدة 
ــات تـــركـــيـــة وقـــبـــرصـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ لـــــقـــــاءات مـ
ويونانية، خال العامني الجاري واملاضي، 
بهدف تزويد تلك الدول بحاجتها من الغاز 
أنابيب بحري بني  مــد خــط  الطبيعي، عبر 

شواطئ االحتال وتركيا.
املتوقعة  اإليـــرادات  فــإن  الدجاني،  وبحسب 

مليارات   7 سنويا  تبلغ  االحــتــال  لخزينة 
دوالر، مع دخول اتفاقيات التصدير لأردن 
اإليــــرادات  بلغت  بينما  وفلسطني،  ومــصــر 

للعام املاضي نحو 3 مليارات دوالر.
مــع إسرائيل  اتفاقية  قــد وقــع  األردن  وكـــان 

الغاز  باستيراد  قبل نحو شهرين، تقضي 
منها، خال السنوات الـ15 القادمة، وبقيمة 
أن  عــلــى  مــلــيــار دوالر،  تــبــلــغ 15  إجــمــالــيــة 
ــة االحــــتــــال تــكــالــيــف مـــد خط  ــ تــتــحــمــل دولـ

األنابيب بينهما.
يذكر أن االحتال اإلسرائيلي كان حتى عام 
مــن مصر،  الطبيعي  الــغــاز  يــســتــورد   2011

قبل أن توقف القاهرة التصدير. 
إلــى إسرائيل  الغاز  وأوقــفــت مصر تصدير 
فــي أعــقــاب عــمــلــيــات تفجير مــتــكــررة لخط 
الرئيسي في شبه جزيرة سيناء  التصدير 
شمال شرق مصر منذ شهر فبراير/شباط 
عـــام 2011، فــي ظــل حــالــة االنـــفـــات األمــنــي 
فــي ذلـــك الــوقــت، وصــــراع حـــاد بــني الجيش 

املصري ومجموعات مسلحة في سيناء.
وســـبـــق أن وقـــعـــت شــركــتــا »بــريــتــش جـــاز« 
و«يـــونـــيـــون فــيــنــوســا«، الـــشـــركـــاء األجــانــب 
في مصنعي إدكــو ودمياط لإلسالة شمال 
مصر، مذكرة تفاهم مع الشركة املسؤولة عن 
الفلسطينية  السواحل  قبالة  »تامار«  حقل 
املحتلة والذي تسيطر عليه إسرائيل، بشأن 
تــوريــد كــمــيــات مــن الــغــاز للجانب املــصــري 
ملــدة 20 عاما، في صفقة تصل قيمتها إلى 
»كالكليست«  موقع  وكــان  دوالر.  مليار   60
اإلخــبــاري االقــتــصــادي اإلسرائيلي قــد ذكر 
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  نهاية 
ــم تــوقــيــعــه بني  أن خـــطـــاب الـــنـــوايـــا الـــــذي تـ
التحالف املسؤول عن حقل »تامار« وشركة 
مصرية، يقضي بنقل الغاز عن طريق خط 
التي  املتوسط،  البحر  لشركة  تابع  أنابيب 
الهارب  يساهم فيها رجل األعمال املصري 
في إسبانيا، حسني سالم، واملتهم في عدد 
مــن قــضــايــا الــتــربــح واالســتــيــاء عــلــى املــال 

العام. 
وحــــســــب »كـــالـــكـــلـــيـــســـت« أيــــضــــا، يــتــضــمــن 
الــخــطــاب تــوريــد 2.5 مــلــيــار وحـــدة حــراريــة 
يوميا ملــدة عــامــني، وأن يــكــون الــضــخ وفقا 
ــهـــد الـــشـــركـــة  ــعـ ــتـ ــار. وتـ ــ ــامــ ــ ــاج حـــقـــل تــ ــتـــ إلنـــ
املسؤولة عن الحقل بتوريد كميات إجمالية 
ال تــقــل عــن 5 مــلــيــارات مــتــر مكعب خـــال 3 
سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون 

دوالر سنويا. 
د.  اإلسرائيلي،  االقتصاد  في  الخبير  وأكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  تــوفــيــق الــدجــانــي، لـــ
ملــصــر جــنــوبــا، ولــبــنــان شــمــااًل، نصيبا في 
التي سيطرت عليها إسرائيل  الغاز  حقول 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر املـــتـــوســـط خــال 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، لـــوقـــوع بــعــضــهــا على 
حدود املياه االقليمية للدولتني العربيتني.

أن  مــن  الحالي  الــوقــت  فــي  لبنان  ويتخوف 
يسيطر االحتال على حقول النفط الواقعة 

على الحدود البحرية بينهما.
التمدد اإلســرائــيــلــي لنهب حقول  وفــي ظــل 
ــاز فـــي الـــبـــحـــر، تــظــل فــلــســطــني املــحــتــلــة  ــغـ الـ
ــرز لــواحــدة مــن أكــبــر عمليات  الضحية األبـ
السطو على مصادر الطاقة في املنطقة، بل 

والعالم، حسب خبراء قانون.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

كــشــف رفـــض االحــتــال اإلســرائــيــلــي تصدير 
إلى  أنواعها  مــزروعــات قطاع غــزة بمختلف 
لشروط  إخضاعها  بعد  إال  الغربية،  الضفة 
صارمة فرضت حديثا، عن استخدام االحتال 
واملـــزروعـــات،  بالتربة  أضـــرت  ــاكــة 

ّ
فــت أسلحة 

اتـــه الــعــســكــريــة املـــتـــكـــررة على  خــــال اعـــتـــداء
املنتجات  االحــتــال وضــع  القطاع. ويشترط 
ــــل صــنــاديــق مــحــكــمــة اإلغــــاق  املـــصـــدرة داخـ
بما يضمن عــدم تــســرب حتى األتــربــة داخــل 
املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه، بـــدعـــوى أن 

أراضي القطاع موبوءة باألمراض.
ــعــــرضــــت غــــــزة خــــــال الـــثـــمـــانـــي ســـنـــوات  وتــ
ــة، لــــثــــاث حــــــــروب أشــــعــــل فــتــيــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
االحــــتــــال، الـــــذي اســتــهــلــك خــالــهــا عــشــرات 
بالصواريخ  قصفه  بعد  املــتــفــجــرات،  أطــنــان 
فتجلت  العمرانية،  املــنــشــآت  آالف  والــقــنــابــل 
معالم الدمار على سطح األرض، بينما بقيت 
أســـرار املـــواد املتفجرة مدفونة فــي األعــمــاق، 
مما دفع باملختصني الزراعيني إلى التحذير 
التربة  على  للقذائف  الخطرة  التداعيات  من 
والقدرات اإلنتاجية لأراضي الزراعية خال 
الجانب اإلسرائيلي  املقبلة. وطلب  السنوات 
أكتوبر/تشرين   22 فــي  اجــتــمــاع، عقد  خــال 
األول املاضي، في معبر بيت حانون )إيــرز(، 
شمالي القطاع، جمع عشرين تاجرًا ومزارعا 
غـــزيـــا، ومــســؤولــني إســرائــيــلــيــني عـــن املــعــابــر 
الحدودية ودائرة وقاية النباتات وبحضور 
قائمة  االميركية،  التنمية  وكالة  عن  ممثلني 
باملنتجات الــزراعــيــة املــتــوفــرة فــي غـــزة، لكي 
يحدد ما هو مسموح وممنوع من التصدير.
غـــزة  جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وأكـــــــد 
الزراعية، أحمد الشافعي، لـ »العربي الجديد« 
ــتــــرط لـــلـــشـــروع فــــي عــمــلــيــة  أن االحــــتــــال اشــ

الـــتـــصـــديـــر لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة فــقــط، 
تــزويــده بعينة إلخــضــاعــهــا لــفــحــوصــات في 
مختبراته الخاصة، بجانب وضع املنتجات 
بشكل  عليها  مــكــتــوب  مغلقة  صــنــاديــق  فــي 
)قــطــاع غــزة( وتاريخ  املنتجات  بــارز مصدر 
انتاجها، وأوضح أن حركة التصدير لم تبدأ 
حــتــى اآلن. ويــضــيــف الــشــافــعــي أن االحــتــال 
اإلسرائيلي تذرع لفرض شروطه، بحجة أن 
أراضي القطاع موبوءة باألمراض، ويخشى 
أن تنقل مسببات األمراض إلى أراضيه أثناء 
ــــول آفـــات  عــمــلــيــات الــنــقــل والـــشـــحـــن، أو وصـ
اإلســرائــيــلــي،  للمستهلك  النباتية  األمــــراض 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي أوضــح 
لآلفات  الناقلة  للحشرات  مصائد  يضع  أنــه 
الزراعية عند األراضــي الزراعية التي توازي 

السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة.
ــع االحـــتـــال منتصف الــشــهــر املــاضــي،  وأرجــ
شــاحــنــات مــحــمــلــة بــــ 7 أطـــنـــان مـــن الــبــطــاطــا 
الحلوة، ومثلها من البلح األحمر، كانت في 
الغربية،  إلى الضفة  طريقها من قطاع غــزة، 
لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ تــوقــف حــركــة الــتــصــديــر 
الــتــجــاري عــام 2007، بعد ساعات  والــتــبــادل 

من قرار االحتال بالسماح بتصديرها.
وفــــور انــتــهــاء الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 
عــلــى الــقــطــاع، اشــتــكــى عـــدد مــن املـــزارعـــني من 
تراجع القدرات االنتاجية ألراضيهم الزراعية، 
كانت  التي  الحدودية  املناطق  في  خصوصا 
تتعرض على مدار الساعة لوابل من القذائف 
املدير  إليه نائب  الــذي يشير  األمــر  املتفجرة، 
الــعــام للتربة والـــري فــي وزارة الــزراعــة، نــزار 
ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ ــدي لـ ــيــ ــوحــ الــــوحــــيــــدي. ويــــقــــول الــ
الجديد«، إن الطواقم امليدانية لوزارته رصدت 
العديد مــن األشــجــار دون سبب ظاهر  مــوت 
بروز  بجانب  املحاصيل،  من  الكثير  وجفاف 
تشوهات جنينية في بعض الكائنات الحية 

رام اهلل ـ محمد خبيصة

األردن،  مــع  الغربية  الضفة  على طــول حــدود 
ــــال اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أكــثــر  ــتـ ــ يــســيــطــر االحـ
بـــاملـــوارد الطبيعية  ــرة  ــ املــنــاطــق حــيــويــة ووفـ
كاملياه، والتربة الخصبة، واألشجار، واملعالم 
»ج«  املــنــاطــق  وتشكل  الطبيعية.   السياحية 
أو »C« كما تسمى، أكثر من 61٪ من أراضي 
الضفة الغربية، والتي تنتشر على طول حدود 
عـــام 1967، وهـــي مــنــاطــق اســتــطــاع االحــتــال 
ــة، ومــصــانــع،  ــيـ أن يــحــولــهــا إلـــى مــنــاطــق زراعـ

ومعالم سياحية، ومناطق عسكرية.
ــوار شـــرق الضفة  ــ وتــعــد مــنــاطــق أريــحــا واألغــ
الغربية، سلة غــذاء فلسطني، وخــزان مياهها 
الـــجـــوفـــيـــة، لـــكـــن االحــــتــــال ســيــطــر عـــلـــى تــلــك 
املـــســـاحـــة مــنــذ عــــام 1967، وأصـــبـــحـــت الــيــوم 
ــال املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة  ــكـ ــدرًا لــكــافــة أشـ مـــصـ
التابعة ملستوطنني إسرائيليني. وإلــى جانب 
مـــزارع املـــوز، والــتــمــر، والــبــطــاطــا، والــبــنــدورة، 
والحمضيات، واألعشاب الطبية بأنواعها، فإن 
مزارع حيوانية ومحميات أقامها مستوطنون 
ــــراض اســتــثــمــاريــة، حــيــث تــوجــد أكــثــر من  ألغـ

الحيوانية التي ولدت بعد العدوان األخير.
ــثـــاث  ــدي أن الـــــحـــــروب الـ ــيــ ــوحــ ويــــوضــــح الــ
القطاع، أضــرت بتربة غزة  لها  التي تعرض 
وصــاحــيــتــهــا لـــلـــزراعـــة، ولـــكـــن حــتــى اآلن ال 

يوجد تقارير علمية دقيقة في هذا اإلطار.
ويــــذكــــر املــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي بــــغــــزة، أن مــن 
املعيقات التي تواجه عمليات الفحص، إخفاء 
الــتــي استخدمها  االحــتــال ألنـــواع األسلحة 
فــي عــمــلــيــات الــقــصــف، وطــبــيــعــة املــــواد التي 
تحتويها القنابل وتركيز كل مادة، مبينا أن 
استخدم  االحتال  بأن  اعتقادًا جازما  هناك 
ــابـــل مـــعـــالـــجـــة بــــالــــيــــورانــــيــــوم املـــخـــصـــب،  ــنـ قـ
وتحتوي على مواد مشعة ومسرطنة، تبقى 
لفترات  الحية  والكائنات  واملــيــاه  التربة  فــي 

طويلة جدًا.

350 مـــزرعـــة حــيــوانــيــة، إضـــافـــة إلـــى بــحــيــرات 
للتماسيح، ألغراض الصناعات الجلدية.

ــذه املــــنــــاطــــق تـــشـــمـــل أكــثــر  ــ ــإن هــ ــ ــا، فــ ــيـ ــاحـ ــيـ سـ
امليت،  البحر  وهــي  انخفاضا،  العالم  مناطق 
الــذي أقــام االحــتــال على شواطئه منتجعات 
وفــنــادق ومــرافــق سياحية، تــدر سنويا قرابة 
السياحة  وزارة  بــحــســب  دوالر،  مــلــيــون   300

اإلسرائيلية.
فــي املــجــمــل، ووفــقــا ملكتب اإلحـــصـــاء املــركــزي 
ــلــــي، فـــــإن مــتــوســط  ــيــ ــــال اإلســــرائــ ــتـ ــ لـــــدى االحـ
اإليـــرادات السنوية من املشاريع االستثمارية 
املــقــامــة فــي املــنــاطــق املــســمــاة »ج«، خــاصــة في 
مــنــاطــق شــــرق الــضــفــة الــغــربــيــة تــبــلــغ قــرابــة 
ــان مــؤتــمــر األمـــم  ــ 2 مــلــيــار دوالر ســنــويــا. وكـ
املــتــحــدة للتنمية والــتــجــارة »األونـــكـــتـــاد« قد 
أعاد التأكيد في تقريره السنوي األخير حول 
اقتصاد فلسطني، أن االقتصاد املحلي يخسر 
سنويا ما قيمته 3.5 مليار دوالر، نتيجة عدم 
سيطرته على املناطق »ج«، واالستثمار فيها، 
التي  الــســنــوات  الــخــســائــر خـــال  بينما بلغت 
أعقبت اتفاق أوسلو حتى العام املاضي، قرابة 

40 مليار دوالر.
 ويـــــرى مـــديـــر األبــــحــــاث فـــي مــعــهــد األبـــحـــاث 
الله،  عبد  سمير  د.  االقتصادية  والسياسات 
أن الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــيــهــا الــضــغــط 
لتتمكن من االستثمار في هذه املناطق، بداًل 
ملوازناتها  تــمــويــات  عــن  للبحث  السعي  مــن 

السنوية وخزينتها. 
وأضـــــاف خــــال حـــديـــث مـــع مـــراســـل »الــعــربــي 
االستغناء عن  فلسطني  بإمكان  أنه  الجديد«، 
املساعدات الدولية إذا حصلت على مبلغ 3.5 
مليار دوالر، وهو حجم اإليرادات الفلسطينية 
ــثـــروات  ــي والـ ــ فـــي حـــال اســتــغــال هـــذه األراضــ
املحرومة منها، كما تستطيع أن تخفض من 
نسب البطالة في السوق املحلية. وتبلغ نسبة 

البطالة في السوق الفلسطينية خال النصف 
الــجــاري، نحو 28.6٪، بعدد  الــعــام  مــن  األول 
عاطلني عن العمل يبلغ 328.5 ألف عاطل عن 
العمل، بحسب أرقام الجهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، مطلع الشهر املاضي.
ــة  ــيــ ــم املـــــســـــاعـــــدات الــــدولــ ــلـــغ حــــجــ بـــيـــنـــمـــا يـــبـ
الـــســـنـــويـــة املـــقـــدمـــة لـــلـــمـــوازنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والتي ال تصل نسبة  مليار دوالر،   1.2 قرابة 
مــنــهــا، ألســـبـــاب مــرتــبــطــة بـــمـــواقـــف الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــســيــاســيــة، كــمــا حــصــل الــعــام 
الجاري، حينما توقف دعم الواليات املتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة لـــلـــمـــوازنـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بسبب 
توجه الرئيس عباس لانضمام إلى عدد من 
املواثيق واملعاهدات الدولية، إضافة إلى تعثر 
على  االحتال  سيطرة  وتسببت  املفاوضات. 
املناطق »ج«، ومصادر املياه الجوفية واآلبار 
االرتــــــوازيــــــة، فــــي الــتــضــيــيــق عـــلـــى املــــزارعــــني 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وخـــفـــض حــصــة الــــزراعــــة من 
عـــــام 1994  مــــن 23٪ خـــــال  املـــحـــلـــي  ــاتـــج  ــنـ الـ
إلـــى أقـــل مــن 6٪ نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، وفقا 
لتصريح لوزير الزراعة السابق، وليد عساف.

وشــكــلــت هـــذه املــنــاطــق، خــاصــة الــواقــعــة على 
الــحــدود مــع األردن، عــقــدة خـــال املــفــاوضــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة األخــــيــــرة، وســط 
ا  رفض االحتال تسليم أو مشاركة ولو جزء
أنها  بحجة  الفلسطيني،  الــجــانــب  مــع  منها 

مناطق أمنية تشكل خطرًا على االحتال.
وأشار الباحث في االقتصاد، مهند عقل، إلى 
موضوع  تعطي  ال  الفلسطينية  الحكومة  أن 
الـــــازم حــتــى تستعيد  الــجــهــد  املــنــاطــق »ج« 
السيطرة على جزء منها، »وهــذا أمر مخجل، 
بحاجة إلى إعادة نظر، لدينا في تلك املناطق 
الخزينة  على  وســتــدر  مستغلة،  غير  ثـــروات 
املايني، وستوفر عشرات  مئات  الفلسطينية 

اآلالف من فرص العمل«.

أسلحة إسرائيلية دمرت زراعة غزةسرقة أراضي الضفة

امتدت جرائم االحتالل اإلسرائيلي من تدمير 
الغربية  والضفة  غزة  القتصاد  وحصار 
نهب  إلى  لتصل   1967 عام  المحتلتين 

مستقبل الفلسطينيين، عبر االستيالء على 
ثرواتهم الطبيعية في باطن األرض والبحر، 
فاحتل أخصب األراضي في الضفة، واستولى 

لتدر  ونفط،  غاز  حقول   8 من  أكثر  على 
في  الدوالرات،  من  المليارات  عشرات  عليه 
الوقت الذي يرزح فيه معظم الفلسطينيين 

تحت خط الفقر، ويعيشون في ظل أزمات 
جميع  أصاب  وتدهور  خانقة،  معيشية 

القطاعات االقتصادية.

منتجات المستوطنات 
تضرب األسواق الفلسطينية

رام اهلل ـ محمد عبيدات

ــــات االحـــــتـــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــركـ ــ ــــاول شـ ــــحـ تـ
واالقتصادية االلتفاف على قرار مقاطعة 
منتجاتها وضرب األسواق الفلسطينية 
بـــوســـائـــل مــخــتــلــفــة٬ كــــان آخـــرهـــا تــزويــر 
ــيــــة مـــــن أجــــل  وتـــقـــلـــيـــد املـــــــاركـــــــات الــــعــــاملــ

ترويجها في األراضي املحتلة.
الفلسطيني،  االقــتــصــاد  وزارة  وضبطت 
الــجــاري، كميات كبيرة  الــعــام  على مـــدار 
من املنتجات املزورة واملقلدة التي كانت 

في طريقها إلى السوق الفلسطيني.
وأعلنت طواقم حماية املستهلك التابعة 
للوزارة، أول من أمس، ضبط كميات من 
املنسوجات وقطع القماش الخام املزورة 
واملقلدة قادمة من مدينة سلفيت شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة إلــــى املــشــاغــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــســتــوطــنــة »بـــركـــان« 
ــــي مدينة  الــصــنــاعــيــة املــقــامــة عــلــى أراضـ
ســلــفــيــت. وقـــــال خـــالـــد مـــنـــصـــور، منسق 
الـــحـــمـــلـــة الــشــعــبــيــة ملـــقـــاطـــعـــة الــبــضــائــع 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
إلــى تزوير  االحــتــال  لــجــوء مستوطنات 
تواجه مشكلة  أنها  يــدل على  منتجاتها 
ــدًا فــــي الـــتـــســـويـــق ســــــواء عــلــى  كـــبـــيـــرة جـــ
الــصــعــيــد املــحــلــي أو الــــدولــــي وبــالــتــالــي 
للتخفيف من حدة  لتلك األساليب  تلجأ 
ر مــنــصــور مــن أن جــزءًا 

ّ
خــســائــرهــا. وحــــذ

ــر يــتــم فـــي مــنــاطــق  ــتـــزويـ مـــن عــمــلــيــات الـ
فلسطينية٬ كإعادة التغليف٬ أو التعليب 
عاملية٬  أو  فلسطينية  وأســمــاء  بــعــبــارات 
اعترافاته  االحتال بحسب  أن  إلــى  الفتا 
قد تكبد خسائر قدرت بـ 11 مليار دوالر 

بسبب املقاطعة املحلية والدولية معا.
ــر عــلــى  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ ــيــــر عـــمـــلـــيـــة الـ ــأثــ وحـــــــــول تــ
املقاطعة الدولية، قال إنها لن تؤثر بشكل 
اإلسرائيلي  االحتال  كون  وكبير٬  فعلي 
ــم يـــعـــد فــــي هـــــذه األيـــــــام يــعــمــل بــحــريــة  لــ
دولــيــة٬ وأن االتــحــاد األوروبــــي استطاع 
فــي وقــت ســابــق مــن كشف عملية تزوير 
ملنتجات األلبان واللحوم وحذر االحتال 
بخطاب رسمي بضرورة توضيح مصدر 
منتجاته وإال سيتم مقاطعتها جميعها.

يـــشـــار إلـــــى أن مـــنـــتـــجـــات املــســتــوطــنــات 
االسرائيلية تعرضت لخسائر فادحة بعد 
حملة املقاطعة الفلسطينية والعاملية، إذ 
ــدد مــنــهــا٬ فــيــمــا اضــطــر بعضها  أغــلــق عـ
لانتقال إلى بعض املدن اإلسرائيلية كي 
تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أسواق 
قاله  ما  أوروبية ومحلية. وبحسب  دول 

مدير مكتب وزارة االقتصاد الفلسطيني 
فــي ســلــفــيــت، مــثــنــى املـــصـــري، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد« فـــإن طـــواقـــم حــمــايــة املستهلك 
ــقــــمــــاش  ــبــــطــــت كــــمــــيــــات مــــــن قــــطــــع الــ ضــ
املـــقـــصـــوص والــــخــــام كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا 
بــدون عامات  الفلسطينية  املشاغل  إلــى 
تــجــاريــة مــحــددة٬ عــلــى أن يــتــم تصنيعه 
وحــبــكــه ضــمــن عـــامـــات تــجــاريــة مـــزورة 
التزود  تم  عاملية  ماركات  ومقلدة تحمل 
ــا. وأوضــــح  ــهــ بــهــا مـــن املــســتــوطــنــات ذاتــ
ــر بــاملــنــتــجــات  أن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات تـــضـ
الــذي  القانون  على  وتلتف  الفلسطينية 
املنتجات وترويجها  يمنع استيراد تلك 

في السوق الفلسطيني. 
مـــن عملية  الـــغـــرض  إن  ــري،  املــــصــ وقـــــال 
ــا هـــي إال مــحــاولــة  الـــتـــزويـــر والــتــقــلــيــد مـ
منتجات  مقاطعة  حملة  على  لالتفاف 
املـــســـتـــوطـــنـــات مــحــلــيــا وعـــاملـــيـــا. وتــنــتــج 
مــصــانــع املــســتــوطــنــات، بــحــســب بــيــانــات 
من  أكــثــر  الفلسطينية  االقــتــصــاد  وزارة 
القطاعات  146 عامة تجارية في جميع 

اإلنتاجية داخل املستوطنات.

االحتالل سيطر على الشواطئ الفلسطينية ونهبها لصالحه )فرانس برس(

الفلسطينيون 
يغرقون في 
الظالم ويعانون 
من أزمة طاقة، 
في حين يتمتع 
االحتالل بثرواتهم 
من النفط والغاز 
)األناضول(

امتدت جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي، لتشمل سرقة 

الثروات الطبيعية للضفة 
الغربية بطول حدودها 

مع األردن، األمر الذي 
أضاع مليارات الدوالرات 

على الفلسطينيين

طفل 
فلسطيني 
يتفقد آثار 
قصف االحتالل 
على مزرعة 
في غزة 
)عبد الحكيم 
أبو رياش/العربي 
الجديد(

ملف

إسرائيل تسطو 
على حقول الغاز

في  نجح  اإلسرائيلي  االحتالل  »إن  عقل،  مهند  االقتصادي  الباحث  قال 
أطماعه  تواكب  تنموية  أهمية  تشكل  التي  األراضــي  على  السيطرة 
المقبلة،  الفترة  في  التوسعية 
على  تحتوي  مناطق  ومنها 

نفط في الضفة الغربية«.
وأضاف، أن »االحتالل يستخرج نحو 
في  النفط  من  يوميًا  برميل   800
أحد مناطق الضفة الغربية قرب 
وهنالك  الضفة(.  )وسط  اهلل  رام 
أخرى  حقول  بوجود  توقعات 
يسيطر  بــمــنــاطــق  الــضــفــة  ــي  ف

عليها االحتالل«.

النفط المسروق

في الوقت الذي تنهب فيه إسرائيل 
ثروات الفلسطينيني، تتعمد تدمير 

ما تستطيع من بنى تحتية ومنازل 
ومصانع في قطاع غزة، األمر الذي 

يحتاج إلى أموال طائلة من أجل 
إعادة تعمير ما دمرته آلة الحرب 

اإلسرائيلية.
وقال ماهر الطباع، مدير العالقات 

العامة، في الغرفة التجارية، في 
بيان صحافي أمس، إّن إعمار 

قطاع غزة يحتاج إلى إدخال 
400 شاحنة يوميًا من مواد 

البناء، مؤكدًا أّن مواد البناء التي 
دخلت إلى القطاع مؤخرًا ال تمثل 
سوى 18% من االحتياج اليومي. 
وأضاف »في حال تم تطبيق آلية 
رقابة األمم املتحدة، على دخول 
مواد البناء سوف يحتاج قطاع 

غزة إلى 20 عاما إلعادة اإلعمار«. 
وأكد أن آلية األمم املتحدة ملراقبة 

استخدام مواد البناء »تحول دون 
إعمار حقيقي لغزة«.

وكان روبرت تيرنر، مدير عمليات 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني، »أونروا«، في 
قطاع غزة، أعلن في تصريحات 

سابقة أن إعادة إعمار القطاع، قد 
يستغرق ما بني عامني إلى ثالثة 

أعوام، في حال »سارت األمور 
بشكل جيد«.

وشن االحتالل اإلسرائيلي حربًا 
عدوانية على القطاع في السابع من 
يوليو/تموز املاضي، استمرت ملدة 
51 يومًا، وأسفرت عن استشهاد 

أكثر من 2160 فلسطينًيا وإصابة 
أكثر من 11 ألفا آخرين. 

وكانت وزارة األشغال العامة 
واإلسكان الفلسطينية، قد بدأت 

الخميس املاضي، بتوزيع كميات 
من اإلسمنت الالزم إلعادة إلعمار 

املنازل املدمرة جزئيًا خالل العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وفق 

آلية وضعتها منظمة األمم املتحدة 
بالتوافق مع إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
وتتمثل آلية املراقبة الدولية، في 
االعتماد على »طلبات« يقدمها 

الفلسطينيون، مسبقًا، بحاجتهم 
من مواد البناء للجهات املختصة 
العتمادها ومراقبة استخدامها 
من خالل مراقبني دوليني، وهو 

ما رفضه مسؤولون ومختصون 
فلسطينيون.

وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، 
الذي عقد في القاهرة في الثاني 
عشر من شهر أكتوبر/تشرين 

األول املاضي، قد جمع مبلغ 5.4 
مليار دوالر نصفها خصص 

إلعمار غزة، فيما خصص 
الجزء املتبقي لتلبية احتياجات 

الفلسطينيني.
ويتلقى أكثر من مليون مواطن في 

قطاع غزة مساعدات إغاثية وهو 
ما يمثل 60% من سكان القطاع، 

كما ارتفعت معدالت البطالة لتصل 
55% وبلغ عدد العاطلني عن العمل 

230 ألف عاطل من العمل، وبلغ 
معدل انعدام األمن الغذائي %57 

من إجمالي األسر في غزة، حسب 
الطباع.

)العربي الجديد، األناضول(

تدمير متعّمد 
وإعمار صعب

غزة  فــي  الصيد  قطاع  يعاني 
مشاكل عديدة، أبرزها االستهداف 
للصيادين  االحتالل  من  المتواصل 
نطاق  وتــحــديــد  ــشــواطــئ،  وال
اتفاقية  على  بناء  تخطيه  يمنع 
ويبلغ  اإلســرائــيــلــي.  الجانب  مــع 
بشكل  المسجلين  الصيادين  عدد 
رسمي في غزة 3300 صياد، جزء 
أما  دائــم،  بشكل  يعمل  منهم 
األوقات  في  فيعملون  اآلخرون 
موسم  مثل  فقط،  الموسمية 
السردين والتونة حيث يزداد عدد 
الصيادين العاملين فيه. وتتعمد 
ــيــة اإلســرائــيــلــيــة  الــــــزوارق الــحــرب
بشكل  الغزيين  الصيادين  مالحقة 

شبه يومي.

الصيد في 
مرمى النيران
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معن البياري

داخــلــيــا، يــطــلــب زعــيــم حــركــة نــــداء تــونــس، 
ــا(، من  ــامــ الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي )88 عــ
بــاده،  فــي  والــبــرملــان  الجمهورية  رئيسي 
املنصف املرزوقي ومصطفى بن جعفر، أن 
ُيخليا موقعيهما، زهوًا منه ببلوغ حركته 
التشريعية  االنتخابات  في  األولــى  املرتبة 
الــتــي جـــرت فــي 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
املــاضــي، وتــعــبــيــرًا عــن ثــقــٍة لــديــه بنجاحه 
فـــي اســتــحــقــاق انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فـــي 23 
ــاري، وهــو  ــجــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الــ
27 متنافسا، وحظوظه  بــن  فيها  املــرشــح 

بنيل املوقع األول في الباد ليست قليلة. 
خارجيا، يعلن األمن العام للحركة، الطيب 
ــابـــق وحـــقـــوقـــي،  ــر سـ ــ ــــو وزيــ الـــبـــكـــوش، وهـ
أن تــونــس ستعيد الــعــاقــات مــع ســوريــة، 
ــت »نـــداء تــونــس« قــيــادة الــبــاد، 

ّ
إذا مــا تــول

ــب الــــتــــونــــســــي، بــحــســب  ــعــ ــشــ ــة الــ ــلـــحـ ملـــصـ
تــعــبــيــره. وبــــدا غــريــبــا فــي غــضــون احــتــدام 
مــعــركــة االنـــتـــخـــابـــات لــلــرئــاســة أن ُيــؤتــى 
عــلــى هـــذا الــشــأن الــثــانــوي، لــكــن األمـــر فيه 
مــا يشير إلــى لفت أنــظــار أطــــراٍف إقليميٍة 
ودولـــيـــٍة إلـــى خـــيـــارات الــحــركــة بــشــأن غير 
ــــي، فـــاملـــقـــصـــود لـــيـــس إقـــامـــة  ــارجـ ــ  خـ

ٍّ
مــــلــــف

صــاٍت مــع نظام بشار األســـد، بــل اإليحاء 
ــأن تـــونـــس، إذ مــضــت فـــي نــصــرة الــثــورة  بـ
ــة، وحــــــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــي  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ذلك،  في  واتجهت،  االستبداد،  من  التحرر 
إلى منحى خاص ومتقدم، فإنها في طور 
ــداء تـــونـــس« ســتــنــعــطــف إلــــى أولـــويـــات  ــ »نــ
أخرى بشأن سورية )وغيرها طبعا(، قد ال 
يكون مرتكزها االنتصار للسورين، بقدر 
ما سيترّكز على أجندة محاربة اإلرهــاب، 
.  لم يعد سرًا أن حركة الباجي السبسي 

ً
مثا

فاطمة العيساوي

يــبــدو الــخــبــر الــصــغــيــر، عــلــى عـــدم أهميته، 
عن  تعلن  صغيرة  إعامية  وسيلة  مفزعا. 
إنــتــاح مــــواد »تــوعــويــة« عــن أهمية  نيتها 
القضاء العسكري. لم يعد هنالك ما يفاجئ 
في التدهور املريع لإلعام املصري، وتحوله 
أنــواع االنتهاكات  للدفاع عن أبشع  منصة 
اإلعامية  الوسيلة  أن  إال  الــنــظــام.  يــد  على 
»التوعوية« تجاوزت في إبداعها في الدفاع 
عن النظام كل ما يمكن أن يتخيله العقل. ما 
الذي ستحمله هذه املواد »التوعوية«؟ شرح 
»أهــمــيــة« مــحــاكــمــة املــدنــيــن أمــــام املــحــاكــم 
العسكرية، من دون احتراٍم ألدنى حقوقهم 
اإلنــســانــيــة فـــي مــحــاكــمــة عـــادلـــة؟ أو شــرح 
»أهــمــيــة« الــتــوقــيــفــات مــن دون مــحــاكــمــاٍت، 
فتراٍت، يتم تجديدها من دون أي اتهام؟ أو 
الدعوة إلى توقيف الصحافين واعتقالهم 

اعتباطا بتهمة القيام بمهامهم املهنية؟
يصلح الخبر على غرابته ألن يكون عنوانا 
لــلــمــرحــلــة بــإعــامــهــا الــتــعــبــوي الــشــعــبــوي 
الهادر. لم يعد مسموحا االكتفاء بالوقوف 
الهامش، من دون االبتكار في مماألة  على 
القومي«.  »األمــن  ملا يسميه  النظام حماية 
بعد الهجوم على قــوات األمــن املصرية في 
ــــدأت مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تكميم  ســيــنــاء، بـ
األفــواه، وصلت إلى حد إسكات كل صوت، 
ولـــو كـــان نـــاقـــدًا عــلــى حــــذر، أو فـــي مسائل 
الـــنـــظـــام. ال يعتبر  جــانــبــيــة، ال تــمــس أمــــن 
مــقــدمــا »الــتــوك شـــو« مــحــمــود ســعــد ووائـــل 
األبـــراشـــي، مــن املــدافــعــن عــن ثــــورة يــنــايــر، 
وال من محبذي »اإلخــوان املسلمن«. وهما 
لــيــســا مـــن املـــدافـــعـــن عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
النظام.  ارتــكــابــات  الساخطن على  مــن  وال 
أخطأ محمود سعد في نظر النظام، عندما 
أشار إلى صورة لثواٍر أصبحوا، اليوم، في 
السجن، مع وزير الدفاع السابق في حكومة 

محمد صبرا

كــانــت الـــثـــورة الـــســـوريـــة مــنــذ انــطــاقــتــهــا، 
حــدثــا اســتــثــنــائــيــا عــصــّيــا عــلــى الــتــحــلــيــل، 
مفاجئا ومــبــاغــتــا، إلـــى حــد لــم يــكــن يتنبأ 
به أحــد، وأول املتفاجئن كان السلطة، أي 
الــنــظــام فـــي دمـــشـــق، الــتــي تــعــرف شعبها 
جـــيـــدًا، والـــتـــي تـــعـــرف مـــــاذا فــعــلــت بـــه في 
الـــعـــقـــود املـــاضـــيـــة، ســـــواء فـــي إطـــــار قمعه 
املباشر وبفجاجة أمنية واستخدام مفرط 
و..  القسري  واالخــفــاء  االعتقال  لسياسات 
إلخ، أو عبر شرذمته وتعزيز االنقسامات 
الفساد  ومــنــظــومــة  والــطــائــفــيــة،  املناطقية 
والــتــنــمــيــة الــوهــمــيــة. الــســلــطــة الــتــي زرعــت 
الــخــوف فــي كــل زاويــــة مــن زوايــــا ســوريــة، 
حتى بات الشعب السوري شعب الخائفن 
ــاز، يـــخـــاف فــــي عـــمـــلـــه، يـــخـــاف فــي  ــيـ ــتـ ــامـ بـ
معيشته.  تفاصيل  كل  في  يخاف  تفكيره، 
كان الخوف حياتنا جميعا. الخوف من كل 
شــيء كــان الــضــابــط الـــذي يــرســم سلوكنا، 
ــن الـــجـــمـــيـــع، الــشــعــب  ــ ــيـــع يــــخــــاف مـ الـــجـــمـ
تنّكل  أن  السلطة،  عليه   

َّ
تنقض أن  يــخــاف 

بــــه، وأن تــحــرمــه لــقــمــة عــيــشــه. والــســلــطــة 
تــخــاف مــن الــشــعــب أن يــفــتــك بــهــا، إذا زال 
عــنــه الـــخـــوف يــومــا واحــــــدًا. لـــم تــكــن هــنــاك 
مستويات للخوف في سورية. كان يضرب 
الـــجـــمـــيـــع وبــــالــــدرجــــة نـــفـــســـهـــا، الـــقـــيـــادات 
ــافــــون، املـــوظـــفـــون  تــــخــــاف، والــــــــــــوزراء يــــخــ
يخافون، ضباط الجيش والشرطة واألمن، 
واملواطنون كلهم كانوا يخافون، إلى الحد 
الــذي أصبح فيه الشعب الــســوري يمارس 
حــيــاتــه بــشــعــائــريــة رتــيــبــة، وكــــأن الجميع 
اسمها  مــعــقــدة،  تمثيلية  فــي  ينخرط  كــان 
ــاة، كــــان الـــســـوريـــون فــيــهــا املــمــثــلــن  ــيـ الـــحـ

واملتفرجن في آٍن.
كان الجميع يعلم أنه يكذب على الجميع. 
الــســلــطــة تــعــلــم أن الــشــعــب يـــكـــذب عــلــيــهــا، 
بــعــواطــفــه الـــتـــي يــبــديــهــا بـــدافـــع الـــخـــوف، 
والــشــعــب يــعــلــم أن الــســلــطــة تـــكـــذب عــلــيــه. 
لــيــزا ويــديــن، هذه  الــرائــعــة،  الكاتبة  حللت 
الظاهرة في كتابها الغني جدًا »السيطرة 
النظام  فاعلية  أن  بينت  حيث  الغامضة«، 
الــســلــطــوي فـــي ســـوريـــة ال تــكــمــن فــقــط في 
املــواطــنــن  ملــراقــبــة  املــتــوفــرة  التكنولوجيا 
ــازاة آخـــريـــن. لــكــن، أيــضــا،  وعــقــابــهــم، ومـــجـ
التي يتم، مــن خالها، تحويل  الــطــرق  فــي 
الـــقـــوة الــقــمــعــيــة إلــــى الـــقـــوة االنــضــبــاطــيــة، 
ــة  ــفــ ــات بــــاغــــيــــة ومــــزيــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ غــــالــــبــــا بـ
النظام  مواطني  تعاون  تتطلب  بــوضــوح، 
وقمعهم  خوفهم  صناعة  في  ومشاركتهم 
والـــحـــد مـــن حــريــاتــهــم وفــــق مـــا تقتضيه 
النظام من وراء خلق هذا  رغبات وغايات 

الخوف.
الـــســـوري شعبا بكامله  الــنــظــام  لــقــد حـــول 
إلـــــى مـــجـــرد كــــائــــنــــات، يــســكــنــهــا الـــخـــوف، 
ــع الـــخـــوف،  ــدافــ وال شـــــيء آخــــــر. تــصــفــق بــ
وترقص في امليادين في مناسبات النظام 
الــتــي يــشــارك فيها املــواطــنــون خــوفــا. كــان 
الخطباء يقولون كاما يعلمون أنه كاذب، 
ويعلمون أن املستمعن يعرفون أنه كاذب. 
وكـــان املــصــفــقــون لــلــكــام الـــكـــاذب يعلمون 
بــدافــع  تصفيقهم  أن  يــعــرف  الــخــطــيــب  أن 

الخوف. 
جـــلـــســـات  إحـــــــــدى  وفـــــــي   ،2010 عـــــــام  ــــي  فــ
االخــتــبــار الــتــي تــجــريــهــا نــقــابــة املــحــامــن، 

نجاة شرف الدين

ــابــــات الـــكـــونـــغـــرس  ــتــــخــ ــاء انــ ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ
ــــحــــدد األكـــثـــريـــة بــن 

ُ
ــركــــي، الـــتـــي ت ــيــ األمــ

الــجــمــهــوريــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، يــدخــل 
ــا، في  الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـــــاراك أوبــــامــ
املرحلة األخيرة من واليته املجددة، وهي 
السنتان املتبقيتان، والتي يطلق عليها 
فـــي أمــيــركــا تــســمــيــة »الــبــطــة الــعــرجــاء«، 
وبداية  الرئيس،  عمل  محدودية  نتيجة 
الــتــحــضــيــرات لــــدى الـــحـــزبـــن، الخــتــيــار 
مــــرشــــح جــــديــــد لــــخــــوض االنــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية في عام 2016. 
ــعـــت شــعــبــيــتــه فــي  ــراجـ أوبـــــامـــــا، الــــــذي تـ
إلى حدودها  الــرأي، أخيرًا،  استطاعات 
ــــدود  ــــت إلـــــــى حــ ــلـ ــ الـــــقـــــصـــــوى، وقـــــــد وصـ
ــة، مـــمـــا جـــعـــل حــتــى  ــ ــائـ ــ ــــن فــــي املـ ــعـ ــ األربـ
املـــرشـــحـــن الــديــمــقــراطــيــن لــلــكــونــغــرس 
ــا مــن  ــوفــ ــه، خــ ــعــ يـــتـــحـــاشـــون الــــظــــهــــور مــ
خسارة مقاعدهم، يصارع، في األسابيع 
األخــــيــــرة، قــبــيــل الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن من 
الــشــهــر الـــجـــاري، مــوعــد تــوقــيــع االتــفــاق 
املبدئي بشأن النووي اإليراني، من أجل 
تحقيق هذا اإلنجاز، الذي يريد أن يشكل 
امللفات  فــي معظم  أن فشل  لــه، بعد  إرثـــا 
الخارجية، ال سيما في ملف املفاوضات 

الفلسطينية اإلسرائيلية.
ــــذي كــــان أول من  الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، الـ
هاتف الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
الــعــام املــاضــي، فــي أثــنــاء وجـــود األخــيــر 
اللحظة  املتحدة، وشكلت هذه  األمــم  في 
بداية اإلعان عن اتصاالت بن الطرفن، 
ــاءات غــيــر معلنة  ــقـ كــانــت قـــد ســبــقــتــهــا لـ
ــا داخـــلـــيـــة  ــغــــوطــ فـــــي ُعــــــمــــــان، واجـــــــــه ضــ
كبيرة مــن الــكــونــغــرس، الـــذي شــن حملة 
كــبــيــرة عــلــيــه، قــادهــا الــلــوبــي املــدافــع عن 
إســـرائـــيـــل، بــتــشــجــيــع ودعـــــم مـــن رئــيــس 
نتانياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي،  الــوزراء 
الـــذي عــمــل علنا ضـــده فــي االنــتــخــابــات، 
ــــي عـــام  ــــي فـ ــنـ ــ ــم خـــصـــمـــه مـــيـــت رومـ ــدعــ بــ
2012، وعـــرقـــل جـــهـــود أوبـــامـــا مـــن أجــل 
وقف  برفضه  الفلسطينين  مــع  الــســام 
االســـتـــيـــطـــان، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي تــوســيــع 
في  ذروتــهــا  وبلغت  الرجلن،  بن  الهوة 

امللف اإليراني.
مــمــا ال شــك فــيــه أن تــوقــيــع أوبـــامـــا على 
اتــفــاق مــع إيـــــران، بــشــأن املــلــف الــنــووي، 
ســيــتــرك تـــداعـــيـــات عـــديـــدة عــلــى وضــعــه 

حــظــيــت، فـــي الــعــامــن املــاضــيــن، بــانــتــبــاه 
إقــلــيــمــي خــــاص، وســانــدتــهــا دول الــثــورة 
أن تشكلت  املنطقة، وأنها ما  املــضــادة في 
، ابتداًء، من عشرة نواب غادروا 

ً
 نيابية

ً
كتلة

أحــــزابــــهــــم، حـــتـــى اســـتـــطـــاعـــت فــــي غــضــون 
 
ً
 ومهمة

ً
هذين العامن أن تصبح قوة غالبة

 فــي تــونــس، عــنــدمــا انــخــرط فيها 
ً
ــة ــ ووازنــ

كثيرون من بقايا حزب التجمع الدستوري 
املــنــحــل، ورجـــال مــال وأعــمــال ومحافظون 
ولــيــبــرالــيــون مـــن أهـــل الـــهـــوى الــبــورقــيــبــي 
وأنصار لنظام زين العابدين بن علي، مع 
أسماء حقوقية ونقابية، في تشكيلٍة وجد 
جاذبيٍة  بعض  التونسي  الجمهور  فيها 
تنزع إلى توفير حالة أمان، ربما متوهمة 
ومتخيلة، في أتون االستقطاب السياسي 
بــن فــاعــلــيــاٍت عــلــمــانــيــٍة فــي الــبــلــد وحــركــة 
النهضة اإلسامية. وما تبّدى، في غضون 
الــعــامــن املـــاضـــيـــْن، أن الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة 
فــي املــنــطــقــة، الــتــي تــخــوض حــربــا معلنة، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة ومــصــر تــحــديــدًا، ضد 
ــــام الــســيــاســي، وضـــد نــزوعــات  تــيــار اإلسـ
واالســتــبــداد  الفساد  مــن  التحررية  الــثــورة 
والــتــســلــط فــي الــبــاد الــعــربــيــة، وجـــدت في 
حــالــة »نــــداء تــونــس« عــونــا مهما فــي هــذه 
الــحــرب. على أن التأشير إلــى هــذا األمــر ال 
يعني التعمية على بديهّية أن هذه الحركة 
الناشئة، في أول بلدان الربيع العربي، ما 
كان لها أن تقوى، وأن تجد لها في بيئاٍت 
تونسية عــريــضــة قــبــواًل واضــحــا، لـــوال أن 
قوى اليسار وتمثياته، املدنية والحزبية، 
الثوري  النهوض  حالة  تثمير  في  أخفقت 
والشرائح  والــطــاب  الشباب  قطاعات  بن 
االجــتــمــاعــيــة مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى ومــن 
دونها، وآثــرت االشتباك مع حالة اإلسام 
السياسي، صدورًا عن مخاوف وتوّجسات 

فــي مــنــصــبــه، املــؤقــت )بــحــســب التوصيف 
ــــدت مــاحــظــاٌت في  ــتـــوري(، وإن ُوجـ الـــدسـ
هـــذه املــســألــة وتــلــك. وإذ تعبر تــونــس إلــى 
استحقاق االنتخابات الرئاسية، بعد أيام، 
فإن األوضح أن املعركة ليست بن شخص 
هذا املرشح أو ذاك، بل بن التمثيل الظاهر 
لقوى الثورة املضادة، في غير اسم من بن 
الثورة  املرشحن، والتمثيل الظاهر لقوى 
التونسية، بتوجهاتها وآمالها. والبّن في 
 دؤوبا محموما، تنشط فيه 

ً
املشهد أن عما

إقليمية ودولــيــة، عربية وأجنبية،   
ٌ

أطــراف
مــن أجـــل كــســر مــســار تــونــس إلـــى االتــجــاه 
ــد، ملــا  ــ ــــوزيـ ــه ثــــــوار ســـيـــدي بـ الــــــذي جـــهـــر بــ
أشعلوها، وأقلقت زين العابدين، وجعلته 
التونسين من  يرتعش، وهو يرى جموع 
 
َّ
أن تعلنها في وجهه  قرطاج،  نوافذ قصر 

عليه أن يرحل. 
رحــل املــذكــور، غير أن تعبيراٍت في نظامه 
لم ترحل، تــوارت بعض الوقت، ثم وجدت 
مــنــافــذ جـــــّددت فــيــهــا حـــضـــورهـــا، فــأخــذت 
م التظاهرات، وتقيم 

ّ
تعقد املؤتمرات وتنظ

واجــهــات حزبية ومــدنــيــة، مــن أجــل تلوين 
مطلوبة  مقبولية  تيسر  بكيفياٍت  نفسها 
لهم. ولــم يكن مطلوبا اجتثاث هــؤالء، وال 
وخــبــرات  كــفــاءات  ففيهم  منهم،  التخلص 
فــي حــقــول ومــيــاديــن غــيــر قليلة، ولـــم يقل 
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــيــــاديــــي حــ ــــن قــ ذلــــــك أحــــــد مـ
وحـــزب املــؤتــمــر مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة، وال 
التونسية، إال  الثورة  غيرهما من عناوين 
ــئـــك، وبعضهم  أن اســـتـــقـــواء رمــــوز مـــن أولـ
لــــم يـــعـــد يـــــرى حــــرجــــا فــــي إشــــهــــار رفــضــه 
الجديدة  السياسية،  وتمثياتها  الــثــورة 
ــــم يـــعـــد ُيـــخـــفـــي تـــحـــركـــه مــن  ــقـــديـــمـــة، ولـ والـ
أجـــل اســـتـــرداد مــواقــع نــفــوذ ومــصــالــح في 
الباد، صارت في مطارح أخرى في سياق 
ــر. وألن حــســاســيــة الـــوضـــع الـــعـــام، في  ــ آخـ
هـــذه األيـــــام تــحــديــدًا، غــيــر هــّيــنــة املــقــاديــر 
 
ٌ
الرئاسيات جولة فــإن معركة  تــونــس،  فــي 

ــن ال  ــذيــ ــؤالء، والــ ــ ــ مــرتــقــبــة فــــي مـــكـــاســـرة هـ
إلــى أن  نفتئت على الحقيقة إذا ما ذهبنا 
»نــــداء تــونــس« هــي اإلطــــار الــحــركــي الــذي 
يجدون فيه املطرح الدافئ لهم. وألن األمر 
كذلك، في صورته العامة، فإن توافق القوى 
الــديــمــقــراطــيــة والـــثـــوريـــة عــلــى شــخــصــيــٍة 
واحدة، إلسنادها في هذه الجولة الشديدة 
وغاية  مــلــّحــا،  مطلبا  يصبح  الحساسية، 
فــي محاولة وجيهة  بها،  اإلســـراع  يحسن 
ــــل صــــد كــل  وشـــجـــاعـــة ومــــســــؤولــــة، مــــن أجـ
هــذه املــخــاوف التي مــا عــاد التعبير عنها 
هــمــســا، عـــن مــــؤشــــرات إلــــى وقـــــوع تــونــس 
فـــي لـــون مــحــّســن مـــن الــتــســلــط الــســيــاســي، 
عندما يستأثر لون أحادي، ذو صات غير 
الــخــافــيــة بــمــرجــعــيــات بــن عــلــي، بالسلطة 

والحكم والقرار. 
ــد، حــيــث  ــيـ ــعـ ــع املـــــاحـــــظ، ومــــــن بـ ــــن مــــوقــ مـ
شــــواطــــئ الـــخـــلـــيـــج فــــي املــــشــــرق الـــعـــربـــي، 

نعاين املعركة بعن عربية، تلحظ النشاط 
ــمـــي إيــــــــاه، والــــــــذي يـــــــدأب مــــن أجـــل  ــيـ ــلـ اإلقـ
الــســبــســي لــيــكــون إلـــى جــــوار الــســيــســي في 
القاهرة، فيكونا العنوانن األبرزين لنجاح 
الــثــورة املــضــادة فــي بــلــدي الــربــيــع العربي 
ــر، بـــالـــتـــنـــويـــعـــْن  ــ األولـــــــــــْن، تــــونــــس ومـــــصـ
املكشوفْن، املدني املنتخب في بلد محمد 
الــبــوعــزيــزي، والــعــســكــري )املــنــتــخــب؟( في 
بلد أبهجت العرب حشود ميدان التحرير 
ــي الـــــذي أعـــلـــن، مـــن منصة  ــ ــرزوقـ ــ فـــيـــه. واملـ
أزيــد  قبل  املتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية 
من عــام، وجــوب اإلفــراج عن محمد مرسي 
فــي مصر ليس إخــوانــيــا، وال قــرابــة تصله 
أنــه كــان يصدر،  بــاإلســام السياسي، غير 
بالديمقراطية  قناعته  ذاك، عن  في مطلبه 
ـــة، ويـــتـــوّجـــه إلــــى الــجــمــهــور الــعــربــي 

ّ
الـــحـــق

الــعــريــض، وليس فــي تونس وحــدهــا، بأن 
القوى واألنظمة والتشكيات التي تحارب 
الــربــيــع املــنــشــود واملــشــتــهــى لــيــســت هّينة 
املالية  اإلمــكــانــات،  ضعيفة  وال  األســلــحــة، 
اإلعامية،  وكــذا  أيضا،  والعسكرية  منها، 
وأن حبس محمد مرسي بالتهم السخيفة 
ــاح هـــذه  ــجــ ــــن حـــــــــوادث نــ إيـــــاهـــــا، واحـــــــد مـ

األسلحة. 
ال تحتاج نخبة تونس الوطنية إلى درٍس 
 تغشانا، نحن في 

ً
مــن أحــد، غير أن بهجة

املستباح بحسب وصف  الــعــربــي،  املــشــرق 
ــان غـــلـــيـــون، ونـــحـــن نتملى  ــرهـ أســـتـــاذنـــا بـ
الطيب في تونس، تجعلنا ننتظر  املشهد 
نـــجـــاح هــــذا الــبــلــد وشــعــبــه وقــــــواه الــحــيــة 
ــاٍر عــســيــٍر مــرتــقــب يــــوم الــثــالــث  ــبـ ــتـ فـــي اخـ
الــجــاري، ال مجازفة  الشهر  والعشرين في 
في الزعم أن عنوان النجاح اسمه املنصف 
املــرزوقــي وعــنــوان اإلخــفــاق اسمه الباجي 

السبسي.

ــــوان املــســلــمــن، عــبــد الــفــتــاح السيسي.  اإلخـ
أوقـــــع الـــثـــانـــي نــفــســه فـــي املـــتـــاعـــب، عــنــدمــا 
تــنــاول قضية وفـــاة مــواطــنــة مــصــريــة على 
 
ً
إدخــالــهــا، متسائا رفــض  بــاب مستشفى، 

قام  املعنية. كاهما  الـــوزارة  عــن مسؤولية 
البسيط للصحافة:  التعريف  بما يقتضيه 
طرح السؤال. في عهد تكميم األفواه بحجة 
ــم يـــعـــد هـــــذا الــتــقــلــيــد  ــة اإلرهــــــــــاب، لــ ــاومـ ــقـ مـ

البديهي في ممارسة املهنة مسموحا.
ال يــمــكــن الـــحـــديـــث، الــــيــــوم، فــــي مـــصـــر عــن 
»قـــمـــع« لــلــصــحــافــة بــاعــتــبــار أنـــهـــا، أو على 
بضرورة  سلمت  العظمى،  غالبيتها  األقــل 
إلـــغـــاء وجــــودهــــا. لــيــس هــنــالــك فـــي مــصــر، 
ــاب فــحــســب. إنــهــا،  ــ الـــيـــوم، حـــرب عــلــى اإلرهـ
أيضا، حرب على املعرفة، على حق املواطن 
بــاالطــاع على مابسات مــا يــجــري حوله، 
وحقه في محاسبة املسؤول، عندما يرتكب 
خطأ. إنها حــرب على حــق املــواطــن برواية 
ال  العالم،  على  ومنفتحة  متنوعة  إعامية 
تجعله في هوس عدائي مع اآلخر، باعتبار 
ــــر فـــي الـــداخـــل أو فـــي الــخــارج  أن هــــذا اآلخـ
مــصــدر دائـــم للخطر. إنــهــا حـــرب عــلــى حق 
لــة الــنــظــام، عــنــدمــا يرتكب  املـــواطـــن بــمــســاء
التعسفية  االعــتــقــاالت  مــن حجم  انتهاكات 
ــنـــار عــلــى مــتــظــاهــريــن  ــــاق الـ بــــــاآلالف، وإطــ
ــن، أو تــوقــيــفــهــم  ــ ــريـ ــ ســـلـــمـــيـــن، وســــجــــن آخـ
اعـــتـــبـــاطـــا، ملــــجــــرد مــطــالــبــتــهــم بــحــقــوقــهــم 
ــريـــن فـــي ســجــون  ــة، واخـــتـــفـــاء آخـ ــيـ ــاسـ األسـ
سرية، بدعوى أنهم إرهابيون، وقمع طاب 
الـــجـــامـــعـــات ملـــجـــرد تــظــاهــرهــم داخـــــل حــرم 
الــجــامــعــة، وإلــــى مـــا هــنــالــك مـــن انــتــهــاكــات 
يومية.... إنها حرب على حق املواطن العادي 
في سيناء، بالسؤال عن سبب تهجيره من 
االعتباطية  واالعــتــقــاالت  وتــدمــيــره،  منزله 
فـــي الـــقـــرى وأعـــمـــال الــتــعــذيــب املــشــيــنــة في 
حـــق مــدنــيــن عــــزل، كــمــا أظــهــرتــهــا شــرائــط 
ــام الــحــديــث عن  »يــوتــيــوب«، تــداولــهــا اإلعــ

لنيل اإلجــــازة فــي املــحــامــاة، كـــان املحامي 
ــذي يـــخـــوض االخـــتـــبـــار عــضــوًا  ــ املـــتـــمـــرن الـ
في مجلس الشعب. سألته يومها بما أنك 
بــرملــانــي، فــمــن يــمــلــك ســلــطــة الــتــشــريــع في 
، ثــم إلــى  ســـوريـــة؟ وبــعــد صــمــت، نــظــر إلــــيَّ
الحضور، ورد مبتسما: لن أجيب على هذا 
السؤال. خاف أن يكون السؤال فخا يقوده 
إلى الحديث عن الصاحيات االستثنائية 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي الـــتـــشـــريـــع. هــذا 
بــرملــانــي يــفــتــرض أن درجـــة خــوفــه أقـــل من 
عن  متميزة  لديه وضعية  وأ،  مــواطــن،  أي 
غيره، وإمكانية التعبير، أو على األقل نقل 
البعض من الحقائق. لكن، في سورية كلما 
عــلــت رتــبــة األشـــخـــاص زاد خــوفــهــم أكــثــر. 
السلطة يعفيهم من  مــن  االقــتــراب  لــم يكن 

الخوف، بل على العكس تماما. 
وفـــي عـــام 2010، وكــنــت أتــرافــع فــي إحــدى 
الــدعــاوى أمــام محكمة الجنايات في ريف 
دمـــشـــق، طــلــبــت مـــن رئــيــس املــحــكــمــة طلبا 
رئيس  مــع  تحقيق  بفتح  يتعلق  عــارضــا، 
فــرع األمــن السياسي. رفــض قبول الطلب، 
وبعد جــدال معه، صــرخ بــي، وأمــام جميع 
الــحــضــور، إذا كــنــت تــظــن نــفــســك شــجــاعــا، 
فــــــاذهــــــب، وقـــــــل هـــــــذا الـــــكـــــام أمــــــــام األمـــــن 
املوضوع.  هــذا  السياسي، وال تورطنا في 
سكت خوفا، ألن حجته كانت قاطعة. كنا 
كائنن يسكننا الخوف، قاضيا ومحاميا، 

لم يستطع أحدنا أن يتجاوز خوفه. 
عـــام 2011، اختلت  مــن  آذار  ــارس/  مــ وفـــي 
مــــوازيــــن الـــخـــوف عــنــد الـــســـوريـــن، فــقــدوا 
خــوفــهــم أو تــــجــــاوزوه، خـــرجـــوا لــيــتــحــّدوا 
والذي  منهم،  الخائف  النظام  النظام،  هذا 
مـــارس أقــصــى درجــــات الــوحــشــيــة، تعبيرًا 
عــن خــوفــه. استمر الــســوريــون، على الرغم 
ــادوا إلى  مــن الــقــتــل، فــي التظاهر، ألنــهــم عـ
املــرة، يخافون  الخوف مجددًا. كانوا، هذه 
انتقام النظام، إذا ما فشلت الثورة، إذا ما 
توقفوا عن التظاهر. فبعد أن أغرق النظام 
نفسه والــوطــن في بركة الــدم، لم يعد أحد 
ــــادرًا عــلــى الـــتـــراجـــع. الــشــعــب ال يــمــكــن أن  قـ
حال  في  سيدفعها  التي  فالكلفة  يتراجع، 
تــوقــفــت الـــثـــورة ســتــكــون أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
ــثــــورة. والـــنـــظـــام، أيــضــا،  كــلــفــة اســـتـــمـــرار الــ
أغلق جميع األبــــواب، ولــم يعد قـــادرًا على 
ــع. وصـــــل الــــطــــرفــــان إلـــــى الـــحـــدود  ــراجــ ــتــ الــ
الـــقـــصـــوى. كــنــا جــمــيــعــا كــمــن يـــركـــب على 
دراجـــــة هـــوائـــيـــة، ســيــبــقــى جــالــســا عــلــيــهــا، 
مـــا دام يـــتـــحـــرك، فـــــإذا تـــوقـــف ســيــســقــط ال 
الحقيقة  هـــذه  يـــدرك  الجميع  كـــان  مــحــالــة. 
وهـــي أن أي طـــرف ســيــتــوقــف عــن الــحــركــة 
سيكون مصيره السقوط. هو الخوف الذي 
يدفعنا لــاســتــمــرار، الــخــوف مــن االنــتــقــام 

الكونغرس سيبقى  الداخلي، ألن موقف 
معارضا، كما سيؤدي الى توتير جديد 
فـــــي الــــعــــاقــــة مـــــع الـــحـــلـــيـــف األســــاســــي 
ــات املـــتـــحـــدة فـــي الـــخـــلـــيـــج، وهـــي  ــلـــواليـ لـ
تم  لــو  حتى  السعودية،  العربية  اململكة 
للمملكة  الــازمــة  التطمينات  كــل  إرســـال 
بـــشـــأن أمــــن الــخــلــيــج، وضـــمـــان الــنــفــوذ، 
وإطاعها على ورقة االتفاق بتفاصيله، 
والتي تحدد البنود بامللف النووي فقط، 
من دون البحث في الشأن السياسي في 

املنطقة والنفوذ اإلقليمي.
تحديات عديدة تواجه الرئيس األميركي 
فــــي الـــســـنـــتـــن املـــقـــبـــلـــتـــن، وهـــــو يـــواجـــه 
في  الجديدة  الحرب  في  دخوله  مخاطر 
الدولي  التحالف  عبر  وســوريــة،  الــعــراق 
ــة اإلرهـــــــــاب، وفـــي  ــهـ ــقــــوده ملـــواجـ الــــــذي يــ
مــقــدمــتــه داعــــش، وحـــدد املــرحــلــة األولــيــة 
لــهــذه الــحــرب بــثــاث ســـنـــوات، والــخــوف 
من تمدد اإلرهاب بوجود 16 ألف مقاتل 
وسورية،  الــعــراق  في  موجودين  أجنبي 
وهو على الرغم من رفضه دخــول إيران 
فـــي الــتــحــالــف، إال أنـــه أبــــدى مـــرونـــة في 
الحوار، وكان قد سمح سابقا بلقاء معلن 
واحد، من خال مبعوثه، وليم بيرنز، مع 
املسؤولن اإليرانين، تم البحث فيه في 
مــواجــهــة داعــــش، وتــراجــع بــعــده نتيجة 
املعارضة الشديدة من الداخل األميركي، 
ـــن األوروبــــــيــــــن، وفـــــي مــقــدمــتــهــم  كـــمـــا مـ
أن  إال  الخليجين،  إلـــى  إضــافــة  فــرنــســا، 
اســتــمــرار املـــعـــارك والـــضـــربـــات، ووجـــود 
إيـــران فــي الــعــراق، إلــى جــانــب حلفائها، 
حــتــى بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
بقيادة حيدر العبادي، واستبعاد نوري 
املالكي، سيجعل إمكانات الحوار مجددًا 

ممكنة، ال سيما بعد توقيع االتفاق.
أوباما، وعلى الرغم من وضعه الضعيف 
ــا بــتــوقــيــعــه  ــ داخـــلـــيـــا، يـــريـــد أن يـــتـــرك إرثـ
ــا تـــاريـــخـــيـــا مــــع إيـــــــــران، وهـــــو مــا  ــ

ً
ــاق ــفــ اتــ

ســيــحــدد الــهــنــدســة األمــنــيــة فـــي الــشــرق 
األوســـــــــط، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــفــاصــيــل 
وتـــعـــقـــيـــدات تــنــفــيــذ هــــذا االتــــفــــاق، الـــذي 
التي  الشلل  بحالة  بالضرورة،  سيتأثر، 
التي  العرجاء«،  »البطة  مرحلة  تشكلها 
ومهما  املقبلتن،  السنتن  فــي  يعيشها 
كانت النتائج، فإن مرحلة ما قبل االتفاق 
لــن تــكــون كــمــا بــعــده، ال عــلــى أوبـــامـــا، ال 

على إيران، وال على املنطقة.
)اعالمية لبنانية(

لديها، ما أشغل التونسين، بعض الوقت، 
فــي هــذا االستقطاب، والـــذي كــان واردًا أن 
يــمــضــي إلــــى درجــــــاٍت ســفــلــى مـــن اإلنـــهـــاك 
الــســيــاســي والــتــوتــر الـــعـــام، لـــوال أن رمـــوزًا 
 فــي الــثــورة الــتــونــســيــة، وفـــي مــواقــع 

ً
ــة وازنــ

وتحظى  امليدانية،  الفاعلية  فــي  الــصــدارة 
بــاحــتــرام قــواعــد شعبية عــريــضــة، رّجحت 
خيار الوفاق والتوافق، وأبعدت الباد عن 
لنا  ذن، 

ْ
ولــيــأ أمكن.  ما  والتشنج،  املكاسرة 

إننا، نحن  القول  في  التونسيون،  إخوتنا 
إخــوتــهــم املــشــارقــة، وجــدنــاهــم محظوظن 
ــــت عــلــى  ــنـ ــ ــة، راهـ ــبـ ــيـ ــٍة طـ ــيـ ــاسـ ــيـ بـــنـــخـــبـــٍة سـ
املــشــتــرك، وآثــــرت تــونــس عــلــى الفصائلي 
والحزبي، وذهبت باتجاه الجوهري على 
الــعــابــر، وانــحــازت إلــى الــثــورة باعتبارها 
التحقق،  دائــمــا قيد  أن تظل  يــلــزم  أشــواقــا 
وعملت من أجل الحؤول دون تسلل الثورة 
ــادة، بــعــنــاويــن مــتــنــوعــة، إلــــى جسد  املــــضــ
الــحــالــة الــتــونــســيــة الـــواعـــدة، والــتــي بـــدأت، 
ُبــعــيــد إطـــاحـــة بـــن عــلــي وهــــروبــــه، تمرينا 
مع  ويشتبك  الــحــريــة،  يختبر  ديــمــقــراطــيــا 

استحقاقاتها بمسؤولية وجدارة. 
وأدرى  بـــشـــعـــابـــهـــا،  أدرى  تــــونــــس  أهـــــــل 
بــكــثــيــريــن مــــن هـــــذه الــنــخــبــة الـــتـــي ُيـــشـــار 
إلــيــهــا هــنــا، ويــجــوز لــهــم أن يـــؤثـــروا فانا 
ن على 

ّ
عــلــى فـــان، ويــحــّبــذوا خــيــارات عـــا

ن. وال تـــغـــادر هــــذه الــســطــور 
ّ

ــارات عـــــا ــيـ خـ
صحيح القناعات إذا ذهبت إلى أن رئيس 
املــرزوقــي، واحــد من  املنصف  الجمهورية، 
املؤمنة حقا  التونسية،  النخبة  تلك  خيرة 
بوجوب مضي بادها إلى مقاصد ثورة 17 
ديسمبر )أو 14 جانفي(، من دون ارتداداٍت 
الـــوراء، ولــو كانت العثرات واملعيقات  إلــى 
والــصــعــوبــات غير هــّيــنــة. وقــد دلــل الرجل 
عــلــى خـــيـــاره هــــذا فـــي أدائـــــه مــســؤولــيــاتــه، 

تعذيب دموي على يد قوى األمن، في إطار 
طويلة...  والقائمة  هــنــاك،  الجيش  عمليات 
ليس مــقــدم »الــتــوك شـــو«، وائـــل اإلبــراشــي، 
مدافعا عن حقوق اإلنسان، وال هو معارض 
للنظام. ما قام به أنه طرح سؤااًل عن سبب 
وفـــــاة مـــواطـــنـــة مــصــريــة لـــعـــدم تــلــقــيــهــا أي 
معونة طبية، هو أبسط ما يفترض أن يقوم 
به أي صحافي: أن ينقل معاناة الناس، وأن 
املسؤول،  في محاسبة  لسان حالهم  يكون 
ــل مــحــاولــة مــحــاســبــتــه. ولــعــل  ــ أو عــلــى األقـ
اإلعــام املصري، في تنازله عن هذه املهمة 
البديهية، اكتشف مهمة جديدة له، تختصر 
للشعب،  املجاني  »الوطني«  باملخدر  دوره 
ليواصل طريقه صامتا وسعيدًا بما تحمله 
لــه سياسات مكافحة اإلرهـــاب كــل يــوم من 
صــفــعــات جــديــدة. لــعــل الــوســيــلــة اإلعــامــيــة 
»التوعية«  بمحاولتها  حــق،  على  املصرية 
حول »أهمية« القضاء العسكري. ولكن، قد 
يــكــون فــعــل الــتــوعــيــة األكــثــر جـــدوى حاليا، 
وفـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف الــبــائــســة التوعية 
حول »أهمية« إغاق وسائل اإلعام نهائيا، 
ــا مــقــتــصــرًا عــلــى قــرع  ــ عــنــدمــا يــصــبــح دورهـ

مزعج لطبلة جوفاء. 
)باحثة لبنانية(

مـــن الـــقـــســـوة والـــوحـــشـــيـــة. حــتــى املــنــاطــق 
املحررة خرجت عن سيطرة النظام، لكنها 
لــم تــخــرج عــن خــوفــهــا، وإن أصــبــح مصدر 
ــي زيــــــــارة رســمــيــة  ــخــــوف شــيــئــا آخــــــر. فــ الــ
لــلــرقــة فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان مـــن عــــام 2013 
بهدف إجراء انتخابات في محافظة الرقة، 
املحافظة،  يــديــر  محلي  مجلس  النــتــخــاب 
بــعــد خــروجــهــا عــن ســيــطــرة الــنــظــام. وفــي 
صــــاة الــجــمــعــة فـــي أحــــد مــســاجــد الـــرقـــة، 
عربية  وبلغة  اإلمـــام خطيبا مصريا،  كــان 
الديمقراطية  كــان يتحدث عن كفر  رديــئــة، 
ــات. يـــومـــهـــا تــحــدث  ــابــ ــخــ ــتــ ــــوت االنــ ــاغـ ــ وطـ
بكام مضحك، بل يمكن أن نقول إنه يثير 
البكاء أكثر. قال بالحرف »إن الديمقراطية 
اخــتــرعــهــا جـــان جـــاك روســـو الـــذي اعــتــرف 
بــأنــه يــمــارس الـــشـــذوذ الــجــنــســي مــع جــان 
بـــول ســـارتـــر«. هــكــذا قـــال عــلــى املــنــبــر، كــان 
املسجد مليئا باملصلن، أطباء ومهندسن 
وأساتذة وغيرهم، وأغلبهم يعرف أن بن 
روســو وســارتــر أكثر من مائة عــام. نظرت 
إلـــى املــحــيــطــن بـــي، كـــان الــجــمــيــع يخفض 
رأسه بصمت. وعندما خرجنا من املسجد، 
ســألــت مــديــر األوقـــــاف، وهـــو شــيــخ جليل، 
الجاهل  هــذا  أن يكون  توافقون على  كيف 
خطيب جمعة في مدينتكم. نظر إلّي وقال 
الــنــصــرة، وال نستطيع أن  إنـــه مـــن جــبــهــة 
نقول لهم شيئا، ألنهم باتوا الحكام الجدد. 
كان الخوف يسكنه، كما كان يسكن جميع 

املصلن.
لـــم يـــفـــارق الـــخـــوف الـــســـوريـــن، حــتــى بعد 
منطقٍة،  من  أكثر  وفــي  عنهم.  النظام  زوال 
خــرجــت عــن ســيــطــرة الــنــظــام، كـــان الــخــوف 
ــذي يــرســم تــصــرفــات الـــنـــاس فــيــهــا..  هـــو الــ
يطيلون لحاهم، بسبب الخوف.. يقصّرون 
ثــيــابــهــم بــســب الــــخــــوف.. يــصــلــون بسبب 
الخوف  بسبب  أيــضــا،  ويقتلون،  الــخــوف، 

الذي ياحقنا في كل مكان.
رأيــــت بـــأم عــيــنــي شــبــانــا رائـــعـــن، خــرجــوا 
ضــد فــســاد الــنــظــام، تــظــاهــروا فــيــمــا سبق 
ــنـــاطـــق  ــاص. لــــكــــن حــــكــــام املـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ تــــحــــت الـ
الــجــدد اضــطــروهــم للخروج خــارج الباد. 
رأيتهم وهم يعملون في مؤسسات تابعة 
لــلــمــعــارضــة، فـــي عــنــتــاب وفـــي اســطــنــبــول. 
كانوا يحدثونني بألم عن مظاهر الفساد 
التي تعصف بهذه املؤسسات. لكنهم، في 
هــــذه املـــــرة، ال يــســتــطــيــعــون الــتــظــاهــر، وال 
رفـــع الـــصـــوت، ألنــهــم يــخــشــون أن يــفــقــدوا 
مـــصـــدر رزقــــهــــم، وأن يــصــبــحــوا مــشــرديــن 
فــــي شـــــــوارع غــــــازي عـــنـــتـــاب واســـطـــنـــبـــول. 
يمنعنا من  ألــســنــتــنــا،  يلجم  الــخــوف  عـــاد 
الكام، وربما كانت هذه املفارقة هي األكثر 
ــــوارع املـــدن  غـــرابـــة. شــجــعــانــا كـــانـــوا فـــي شـ
ــة، يـــتـــظـــاهـــرون تــحــت الـــرصـــاص،  ــوريـ الـــسـ
اآلن، يخافون من سلطة موهومة،  لكنهم، 
أنــه سلطة. وكــأن  مــســؤول متوهم  يملكها 
ــن فـــصـــول املــســرحــيــة  ــا يـــحـــدث فـــصـــل مــ مــ
ــلــــه ونــــــــوس »طـــقـــوس  ة لـــســـعـــد الــ الــــنــــبــــوء
اإلشــارات والتحوالت«. ال شيء ثابتا، وال 
شـــيء كــامــا ســـوى الـــخـــوف. الــخــوف تــوأم 
السورين الذي لم يفارقهم، حتى اللحظة، 
وكأنه قدرهم. ولن نستطيع، كسورين، أن 
مــادام  نــؤســس مجتمعا،  وأن  ــة،  دولـ نبني 
لن  للمستقبل  عــبــورنــا  يــســكــنــنــا.  الــخــوف 
يكون إال إذا تخلصنا منه، أيا كان مصدره.
)رئيس حزب الجمهورية السوري(

تونس... مع المرزوقي في صّد الثورة   المـضادة

مصر: اإلعالم مخّدرًا وطنيًا مجانيًا

الخوف توأم السوريين

اتفاق البطة 
العرجاء

المرزوقي من خيرة 
النخبة المؤمنة 

بوجوب المضي إلى 
مقاصد الثورة 

»لم يعد هنالك ما 
يفاجئ في التدهور 

المريع لإلعالم 
المصري

السلطة تعلم أن 
الشعب يكذب عليها 

والشعب يعلم أن 
السلطة تكذب عليه

آراء

ميشيل كيلو

من العبث العمل وبــذل أي جهد لتحقيق أي هدف من أهــداف الشعب السوري، 
ما دامت خالفات املعارضة السورية مستحكمة، وانقسامات االئتالف ضاربة 
ويومية. ومن غير املجدي إطالقا الجري وراء أوهــام االنتصار على النظام، إن 
بقي هو موحدا ومعارضوه مشتتني محتربني، تناقضهم الرئيس بينهم وليس 
معه. وليس صحيحا ما يقال حول مسؤولية النظام عن تخلف املعارضة وفوات 
سياساتها، داخل االئتالف وخارجه، إذ من غير املنطقي واملقبول تحميل النظام 
املسؤولية عن اوضاع املعارضة بعد مرور اربعة اعوام على ثورة شعبية عارمة 
آلة قتل وقمع منظمة عرفها  اعتى  الراسخات في وجه  الجبال  صمدت صمود 
تاريخ العرب القديم والحديث، غير أنها لم تكن كافية لتوحيد مواقف وآراء نيف 
واحدة  إلى  وانقساماتهم  تمثيلها، حولتهم خالفاتهم  يدعون  ومائتي شخص 
من نقاط ضعفها الرئيسة، بعد ان فشلت جميع الجهود في تقريبهم بعضهم 
من بعض، ونجحوا بامتياز في نقل صراعاتهم العبثية إلى األرض، مع ما ترتب 

عليها من نتائج وخيمة اهمها اثنتان:
وتفتيت  املفككة،  صفوفها  تمزيق  فــي  يمعنان  متجدد  وفــشــل  عــام  ضــيــاع   -
جهودها املفتتة، وزيادة تضحيات شعب فقد كل شيء، يتناقص عائد نضاله 
السياسي والعسكري باضطراد، ويسهم في تغييب أي دور مؤثر للمعارضة، 
ويحتجز  أزمـــة ســوريــة  يــديــر  خـــارج  على  فــرض مصالحها  بواسطته  يمكنها 
نضال شعبها، دون ان يجد ما او من يحول بينه وبني التالعب بمصيرها، او 
يكبح تصميمه على تصفية حساباته اإلقليمية والدولية املتشعبة واملعقدة بدماء 

بناتها وابنائها.
يــرى فــي املعارضة شريكا، ســواء في  لــم يعد  - موقف عربي واقليمي ودولـــي 
حرب ام في سلم، يتناقص احترامه لها ويتراجع اعترافه بضروة العمل معها، 
داخلها  من  بدائل  عن  يبحث  وشــرع  السوريني،  لتمثيل  أهليتها  فقدت  أن  بعد 
وخارجها كي يتحالف معها في املعركة ضد االرهاب، يقال ان موقعة عني العرب 
شرعت ترشح جماعة اوجــالن من كرد سورية للعب هذا الــدور، بينما عجزت 
آالف املعارك التي خاضها الجيش الحر، عن جعله يلقى حظوة كهذه، حتى بعد 
أن بدأت أميركا والدول الغربية تدربه وتسلحه، وخاض معارك كبيرة جدا بجميع 

معايير الحرب واملقاومة. 
خالل هذه الفترة من عمر الثورة، لم تتوقف أميركا وروسيا عن تقطيع املعارضة 
السياسي،  الحل  باسم  تــارة  بها،  التالعب  وعــن  متباينة  إلــى جهات  واملــقــاومــة 
وطورا بحجة الرغبة في إنهاء الصراع على سورية، الذي ال شك في أن واشنطن 

هي أكثر من افاد ويفيد وسيفيد منه. 
القريبة منها بصورة يومية. ومع ذلك، ال  العسكرية  والقوى  املعارضة  تتراجع 
نراها تبذل اي جهد لتخطي انقساماتها، وال تخجل من حقيقة أن اربعة اعوام 
من القتل والدمار لم تكن كافية لدفعها إلى بلورة حد ادنى من املشتركات تحيد 
املضحي واملعرض  الشعب  قليال عن حقوق  ولو  بواسطته خالفاتها وتبعدها 

لظلم مزدوج: من النظام ومنها. 
كتب  مسرحية  فــي  أنــه  يعتقد  لالئتالف  العامة  للهيئة  اجتماعا  يحضر  ومــن 
اونيل، تختبر احداثها قدرة جماعات  أو اوجني  العبثي صمويل بيكيت  نصها 
بانقساماتها،  االستمتاع  وعلى  كل شــيء،  حــول  أبــداع خالفات  على  متناحرة 
وينسى انه في اجتماع سياسي لجهة تنتمي إلى شعب واحد تزعم أنها مسؤولة 

عن مصيره.
في أجــواء كهذه يشعر املــرء بعبثية قول أو فعل أي شــيء، ويفقد ثقته بقدرته 
على تغيير أو تحسني أي شيء. وال يبقى له غير ما يقال في الجنازات ومجالس 

العزاء: ال اله اال الله، وال حول وال قوة إال بالله.

أحمد عمر

إكسير داعش: يرّجع الغايب، يغسل األموال، يطيل عمر االستبداد، ويجعل إسرائيل 
أمًا بالرضاعة. يا أبا الطرّماح.

أظــن وأعــتــقــد، وأنــا فــي كامل قــواي العقلية، أّن داعـــش، اآلن، تباع فــي غــرز مصر 
ومقاهيها، كنوع من أنواع الكيف، ولعله أقواها بعد نانسي وأوباما. »صنف داعش« 
يسطل من أول نفس. لم تعد القوى العقلية كاملة في هذا الزمن، فقد غدونا ناقصي 
عقل ودين، ليس بسبب الفنت، التي تتساقط علينا كقطع الليل املظلم، وإنما بسبب 
ناقصات العقل والدين و.. الثياب الالتي يسلنب ذا اللب حتى ال حراك .. ولي صديق 
يجاهر بما في نفسه من أشواق ولوعات، كلما رأى ناقصة عقل ودين وثياب، تأّوه 
وقال: يا داعــش.. الطرف. سألته، مرة، عن الطرف ما هو: فقال هو النساء! وأظن، 
أيضًا، أن مذيعي مصر )أسر قائد األسطول السادس، تفتيش كيري،...( يتعاطون 

»داعش«!
وأظــن أني رأيــت فيلمًا مصريًا تجاريًا قصيرًا من دقيقتني، من تلك األفــالم التي 
تذاع بني البرامج في االستراحات، فال راحة أبدًا مع رؤوس املال التنني، ويسمونها 
الزمن  مع  تخونني  فالذاكرة  عــذرًا  داعــس،  ربما  أو  ناعس،  الفلم  اســم  »بالدعاية«، 
الفحل، وفي سريري! وغالبًا، في عصر »نكاح الفضائيات وتناسلها«، ما تكون 
الدعاية سببًا لطالق البرنامج، والهروب إلى برنامج أكثر فحولة في فضائية أخرى، 

إنه زمن الخيانة الشاملة، يا أبا الدحداح.
يبّيض »داعس« الغسيل ويزيل البقع والدهون، ثم ال يلبث أن ينفجر، مدمرًا البيت 
البذر  مــن  عــربــي،  أصلها  انكليزية  كلمة  والــبــودرة،  السعيدة.  الصعيدية  والعائلة 

والبذور، والذرور. أما الباء فحرف جرٍّ وسحل زائد.
لكن، الواقع أّن الدولة اإلسالمية، التي طحنت الحدود والدين، غسلت ذنوب الحكومات 
السوري، داعش جعلت  البعث  السيسي، دولة  : دولة 

ً
أبطاال االستبدادية، وجعلتهم 

الكفار أتقياء ومجاهدين، وهناك نادي مكافحة علي بابا، الذي أنشأته أميركا، فبلغ 
عدد املنتسبني إليه أربعني دولة، أما إسرائيل فهي »طانط« ودادا. ال يظهر متحدث 
إعالمي، أو باحث، إال ويذكر اسم داعش مع اسم اإلخوان املسلمني وبيت املقدس، 
وحتى اآلن، ال مؤشرات على وجودها في مصر. يؤاجر في شتمها وسّبها الحابل 
 على 

ًّ
 جديا

ً
الــذي وجد دليال امللحد  والنابل، بمن فيهم صديق مصطفى محمود، 

اإللحاد هو داعش، وعسى أن نرى صديق مصطفى محمود شيخًا لألزهر!
الــنــظــام الــســوري، الـــذي أطــلــق زعــمــاء الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة مــن الــســجــون، وأبقى 
طل امللوحي ومــازن درويــش، كــان خبيثًا، ويعرف فعل أكسير الشباب، وهــا هي 
»الواشنطن بوست« تدعو إلى حذف اسم منظمات، محكوم عليها باإلرهاب، من 
الــســوداء، ألنها تحارب داعــش، مع أّن جبهة النصرة حاربت داعــش فترة،  القائمة 
ويحاربها الجيش السوري الحر وال يزال. ويتوقع مراقبون أنه، إذا استمر الحال، فإّن 
الجيش الحر سينضم إلى الدولة اإلسالمية للنكاية، أو بسبب انحياز االشتراكية 
ل أن 

ّ
الدولية واإلمبريالية العاملية ضدها. وعلى حّد معلوماتي، فإن إسرائيل تفض

تبقى محايدة، وتتجنب محاربة داعــش، أو هي تحاربها من وراء ستار، حتى ال 
املناضلني،  واآلن، سينبري عشرات  الكويت.  تحرير  إّبــان  فعلت  كما  الريبة،  تثير 
وسيقولون: أتجعل الذي هو األدنى كالذي هو خير. إسرائيل، الدولة الرومانسية، 
التي ترعى الحدود والعهود والذمم، وتترأسها حسناوات مثل ليفني، تساويها مع 

داعش التي ترجم بالحجر! كافر.
تغتفر.  ال  امـــرأة جريمة  ورجـــم  نــظــر،  فيها  جريمة  بالبراميل  كــامــل  رجــم شعب 
اإلنسان يميل إلى التبسيط، فقتل فرد واحد يؤثر في النفس أكثر من جريمة قتل 

جماعة، فكيف إذا صاحبته تسونامي منادب إعالمية عاملية!.
يقال إّن الخير يولد من بطن الشر، لكني ال أعرف ما الخير، الذي ستجلبه داعش 

صنفا أو دولة. يا أبا جيكا وأورتيغا.

سالمة كيلة

 إلى الحدود التركية، 
ً
تتقدم جبهة النصرة لكي تسيطر على مناطق إدلب، وصوال

وهي تقاتل جبهة ثوار سورية وحركة حزم، وتعمل على تصفية الكتائب املسلحة 
كلها. وكل املؤشرات تقول إنها عززت قواتها بدعم من داعش.

ماذا تريد من ذلك؟ يقال إن جمال معروف »لص«. طيب، وحركة حزم؟ األمر ليس 
 اآلن. 

ّ
هنا، على الرغم من أن املالحظات على جمال معروف كثيرة، لكنها تستغل

طبعًا، كل هذا التوسع لجبهة النصرة من دون غارة واحدة من »التحالف«، فيما 
ل التحالف على أساسه، وكان الطيران 

ّ
هي كداعش في القرار الدولي الذي تشك

في عني  يجري  بما  وتلّهى  الجوية،  الهجمات  بداية  لها  مكتبا  األميركي قصف 
ر 

ّ
لـ »هزيمة داعــش« تحض الدولي  التحالف  التي تقود  أميركا  أن  العرب. وامللفت 

ألن تكون جبهة ثوار سورية وحركة حزم »رأس الحربة« في القضاء على داعش. 
بالتالي، كيف تطلق يد النصرة لتصفية هؤالء؟

ما يقال في اإلعالم غير ما يجري على األرض، هذه بديهية يجب أن تظل ماثلة 
في كل تحليل. وعادة ما تكون النغمة اإلعالمية األميركية بعكس ما تريد على 
األرض، وهذا جزء من آلياتها في الصراع. لهذا، ما يجري هو »نفض يد« أميركا 
قاتلت  التي  للكتائب  ذلــك تصفية  مــن  وأكــثــر  املسلحة،  املــعــارضــة  »تسليح«  مــن 
داعش، وتريد قتالها من أجل تصفيتها، وهنا بيد جبهة النصرة. كيف ذلك؟ هذا 
يفرض إعادة النظر في وضع جبهة النصرة التي هللت املعارضة لها، وظلت تهلل 
أليام قليلة سابقة، وتوهمت، وحاولت أن توهم أن النصرة غير داعش. وبالتالي، 
يظهر سوء فهمها وتقديرها للواقع بأبشع صورة، مثل كل املرات السابقة، األمر 
الذي يسمح بأن تحصل على شهادة امتياز في الجهل والجهالة، وأيضًا، الضرر 

بالثورة. 
ذلــك. فقد كانت جزءًا  أكثر من  واملحاكمة، وربما  املحاسبة،  يفترض  أمــر  وهــذا 
من تشويه الثورة، ومن التغطية على تشويه القوى اإلقليمية والدولية لها، وعلى 
إيصالها إلى مأزق، ربما ليس من مخرج منه، وهو أمر بات يعني أن ترتب القوى 
اإلقليمية والدولية وضع سورية، بما يتماشى مع مصالحها هي بالطبع. كانت 
معارضة عمياء منذ زمن طويل، لكنها باتت تقتات على حسنات الدول اإلقليمية، 
ويتحّول بعض أفرادها إلى رأسماليني بالنهب والنصب والشغل مع تلك الدول، من 

دون اهتمام بسورية وبالثورة.
الــجــديــد ربــمــا يــكــون األخــطــر، وهــو يــجــري تحت حماية الطيران  الــتــحــّول  طبعًا 
األميركي وطيران السلطة السورية معًا، فهما يخوضان، مع عديد من دول الخليج 
وأوروبا، حربًا واحدة ضد الثورة. هكذا ضد الثورة التي باتت تؤرق العالم. الثورة 
التي بدأت من تونس وامتدت إلى سورية. حيث يبدو أنه بات مطلوبًا تصفية كل 
)مثل  القاعدة  تنظيم  عن  املتفرعة  غير  اإلسالمية  ربما حتى  املسلحة،  الكتائب 
أحرار الشام وصقور الشام وجيش اإلسالم(، أو كل الكتائب فيما عدا اإلسالمية 
بمساعدة  الــثــورة،  مــن  يتخلص  ألنــه  يــجــري،  مما  كثيرًا  يكسب  فالنظام  منها. 

أميركية مباشرة.
طبعًا ما يجري في الشمال سوف يتعمم على كل املناطق التي للنصرة وجود 
فيها، سواء في ريف دمشق أو جنوب سورية، لتحقيق األمر نفسه، أي تصفية 
املناطق. وربما يكون ذلك خطوة ضرورية في سياق  الكتائب املسلحة في هذه 
مــســاومــات تــجــري لترتيب الــوضــع، ولــيــكــون الــحــل إقليميًا بــني أمــيــركــا وإيـــران 

والسعودية.
النظام السوري وأميركا وإيــران.  تبنّي أن النصرة هي داعــش، وأنهما في خدمة 
وأن التوافق بني كل هذه األطراف التي يقال إنها متناقضة يقوم على دفن الثورة، 
ر في الثورة. وبعد ذلك، 

ّ
وتحويلها إلى عبرة لكل شعوب العالم التي يمكن أن تفك

بالضحايا  اكتراث  بالتوافق بني كل هــؤالء، من دون  املجزرة  آثــار  يمكن ترتيب 
والتدمير والوحشية. املهم العبرة.

سياسات عقيمة إكسير داعش في األسواق

ماذا تفعل جبهة النصرة؟
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الحقيقــة التــي ال بــد أن نقــر بها، فــي هذا املقام، 
الربيــع  ثــورات  ُمــّرة، هــي أن  حتــى ولــو كانــت 
العربــي، فــي أغلــب حاالتها، وصلــت إلى طريق 
مســدود، إن لــم نقــل إنهــا فشــلت فــي تحقيــق 
حريــة  مــن  وأشــواقها،  الشــعوب  طموحــات 
وعيــش وكرامــة إنســانية، ذلــك أن خريطــة الــدم 
املوزعــة، اآلن، علــى جغرافية الوطن العربي من 
سورية إلى العراق إلى ليبيا إلى اليمن ولبنان، 
مــن دون أن ننســى أرض الكنانــة مصــر، تثيــر 
ــّرة وتؤكدهــا. خريطــة الدم هذه 

ُ
هــذه النتيجــة امل

لم تكن بسبب غزو خارجي، أو اعتداء أجنبي، 
كمــا فــي كل مرة، بل ســببها صراعات داخلية 
وحــروب أهليــة، ذلــك أننــا كنا نرافــع ألجل دولة 
أن  مــن دون  والقانــون فدخلنــا  والعــدل  الحــق 
نشــعر إلــى فوضــى مســتعرة فــي كل مــكان، 
حينــا،  الديــن  عبــاءة  ترتــدي  الفوضــى  هــذه 
آخــر،  والعــرق، حينــا  الطائفــة  لبــاس  وترتــدي 
وتتزيــن كذلــك بشــعارات الديمقراطية وحقوق 
حــراك  العربــي  الربيــع  أن  املؤكــد  اإلنســان. 
شــعبي عفــوي، تطلعــت الشــعوب، مــن خاللــه، 
إلــى الحريــة ودولــة الحــق والعــدل والقانــون، إال 
أن  أبــوا  الحريــة  وأعــداء  الظــالم  خفافيــش  أن 
 
ً
يــروا شــعوبا تتمتــع بحيــاة الرفــاه، ويــروا دوال
تعيــش حيــاة الرقــي والتطور، ألنهــم تعودوا أن 

يروا شعوبا في منزلة العبيد والخدم، يقدمون 
لهــم فــروض الطاعــة والــوالء، وفــي دول مجــرد 
وحاشــيتهم،  وألبنائهــم  لهــم  خاصــة  مــزارع 
وحدوث مثل هذا األمر يجعل، في قادم األيام، 
ذلــك العبــد يرتقي إلى كرســي الرئاســة الوثير، 
والشــعب يتمتع بما تجود به املزرعة، وهذا ما 
ال يســمح بــه ســادة القــوم وكبــراؤه. قــد يقــول 
ة وقاسية، مستوحاة 

ّ
ظ

َ
بعضهم إن هذه اللغة ف

مــن قامــوس عصــر القبيلــة، أمــا اآلن فالعــرب 
ومجالــس  دســاتير  لهــا  دول  فــي  يعيشــون 
منتخبــة، وشــعوبها تحتكــم إلــى القانــون، وال 
شــيء يعلــو فــوق القانــون، أي دولــة هــذه التــي 
يعلن فيها رئيسها الحرب على شعبه، بحجة 
أن الشــعب تجرأ وقال أريد إســقاط النظام. أي 
دولــة هــذه التــي يســتدعي فيهــا الرئيــس قــوات 
جيشــه لتدميــر وطــن وتهجير شــعب وتفكيك 
نســيجه االجتماعــي. أي دولــة هــذه التــي يقتــل 
فيهــا شــعب ويدمــر فيهــا وطــن، مــن أجــل أن 
يبقــى الزعيــم األوحــد حاكما. أيــن هي القوانني 
التــي تحاســب كل شــخص علــى خطئــه، مهمــا 
كان مركزه وعال شأنه؟ أين هي القوانني التي 
تحاســب شــيوخ القبيلــة وزعمــاء املزرعــة على 

الثروات التي أهدرت، واألموال التي سرقت؟
سعدون يخلف )الجزائر(

الفيــل إذ يطالــب بفيلة: مهما اختلفنا في تفســير 
اقتتــال  مــن  العربــي  محيطنــا  فــي  يحصــل  مــا 
دولتــي، »جهــادي«، طائفــي ودولــي، فلــن نختلــف 
فــي كــون مــا يحــدث فــي خريطــة ِســمتها الغالبــة 
االستبداد السياسي. وقد تشرنق إلى حد بلوغه 
ْت 

َ
مراتــب القضــاء والقــدر. بل حتى الشــعوب َوهن

ولــم تعــد تتصــور وجــودا خــارج جزر االســتبداد 
وصخــوره، ولــم تعــد تــرى فــي ديمقراطيــة اآلخر، 
العقالني الحداثي واملتحضر، سوى كونها َمْيَعة 
صولتــه  وزوال  باندحــاره  منذرتــني  وفوضــى، 
ودولتــه. اســتبداد قبلــي، عشــائري وطائفــي، وقع 
علــى مثيلــه فــي الفقه فطابــق الحاِفُر الحاِفــَر. وإذ 
وقــع علــى الثــروة املجانيــة، صــار كأنــه الســفينة، 
استوت على الجودي؛ ال يحيط بها غير الطوفان. 

ال أمان للشعوب العربية خارج االستبداد.
وهو أيضا استبداد َبْعثي أثقل الوطن حتى سّوى 
املواطــن بأديــم األرض، وداس عليــه بــكل صلــف 
ورعونة. وما دام هذا هكذا، أو يكاد، فإن الحل لن 
يأتي في ركاب الحلف الدولي. لكل زمن فيله، وها 
نحــن اليــوم بفيلنــا البغــدادي الذي يطالبنــا بفيلة، 

تستلذ نكاح الجهاد.
ال حــل جذريــا خــارج هدم خيام العشــيرة وإعالء 
بنايات البرملان، حيث تتساوى أصوات املواطنني 
فــي تدبيــر أمــور الدولــة والثــروة، وحتــى الدعــوة. 

لــم يعــد أمــام هذا الشــرق، ســواء املدمر أو املرشــح 
للتدميــر، والــذي يــكاد يســيخ فــي األرض، إال أن 
بدونــه.  أو  بربيــع  الديمقراطيــة،  صــوب  يهاجــر 
طبعــا يتطلــب هــذا عقــدا اجتماعيــا جديــدا يقطــع 
مــع كل أشــكال الريــع السياســي والدينــي التــي لــم 
ــط مأســاة  َبسِّ

ُ
تتــرك حجــرا فوق حجر. يجب أال ن

الشــرق العربــي اليــوم، ونختزلهــا فــي »داعــش »، 
وقبلها القاعدة وفروعها، إذ هما نتيجة تراكمات 
وليستا سببا. حتى القضاء النهائي عليهما دون 
تدمير املصنع املنتج، لن ُيشرع بابا للسلم واألمن 
إال بكيفيــة مؤقتــة، ريثمــا يتدبــر املصنــع إنتــاج 
نســخ أخــرى أكثــر شراســة وتطــورا. إنــه مصنــع 
االستبداد الذي ال ينتج غير فكر الدمار الشامل. 
قــرون،  منــذ  بنينــاه  باســتثناء  ننعــم  إذ  اليــوم، 
 ُدولنــا املتعاقبــة، حققت هــذه العبارة 

َّ
نــا بــه كل وَّ

َ
ول

العالــم  يقــول  كمــا كان  وِنْعَمــْت  وبهــا  وصحــت. 
الــداودي.  الكريــم  عبــد  املرحــوم  املالكــي  واملفتــي 
فــي املغــرب ال تســتغرب: وحــده املذهــب الفقهــي 
املــوت  الالطائفيــة.  والصوفــي.  العقــدي  واملنحــى 
السياســي للقبيلة والعشــيرة. التحجيم اإليجابي 
للقرويــني رغــم كونهــا أعتــق مــن األزهــر. انتظــام 
العلماء في مجالس على نهج واحد. هيكلة الحقل 
الديني. اشــتغاله داخليا وأفريقيا. وفي املغرب ال 
تســتغرب أن يكون، في نفس الوقت، دولة مدنية، 

وإمــارة للمؤمنــني كلهــم، مــن مســلمني وغيرهــم. 
دون  اإلمــارة  هــذه  تشــتغل  أن  تســتغرب  وال 
شرطة دينية، تفتش في ُمَهج املواطنني وتالفيف 
أدمغتهــم عــن منكــر أو معروف. وال تســتغرب أن 
تــرى الحريــة فــي كل شــيء: في املكتــوب، املقروء، 
يغنــي  املغــرب  ففــي  املشــرب...  املطعــم،  امللبــس، 
النــاس ما يشــاؤون وكيف يشــاؤون، ويرقصون 
ويراقصــون علــى هواهــم. من بني أغلب الشــعوب 
العربية يمتاز املغاربة بكونهم، حينما يسيحون 
مــن  لهامــش  طلبــا  ذلــك  يفعلــون  ال  األرض  فــي 
الحريــة يمارســون فيــه حياتهــم كمــا يهــوون. هم 
أحرار في وطنهم، وسياحتهم سياحة حقيقية. 

وفي املغرب يعارض الجميُع الجميَع، ألن اإلجماع 
حاصــل، ضمنيــا، علــى أن مــا تحقق ليس هو كل 
مــا يجــب أن يتحقــق. املغاربة هكذا منذ أن أدركوا 
أن البحــر وراءهــم والعــدو أمامهــم، وليــس لهــم إال 
املغــرب  وفــي  ومجالــدة.  فكــرا  والصبــر  الصــدق 
ال تســتغرب أن تســتمع إلــى امللــك، وهــو يعــارض 
بــدوره، بــكل موضوعيــة، ممارســا مواطنتــه، كما 
عل 

َ
يمــارس ملكــه. وفــي املغرب ال تســتغرب أن ُيف

امللــك برنامــج »حــذر«، ثــم يركــب ســيارته، بــدون 
حذر، ليتجول في شوارع الدار البيضاء وغيرها، 

ممتثال لشرطة املرور، وألوان ضوئها.
رمضان مصباح اإلدريسي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

عادل سليمان

ســيناء الجــزء العزيــز مــن أرض مصــر، والذي 
ال يعرف عنه أغلب املصريني الكثير، هي جزء 
أصيــل مــن إقليــم مصــر التاريخيــة، عبــر آالف 
الســنني، وهي الجزء الشــمالي الشــرقي ملصر 
الغربــي  الجنوبــي  والجــزء  إفريقيــا،  ولقــارة 
لقــارة آســيا، وحدودهــا ثابتة، لــم ولن تتغير، 
مــن رفــح علــى البحــر املتوســط وحتــى طابــا. 
وفــي التاريــخ الحديــث، عندمــا تولــى محمــد 
علــي واليــة مصر في عام 1805، وقام بتنظيم 
مصــر إداريا في شــكل مديريــات ومحافظات، 
فــي عــام 1810، جعــل ســيناء محافظــة باســم 
محافظــة العريــش، وإذا رجعنــا إلــى التاريــخ 
القديــم، نجــد واقعــة شــديدة األهميــة والداللة 
أيضــا، عندمــا طــارد أحمــس الهكســوس عبــر 
ســيناء، والحقهــم فــي املرحلــة األخيــرة خارج 
حــدود مصــر، وقــام بمحاصرتهــم فــي حصــن 
إلــى  بقواتــه  عائــدا  قفــل  ثــالث ســنوات،  غــزة 
مصــر حتــى عبــر الحــدود عند رفح فلســطني، 
وأقــام معســكره فــي رفــح مصــر، وبــدأ منهــا 

احتفال الجيش املصري باالنتصار.
ســيناء تشــغل مســاحة 6% مــن أرض مصــر 
)62 ألف كم مربع(، وتشــغل 30% من ســواحل 
مصــر البحريــة علــى البحــر املتوســط وخليج 
السويس وخليج العقبة. هذه البقعة الفريدة 
من أرض مصر ال يعيش على أرضها، وطبقا 
آلخر التقديرات سوى 597 ألف مواطن! منهم 
مــا يقــرب مــن 10- 15% مــن محافظــات أخــرى، 
مــع تنميــة محــدودة، شــبكة طــرق محــدودة، 
خدمــات محــدودة. وهــذا كلــه فــي ظــل حــدود 
ذات طبيعــة خاصة، صحراوية ممتدة، نادرة 
الســكان مــع العــدو اإلســرائيلي، حوالــى 250 
كــم وحــدود مــع قطــاع غــزة فــي منطقــة رفــح 

كمال عبد اللطيف

ال نقصد بعنوان هذه املقالة اإلشارة إلى اسم 
الحزب الفائز في االنتخابات التشــريعية في 
تونــس، علــى الرغــم مــن إيحاءات ربــط عديدة 
تحضــر َعَرضــا فــي ســياق البســط والتحليــل. 
املقالــة، تســتوعب  فــي عنــوان  نــداء،  ومفــردة 
جوانــب مــن محمــوالت الحــزب، وتتجاوزهــا 

في الوقت نفسه. 
بدايــة، ال نتفــق مــع مواقف كثيرة تقرأ الحدث 
وتداعياتهــا،  الثــورة  فــي  املتمثــل  التونســي، 
بصــورة تتجــاوز كونه مجــرد حدث تاريخي، 
فــي مجتمــع  انتقاليــٍة  ينــدرج ضمــن مرحلــة 
نجــح فــي إطاحــة نظامــه السياســي املســتبد، 
إلــى  املذكــور  الحــدث  تحويــل  علــى  لتعمــل 
نمــوذج فــي التحــول الديمقراطــي، ولعــل فــي 
األمــر مبالغــات عديــدة. لهــذا، سنســهم، هنــا، 
بالــروح التاريخيــة الصانعــة مختلــف أنمــاط 
تطــور وتحــول مــا جــرى ويجــري فــي تونــس، 
بخصوصيــات  املتينــة  عالقتــه  فــي  وذلــك 
التجربــة التونســية فــي التحديــث، منــذ خيــر 
الديــن التونســي إلــى الحبيــب بورقيبــة، وقــد 
صنــع رصيــد هــذه التجربــة كثيرًا مــن أمارات 

املجتمع التونسي.
ومــا  الســابقة،  املرجعيــة  ضــوء  فــي  نقــرأ 

بامتداد 13.8كم، والطرق املؤدية إلى ســيناء، 
بحريــا مينــاء العريــش فــي الشــمال ونويبــع 
فــي الجنوب، وجويا مطارات العريش وشــرم 
وبريــا  كاتريــن،  وســانت  والطــور  الشــيخ 
فــي الشــمال كوبــري الفــردان للســكة الحديــد 
وبــور  القنطــرة  ومعديــات  الســالم  وكوبــري 
أحمــد  الشــهيد  نفــق  الجنــوب،  وفــي  فــؤاد. 
ســيناء  هــي  تلــك  الشــط.  ومعديــة  حمــدي 
املصــري،  املشــهد  حــق،  وعــن  تتصــدر،  التــي 
وبالتحديد منذ عام 1956، عندما سقطت في 
براثن االحتالل اإلسرائيلي، في إطار العدوان 
علــى  إجبارهــا  وتــم  مصــر،  علــى  الثالثــي 
قــوات  مــع وضــع  عــام 1957،  فــي  االنســحاب 
طوارئ دولية في شرم الشيخ، لضمان حرية 
مراقبــة  ونقــاط  تيــران،  فــي مضايــق  املالحــة 
دوليــة علــى امتــداد الحدود، ثم هزيمة يونيو 
ســيناء  اإلســرائيلي  العــدو  واحتــالل   ،1967
وكل األراضــي الفلســطينية في غــزة والضفة، 

والجوالن السورية ومزارع شبعا اللبنانية.
وخاضت مصر حرب استنزاف طويلة »حرب 
األلــف يــوم« وحــرب أكتوبــر 1973، واقتحــام 
قناة السويس وخط بارليف، ثم أدارت عملية 
بعضهــم  يتفــق  وطويلــة،  صعبــة  تفــاوض 
انتهــت  آخــرون،  معهــا  ويختلــف  معهــا، 
بانســحاب العــدو مــن ســيناء فــي 25 إبريــل/
نيســان 1982، طبقــا ملعاهــدة الســالم، وبقيــت 
مشكلة خاصة بطابا، تم حلها لصالح مصر، 
وانســحب منهــا العــدو فــي 1989، ومنــذ ذلــك 
التاريــخ. كانــت تحكم اإلجــراءات األمنية على 
امتــداد املنطقــة الحدودية الشــمالية الشــرقية 
معاهــدة  ضوابــط  اإلســرائيلي  العــدو  مــع 
ســيطرة  بحكــم  األمنــي،  وملحقهــا  الســالم 
العــدو اإلســرائيلي علــى كامــل امتــداد حــدود 
غــزة.  قطــاع  ذلــك  فــي  بمــا  املحتلــة،  األرض 

يرتبــط بهــا مــن صراعــات وطموحــات، نتائج 
األخيــرة، بالصــورة  التشــريعية  االنتخابــات 
ننــا مــن معاينة كيف تختبر النخب  َمكِّ

ُ
التــي ت

السياســية فــي تونــس رصيدهــا وتجربتهــا 
فــي تجــاوز تعثــرات ما بعد الثورة. فال يمكن، 
فــي نظرنــا، فصــل هــذه التجربــة عــن رصيــد 
التاريــخ املعاصــر فــي مجــال تحديث املجتمع 
التونســي، صحيــح أن الرصيــد الــذي نتحّدث 
عنــه لحقتــه شــوائب عديــدة فــي زمــن انقــالب 
زيــن العابديــن بــن علــي على بورقيبــة، إلى أن 
تونــس العميقــة انتفضــت مناديــة، وبصــوت 
عــاٍل برحيــل بــن علــي، وتطلعــت مجــددًا بعــد 
لتواصــل  األول،  االنتقالــي  الطــور  عثــرات 
فــي  مســاراتها  اســتكمال   

ً
ُمســتهدفة النــداء، 

اإلصالح والتحديث. 
فــي  التونســيني  وتطلعــات  تونــس  نــداء  إن 
تونــس  بــأن  تفيــد  التشــريعية  االنتخابــات 
تتطلع إلى استكمال تحديثها، بجعل الخيار 
الديمقراطي أفقا الستكمال تجذير التحديث 
السياســي، بالصــورة التــي تبنــي عهــد أمــان 
جديــد، يتيــح املســاواة بــني الجهــات، ويمنــح 
قيم التقدم والعدالة الشــروط املناســبة ملســار 
والدســتور  الثــورة  لحــدث  صانــع  تاريخــي، 

والديمقراطية ومختلف مكاسب االنفجار.
رد  لــزوم  إلــى  العنــوان،  فــي  النــداء،  يحيــل 

تعطلــت  الحــد،  هــذا  وعنــد   .)2007( القطــاع 
جديــدة  مشــكلة  ونشــأت  املعابــر،  اتفاقيــة 
األنفــاق.  مشــكلة  وهــي  الحساســية،  شــديدة 
وزاد مــن تعقيــد األمــور العــدوان اإلســرائيلي 
املتواصــل واملتكــرر علــى قطاع غــزة، وأكبرها 
 ،2009/  2008 املصبــوب،  الرصــاص  عمليــة 
الصيــف  خــالل  يومــا   51 الـــ  عمليــة  وآخرهــا 

املاضي.
هــذا علــى الجانــب الفلســطيني مــن الحــدود 
الجانــب  أمــا علــى  التــي ال تتجــاوز 13.8كــم، 
بــدأت  حــادة،  تطــورات  جــرت  فقــد  املصــري 
بــأن  مبكــرة،  أميركيــة  إســرائيلية  باتهامــات 
األنفــاق هــي مصــدر تهريــب الســالح إلى غزة، 
وعلــى مصــر إغالقهــا. وقدمــت أميــركا دعمــا 
ماديــا وفنيــا لذلــك. خصوصــا عــام 2009 فــي 
محاولة إلشــادة جدار فوالذي عازل، بامتداد 
خط الحدود مع غزة، وفشلت الفكرة. ثم جرى 

السياســيون،  الفاعلــون  فيهــا  انخــرط  التــي 
السياســي  مشــهدهم  َمالِمــَح  ُبــون  ُيَركِّ وهــم 
الجديد، وأتاحت لنا معاينة كيفية استعمال 
بلــورة  أجــل  مــن  تحالفــت  التــي  املجموعــات 
انخراطهــم  غمــرة  فــي  أدركنــا،  وقــد  النــداء، 
فــي املجابهــات وفــي العمــل، وكــذا فــي نوعيــة 
مــا  تونــس  فــي  الصــراع  واقــع  تشــخيصهم 
ــَح صورتهم 

ْ
بعــد الثــورة، كيــف اســتطاعوا َمن

تطلعــات  عــن  التعبيــر   
َ
امتيــاز ومواقفهــم 

ح مواقفهم املتعددة 
ْ
تونــس العميقــة، وكذا َمن

واملتنوعــة القــدرة علــى اإلمســاك بمــا ُيســعف 
ِبتــدارك ُمنزلقــاِت ما بعد الثــورة ومخاطرها، 
مســؤولياتهم  اليــوم،  ُيضاعــف،  الــذي  األمــر 

في مصر ما جرى على امتداد السنوات األربع 
األخيــرة، وكان حــظ ســيناء عمليــات عنيفــة، 
بــدأت بتفجيــر خــط الغــاز بشــكل منتظــم، ثــم 
مــع  محــدود  صــدام  إلــى  العمليــات  تطــورت 
الكمائن ونقط املراقبة، ثم حدثت نقلة نوعية 
فــي يوليو/تمــوز 2012، فــي عمليــة إرهابيــة 
حــرس  لقــوات  موقعــا  اســتهدفت  نوعيــة، 
الحــدود علــى شــريط رفــح بــني معبــري رفــح 
وكرم أبو سالم، وتلتها عمليات متفرقة ضد 
دوريــات وكمائــن وناقالت جنــد. ولكن جاءت 
عمليــة الشــيخ زويــد، الشــهر املاضــي، والتــي 
راح ضحيتهــا 31 شــهيدا ونحــو 30 مصابــا 
مــن أبنائنــا فــي القــوات املســلحة، لتعيــد إلــى 
الطبيعــة  ذات  اإلرهابيــة  العمليــات  املشــهد 
االحترافية، ليس مجرد وضع عبوات ناســفة 
على الطرق أو إطالق نيران على كمائن، ولكن 
وتخطيــط  وانتحاريــني،  مفخخــة  بســيارات 
مبنــي علــى معلومــات دقيقــة، ومــالذات آمنــة، 

بعد التنفيذ، وبالطبع تمويل كبير.
ماذا يجري في سيناء؟ وهل يمكن فصله عما 
يجــرى فــي املنطقــة التــي تســودها حالــة مــن 
االضطراب الشديد، سواء في الجوار املباشر 
وســورية  ليبيــا  فــي  ملصــر،  املباشــر  غيــر  أو 
املناطــق  تلــك  كل  وتداخــل  واليمــن،  والعــراق 
وتحــركات  ودور  وبحــرًا؟  بــرًا  وامتداداتهــا 
املنطقــة،  فــي  املصالــح  ذات  الدوليــة  القــوى 
والتي قطعا ال تتوافق مع مصالح شعوبنا؟

الخطــر  استشــعار  إلــى  ذلــك  يدعونــا  أال 
الحقيقي الذي يحيط بنا، ويدفعنا إلى وقفة 
جــادة، نتخلــى فيها عن االســتقطاب، ونذهب 
طوفــان  يدهمنــا  أن  قبــل  ســواء،  كلمــة  إلــى 
اإلرهــاب العابــر للحــدود الذي لــن ينجو منه، 

إال من رحم ربي.
)كاتب وخبير عسكري مصري( 

الســلطة  ــَداُوِل 
َ
ت ِقيــِم  ترســيخ  إمكانيــة  فــي 

واقتسامها.
تحــدث النــداء بأصــوات معروفــة، وقــد كانــت 
أغلــب مكوناتــه تقف في املعارضة طوال فترة 
حكــم أغلبية حــزب النهضة. وألن نداء تونس 
حركتــه  فــي  اســتوعب  فقــد  ــٌع،  َجمُّ

َ
َوت  

ٌ
حركــة

فــي  بــا، 
ِّ
ل

َ
ُمغ التونســية،  األوجــه  مــن  كثيــرًا 

الظرفيــة االنتقاليــة، مختلــف اآلليــات القــادرة 
على توقيف رياح التقليد.

اختار النداء أن يكون مســموعا، بل نســتطيع 
أنهــا اآلليــات  إنــه اشــتغل بمــا يعتبــر  القــول 
مــن  ليتمكــن  التونســي،  الراهــن  فــي  األنجــع 
العودة إلى سياقات التحديث، بعد أن عملت 
الثــورة علــى رفــع نزيــف االســتبداد والفســاد. 
وال شك أن الذين تابعوا بعناية ُصوَر حضور 
مــن كانــوا يهتفــون بلغــة النــداء، ويتموقعون 
خلفــه، أدركــوا أن هــؤالء أْبــَدْوا مرونــة كثيــرة، 
وهم يتعاطون مع امللفات التي مألت الساحة 
التونســية منــذ انتخابــات 2011، بحكــم أن ما 
حصــل، فــي االنتخابــات األولــى بعــد الثــورة، 
نــداء  أن  إعــالن  ذلــك  فاقتضــى  صاعقــا،  كان 
فــي  بالبحــث  وأخيــرًا،  أواًل  يتعلــق،  تونــس 
كيفية تحويل خيار التحديث في تونس إلى 

خيار نهائي.
)كاتب واستاذ جامعي مغربي(

لتنميــة  طموحــة  مشــروعات  هنــاك  وكانــت 
وفــى  بالــوادي،  وربطهــا  وتعميرهــا  ســيناء 
أحمــد  الشــهيد  نفــق  إنشــاء  تــم  اإلطــار،  هــذا 
الســالم،  وكوبــري  الســالم،  وترعــة  حمــدي، 
ســاحل  وتنميــة  الحديــد،  الســكة  ومشــروع 
خليــج  وســواحل  ســيناء،  ووســط  العريــش 
مينــاء  وإنشــاء  العقبــة،  وخليــج  الســويس 
نويبــع وربطــه بميناء العقبــة األردني. ولكن، 
لألســف الشــديد، كل هــذه املشــروعات عانــت 
مــن عمليــة تباطــؤ كبيــرة، ولــم يتحقــق منهــا 
إال النــزر اليســير، لعــل أهمــه كان فــي جنــوب 
الســياحية،  بالجوانــب  يتعلــق  ومــا  ســيناء، 
وبقيت ســيناء منطقة فراغ ســكاني، وقصور 
تنموي كبير، وهو ما يشكل مخاطر تحولها 
مســلحة،  تنظيمــات  ألي  حاضنــة  بيئــة  إلــى 
ســواء كانــت عصابــات جريمــة دوليــة منظمة 
أو  واملخــدرات،  والســالح  البشــر  لتهريــب 
آمنــا  مــالذًا  أو  متطرفــة،  جهاديــة  تنظيمــات 
التطــور  حــدث  ثــم  القانــون،  عــن  للخارجــني 
الرئيســي فــي املوقــف فــي ســيناء، اعتبــارا من 
االنســحاب  شــارون  قــرر  عندمــا   ،2005 عــام 
األحــادي مــن قطــاع غــزة. وأصبحــت املنطقــة 
الحدوديــة فــي رفــح بامتــداد خــط الحدود مع 
مصر في عهدة السلطة الفلسطينية، وتحكم 
الحركــة مــن وإلــى قطــاع غــزة اتفاقيــة املعابــر 
بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل واالتحاد 
األوروبــي، ومنهــا معبــران عبــر مصــر، همــا 
لألفــراد  األول  ســالم،  أبــو  وكــرم  رفــح،  معبــر 

والثاني للبضائع.
ولكــن حــدث التطــور الدراماتيكــي األهــم مــع 
االنقســام الفلســطيني، بعــد فــوز حمــاس فــي 
املوقــف  وتطــور  التشــريعية،  االنتخابــات 
إلــى صــدام مســلح، انتهــى بمــا عــرف وقتهــا 
علــى  حمــاس  وســيطرة  العســكري  بالحســم 

االعتبــار إلــى هيبــة الدولــة وكرامــة املواطــن. 
برحيــل  عّجلــت  قــد  الثــورة  كانــت  وإذا 
االستبداد، فإن املهمة األصعب تتمثل، اليوم، 
واالجتماعيــة  السياســية  العــّدة  إعــداد  فــي 
الرصيــد  الســتثمار  املطلوبــة  واالقتصاديــة 
التحديثــي الحاصل فــي املجتمع، للتمكن من 

بناء املشروع السياسي الديمقراطي.
ِصــح الــذي 

ْ
ف

ُ
تشــير كلمــة نــداء إلــى الصــوت امل

حصلــت  لتحــوالٍت  املالئمــة  الصيغــة  ــب  ركَّ
مــا  توقيــف  ممكنــا  يكــن  ولــم  الثــورة،  بعــد 
املجتمــع،  فــي  واســتقطاب  تناحــر  مــن  تــرك 
الوطنيــة،  القــوى  مــن  تشــتت  مــا  بجمــع  إال 
قصــد  التحديــث،  فــي  تونــس  ــَدر 

َ
بق املؤمنــة 

مكاســب  عــن  للتراجــع  محاولــة  أي  توقيــف 
وعلــى  الزمــن،  مــع  أصبــح،  تاريخــي،  رصيــد 
الرغــم مــن كل مــا عرفتــه تونــس فــي العقــود 
األخيــرة مــن اســتبداد وفســاد، عنوانــا لهويــة 
هــذا  ضمــن  عنهــا.  التخلــي  يصعــب  جديــدة 
إرادات  عــن  النــداء، وهــو يعبــر  األفــق، يتجــه 
برنامــج  ــع 

ْ
وض إلــى  جماعيــة  وتطلعــات 

 انتخاباٍت 
َ
انتقالي، يستهدف، مباشرة، َحَدث

تشريعية محددة، ويستوعب، في اآلن نفسه، 
استكمال التحديث.

مّكنتنــا األحــداث الصانعــة لتداعيــات ما بعد 
الثــورة فــي تونــس مــن إدراك نوعيــة التحــول 

سيناء وإرهاب عابر للحدود

نداء تونس

هل يمكن 
فصل ما يحدث 
في سيناء عما 

يجري في المنطقة 
التي تسودها 

حالة من االضطراب 
الشديد؟!

تونس تتطلع 
إلى جعل الخيار 

الديمقراطي أفقًا 
لتجذير التحديث 
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داعش يعلّم األطفال »لعبة« الرجم

ديك 
االنتخابات

17

السليمانية ـ رنا أحمد

يكــن  لــم  العراقــي،  كردســتان  إقليــم  فــي 
الطفــل يــاد بســنواته الخمس، يلعــب ألعابا 
الحــرب   

ّ
لكــن ســنه.  فــي  هــم  ملــن  مغايــرة 

الدولــة  وتنظيــم  الكرديــة  البيشــمركة  قــوات  بــني 
اإلســالمية املعروفــة إعالميــا باســم »داعــش«، بّدلــت 
واملسدســات  الرشاشــة  األســلحة  فأصبحــت  ذلــك. 
والســيوف وتقليــد أدوار املســلحني، أفضــل األلعــاب 

لديه.
يمضي ياد وقت اللعب مع أقرانه في لعبة »مطاردة 
مســلحي  دور  تلعــب  فمجموعــة  داعــش«.  تنظيــم 

التنظيم، وأخرى تؤدي دور عناصر البيشمركة.
طلــب  ــه 

ّ
إن فرهــاد  شــيرين  الطفــل  والــدة  وتقــول 

املوصــل، مسدســات ورشاشــات  أحــداث  بعــد  منهــا 
ه نوع 

ّ
بالســتيكية. وتضيف: »اعتقدت بادئ األمر ان

ــه بــات يحمــل األســلحة 
ّ
مــن تطــور اللعــب لديــه، لكن

 
ّ
 وقــت النــوم«. وتشــير فرهــاد إلــى أن

ّ
وال يتركهــا إال

ابنهــا بــات يلعــب مــع أصدقائه ألعابــا مغايرة، منها 
الفــزع داخلهــا،  أثــار  مــا  أكثــر   

ّ
لكــن مطــاردة داعــش. 

مشــاهدتهم ينفــذون مــن ضمــن اللعبــة »مشــهد رجم 
أحــد األطفــال، أو تنفيــذ حكــم اإلعــدام بــه، كتقليــد ملــا 

يقوم به التنظيم اإلرهابي«.

للعــب  الخــروج  مــن  ابنــي  »منعــت  فرهــاد:  وتتابــع 
 حالتــه النفســية تأثــرت، وبــات 

ّ
 أن

ّ
مــع أصدقائــه، إال

الســابقة.  ولــم يرجــع أللعابــه  منطويــا علــى نفســه. 
ه بحاجة إلى عالج نفسي«.

ّ
أعتقد أن

فــي جامعــة  النفــس  علــم  أســتاذ  يقــول  مــن جانبــه، 
لألطفــال  يحصــل  »مــا   

ّ
إن حســني،  طــه  الســليمانية 

يعكــس حالــة مــن فوبيــا الخــوف. والخــوف هــو أواًل 
أن  وإمكانيــة  عليهــم،  املباشــر  الحــرب  تأثيــر  مــن 
يحصــل لهــم ما يشــاهدونه فــي مقاطع الفيديو التي 
يتأثر بها الكبار والصغار نفسيا، دون مراعاة لهذا 

الجانب في ما يعرض على الشاشات«.
أن يصبــح  فــي  يكمــن  »الخطــر   

ّ
أن ويوضــح حســني 

وســلوكيات  مشــاهد  مــن  األطفــال  يقلــده  مــا  تكــرار 
جــزءًا مــن شــخصياتهم عنــد النضــوج. وقــد ظهــرت 
فــي اآلونــة األخيــرة أمــراض نفســية بســبب مشــاهد 
العنــف، لــم تكــن موجــودة مــن قبــل لــدى األطفــال فــي 

إقليم كردستان«.
مــن  حقيقيــة  مخــاوف  »هنــاك   

ّ
أن حســني  ويتابــع 

تأثــر األطفــال باألشــخاص الذيــن يظهــرون فــي هــذه 
 
ّ
املشــاهد. فــإذا قلــد الطفــل مقاتلــي البيشــمركة، فــإن
هــذا يــزرع فيــه روح الدفــاع عــن الوطــن، ويحفــز فيــه 
 املصيبة الكبرى أن 

ّ
زرع خطط الدفاع واملقاومة. لكن

يتأثر بشخصيات مسلحي تنظيم داعش«.

مــن جهتهــا، تقــول عضــوة »منظمــة منــدال باريــز« 
املعنية بشــؤون األطفال، في إقليم كردســتان، نرمني 
أي  لديهــا  توجــد  ال  املحليــة  »قنواتنــا   

ّ
إن شــوان، 

مراعــاة فــي بــث مقاطــع مصــورة تعــرض العمليــات 
وتنظيــم  البيشــمركة  حــرب  فــي  الدائــرة  العســكرية 
داعش. فما يهمها هو تحقيق أعلى نســبة مشــاهدة 
يعــرض،  مــا  فــي  الســلبي  بالتأثيــر  التفكيــر  دون 

بخاصة على األطفال«.
 بامتناع وسائل 

ّ
 املشكلة لن تحل

ّ
كذلك تشير إلى أن

»فالعائــالت  املشــاهد  هــذه  بــث  عــن  فقــط،  اإلعــالم 
تشــاهد هــذه املقاطــع عبــر اإلنترنــت وتتناقلهــا دون 

وعي بتأثيرها على األطفال«.
وتشــهد األســواق فــي كردســتان، إقبــااًل علــى شــراء 
لعــب تحاكــي واقــع الحــروب واملواجهــات العســكرية 
 حــرب 

ّ
مــع داعــش وغيرهــا، بينمــا يؤكــد التجــار أن

داعش أنعشت سوق اللعب، وباتت لعب الحرب هي 
األكثر رواجا.

بــدوره، يقــول رزكار مصطفــى، وهــو صاحــب متجــر 
 اللعب التي كانت مفضلة ســابقا 

ّ
في الســليمانية إن

هي السيارات والعرائس. لكن »منذ بدء حرب داعش 
في يونيو/ حزيران املاضي باتت لعب الكالشنكوف 
واملسدسات والسيوف واملفرقعات وسيارات الهامر 

العسكرية هي األكثر طلبا«.

اســتيراد  يحاولــون  املتاجــر  أصحــاب   
ّ
أن ويكشــف 

هــا »تشــهد إقبــااًل 
ّ
املزيــد مــن هــذه اللعــب، بخاصــة أن

عليها من الجنسني، األوالد والفتيات«.
إقنــاع  يحاولــون  »األهــل   

ّ
أن إلــى  مصطفــى  ويلفــت 

أوالدهــم بشــراء لعــب أخــرى، دون طائــل. فاألطفــال 
مصممون على القنابل واألســلحة«. ومع ذلك يشــير 
 »ثمن هذه اللعب لم يرتفع رغم زيادة الطلب. 

ّ
إلى أن

فيتــراوح ســعر اللعبــة بمــا بــني 10 دوالرات أميركيــة 
و250 دوالرًا«.

مجتمع
نفــذت الســلطات الســعودية، األربعــاء، حكــم اإلعــدام الصادر في حق مواطن باكســتاني، بعد إدانته 
بمحاولــة تهريــب كميــة كبيــرة مــن الهيرويــن املخــدر، داخــل أحشــائه. وأوضح بيــان وزارة الداخلية 
 التحقيــق مــع الرجــل أســفر عــن توجيه االتهام إليه، والحكــم بإعدامه. ونفذ الحكم في 

ّ
الســعودية أن

محافظة الخبر باملنطقة الشــرقية. وبذلك، يرتفع عدد األشــخاص الذين أعدموا في الســعودية منذ 
بداية العام إلى 63، معظمهم من مهربي املخدرات. وتنفذ السعودية أحكام اإلعدام عن طريق قطع 
الرأس بسيف أو رميا بالرصاص.  )أسوشييتد برس(

وضعــت ســيدة لبنانيــة تبلــغ مــن العمــر 24 عامــا، خمســة أطفــال بعــد ســنتني من العقــم. وأوضحت 
 جميعهم بصحة جيدة، فيما تمت الوالدة في الشهر السابع في أحد مستشفيات 

ّ
مصادر طبية أن

 الســيدة 
ّ
مدينة صور جنوبي البالد. وقال املدير الطبي في مستشــفى جبل عامل، كامل ياســني، إن

آية جميل حمد، املتزوجة من حسني فواز »وضعت خمسة أطفال توائم، هم ثالث إناث وذكران، في 
 »األم وأطفالها في صحة جيدة«. من جهته، طلب الوالد حسني فواز من وزارة 

ّ
املستشفى«. وأكد أن

)األناضول( الشؤون االجتماعية مساعدته في تربية أطفاله الخمسة.  

لبنانيّة تضع خمسة توائمإعدام باكستاني في السعوديّة

بحقوق  الخاصة  باريز«  »مندال  منظمة  تسعى 
األطفال في كردستان، إلى توعية العائالت بمخاطر 
مشاهد  أّن  إلى  وتشير  األطفال.  على  التلفزيون 
العنف المصاحبة للحروب، تنتهي بتقليد األطفال 
إّن  شــوان،  نرمين  المنظمة،  عضو  وتقول  لها. 
األمر مماثل لمشاهد االنتحار في المسلسالت، التي 

أودت بحياة أطفال حاولوا تقليدها.

تقليد العنف

جونــي  تمكنــت  املتحــدة  الواليــات  فــي 
مقعــد  إلــى  الوصــول  مــن  إيرنســت 
مجلــس الشــيوخ عن واليــة آيوا، لتصبح 
بذلــك أول امــرأة في التاريخ تتولى مقعد 
املرشــحة  وانتصــرت  الوحيــد.  الواليــة 
الجمهوريــة علــى خصمهــا الديمقراطي 
بــروس بريلــي، أمــس، محققــة انتصــارًا 

لنساء الوالية، لطاملا انتظرنه.
هنــاك أيضــا، وعلى هامــش االنتخابات، 
وقفــت جــني هارلبــت )99 عامــا(، أمــام 
وأعضــاء  هــي  تحضيرهــا  مــن  أطبــاق 

آخرين من كنيسة غاروين.
يطلــق علــى الحــدث الســنوي فــي مدينــة 
غاروين اسم »عشاء الديك الرومي ليوم 
االنتخابــات«. ويعــود التقليــد إلــى أكثــر 
أعضــاء  ــر 

ّ
يحض وفيــه  عــام.  مــن 100 

الكنيســة حوالي 500 وجبة لتوزع على 
هامش االنتخابات.

هــو  إيرنســت،  بــه  فــازت  الــذي  املقعــد 
املقعــد الوحيــد لواليــة آيــوا. وقــد خلفــت 
بفوزهــا، جمهوريــا آخر هو الســيناتور 
هــذا  التقاعــد  قــرر  الــذي  هاركــني،  تــوم 
العــام، وعــدم خــوض االنتخابــات. وكان 

قد شغل املقعد منذ عام 1985.
هارلبــت ال تهتــم بالفائــز كائنا من كان. 
فهــو التقليــد بالنســبة إليهــا، والحفــاظ 

على عادات آيوا هو األساس.
لكّن فوز امرأة باملقعد، قد يعيد لهارلبت 
 من االنتظار. رّبما يعود 

ً
تاريخــا طويــال

إلــى ثالثينيــات القــرن املاضــي، عندمــا 
بــدأت بممارســة حقهــا االنتخابي، الذي 
لــم يمــض عليــه القليــل مــن اإلقــرار، فقد 
ســمح للنســاء األميركيات للمــرة األولى 

باالنتخاب عام 1920.
اليــوم، يبــدو أّن ألهــل الواليــة الذين يقدر 
ألــف نســمة،  بـــ 3 ماليــني و90  عددهــم 
بخاصــة  لالحتفــال،  إضافيــا  ســببا 

النساء.
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نواكشوط ـ خديجة الطيب

غادر عبدول ولد أمبارك قريته في شمال مالي إلى موريتانيا، بسبب الحرب الذي 
لعائالتهم وبيوتهم.  الكثيرين  فــقــدان  إلــى  وأدت   ،)2012 )عــام  بــالده  فــي  اندلعت 
أمبارك هو أحد هــؤالء. رفض اإلقامة في مخيم الالجئني الــذي أنشأته مفوضية 
نواكشوط،  العاصمة  قصد  موريتانيا.  شرقي  املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني 

وعمل في مهن مختلفة. رفض أن يكون متسّواًل على غرار بعض مواطني بالده. 
 .

ً
عمل أمــبــارك فــي تنظيف الــزرابــي )الــســجــاد(، صباحًا، وحــراســة الــســيــارات، ليال

إتــقــان عمله واملحافظة  يــحــرص على  العملني.  بــني  املستقطع  الــوقــت  فــي  يــرتــاح 
عليه. فاملنافسة شديدة بخاصة من أبناء بلده الذين لجأوا إلى موريتانيا للسبب 

نفسه، وصاروا يمألون شوارع نواكشوط.
ولد أمبارك عام 1985 في مدينة تمبكتو. لديه تسعة إخــوة. عانى الكثير بسبب 
األمية والفقر. مع ذلك، كان راضيًا وسعيدًا. لكن، منذ اضطراب الوضع في إقليم 
أزوادي، شمالي مالي، انقلبت حياته رأســًا على عقب. تحّول من مــزارع وراٍع في 
ثلث سكان  مدينة يسكنها  في  أجير  عامل  إلــى  والهادئة،  الفسيحة  مالي  حقول 
موريتانيا. ورغم أنه لم يتجاوز الـ29 عامًا، إال أن معاناته كبيرة. غادر قريته سيرًا 

على األقدام. مشى مسافات شاسعة في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة.
مــع مجموعة من  الرحيل فجأة  قــرار  اتخذ  أمــبــارك صعبة وخطيرة.  كانت رحلة 
املاليني، تكّدسوا جميعًا في صندوق سيارة نقل صغيرة تعطلت أثناء الطريق. 
وجدوا أنفسهم أمام خيارين: العودة إلى تمبكتو ومواجهة الجماعات املتطرفة 
التي ستحاكمهم بسبب فرارهم، أو إكمال الطريق سيرًا على األقدام نحو الحدود 
املوريتانية. كانت الرحلة شاقة. اضطروا إلى املبيت في العراء وشرب مياه ملوثة 
بعد نفاد املاء القليل الذي حملوه معهم. وبسبب التعب، فقدت زوجته جنينها في 
شهره الرابع. اضطر إلى دفنه على الطريق. بعد وصولهم إلى مخيم الالجئني، فر 
بعض املاليني إلى داخل موريتانيا بسبب أوضاع املخيم الصعبة. كثيرون كانوا 

ة املواد الغذائية. 
ّ
يشكون الجوع بسبب قل

يــقــول أمــبــارك إنــه رغــم املـــال القليل الـــذي يحصل عليه وغــيــره مــن الــالجــئــني، إال 
أنهم أصبحوا راضني عن حياتهم في هذا البلد الجديد، بخاصة أن املوريتانيني 
في  ورغبته  األول«،  »البيت  إلــى  حنينه  يخفي  ال  ذلــك،  مــع  معاملتهم.  يحسنون 

العودة إلى حقول مالي الفسيحة التي لم تنل الحرب من جمالها. 
الـــدول التي  الــرابــعــة عامليًا فــي تصنيف  املــرتــبــة  إلــى أن موريتانيا تحتل  يــشــار  

تستقبل الالجئني، باملقارنة مع حجم سكانها.

ليس وضع المحامين في سورية في أحسن حال. هؤالء الذين ساهموا في تحريك الثورة 
ضد النظام الحاكم، يعانون األمرين في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتلك التي باتت 

في حوزة التنظيمات المسلحة األخرى

التطريز الفلسطيني يربط الحاضر بالماضي

رحلة لجوء ولد 
أمبارك حرمته من األبّوة

1819
مجتمع

حلب ـ رامي سويد

كـــان ملــحــامــّي ســـوريـــة دور فــاعــل 
فــــي الــــثــــورة الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل 
أكـــــثـــــر مــــــن ثــــــــالث ســــــنــــــوات ضــد 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم. فــعــمــدت نــقــابــة املــحــامــني 
إلــى فصل املــئــات ممن شــاركــوا فــي الــحــراك، 
خصوصًا أنها ال تتمتع باستقاللية بحكم 
سيطرة أجــهــزة األمـــن واالســتــخــبــارات على 
مجالسها وهيئاتها. لم ينته األمر هنا، فقد 
تعرض املحامون أيضًا إلى مالحقات أمنية 
ــقـــاالت مـــتـــكـــررة مـــن األجــــهــــزة األمــنــيــة  ــتـ واعـ
كتنظيم  حة، 

ّ
املسل التنظيمات  مــن  وغيرها 

الدولة اإلسالمية »داعش«.

محرّك الثورة
فــي نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط عـــام 2011، 
ــورة، أصـــــــدر مــحــامــو  ــ ــثــ ــ ــ ــل انــــطــــالق ال ــيـ ــبـ وقـ
محافظة السويداء بيانًا طالبوا فيه بإلغاء 
قانون الطوارئ، وتعديل الدستور، وإطالق 
الحريات العامة، وكف يد أجهزة األمــن عن 
السوريني. وشّكل محامو حلب، إحدى أكبر 
الــكــيــانــات االجتماعية  مـــدن ســـوريـــة، أولـــى 
التي شاركت في الحراك الثوري في املدينة. 
نــظــمــوا اعــتــصــامــات عـــدة فــي مبنى القصر 
نهاية  وفــي  القديمة.  املدينة  وســط  العدلي 
املعتقلني  عــام 2011، طالبوا بإطالق ســراح 

ووقف قمع التظاهرات.
فــي مرحلة الحــقــة، شكل هــؤالء كيانًا ُعــرف 
باسم هيئة محامّي حلب األحــرار، ليتحول 
إلى  املدينة  ثلثي  على  الــثــوار  سيطرة  بعد 
ــن الــنــقــابــة املـــركـــزيـــة الـــتـــي يسيطر  بـــديـــل مـ
املكونة  العناصر  أهــم  وأحــد  النظام،  عليها 
ــكــلــت 

ُ
لــلــهــيــئــة الــشــرعــيــة الــقــضــائــيــة الــتــي ش

ــام 2012، قبل  فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول عـ
إثر  املــاضــي،  العام  أن تنسحب منها نهاية 

خالفات.
أيــضــًا، كـــان ملــحــامــّي إدلـــب وحــمــص وحــمــاة 
ودمشق ودرعا ودير الزور دور أساسي في 
املجالس املحلية والهيئات القضائية، التي 
شكلها الثوار بعد تحريرهم مناطق واسعة 
في هذه املحافظات. إال أن هذا الدور تراجع 
بــشــكــل تــدريــجــي فــي ظــل ســيــطــرة الهيئات 
الشرعية التي يشكل قضاة جبهة »النصرة« 
أحد أركانها. في السياق ذاته، يقول املحامي 
ياسر السليم إن »املحاكم الشرعية ال تعطي 
املــنــاطــق،  بــعــض  فــي  فــعــااًل.  للمحامي دورًا 
الــهــيــئــات القضائية،  يــشــارك املــحــامــون فــي 
. أما في خان 

ً
كما هو الحال في كفرنبل مثال

ــة، ذلـــك أن  ــ شــيــخــون، فــــأدوار املــحــامــني إداريـ
الهيئة الشرعية تديرها جبهة النصرة«. 

حــمــادة، وســمــيــرة خليل ونــاظــم الــحــمــادي. 
طفوا جميعًا من مكتبهم في مدينة دوما 

ُ
خ

في غوطة دمشق الشرقية قبل نهاية العام 
املاضي.

املـــــــدن والـــبـــلـــدات  مـــحـــامـــّي  واضــــطــــر آالف 
إلــى مغادرة  الواقعة شمال وشــرق ســوريــة 
ــة الـــتـــي  ــبـ ــعـ ــروف الـــصـ ــظــ ــلــ ــبــــــالد، نــــظــــرًا لــ الــــ
تــشــهــدهــا مــنــاطــقــهــم، بــســبــب قــصــف قـــوات 
النظام وتعديات التنظيمات املسلحة. فيما 
أصــر آخـــرون على الــبــقــاء والــعــمــل فــي مهن 
أخرى. أما أولئك الذين ما زالوا يعملون في 
سيطرة  مناطق  فــي  القضائية  املــؤســســات 
بشكل  عملهم  طبيعة  تغيرت  فقد  الــنــظــام، 
األخــيــرة، بسبب تعرضهم  الفترة  في  كبير 
إلـــى ضــغــوط مـــن نـــوع خـــاص مـــن األجــهــزة 
األمنية. ويقول املحامي، حسن عبد الباري، 
املقيم في دمشق: »تراوحت ضغوط أجهزة 
األمن بنب االستدعاء والتحقيق مع التهديد 
بــالــتــوقــيــف عـــن الــعــمــل. وأخــــيــــرًا، أصــبــحــت 
ــــارس ضـــغـــطـــًا مــعــنــويــًا  ــمـ ــ ــزة األمـــــــن تـ ــ ــهـ ــ أجـ
فــي حــق املــحــامــني املــعــارضــني لــلــنــظــام، من 
خـــالل بـــث الــشــائــعــات وتــخــويــف املــوكــلــني، 
أو  فــســادهــم  إلــى  كــاإلشــارة  والتشهير بهم 
أعلنت  دولـــيـــة  أو  إقــلــيــمــيــة  قـــوى  تبعيتهم 
مـــواقـــف مــعــاديــة لــلــنــظــام. كـــل هــــذه األمــــور 
دفعت بهؤالء املحامني إلى االكتفاء بتسيير 
مـــعـــامـــالت الـــبـــيـــع والـــــــــزواج وغـــيـــرهـــا لــســد 

رمقهم«.
فــي املــقــابــل، يــشــرح املــحــامــي، أحــمــد حلبي، 
ــذي يــعــمــل فـــي مــديــنــة الـــالذقـــيـــة: »يتمتع  الــ
ــتـــعـــاونـــون مــــع أجــــهــــزة األمــــن  ــامـــون املـ ــحـ املـ
ــقــــابــــل عــمــلــهــم  ــيــــرة فـــــي مــ ــثــ بــــامــــتــــيــــازات كــ
ملصلحتها. يستفيدون من توصية الكوادر 
للترافع عن  لتعيينهم  املحاكم  اإلداريـــة في 
املـــوقـــوفـــني. فــتــمــكــن املـــحـــامـــون املــرتــبــطــون 
بأجهزة األمن من جمع ثروات طائلة خالل 
ــورة، إذ يــحــصــلــون عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة  ــثــ الــ
كــبــيــرة مــن عــائــالت املــوقــوفــني لـــدى أجــهــزة 
األمـــــــن، خـــصـــوصـــًا مــــن ســـجـــنـــاء الـــــــرأي فــي 
مقابل إطالق سراحهم، ليقتسموها في ما 
بعد مع مسؤولي الفروع األمنية والقضاة 

العامني وقضاة النيابة العامة«.

قتل عشرات المحامين 
المقيمين في مناطق 

يسيطر عليها الثوار نتيجة 
قصفها من النظام

الفتيات اليوم أكثر 
اهتمامًا بالموضة، ما أثّر 

سلبًا على فن التطريز

رد فعل النظام
وردًا على دور املحامني في تحريك الثورة، 
أمرت أجهزة النظام األمنية نقابة املحامني 
في  الذين شــاركــوا  املحامني  بشطب جميع 
االحــتــجــاجــات. وشــمــل الـــقـــرار الـــصـــادر في 
أبريل/نيسان املاضي أكثر من  بداية شهر 
150 مــحــام فــي حــلــب، و75 فــي دمــشــق، وما 
يــزيــد عــن املــائــة فــي ريــفــهــا، و80 فــي درعـــا، 
وأكــثــر مــن 150 فــي إدلـــب، و100 آخــريــن في 

الحسكة.
قل عشرات املحامني منذ انطالق 

ُ
كذلك، اعت

الخليل،  عبدالله  منهم  اليوم.  حتى  الثورة 
أحد أشهر محامّي مدينة الرقة املناهضني 
ــد اعــتــقــل فـــي بـــدايـــة أبـــريـــل عــام  لــلــنــظــام، وقـ
املــركــز السوري  إلــى مؤسس  2011. إضــافــة 
لإلعالم وحرية التعبير، مازن درويش، الذي 
مــن سنتني ونصف،  أكــثــر  اعتقاله  مــر على 
وإسماعيل سالمة، وسالم عثمان من حلب، 

وميشيل شماس من دمشق، وبراهيم ملكي 
من الحسكة.

وقتل عشرات املحامني املقيمني في املناطق 
قصف  نتيجة  الــثــوار،  عليها  يسيطر  التي 
النظام املستمر لهذه املناطق، خصوصًا في 
مـــدن حــلــب وريــفــهــا، ومــنــاطــق إدلـــب ودرعـــا 
وريف دمشق، بينهم أحمد شوبك، ومحمد 
أمــــني عــبــد الــلــطــيــف، وأســـعـــد فــيــصــل آغـــا، 
الــضــاهــر، ونــائــل صــبــاغ، وعبد  ومصطفى 

الحميد نبهان، ورامز إدريس وغيرهم.
وفي املناطق التي يسيطر عليها »داعــش« 
ــون إلـــى  ــامــ ــحــ ــتـــعـــرض املــ ــرق ســـــوريـــــة، يـ ــ شــ
مضايقات واعتداءات متكررة، إذ يعتبرهم 
»مـــرتـــديـــن عـــن اإلســـــــالم« بــحــكــم دراســتــهــم 
مجالس  تضعها  التي  الوضعية  الــقــوانــني 
مــنــتــخــبــة وتــطــبــيــقــهــا، وطـــالـــبـــهـــم بـــإعـــالن 
توبتهم فــي مــقــراتــه. ويــقــول املــحــامــي، عبد 
الرزاق الياسني، الذي فر من مدينة الرقة إن 
»ذلك وضعنا أمام خيار واحد. فليس أمام 
املــحــامــني مــن أبــنــاء املــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عليها داعش إال الذهاب إلى مقرات التنظيم 
أعمالهم  كل  وبراءتهم من  توبتهم  وإعــالن 
ــم، لــيــعــمــلــوا الحـــقـــًا في  ــهـ ــتـ الــســابــقــة ودراسـ
التجارة، أو بيع الخضار أو املحروقات، أو 
العيش خارج مناطق سيطرة  إلى  ينتقلوا 

التنظيم«.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــيـــد آخــــــــر، تــــعــــرض الـ عــــلــــى صـــعـ
املحامني العاملني في املناطق التي يسيطر 
إلــى مضايقات وتعديات من  الــثــوار  عليها 
الخطف،  الــثــوار، وصلت حد  بعض كتائب 
ــرار مــا تــعــرضــت لــه مــؤســســة لجان  عــلــى غــ
التنسيق املحلية ومركز توثيق االنتهاكات 
ــة، إضـــافـــة إلــــى زوجـــهـــا وائـــل  ــتـــونـ رزان زيـ

شهدت الصفحات 
اإلخبارية جداًال حول خبر 

تراجع الحريات الدينية 
في العالم بين عامي 
2012 و2014. ويبدو 
أّن المشاركين تمادوا 

في التعبير عن حريتهم 
الدينية، فبادر بعضهم 

إلى شتم اآلخر، والتهجم 
على معتقداته. فيما 

اعتبر آخرون أّن من 
األفضل تراجع الفكر 
الديني المحرّض على 

رفض اآلخر.

ما زالت بعض النساء 
في الضفة الغربية 

يمارسن فّن التطريز، 
خصوصًا أنه يعد شكًال 
من أشكال االنتماء إلى 

األرض

سلفيت ـ خلف يوسف

كانت هيام عقل، التي تتقن التطريز اليدوي، 
تــعــمــل فـــي هــــدوء وتـــركـــيـــز. تــقــول إن »إنــجــاز 
قطعة صغيرة يحتاج إلى ساعات من العمل 
املـــتـــواصـــل. لــكــن مـــن يــحــب هـــذا الــفــن يتحمل 
مــشــقــتــه مـــن دون تــذمــر ويـــبـــدع فـــيـــه«. عملت 
هيام التي ترأس جمعية »سيدات ديراستيا« 
الــخــيــريــة فـــي مــحــافــظــة ســلــفــيــت فـــي الــضــفــة 
الغربية، خــالل األعـــوام األخــيــرة، على تطريز 
الــوســائــد واملـــفـــارش فـــي مــنــزلــهــا حــتــى صــار 

أشبه بمتحف.  
تقول: »أحــب التطريز منذ صغري خصوصًا 
أنه يربط املاضي بالحاضر«. يعّد فن التطريز 
ــرأة  ــزءًا أســاســّيــًا مـــن حــيــاة املـ فـــي فــلــســطــني جــ
لتزيني  ويستخدم  األجــيــال،  تتناقله  الريفية، 

الثياب وأشياء كثيرة أخرى.  

الهوية 
توضح عقل أن »فلسطني عرفت التطريز منذ 
آالف السنني. لكل منطقة أزياء شعبية مطرزة 
تميزها عن غيرها من املناطق، لناحية األلوان 
املعتمدة أو الزخارف أو حتى نوعية الخيوط 
وغيرها«. تضيف أن »فن التطريز يؤكد عراقة 
 من 

ً
الشعب الفلسطيني وأصالته، ويعد شكال

أشكال االنتماء لألرض«، مشيرة إلى أن »هذا 
الفن تحترفه النساء، خصوصًا أنه يؤمن لهن 
يحصلن  منهن  »الكثير  أن  وتؤكد  التسلية«. 
على مـــردود مالي جيد مــن خــالل عملهن في 
األســـواق  فــي  ُينتجنه  مــا  يبعن  إذ  الــتــطــريــز، 
املـــحـــلـــيـــة«. وتــــشــــرح أنــــهــــا »تـــصـــنـــع مــحــافــظ 
ــزّيــن أثــاث املــنــازل. 

ُ
النقود، وُدمـــى األطــفــال، وت

كذلك، تطرز على لوحات من القماش خريطة 
فلسطني وشجرة الزيتون، وغيرها من املعالم 

التراثية والوطنية الفلسطينية«.

طقوٌس نادرة
عامًا(   60( ســعــادة  عائشة  تستذكر  بــدورهــا، 

تلفُت إلى أن »النساء بنت أكثر انشغااًل اليوم، 
ـــق ضــاحــكــة: 

ّ
ــفـــرغـــات«. وتـــعـــل ــتـ قــلــيــالت هـــن املـ

مّما  باملوضة،  اهتمامًا  أكثر  اليوم  »الفتيات 
التطريز وأضــعــفــه«. تقول  فــن  ـــر سلبًا على 

ّ
أث

ــواب املـــطـــرزة فـــي مختلف  ــ إنــهــا »تـــرتـــدي األثــ

التي كانت ترتدي ثوبًا مطرزًا األيام املاضية. 
تقول: »كانت النساء يجتمعن في أحد املنازل، 
ــــد«.  ــــواحـ ــوب الـ ــثــ ــن فــــي صـــنـــاعـــة الــ ــاركـ ــتـــشـ ويـ
تــضــيــف: »لــلــتــطــريــز طـــقـــوس قــديــمــة اخــتــفــت 
الـــيـــوم، مــنــهــا جــلــســات الــســمــر. كــانــت الــنــســاء 
يتجاذبن أطــراف الحديث أثناء العمل، وسط 
جــــٍو مـــن األلـــفـــة واملـــحـــبـــة تــتــخــلــلــه الـــدعـــابـــات 

وحس الفكاهة بني جميع العامالت«.
ــانـــت تــغــيــب إحــــدى  ــــني كـ تـــتـــابـــع ســــعــــادة: »حـ
ــا الـــجـــمـــيـــع،  ــقـــدهـ ــتـ ــفـ الــــنــــســــاء عـــــن الــــعــــمــــل، يـ
التكافل  غيابها.  وسبب  أحوالها  عــن  يسألن 
االجتماعي هذا، والروح الرائعة بني الجيران 
لم يعودا موجودين اليوم. وال يمكن بأي حال 

من األحوال مقارنة املاضي بالحاضر«. 

وتــســأل:  واالجــتــمــاعــيــة«.  الوطنية  املناسبات 
»ما العيب في ذلك؟ إنه تراثنا وهويتنا، ويعبر 
عن انتمائنا وأصالة شعبنا وحضارته، كما 

أنه جميل ونادر ومميز في هذه األيام«.
آمــنــة بــاللــو )22 عـــامـــًا( تــعــلــمــت فـــن الــتــطــريــز 
الـــيـــدوي مــن جــدتــهــا، تــذكــر أنــهــا »حـــني كانت 
ــرة والـــخـــيـــط، كــانــت  ــ تــجــالــســهــا، وتــمــســك اإلبــ
ــذا الــفــن  ــد أحـــبـــت هــ تــشــعــر بــأنــهــا مــمــيــزة، وقــ
تــدريــجــّيــًا وتعلقت بــه، ومــا زلــت تتقنه حتى 
الـــيـــوم«. تــشــيــر إلـــى أنــهــا »تــصــنــع مــن خيوط 
والكماليات،  للزينة  صغيرة  قطعًا  التطريز 
مـــثـــل أغـــطـــيـــة لـــلـــطـــاوالت وأخـــــــرى لــلــوســائــد، 

وغيرها«. 
تضيف: »كثيرات هن من يعملن في التطريز 
بالنسبة  آن.  فــي  والتسلية  املــال  بهدف جني 
أملك  ال  أنني  هــوايــة، خصوصًا  التطريز  لــي، 

وقتًا كثيرًا بسبب الدراسة«. 
في رأي باللو، يجب إدراج فن التطريز ضمن 
ــة، إضـــافـــة إلــــى املــؤســســات  ــيـ املــنــاهــج الـــدراسـ
إلــى  انــتــقــالــه  لــضــمــان  املجتمعية والــنــســويــة، 
تراثية  أنــه حرفة  القادمة، خصوصًا  األجيال 
يعكس جزءًا من حضارة الشعب الفلسطيني 

منذ آالف السنني«.

قرصنة إسرائيلية
ــر »مــتــحــف  ــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــبـــدو أمـــــني ســ مــ
يــبــوس الـــتـــراثـــي«، أحــمــد الـــســـدة، مــصــرًا على 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــــذا الـــفـــن. ويـــوضـــح لـ 
بد  ال  املــعــارض  أن »جميع  الجديد«  »العربي 
أن تــفــرد زاويــــة خــاصــة بــأعــمــال الــتــطــريــز من 
ــاٍت وكــمــالــيــاٍت لــلــزيــنــة«، مشيرًا  أزيــــاء ولـــوحـ
ــرتـــديـــن األثــــــواب  ــا زلـــــن يـ إلـــــى أن »الـــنـــســـاء مــ
املــــطــــرزة خـــــالل االســـتـــقـــبـــاالت الـــرســـمـــيـــة فــي 
املؤتمرات والفعاليات وغيرها من املناسبات 

االجتماعية«. 
فــي الــوقــت نــفــســه، يــؤكــد »أهــمــيــة وجـــود هــذه 
الـــتـــي تستضيف  الــفــعــالــيــات  األزيـــــــاء ضــمــن 
وفــــودًا أجــنــبــيــة، إليــصــال رســالــة مــفــادهــا، أن 
الــخــاص  بــتــراثــه  يــمــتــاز  الفلسطيني  الــشــعــب 

وحضارته األصيلة وهويته املستقلة«. 
في هذه  في حاجة ماسة  »إننا  السدة  يتابع 
األيام إلى زيادة االهتمام بالتراث عامة، وفن 
الــتــطــريــز خــصــوصــًا، فــي ظــل ســعــي االحــتــالل 
ــتــــراث  ــلـــى الــ ــيــــالء عـ ــتــ ــى االســ ــ ــلــــي إلــ ــيــ اإلســــرائــ
أن  إلـــى  يلفت  اإلطــــار،  هـــذا  فــي  الفلسطيني«. 
»مضيفات شركة الطيران اإلسرائيلية )العال( 
يــرتــديــن أزيـــــاء خـــاصـــة مـــطـــرزة مــســروقــة من 

التراث الفلسطيني«.
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»الفّن« حدود حريّة التعبير والعنصريّة
تعليق األفارقة في 

حبال المشانق والتحريض 
على المسلمين.. هل هي 

دعوات حّب؟

كوبنهاغن، مالمو ـ ناصر السهلي

قد  والسويد  كوبنهاغن  الــواصــل بني  الجسر 
ني ملسألة حرّية 

َ
يفصل ما بني فهَمني متناقض

التعبير وحمايتها.
الدنماركّية وجد السويدّي دان  في العاصمة 
بـــارك وهـــو أحـــد فــنــانــي الـــشـــارع، مــن يحتفي 
به ويقيم له معرضًا فنيًا. لكن بــالده عاقبته 
ــر بـــتـــهـــمـــة الـــتـــحـــريـــض  ــهــ بـــالـــســـجـــن ســـتـــة أشــ
العنصرّي والكراهية للعرق األسود وللغجر.

واملطبوعات«  التعبير  »حــرّيــة  جمعّية  بـــّررت 
ق 

ّ
ــعـــرض، قــائــلــة إنــــه يتعل فـــي كــوبــنــهــاجــن املـ

قـــرار املحكمة  أمــا  التعبير«.  بـــ«ضــمــان حــرّيــة 
السويدّية، فقضى بإتالف تسعة من األعمال 
ــد بــــارك  ــ ــ ة. مــــن خـــاللـــهـــا، أّيـ

ّ
ــّيـــة املــــســــتــــفــــز الـــفـــنـ

قــتــل الــيــهــود جــمــيــعــًا ورفــــع الــتــحــّيــة الــنــازّيــة 
أمـــام جــمــهــوره، كــذلــك عــّبــر عــن مقته الشديد 

لإلفريقّيني واألعراق األخرى. 
البحث عن صالة لعرض تلك األعمال  فجرى 
جــــــــدوى.  مــــــن دون  لــــكــــن  كــــوبــــنــــهــــاجــــن.  فــــــي 
ــة الــتــعــبــيــر واملــطــبــوعــات«  ــرّيـ فــاســتــنــكــرت »حـ
ذلك وأصــّرت على عرض اللوحات، لكن ليس 
أمام الجمهور العريض وال في صاالت عرض 

وإنما في مبنى البرملان الدنماركي.
فينكل  كاترين  الجمعّية  قت مسؤولة 

ّ
عل وقــد 

ــم أكــــن أعـــرف  عــلــى رفــــض الـــعـــرض، قــائــلــة: »لــ
الــدنــمــارك تمّر بظروف  أن حــرّيــة التعبير فــي 
ســيــئــة. ال يــجــب أن يــتــعــّرض أحــــد لــلــتــهــديــد، 

ــة مـــعـــرض ســلــمــّي  ــامــ ــّرد رغـــبـــتـــه فــــي إقــ ــمـــجـ بـ
وتنويرّي«.

إدارة  رئيس مجلس  نائبة  قالت  من جهتها، 
الجمعّية آيــا فــوغ، إن األمــر »ال يتعلق ببارك 

وال بأعماله بقدر ما يتعلق بحرّية التعبير«.
وكانت وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
حّد  إلــى  العنصرّي   

ّ
الفن بقضّية  انشغلت  قد 

تصّدره نشرات األخبار وعناوين الصحف.
اإلثنني  العشرات  البرملان، تظاهر  أمــام مبنى 
املـــنـــصـــرم،  األول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   27 ــــي  فـ
احــتــجــاجــًا عــلــى املـــعـــرض. ولـــم يــغــب األفــارقــة 
عــن تــلــك الــتــظــاهــرة وال بــعــض الــدنــمــاركــيــات 
ــهــــؤالء اجــتــمــعــوا  ــن أفـــــارقـــــة. فــ ــات مــ ــزوجــ ــتــ املــ
الــفــنــان ونــازّيــتــه«  بـــ«عــنــصــرّيــة هـــذا  للتنديد 
بحسب ما قالت سابينا فريدركسن، متزّوجة 

من رجل غامبي، للتلفزيون الدنماركي.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن يوسوفا صــالح زوج 
سابينا، كان السبب في الحكم على دان بارك 

بالسجن ستة أشهر في السويد. فصالح كان 
قد تعّرض العتداء جسدّي من قبل مجموعة 
إثــر مشادة  السويد،  الرجال املسلمني في  من 
كــالمــّيــة مــع مــحــجــبــات. فــعــرض بــــارك صــورة 
أحـــد جسور  عــلــى  مــن  صـــالح معلقًا بمشنقة 
السويد. وقد شاركت زوجة صالح في التحّرك 
احــتــجــاجــًا عــلــى الـــســـمـــاح بـــعـــرض الــلــوحــات 
الدليل  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  الــدنــمــارك.  فــي 
بــارك هــو صفحته على موقع  على عنصرّية 
عنصرّية  شــعــارات  تتضّمن  التي  »فيسبوك« 
لغوّية  تعابير  إلــى  باإلضافة  ومنفرة  كثيرة 

 من قيمة الشعوب األخرى.
ّ
تحط

ــــون وصــــحــــافــــّيــــون  ــنــ ــ ــواطــ ــ وقــــــــد امــــتــــعــــض مــ
دنــمــاركــّيــون ملنعهم مــن حــضــور املــعــرض في 
بــرملــان بــلــدهــم بحجة »الــحــرص عــلــى سالمة 
الفنان«. فاملعرض لم يفتح أمام الجمهور، بل 

أمام فئة محّددة ومختارة بعناية.
كريستيانسن:  يسبر  املوسيقّي  هنا  ويــســأل 
»كيف يقولون إنها حرّية تعبير ويمنعوننا 
إذًا؟ للنخب  ملــن  املــعــرض؟ تعبير  مــن حضور 
الــتــي تعيش بــعــيــدة عــن واقـــع تــطــّور حياتنا 
ــتـــي تــدفــعــنــا إلــــى الــــقــــرون الـــوســـطـــى على  والـ
وكريستيانسن  الــضــّيــق؟«.  االنــتــمــاء  خــلــفــّيــة 
حضر وحاول الدخول لالحتجاج على »هبوط 
العنصرّية  مــن  مــســتــوى  إلـــى  التعبير  حــرّيــة 
فــي غــيــاب املــنــطــق وجــّرنــا إلـــى وعـــي مــزّيــف«. 
واملــــعــــرض الـــفـــنـــّي الـــــذي افــتــتــح فـــي الــبــرملــان 
الدنماركي، وجدت له »جمعّية حرّية التعبير 

واملــطــبــوعــات« قــاعــة أخــــرى فـــي كــوبــنــهــاجــن، 
للجدل.  املثيرة  الــلــوحــات  عــرض  فــي  ليستمّر 
ويشّدد مسؤول املركز األفريقي في الدنمارك 
يوسف نيلسن، على أن »اإلصــرار على عرض 
أمر  األفارقة مشنوقني  تصّور  التي  اللوحات 

غير مقبول البتة«.
ــن ُســـمـــح لـــهـــم بــحــضــور  ــذيــ إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن الــ
ما شاهدوه  بأن  املعرض، خرجوا يصّرحون 
ليس مــجــّرد لــوحــات. وقــالــت الكاتبة ســوزان 
بـــيـــرهـــوس: »أعــتــقــد أن املـــشـــاهـــدة الــســطــحــّيــة 
للوحات سوف تعطي انطباعًا بأنها لوحات 
ة. لكن 

ّ
عنصرّية ومهينة وهي بشعة ومستفز

مــا وراء الــلــوحــات هــو شــيء آخـــر. إنــهــا حرّية 
التعبير التي قد تكون أحيانًا بشعة. وال يفيد 

بشيء الشعور الدائم باإلهانة«.
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت عـــضـــو الــــبــــرملــــان عــــن حـــزب 
املـــحـــافـــظـــني راســـــمـــــوس يـــــارلـــــوف إلــــــى أنـــهـــا 
ردًا  أراهـــا  لكنني  وبــشــعــة.  ة 

ّ
»لــوحــات مستفز

عــلــى الــنــقــاش ضـــّد الــعــنــصــرّيــة فــي الــســويــد«. 
وعن الحّد الفاصل، قال يارلوف إن »ال حدود 

وال سقف إال ذلك الذي يحّرض على العنف«.
ردع  مــن  يتمّكن  لــم  كريستيانسن  يسبر  لكن 
نفسه عــن التعليق عــلــى ذلـــك بــالــســؤال: »هــو 
يــقــول إن الــحــّد هــو الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف. 
فــمــاذا عــن تــحــّيــة الــنــازّيــني وتــعــلــيــق األفــارقــة 
في حبال املشانق واستخدام تعبير »نيغرز« 
والــتــحــريــض على املسلمني؟ هــل هــي دعــوات 

حب؟«.

صور، لبنان ـ انتصار الدنّان

كـــان مركز  ألن األطــفــال هــم املستقبل وأمــلــه، 
مخّيم  في  املسرحي   

ّ
والفن للثقافة  الدحنون 

بــــرج الــشــمــالــي لــالجــئــني الــفــلــســطــيــنــّيــني في 
قضاء صور )جنوب لبنان(.

ل، يعمل 
ّ
واملــركــز هــو عــبــارة عــن مــســرح متنق

ــفــــال  ــلــــوب األطــ ــى قــ ــ ــلـــى إدخــــــــال الــــفــــرحــــة إلــ عـ
ما يشير  واللبنانّيني، بحسب  الفلسطينّيني 
ــمـــد صــــالح.  مـــؤســـســـه الـــفـــنـــان املـــســـرحـــي، أحـ
ويضيف أن »هذا املسرح يقّدم أعمااًل هادفة 
عــلــى الــصــعــيــَديــن الـــتـــربـــوّي واالجـــتـــمـــاعـــّي، 
عالوة على ما يؤّمنه على الصعيد النفسي«. 
ويشرح أن »األطفال، الذين يعيشون في مثل 
أكثر  الحرمان  يعانون  الفقيرة،  األمكنة  هــذه 

من بقّية الصغار. وهم يعانون كذلك من سوء 
أحــــوال أهــلــهــم املـــادّيـــة، الــتــي تمنع األخــيــريــن 
مــن تــأمــني الــرفــاهــيــة لــهــم. أمـــا عــلــى الصعيد 
 شأنًا من 

ّ
أقــل أنهم  الصغار  النفسي، فيشعر 

أقرانهم الذين ال يعرفون الفقر«.
مــن خــالل مسرح هــذا املــركــز، يخاطب صالح 
األطفال بواسطة الدمى املصنوعة خصيصًا 
لهم. دمى استوحاها من واقعهم. وهو يعمد 
إلـــى إدمــــاج الــخــيــال بــالــواقــع، وذلــــك بطريقة 
الفنان واملخرج  إلى  محّببة سلسة. بالنسبة 
الفنّي، إذ ما من  املركز  املسرحي، أنشأ »هــذا 
ــر ألطــفــال املــخــيــمــات. كــذلــك، ما 

ّ
مــســرح مــتــوف

من اهتمام بمسرح الطفل عمومًا«. ويضيف: 
»وألنني أنا نفسي ُحرمت من مشاهدة مسرح 
األطفال عندما كنت صغيرًا، قّررت استحداث 

مسرح لألطفال، وذلك بجهد شخصّي وعلى 
نفقتي الخاصة، ومــن دون دعــم أي مؤسسة 

أو جمعّية«. 
: »أنا مصّمم على متابعة عملي، 

ً
ويشّدد قائال

حــتــى لـــو لـــم تــعــد إيــــــرادات املـــســـرح تكفيني. 
ســأظــل أعــمــل فـــي املـــســـرح إلســـعـــاد األطـــفـــال.  
فــعــنــدمــا أرى صــغــيــرًا - مــحــرومــًا مـــن عيش 
حياته بشكل طبيعي كسائر األطفال - سعيدًا 
ــاتـــي، تــغــمــرنــي  ــيـ ملـــشـــاهـــدتـــه إحـــــــدى مـــســـرحـ
السعادة. وينطبق ذلك خصوصًا على األطفال 
الفلسطينّيني في املخيمات واملحرومني حتى 

من حلم مشاهدة مسرحّية«.
ويتابع: »هذا املسرح هو بمثابة الرئة، التي 
س 

ّ
أســتــطــيــع مـــن خــاللــهــا جــعــل الــطــفــل يتنف

ابتسامة. وأنــا أقــّدم عــروض مسرحياتي في 

مدارس األونــروا، التي ال يستطيع تالميذها 
الذهاب إلى مسرح لألطفال في املدينة«.

ــارة إلـــى أن صـــالح يــقــّدم أيضًا  ــ وتــجــدر اإلشـ
ــــارج  ــــي مـــــــــدارس مــخــتــلــفــة خـ مـــســـرحـــيـــاتـــه فـ

مخيمات الالجئني الفلسطينّيني. 
ــى الــــدمــــى، فـــهـــو يــصــنــعــهــا  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
بــنــفــســه. يــشــتــري الــقــمــاش ويــصــّمــم املــالبــس 
املالئمة وكذلك الشخصيات، التي تناسب كل 
مسرحّية على حدة. ومسرحياته مخّصصة 
ني: من ثالثة إلى خمسة أعوام، 

َ
ني عمرّيت

َ
لفئت

ي عشر عامًا.
َ
ومن ثمانية إلى اثن

ــا أقــــــــّدم  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ويــــلــــفــــت صــــــــالح إلــــــــى أنــــــــه »عـ
ــفــــرحــــة إلــــــى قـــلـــوب  مـــســـرحـــيـــاتـــي وأدخـــــــــل الــ
األطفال، أشعر وكأن حلمَي الذي ُحرمت منه 

ق«.
ّ
قد تحق

الحرب التي اندلعت في مالي حّولت عبدول ولد أمبارك إلى 
الجئ في موريتانيا. يبدو راضيًا لكن يتملّكه الحنين

قصة الجئ

ألطفال مخيّم 
برج الشمالي 

مسرُحهم

نعمة الدرجة األولى في الرحالت 
الجوية، بعيدة عن كثيرين. يضطر 

املسافرون إلى تحّمل بعضهم بعضًا. 
 بعض املسافرين يجعلون 

ّ
لكن

ذلك صعبًا للغاية، بسبل إزعاجهم 
املستمرة.

وفي هذا اإلطار، استعرض موقع 
»هوفنجتون بوست«، ركاب 

الطائرات األكثر إزعاجًا. ووصل عدد 
تصنيفات املزعجني إلى 15 صنفًا، 

تنوعوا ما بني أطفال وكبار، وذكور 
وإناث، وسوى ذلك مّما قد تصادفه 

في رحلتك الجوية املقبلة:
1- املنشغل دومًا: وهو الذي يتحدث 

على هاتفه املحمول، حتى في 
اللحظة التي يطلب منه أن يوقفه 

قبل إقالع الطائرة.
2- الثرثار: من ال يحتاج لكثير من 

التوصيف.
3- الطفل الكبير: وخصوصًا حني 

يلعب في لعبته اإللكترونية، ويركل 
املقعد أمامه.

4- الشخص الجذاب: وانشغال 
العيون بمتابعته، والتفكر فيه طوال 

الوقت.
5- العمالق: الذي يزاحم اآلخرين على 

مقاعدهم.
6- الذي يخلع حذاءه.

7- الطفل الصغير: قد يكون هادئًا 
ومحببًا في لحظة لينقلب بعدها 

بالكامل إلى البكاء والصراخ... 
واإلزعاج.

8- املراهق صاحب النشاط الكبير، 
الذي ال يمكن إجالسه في مكانه.

9- املصاب بعدوى: فهو لن يتأخر 
في نقلها لك، وأنت تمضي إجازتك.

10- الذي ال يحترم حدود مقعده.
11- أصحاب الصوت املرتفع واملزعج.

12- املخمورون.
13- من يذهب بكثرة إلى دورة املياه.

14- أصحاب الحماسة املبالغ 
فيها. وهم السعداء برحلتهم التي 

 
ّ

يتحدثون كثيرًا عنها... وعن كل
شيء آخر في حياتهم.

15- الخائف.
)العربي الجديد(

الرّكاب األكثر 
إزعاجًا في 

الرحالت الجويّة

سورية

دمشق

حلب

حمص

دير الزور

الالذقية

طرطوس

تدمر

150
محاميًا من الذين شاركوا 

في االحتجاجات ضد 
النظام في مدينة حلب 

ُشطبوا من النقابة، إضافة 
إلى 75 في دمشق

محامون 
يُطالبون 

بوقف 
الحرب ضد 

السوريين 
في باريس 

)ميغيل 
مادينا/
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تحقيقات

الغالء  األسماك،  من  أهلها  حاجة  تأمين  في  تفلح  لم  السعودية  الشواطئ  من  كم   3400
حرمها على موائدهم، من المسؤول؟ تحقيق لـ»العربي الجديد« من شاطئ الخليج

¶ أسعار مرتفعة وأزمة صيد
¶ قرارات حكومية متناقضة 

   ترفع األسعار

أسماك 
السعوديّة

الدمام ـ خالد الشايع

لــم يكــن الســعودي أحمــد البريكــي 
الدمــام  مــن  توجهــه  يتوقع-عنــد 
شــرق الســعودية إلى سوق السمك 
لــن  كلم(-أنــه   30 )قرابــة  بالقطيــف  املركــزي 
يتمكن من العودة لعائلته بكمية السمك التي 
وعدهم بها، املبلغ الذي كان يحمله كبير ومع 
ذلــك لم يســتطع شــراء نصف الكميــة املعتادة، 
الجملــة  ســوق  مرتــادي  مــن  كغيــرة  فوجــئ 
بــات  أمــر  و«هــو  االســعار،  كبيرفــي  بارتفــاع 
مألوفــا« كمــا يقــول بينمــا يفحــص كميــة مــن 
ســمك الشــعري قبــل أن يضيــف: »بــات الســمك 
أغلــى مــن اللحــوم، هــل يعقــل أن يصــل ســعر 
كيلــو ســمك الهامــور إلــى 90 ريــااًل بينما كنت 

أشتريه قبل عامني بأقل من 30 ريااًل؟«. 
يفضلــون  الســعوديني  مــن  كغيــره  البريكــي 
الســمك  لســوق  الباكــر  الصبــاح  فــي  الذهــاب 
بحثا عن األســماك الطازجة والســعر املناسب 
لكنهــم مؤخــرا »يعــودون خالي الوفاض« كما 
يقول فهد الفهيد صديق البريكي الذي حضر 
معه بســيارة واحدة مؤكدا أن األســعار ترتفع 

عاما بعد عام.
بحسب ما رصدته »العربي الجديد« فإن سعر 
كيلــو ســمك »الكنعــد« املحبب ألهالــي املنطقة 
يبدأ من 40 رياال للكيلوجرام الواحد )الدوالر 
3.75 ريــاال( فــي حــني كان يبــاع العــام املاضــي 
بـــ 25 ريــااًل وفــي العــام قبل املاضي بـــ 17 ريااًل 
فقــط كمــا أكــد مرتــادو الســوق املركــزي، داخــل 
املدينــة تختلــف األســعار بمحــالت الســمك إذ 
ويصــل  ريــاال   60 مــن  بأكثــر  »الكنعــد«  يبــاع 
فــي املناطــق البعيــدة مثــل العاصمــة الريــاض 
واملــدن املجــاورة لهــا ألكثــر مــن 75 ريــاال وهــي 
أســعار باتــت أعلــى بكثيــر مــن اللحــوم التي ال 

يتجاوز سعر الكيلو املحلي منها 55 ريااًل.

أسباب ارتفاع األسعار 
يعتبــر ســوق الســمك فــي القطيــف األكبــر فــي 
بالصياديــن  يضــج  وهــو  العربــي،  الخليــج 
محــالت  أصحــاب  مــن  أغلبهــم  واملشــترين 
الســمك واملطاعــم »لكــن حركــة الســوق لــم تعــد 
كالســابق« يقــول حســني البنــاي - أحــد كبــار 
كميــة  بتراجــع  األمــر  ويفســر   – الصياديــن 
األســماك التي تعرض يوميا بالســوق إذ إنها 
لم تعد تكفي لتلبية الطلب املتزايد عليه وهو 
مــا انعكــس على األســعار التــي باتت أعلى من 
العــام املاضــي بأكثــر مــن 40%، يقــول البنــاي 
لـ«العربــي الجديــد« وهــو يتابــع جلســة البيــع 
بطريقــة  املراكــب  صيــد  لحصيلــة  اليوميــة 
املزايدة :« لم يعد املعروض من األسماك يكفي 
الطلب، الكمية الحالية ال تقارن بما كان يباع 
الجــو  حــرارة  والســبب  عامــني  قبــل  بالســوق 
أعدادهــم  تراجعــت  الذيــن  الصياديــن  وقلــة 
بســبب القــرارات الحكوميــة التــي لم تصب في 

صالحهم«.
ارتفــاع  أســباب  تحديــد  البنــاي  يواصــل 
علــى  مجبــرون  الصياديــن  بــأن  األســعار 
اصطادوهــا  التــي  القليلــة  الكميــات  تســويق 
تمتــد  التــي  رحلتهــم  مــن  تجعــل  بأســعار 
ألســبوع داخــل البحــر مجديــة خاصة في مثل 
هذا الوقت )شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ 
الروبيــان  فــي صيــد  املراكــب  تبــدأ  إذ  أيلــول( 
الســمك«،  كميــة  مــن  يقلــل  ممــا  )الجمبــري( 
ويفنــد البنــاي أســباب تراجــع املعــروض مــن 
الروبيان مؤكدا أن دفن شواطئ البحر تسبب 

فــي انقــراض أشــجار املانجروف التــي يتغذى 
عليها الروبيان وهي أمور جعلت من »الغلة« 
فــي  ويضيــف:«  رديئــة،  نوعيــة  وذات  قليلــة 
الســابق كان املركــب الواحــد يصيــد أكثــر مــن 
 32 الواحــد  )الصنــدوق  كبيــر  صنــدوق   100
كلــج( ولكــن اليــوم لــو خرجنــا بـــ30 صندوقــا 
نكــون محظوظــني«، يتابــع :« مراكــب الصيــد 
الكبيــرة والصغيــرة تراجعــت أعدادهــا بشــدة 
ألننــا ال نســتطيع البقــاء فــي البحــر أكثــر مــن 
أســبوع وال نســتطيع تجــاوز امليــاه اإلقليميــة 
الدوليــة  امليــاه  فــي  الصيــد  علينــا  وممنــوع 
حتــى ال يســحب ترخيصنــا«، يتداخــل معنــا 
فــي الحديــث ســامي البوعنــني صاحــب مركب 
صيد متوسط كان يسترق السمع على مقربة 
منــا قائــال :«عندمــا ال نســتطيع صيــد الكميــة 
الكافيــة نحــاول البقــاء فــي البحــر مــدة أطــول 
علــى  تجبرنــا  الحــدود  حــرس  قــوات  ولكــن 
العودة للشاطئ وال تسمح لنا بتجاوز األيام 
الســبعة للمراكــب الكبيــرة واليومــني للمراكب 
الصغيــرة ولهــذا نضطــر لرفــع الســعرلنحقق 

بعض الربح«.

تراجع كبير لإلنتاج
الشــواطئ  مــن  كــم   800 الســعودية  تمتلــك 
املســتغلة علــى الخليــج العربــي مــن إجمالــي 
إجمالــي  مــن  كــم   1300 تســتغل  فيمــا   1000
2400 كــم مــن شــواطئ البحــر األحمــر، القليــل 
منهــا يســتغل فــي الصيــد، فــي العــام املاضــي 
كان يدخل ســوق القطيف يوميا أكثر من 120 
طنــا مــن األســماك والروبيــان، حاليــا بالــكاد 
أعــداد  تراجــع  مــع  طنــا   70 إلــى  الرقــم  يصــل 
املراكــب العاملــة علــى شــاطئ الخليج من أكثر 
مــن 1600 مركــب إلــى أقل مــن 950 مركبا، كثير 
منهــا طــرادات صغيــرة بحســب شــيخ ســوق 
السمك عبدالله السليس والذي يلقي بالالئمة 
على سلســلة القرارات الحكومية التي لم تراع 
مصالــح الصياديــن الذيــن تراجــع عددهــم مــن 
فقــط   12000 مــن  ألقــل  صيــاد   20000 قرابــة 

بسبب صعوبة التصاريح وتوقف املراكب.
علــى  لــه  مزايــدة  قطــع  الــذي  الســليس  يتابــع 
عدد  من صناديق الروبيان املتوســط الحجم 
ليتحــدث إلــى »العربــي الجديد« : »في األعوام 
الســابقة كان الصيــد وفيــرًا، لكن اآلن تراجعت 
الكمية ألقل من العام املاضي وما قبله بـنسبة 
صندوقــني  أو  صندوقــا  نبيــع  وصرنــا   %70
يوميــا عبــر املزايــدة بينمــا كنــا فــي الســابق ال 

نبيع أقل من ستة أو ثمانية صناديق«.
وينتقد شــيخ ســوق الســمك املوعد املحدد من 
قبــل وزارة الزراعــة لصيــد الروبيــان فــي األول 
مــن أغســطس قائــال« الوقــت غيــر مناســب ألن 
الريــح التــي تســاعد علــى خروجــه مــن مكامنه 
البحريــة ضعيفــة كمــا أن كثــرة دفن الشــواطئ 
أنهــم  ويكشــف  عيشــه«  أماكــن  علــى  قضــى 
وزارة  فــي  املســؤولني  مــع  الحديــث  حاولــوا 
فائــدة،  دون  ولكــن  املوعــد  لتغييــر  الزراعــة 
يتراجــع  والصيــد  أعــوام   6 :«منــذ  ويضيــف 
عاما بعد عام كما أن األماكن التي يمنع فيها 
الصيد كثيرة، حتى شــركة أرامكو الســعودية 
تمنعنا من أماكن كثيرة بحجة وجود أنابيب 

نفط في تلك األماكن«.
املعوقات السابقة أدت إلى تراجع عدد مراكب 
مــن  املنطقــة ألكثــر  فــي  أصــال  القليــل  الصيــد 
القطيــف  فــي  مركبــا   450 يوجــد  إذ  النصــف، 
يوجــد  بينمــا  داريــن  قريــة  فــي  مركــب  و500 
650 مركبــا فــي الجبيــل باملنطقة الشــرقية في 
املراكــب  هــذه  نصــف  قرابــة  ولكــن  الســعودية 
معطلــة والســبب كمــا يــرى الســليس »تحديــد 
الــوزارة لعــدد العاملــني من الجنســية الهندية 
األكثــر درايــة بالصيــد بثالثة عمال لكل مركب 
بمــا اوقــع أصحــاب املراكــب فريســة الســتغالل 
العمالة التي لم تعد ترضى بالراتب الشــهري 

وتشترط مشاركة صاحب املركب في الغلة«.

ندرة األسماك
الســعودية  املائــدة  عــن  الســمك  وجبــة  غيــاب 
جعــل  األســعار  ارتفــاع  لكــن  معتــادا،  ليــس 
الســمك صعــب املنــال وفــق مــا يقــول الخبيــر 
الــذي حــذر مــن  البوعنــني  االقتصــادي فضــل 
وزارة  اهتمــام  عــدم  أن  معتبــرا  األمــر  مغبــة 
الزراعة بقطاع االســماك ســاهم بذلك، يضيف 
يحــدث  مــا   »: الجديــد«  لـ«العربــي  البوعنــني 
اقتصاديــات  يخنــق  الســمك  بســوق  حاليــا 
البوعنــني  وينتقــد  الســعودية«،  األســرة 
ألنهــا  بالصيــد  الخاصــة  والقوانــني  األنظمــة 
مراكــب  مــن  كبيــر  جــزء  توقــف  فــي  تســببت 
الصيــد عــن اإلبحــار«، ويقــول : »وزارة العمــل 
تطالــب بــأن تتحــول مراكــب الصيــد الصغيرة 
ملشــاريع لهــا ســجالت تجارية وهــو ما يحمل 
الصيادين الكثير من الرسوم اإلضافية كفتح 

سجل تجاري والزكاة«.
أســماك  علــى  الســابقة  املشــكلة  تقتصــر  وال 
الجوانــب  ذات  تتكــرر  إذ  العربــي  الخليــج 
مــن األزمــة فــي البحــر األحمــر لكــن مــع تهديــد 
باملــواد  البحــر  ميــاه  تلــوث  فــي  يتمثــل  أكبــر 
أالف  نفــوق  فــي  تســببت  التــي  الكيماويــة 
عــام  مديــر  يقــول  كمــا  األســماك  مــن  األطنــان 
جمعيــة الصياديــن التعاونيــة فــي جــدة خالد 
ويضيــف:  الجديــد«  لـ«العربــي  الشــويكي 
األحمــر  البحــر  فــي  األســماك  إنتــاج  ›‹حجــم 
انخفــض  املاضيــة  العشــرين  الســنوات  خــالل 
نتيجــة للتلــوث البيئــي الــذي يعانيــه البحــر 
بنســب تصــل إلــى نحــو 75%، علــى الرغــم مــن 
جهــود بعــض الجهــات الحكوميــة فــي الوقــت 
الحالــي ملنــع تصريــف ميــاه الصــرف الصحي 
اســتقرت  اإلنتــاج  كميــات  أن  إال  بالبحــر، 
نســبيا خــالل الســنوات الخمــس األخيرة، لكن 
ليــس بالشــكل الــذي يمكــن معــه تلبيــة حجــم 
الطلــب املرتفــع«، ويســتغرب الشــويكي إهمــال 
وزارة الزراعــة لقطــاع الصيــد الــذي بــات كأنــه 
األبــن غيــر الشــرعي للــوزارة، قائــال :«كثيــر من 
القــرارات ضــد الصياديــن مثل تحديد مواعيد 
الــوزارة ال  أن  يــدل  مــا  الروبيــان، وهــو  صيــد 

تّعي الروزنامة الحقيقية للصيادين«.
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الصرف الصحي أدى 
النخفاض االنتاج بنسبة 

75% من البحر االحمر

سعر كليو سمك 
الهامور وصل إلى 90 رياال 

بدال من 30 قبل عامين

غالء األسعار يحرم 
السعوديين السمك 
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يضج سوق السمك بالصيادين والمشترين )العربي الجديد(

لم يعد المعروض من السمك يكفي الطلب )العربي الجديد(
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»وثيقة عهد« جديدة لتكميم صوت الصحافيين
بغداد ـ صفاء عبد الحميد

مجــددًا تعــود ثنائيــة الصحافــة ـ الحكومــة 
إلى الواجهة في العراق. فالدولة التي فشلت 
في حماية صحافييها منذ الغزو األميركي 
فــي العــام 2003 حتــى اليــوم، حاولــت طيلــة 
هذه الفترة تدجني العاملني في هذا القطاع، 
تــارة بدفــع األمــوال والرشــوة، وتــارة أخــرى 
باالعتقال، ومرات كثيرة بينهما بالترهيب 
أو حتــى القتــل أو لنقــل، التغاضي وتجاهل 
لهــا.  يتعرضــون  التــي  القتــل  عمليــات 
لتتحّول بالد الرافدين في الســنوات العشــر 
األخيــرة إلــى مقبــرة مفتوحــة للصحافيــني، 
مــا اضطــر الكثيريــن إلــى الهــرب مــن البــالد، 
أو االنتقــال إلــى كردســتان، أو كحل وســطي 
العمــل بأســماء مســتعارة. أمــا الجديــد هذه 
املــرة فهــي »املبــادرة« الجديــدة التــي قامــت 

بها الحكومة العراقية.
جاهــدة،  العراقيــة  الحكومــات  وتســعى 
العراقيــني  الصحافيــني  اســتمالة  إلــى 
الوســائل  بشــتى  اإلعالميــة  واملؤسســات 
»املشــروعة وغيــر املشــروعة«، بغيــة تلميــع 
وقــد  األمنّيــة،  األجهــزة  وصــورة  صورتهــا 
مــع  اتهــا  لقاء األخيــرة  اآلونــة  فــي  فــت 

ّ
كث

»وثيقــة  لتوقيــع  ودفعتهــم  الصحافيــني، 
عهــد« ملســاندة القــوات األمنيــة فــي حربهــا 

ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(. 
 »صحافيــي العــراق 

ّ
وتضمنــت الوثيقــة أن

يعلنــون مباركتهــم النتصــارات وبطــوالت 
جيشــنا، ووحدة العراق أمانة في أعناقنا، 
ومحاربة اإلشــاعات مسؤوليتنا الوطنية، 
ولتتضافر الجهود لرفع معاناة النازحني 
علــى  الشــعب  ويعاهــدون  واملهجريــن، 
أجــل  مــن  بأرواحهــم  املضحــني  نصــرة 
العــراق، وتحيــة لجيشــنا وقواتنــا األمنيــة 

والحشد الشعبي«. 
نقابــة  أقامتهــا  احتفاليــة  وخــالل 
عــدد  حضرهــا  العراقيــني،  الصحافيــني 
ومســؤولي  الحكوميــني،  املســؤولني  مــن 
مــن  عــدد  وممثلــي  اإلعالميــة  املؤسســات 
والحشــد  األمنيــة  القــوات  لدعــم  الــوزارات 
مؤيــد  الصحافيــني  نقيــب  أّكــد  الشــعبي، 
وقفــت  الصحافيــة  »األســرة   

ّ
أن الالمــي 

ملناصــرة  صلبــة  وروح  واحــد  بجســد 
جيشــنا املقــدام، وتخليــد انتصاراتــه علــى 
»داعــش«، رغــم محــاوالت األبــواق املأجورة 
بعــض  خــالل  مــن  الوحــدة  هــذه  تمزيــق 

الفضائيات املعروفة االتجاه والتوجه«. 
 »رجال الحشــد الشــعبي 

ّ
وأضــاف الالمــي أن

كان لهــم دور كبيــر في حماية أبناء الشــعب 
قاتلــوا  عندمــا  وأطفالــه،  بنســائه  العراقــي 
ودافعــوا عــن أرض العــراق ووحدتــه«. وتــم 
»الصحافيــني  تكريــم  االحتفاليــة  خــالل 
الحربيــني« الذيــن رافقــوا الجيــش العراقــي 
تنظيــم  بوجــه  »إنجازاتــه«  عــن  وكتبــوا 

»داعش« و«إنجازات« الحشد الشعبي.
مــن جهتــه، كشــف مصــدر سياســي رفيــع   
 »الحكومــة دفعــت 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد«، أن

مبالغ تصل إلى 150 ألف دوالر، إلى مديري 
عــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة الفاعلــة فــي 
الساحة العراقية، ألجل توجيه مؤسساتهم 

للترويج للحكومة واألجهزة األمنية«. 
نشــر  علــى  تحفــظ  الــذي  املصــدر  وأضــاف 
 »املديرين تعهدوا بالوالء الكامل، 

ّ
اســمه، أن

وعدم إيقاع األجهزة األمنية بأي حرج«. من 
جهته، رأى أستاذ اإلعالم في جامعة بغداد 
 »شراء ذمم الصحافيني 

ّ
حميد النعيمي، أن

ســيفقد املهنــة لصلــب رســالتها، ويجعلهــم 
مجرد آلة تتحرك كما يراد منها«.

وأبــدى النعيمــي خــالل حديثــه لـــ »العربــي 
الجديد«، أسفه »من وصول مهنة الصحافة 
املتدنــي«،  املســتوى  هــذا  الــى  العــراق  فــي 
مطالبــا الصحافيــني العراقيــني بـــ »االنتبــاه 
وعــدم الوقــوع بهــذا الفــخ، الــذي ســيفقدهم 

شرف مهنتهم«. 

منوعات

العراق

املتمســكون  الصحافيــون  يشــكو  باملقابــل، 
األجهــزة  »ســطوة  مــن  املهنــة،  بشــرف 
الحكوميــة واملليشــيات«. ويقــول صحافــي 
لــم يكشــف عــن اســمه لـــ »العربــي الجديــد«، 
إنــه »يالقــي صعوبــة كبيــرة فــي الكشــف عن 
املوثوقــة«،  مصــادره  قلــة  بســبب  الحقيقــة 
ــه »يقصــد باملصــدر املوثــوق الــذي 

ّ
مبينــا أن

يكــون أمينــا وال يفشــي لــه ســرًا وال يكشــف 
عن اسم الصحافي ومكان عمله«. 

أننــا »نعمــل بالعــراق كأشــخاص  وأضــاف 
هاربــني مــن قبضــة األجهــزة األمنّيــة، نعمــل 
بالخفــاء وبأســماء مســتعارة حفاظــا علــى 

أمننا وعلى شرف املهنة«. 
والتقى أخيرًا رئيس الوزراء حيدر العبادي 

عــددًا مــن الخبــراء فــي مجال اإلعــالم األمني 
واألكاديميــني،  للدولــة  التابــع  والعســكري 
وخليــة  الجامعــات  أســاتذة  عــن   

ً
فضــال

دحــض  علــى  هــم 
ّ
وحث النفســية،  العمليــات 

الشائعات املغرضة، التي يطلقها »داعش«، 
منهــا  املائــة  فــي   70 الحــرب  أن  إلــى  الفتــا 
إعالميــة و30 فــي املائــة منهــا علــى األرض. 
داعيــا إّياهــم إلــى القيــام بحمــالت إعالميــة 
واســعة وعقد اجتماعات دورية مع وســائل 

اإلعالم وتوجيههم الوجهة »الصحيحة«.
وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« قد 
رت من االستهداف املمنهج للصحافيني 

ّ
حذ

العراقيــني، متهمــة الحكومــة العراقية بأنها 
بتلــك  فتــح تحقيقــات  عــن  فقــط«  »تتحــدث 
لتلــك  وجــود  ال  فعليــا  لكــن  االســتهدافات، 
فــي  اإلعالميــني   

ّ
أن وأّكــدت  التحقيقــات. 

األول  مزدوجــا،  تهديــدًا  يواجهــون  العــراق 
النــار  تطلــق  التــي  املســلحة  العصابــات 
عليهم أو تختطفهم، والســلطات الحكومية 
 
ّ
التي تعتقلهم بسبب آرائهم. مشيرة إلى أن
الحكومــة لــم تعتقــل وال حتــى متهما واحدًا 
هم 

ّ
بعمليات اســتهداف الصحافيني، رغم أن

طلقاء ويتجولون في وضح النهار.  
املحليــة  والصحــف  الــوكاالت  رت 

ّ
وســخ

جهدهــا  العراقيــة  الفضائيــة  والقنــوات 
للحديــث يوميا عن »إنجازات وانتصارات« 
مواجهــة  فــي  األمنيــة  لألجهــزة  مســتمرة 
الحكوميــة  اإلعالميــة  فاآللــة  »اإلرهــاب«. 
األجهــزة،  تلــك  لصالــح  شــيء  كل  تســّوغ 
للعشــائر  الحقيقيــة  الجهــود  متجــاوزة 

العراقية ولقوات البشمركة الكردية.
وتنسب املؤسسات اإلعالمية كل ما تحققه 
تنظيــم  تواجــه  التــي  العراقيــة  العشــائر 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( في املحافظات 
السنية الست، وإنجازات البشمركة الكردية 

إلى األجهزة األمنّية العراقية. 
فتــرة  خــالل  السياســة  هــذه  بعــت 

ُ
وات

الحكومة الســابقة )حكومة نوري املالكي( 
التــي وجهــت »هيئــة اإلعــالم واالتصاالت« 
تتجــاوز  مؤسســة  أي  وإقفــال  بمحاســبة 
شــروط العمــل وتتحدث عكــس ما يتحدث 
بــه اإلعــالم الحكومــي. وحــدث ذلك مع عدد 
من املؤسســات، كما اشــترت الحكومة ذمم 
اإلعالميــة  املؤسســات  مــن  عــدد  أصحــاب 
مــع  التعامــل  فــي  حياديتهــا  وأفقدتهــا 
وخــالل  العــراق.  فــي  األحــداث  مجريــات 
شــدّدت  العــراق  إلــى  »داعــش«  دخــول 
مراقبتهــا  واالتصــاالت«  اإلعــالم  »هيئــة 
عــددًا  وأغلقــت  اإلعالميــة  للمؤسســات 
 عــن تعطيــل مواقــع التواصل 

ً
منهــا، فضــال

شــبكة  وانقطــاع  وضعــف  االجتماعــي 
وكان  الحقيقــة.  وصــول  ملنــع  اإلنترنــت 
حجــب املواقــع عشــوائيا ورقابيــا إلــى حــد 
بـــ  لهــا  إذ حجبــت مواقــع ال عالقــة  كبيــر، 
»اإلرهــاب« بــل مواقــع إخباريــة بحتة، لكن 
يبــدو أن هواهــا لم يناســب هــوا الحكومة، 
فاختــارت حجبهــا. وكل ذلــك تحــت شــعار 

»مكافحة اإلرهاب«.
إلــى  األخيــرة  التحقيقــات  كشــفت  كمــا 
نــوري  الســابق  الحكومــة  رئيــس  تجنيــد 
املالكــي عشــرات الصحافيــني مــن مختلــف 
دول العالــم لتبييــض صفحتــه، مــن خــالل 
دفــع أمــوال طائلة لهــم وبينهم صحافيون 
فــي العــراق وســورية ولبنــان، إلــى جانــب 
مــا  يراقــب  إلكترونــي  لجيــش  تشــكيله 
يحصــل على مواقع التواصل االجتماعي، 
فــي  املالكــي  صــورة  تحســني  ويحــاول 
أو  املواقــع،  الناشــطني علــى هــذه  أوســاط 
اإللكترونيــني.  املعارضــني  بأســماء  يشــي 
لــكل  ضخمــا  ماديــا   

ً
مقابــال دفــع  وقــد 

هــؤالء مــن خزينــة الدولــة العراقيــة أي مــن 
أمــوال الشــعب العراقــي. وكانــت الحكومــة 
بهــذا  تحقيــق  فتــح  قــررت  قــد  الجديــدة 
املوضــوع. لكــن لــم يعــرف أحد أيــن وصلت 

هذه التحقيقات.

نقيب الصحافيين يؤكد 
تخليد اإلعالميين إلنجازات 

الجيش العراقي

أصدر الصحافيون العراقيون وثيقة جديدة لمساندة القوات األمنية في حربها ضد تنظيم 
»داعش«. وبطبيعة الحال كانت بمباركة الحكومة

يبــدو مضمــون »وثيقــة العهــد« التي أطلقــت في نقابة 
الصحافيــني العراقيــة بمباركــة الحكومــة وحضورهــا 
قريبــة جــدًا مــن البيــان الــذي أصــدره رؤســاء التحريــر 
تأييــد  البيانــني  فــي  ســيناء.  تفجيــر  بعــد  املصريــني 
ضــد  وبطوالتــه  »لتضحياتــه  الحكومــي  للجيــش 
اإلرهــاب«. وفــي البيانــني ترهيــب للصحافيــني الذيــن 
يفكــرون فــي انتقــاد أي موقــف للجيــش، أو يطرحــون 
هنــاك  البيانــني  وفــي  أدائــه.  حــول  اســتفهام  عالمــات 

مبايعة تامة للنظاَمني العراقي واملصري. 
وتبــدو القواســم املشــتركة بــني العــراق ومصــر كبيــرة 
جدًا في الفترة األخيرة لجهة العمل الصحافي. فقسم 
كبيرمن املعارضني باتوا يعملون بأســماء مســتعارة، 

أما الذين يكتبون بأسمائهم الحقيقية فمنهم من قرر 
الهجرة نهائيا إلى خارج البالد. كذلك فإن االعتقاالت 

التي تطال الناشطني اإللكترونيني باتت كبيرة.
إنــه اإلرهــاب نفســه يتمّدد من مختلف الــدول العربية. 
املقاتلــني  أو  »داعــش«  إرهــاب  ليــس  املــرة  هــذه  ولكــن 
املتطرفــني بــل إرهــاب الحكومــات التــي تضغــط علــى 
الصحافيــني بمختلــف الوســائل، تــارة مــن بــاب نقابــة 
الصحافيني )كما هي الحال في مصر والعراق( وتارة 
بتهديدهــم بســجنهم مــن دون أي مســاءلة قانونيــة. 
يحصــل كل ذلــك بمباركــة قســم كبيــر مــن الصحافيــني 
هــي  باتــت  البــالط  صحافــة  أن  يبــدو  إذ  أنفســهم، 

السائدة اليوم.

إرهاب لمكافحة اإلرهاب
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خالل تشييع الصحافي العراقي هادي المهدي الذي قتل عام 2011 )علي السعدي/فرانس برس(

شهد لبنان أمس يومًا ازدحم بالتظاهرات أمام تغريد
مجلس النواب رفضًا للتمديد، االعتداء على 

المتظاهرين من قبل القوى األمنية. 
المشهد نفسه على »تويتر«، إذ تظاهر 

المستخدمون إلكترونيًا، وعبّروا عبر وسمي »#ال_
للتمديد« و«#ال_النعقاد_الجلسة« عن حّقهم 
باالنتخاب، باإلضافة إلى نشر صور وفيديوهات 

ُتظهر عنف قوى األمن في تعاطيها مع 
المتظاهرين. 

ينتشر بسرعة على »يوتيوب« فيديو، تحت 
عنوان »أوغ ديمينتد رياليتي 2«. 

ويُظهر الفيديو )2:45 دقيقة( رسامًا كرتونيًا، 
يرسم شخصيّات وينقلها إلى الواقع. فرسم 

الفنان عّدة شخصيّات وصّورها في الشوارع 
وفي المنزل وغيرها. وحظي الفيديو 

بمشاهدة أكثر من مائة وستين ألف مستخدم 
خالل يومين. 

ال تزال تداعيات »جريمة األحساء« في 
السعودية تتوالى. فبعدما منع وزير 

الثقافة السعودي عبد العزيز خوجة قناة 
»وصال« لتحريضها ضّد الشيعة، أعفت 

السلطات السعودية خوجة من منصبه. 
وعلى إثر ذلك، أطلق الناشطون السعوديون 

وسمي »#إغالق_قناة_وصال«، و«#إعفاء_
وزير_الثقافة_واإلعالم«.

MEDIA



حصلُت على دورة تدريبية فى مؤّسسة »جيم 
ــحــدة األمــيــركــيــة، 

ّ
هــانــســون« فــي الـــواليـــات املــت

ــــك لــتــقــديــم شــخــصــيــة نــمــنــم فـــي الــنــســخــة  وذلـ
العربية من »سيسامي ستريت« بعنوان »عالم 
 العالم ال يعرف شيئًا عن 

ّ
سمسم«، ووجدُت أن

العرائس في مصر، وهــذا أحزنني كثيرًا،   
ّ
فــن

ومـــع االســـتـــمـــرار فـــى تــقــديــم »عـــالـــم ســمــســم«، 
أحــبــبــت أن أقـــــّدم عــرضــًا مــســرحــيــًا لـــه الــنــهــج 
يــقــّدم فى  نــفــســه، كــمــا  التعليمي والــتــرفــيــهــي 
عالم سمسم، وخالل التنفيذ أّسست فرقة لها 
أهداف وأنشطة تقوم بها مجموعة من مّحبي 
 الـــعـــرائـــس، وقـــّدمـــت الـــعـــرض، ثـــم أّســســت 

ّ
فــــن

موقعًا إلكترونيًا للفرقة، بدأُت من خالله أقدم 
الدولية  الساحة  نشاطي كفرقة مصرية على 
فــى املهرجانات  الــدمــى، وأشـــارك أيضًا  لعالم 
الدولية.. شاركت الفرقة فى مهرجان العرائس 
بالبوسنة والهرسك، ومهرجان العرائس في 

براغ، ومهرجان العرائس في دولة أذربيجان، 
ومــهــرجــان الــعــرائــس فــي الــصــن... ومــن خالل 
 
ّ
الظهور الدولي خاطبُت »االتحاد الدولي لفن

العرائس ملشاركة مصر فى االتحاد، وبالفعل 
ــتــــى تـــســـمـــح ملــصــر   اإلجــــــــــــراءات الــ

ّ
ــكــــل ــُت بــ قــــمــ

العرائس،   
ّ
لفن الدولي  االتحاد  فى  باملشاركة 

وقـــد حــضــرت مــصــر ألّول مــــّرة فـــى تــاريــخــهــا 
الجمعية العمومية لالتحاد في دولة الصن 
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■ لــشــخــصــيــة نــمــنــم شــعــبــيــة عــنــد األطــــفــــال، كيف 
ق النجاح؟

ّ
تتفاعل مع هذه الدمية لتحق

ــّم  ، وتــ
ّ

ــالــــم ســـمـــســـم« نـــاجـــح كــــكــــل بـــرنـــامـــج »عــ
إنـــتـــاج 300 حــلــقــة مـــنـــه. نــمــنــم هـــو شخصية 
مـــرحـــة ومــتــفــائــلــة، مـــحـــّب لــلــبــيــئــة والــطــبــيــعــة 
يقّدر الصداقة لذا يحّبه األطفال.. أما عالقتي 
بشخصية نمنم فهي عالقة توّحد بن صفات 

« مــجــّرد 
ّ

يـــا ول  
ّ

لـــم تــكــن فــرقــة »ول
فرقة مسرحية أبطالها الدمى، بل 
أتــت ثمرة خبرة ســنــوات فــي عالم 
مــــســــرح الــــدمــــى ومــــســــرح الـــطـــفـــل، 
بــدر منذ تسعينات  ولــيــد  املــســرحــي  خاضها 
تأخذ اسمها من  التي  الفرقة  املــاضــي.  الــقــرن 
لم  محضة،  مصرية  فلكلورية  شعبية  عبارة 
فرقة  فتأسيس  النهاية،  وليست  البداية  تكن 
عرائس مسرحية مشروع تواجهه الصعوبات 
في التمويل وفي إيجاد العنصر البشري، من 
متخّصصن في مسرح الطفل وتحريك الدمى 
من  عتبر 

ُ
ت الــدمــى   

ّ
ألن للدمى،  الكتابة  وحتى 

أصــعــب مــا يــكــتــب لــهــا املــؤلــف الـــدرامـــي، فهي 
ال تــمــتــلــك إمــكــانــيــة الــتــحــّكــم بــمــالمــحــهــا، ما 
لف واملخرج واملحّرك في تحدٍّ كبير 

ّ
يضع املؤ

للجمهور  وانفعاالتها  الشخصية  لتوصيل 
 مشاه 

ّ
الحّساس الذي هو الطفل. مشوار شاق

بدر الذي درس علوم املسرح، يشّجعه إيمانه 
بــه. وفــي معظم برامج  العرائس وشغفه   

ّ
بفن

العرائس التلفزيونية، نجد وليد بدر حاضرًا 
ل، كما في برنامج »عالم 

ّ
كمحّرك دمية وممث

النسخة  وهــو  نمنم،  شخصية  عبر  سمسم« 
العربية من برنامج »شارع سمسم« األميركي 
الــشــهــيــر، وبـــرنـــامـــج »ظـــاظـــا وجـــرجـــيـــر« عبر 
شخصية جــرجــيــر.. إضــافــة  إلـــى الــعــديــد من 
املشاركات في أعمال مسرحية. عن »مغامرة« 

وليد بدر و«عرائسه« كان هذا الحوار.

■ كيف بدأت عالقتك بالعرائس؟
البحتة، كانت مدرستي قرب قصر  بالصدفة 
ثقافة الجيزة التي تحوي »قاعة منف« وتقام 
املرحلة  بــدايــة  فــى  املسرحية.  الــعــروض  فيها 
ــة، كــنــت أتـــــرّدد عــلــيــه لــلــمــشــاركــة فى  ــداديــ اإلعــ
املدرسة،  فيها  تشارك  التي  العلمية  األنشطة 
ــدُت عــــرضــــًا ملــســرح  ــ ــاهـ ــ وفـــــي يـــــوم جـــمـــعـــة، شـ
الــــعــــرائــــس، يــــشــــارك فـــيـــه أصــــدقــــائــــي، وحـــن 
اكــتــشــف املــخــرج تــغــّيــب أحـــد أصــدقــائــي طلب 
 مكانه. قال أصدقاء  لي: اعمل زّي 

ّ
ي أن أحل

ّ
من

ــي أجيد 
ّ
ــضــح أن

ّ
ــدهــم، ات

ّ
مــا بنعمل. ورحــت أقــل

 يوم 
ّ

هذا. وصرت أشارك في تقديم العرض كل
جــمــعــة، أرتــــدي قــنــاع الــبــجــعــة، وأســتــمــتــع في 
تــأديــة دوري الصغير، الــذي كــان بــدايــة حّبي 
في  انطالقي  ونقطة  العرائس،   

ّ
وفــن للمسرح 

عالم املسرح والعرائس.

■ متى بدأت االحتراف؟
شاركُت فى عروض أخرى في القصر، ومنها 
ــيـــف تــوفــيــق  ــألـ عــــــرض مـــســـرحـــيـــة إيـــــزيـــــس، تـ
ــاوع، مــــع حــفــظ  ــ ــطـ ــ الـــحـــكـــيـــم، وإخـــــــــراج كـــــرم مـ
األلقاب، ومن إنتاج املسرح القومي، تلك كانت 
بدايتي في عالم االحتراف، وفى يوم االفتتاح 
فــوجــئــت بــتــصــفــيــق املــشــاهــديــن وهــــذه كــانــت 
ــّررت حينها  الــتــحــّول فــى حــيــاتــي، إذ قــ نقطة 
، واملــســرح بشكل خــاّص، عاملي 

ّ
أن يكون الــفــن

وهدف مستقبلي.

■ ملـــاذا أّســســَت مــســرح دمــى ولــم تتابع فــي مسرح 
الكبار؟

»من ال يتعلم من أخطاء اآلخرين ال يستحق العيش« 
الحاليين  ونجماته  الفن  نجوم  من  عدد  آمن 
فأسسوا  مفلسين  الموت  من  خوفًا  المبدأ  بهذا 

مشاريعهم الخاصة

تسّربت األحالم 
واالشتياق لفلسطين إلى 

منامات وأُعيد صياغتها

أزمة مسرح الدمى 
المصري هي االفتقار 

لمسارح وأماكن العرض

يكبر الفنّان، تخّف 
العروض أو يرفض األدوار 

حفاظًا على تاريخه

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

شــكــلــيــة ونـــفـــســـيـــة تــتــمــيــز بـــهـــا الــشــخــصــيــة، 
وصـــفـــات ومــــهــــارات حــركــيــة وأدائــــيــــة أتــمــّيــز 
أنــا بها، تجتمع هــذه الصفات واملــهــارات في 

شخصية واحدة يحّبها الكبار واألطفال.  
 

■ في زمن الثالثي األبعاد والديجيتال كيف تصمد 
الدمية؟

ــــاص، ال يــمــاثــلــه أي نــوع  لــلــعــروســة ســحــر خـ
آخــر من أنــواع الفنون، يشاهدها الطفل على 

، يــرســم عــاملــهــا كاتب 
ّ

املــســرح كــكــائــن مــســتــقــل
ـــانـــون لــيــنــدمــج الــطــفــل فـــى هــذا 

ّ
ــن ومـــخـــرج وفـ

تطّورت  مهما  فيه.  ويعيش  ويصّدقه  العالم 
التقنيات ستبقى للعروسة مكانتها الخاّصة.

■ كيف يتفاعل الجمهور مع املسرحّيات؟
يتفاعل  بــحــرارة،  للدمية  ق 

ّ
يصف الطفل  نجد 

 عــــرض نكتشف 
ّ

مــعــهــا ويـــحـــّدثـــهـــا. ومــــع كــــل
الــطــفــل يــدخــل عــالــم »الـــحـــدوتـــة« ويعيش   

ّ
أن

يبقى  الــعــرض،  ينتهي  البطل حتى حــن  مــع 
ـــهـــا الــشــخــصــيــة 

ّ
يــتــعــامــل مـــع الـــدمـــيـــة عــلــى أن

الدرامية. 

 في أزمة، فمسرح الدمى في 
ً
■ إن كان املسرح عاّمة

أزمة أكبر، ما أبرز املشاكل التي تواجهها؟  
مشكلة مسرح العرائس هي الجهات الرسمية. 
مع  املشكلة،  ليسوا  واإلخـــراج  ل 

ّ
واملمث النّص 

إمــكــانــيــة وجـــــود بــعــض املـــشـــكـــالت بــالــنــســبــه 
لــلــكــتــابــة أو مـــحـــّرك الـــعـــروســـة، الـــدولـــة تــدعــم 
»مــســرح الــقــاهــرة لــلــعــرائــس«، ولــكــن مــن دون 
فكر تربوي، أو رؤية. أّما في خصوص الفرق 
 العرائس، فالدولة مسؤولة 

ّ
املتخّصصة في فن

عن تخصيص أماكن للعرض ومسارح لنشر 
 عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات مــصــر، 

ّ
هــــذا الـــفـــن

ومــنــهــا إلـــى الـــخـــارج، فــمــســرح واحـــد ال يكفي 
ملالين املواطنن.

■ ما هي أحالمك ومشاريعك املستقبلية؟
حــلــمــي هــو امــتــالك مــســرح عــرائــس نــقــّدم من 
خـــاللـــه أعــــمــــااًل مــســرحــيــة لـــأطـــفـــال والـــكـــبـــار، 
ــة تـــوفـــيـــر مـــكـــان.  ــ ــدولـ ــ  مــــا نــطــلــبــه مــــن الـ

ّ
ــل ــ ــ وكـ

العرائس  والباقي علينا وعلى جنود مسرح 
املجهولن. 

H H

قضيةحوار االسبوع

أبراجمعرض

زياد عيتاني

بـــرج الــحــمــل: ال تــبــحــث عــن عــــروض شــركــات 
العزم على  ــك عقدت 

ّ
أن األفضل. مجّرد  السفر 

رحلة نقاهة يجب عليك أن تجود بمالك. املثل 
يقول »سفرة العمر بتجي مرة واحدة ».عليها 

يا حمل، فرصة لن تتكرر!
ها مطبات هوائية. 

ّ
برج الثور: قد يبدو األمر أن

كي  يفتعل مشكلة  الطائرة  فكابنت  تجزع،  ال 
يــعــاود الــهــبــوط لــشــراء هــديــة لــزوجــتــه كــي ال 
الفرصة  استغل  املــنــزل.  البقاء خــارج  يضطر 

أنت أيضًا وإال فسترافقه الى األوتيل.
بـــرج الــــجــــوزاء: ســفــر يــلــوح فـــي األفــــق يحمل 
طابعًا دينيًا. قد تكون عمرة أو زيارة لصرح 
ديني كبير. التحضيرات لسفر كهذا سيأخذ 
منك مجهودًا كبيرًا وسترتبك ببعض اللوازم 
ــة. أّجـــلـــهـــا حــتــى مـــوعـــد الــحــج  ــيـ غــيــر األســـاسـ

إتــمــامــًا لــلــمــشــروع الــثــقــافــي الــنــهــضــوي الــذي 
الفلسطينية  الثقافة  مساندة  دعائمه  أرســت 
فــي الــداخــل، الــدكــتــورة روضـــة عــطــاالــلــه، التي 
رحــلــت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول مــن الــعــام 
املاضي، بعد أن وضعت أسس نهضة ثقافية 
عربية في الداخل الفلسطيني على مدار أكثر 
من عقد من السنن. وفي هذا السياق بادرت 
الـــراحـــلـــة روضـــــة عــطــاالــلــه إلــــى شـــــراء املــبــنــى 
إلى  وترميمه في عام 2012 من أجل تحويله 

مركز ثقافي عربي متعدد املجاالت.
الفلسطيني أحــالم  »املـــنـــام«  يــتــنــاول مــعــرض 
الفلسطينين  تطلعات  الناس، حيث تسربت 
وذكــــريــــاتــــهــــم واشــــتــــيــــاقــــهــــم لـــفـــلـــســـطـــن إلــــى 
مــنــامــاتــهــم وأعـــــــادت صــيــاغــتــهــا. وتــشــّوشــت 
ــيـــال فـــي الـــالوعـــي  ــفــــروق بـــن الــــواقــــع والـــخـ الــ
ــه عندما تــروى تلك املنامات ويعبر 

ّ
لدرجة أن

عنها في الواقع، ويكون من املستحيل تقريبًا 
تــحــديــد فــيــمــا إذا كـــانـــت وقـــائـــع حــقــيــقــيــة أو 

ق.
ّ
متخيلة أو حتى أحالمًا ستتحق

وتـــــرى جــمــعــيــة الــثــقــافــة دورهــــــا فـــي تــمــحــور 
ــــس الــفــكــريــة وإنـــشـــاء  ــع األسـ عــمــلــهــا فـــي وضــ

برج القوس: إشكال في جواز السفر! الصورة 
ــا زلـــــِت فـــي الــعــشــريــن بينما  قـــديـــمـــة، كــنــت مـ
الصورة بسرعة  الـ 40. غّيري  اليوم  تخطيت 
وإاّل فسيوقفك رجــال األمــن فــي املــطــار. حتى 
الــتــوقــيــع غــيــر واضــــح! اســرعــي وأصــلــحــي ما 

أفسده الدهر على جواز السفر.
الكاميرا. عالقتك بالتصوير   

ّ
إال برج الجدي: 

غريبة. سترتبك دائمًا دون الكاميرا. ستكون 

حيفا ـ ناهد درباس

تــرافــق افــتــتــاح »املـــركـــز الــثــقــافــي الــعــربــي« مع 
التشكيلية،  للفنون  »مــنــام«  مــعــرض  افــتــتــاح 

الذي يستمّر أسبوعن متواصلن.
ــور  ــهــ ــمــ ــجــ حـــــضـــــر املـــــــعـــــــرض املـــــــئـــــــات مـــــــن الــ
للمشاركة   فــلــســطــن  ــاء  ــ أرجـ مـــن  الفلسطيني 
ية لثالثة وثالثن  

ّ
في حفل لّم شمل أعمال فن

ــانــًا فــلــســطــيــنــيــًا مـــن الـــوطـــن والـــشـــتـــات في 
ّ
فــن

الــعــربــي« بحيفا، من  الــثــقــافــي  »املــركــز  مبنى 
 التشكيلي والرسومات، 

ّ
مختلف مجاالت الفن

واألعمال التركيبية، وفيديو آرت والعروض، 
ــــالم. ويــأتــي  إلـــى جــانــب الـــنـــدوات وعـــرض األفـ
لعام  الدولي  قلنديا  مهرجان  ضمن  املعرض 
املــعــرض مــن قبل »جمعية  2014. وتــّم تنظيم 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة« وشــريــكــاتــهــا فـــي مــشــروع 
ي«، وجمعية املشغل، وجمعية إطار، 

ّ
»عمل فن

املــقــبــل، أوفــــر وأضـــمـــن وذنـــوبـــك تــحــتــاج إلــى 
الحج مرة واحدة. 

 
ً
ــذا! هــل تستطيع فعال الــســرطــان: مــا هــ بـــرج 

إنهاء كل األعمال املطلوبة للسفر وتقف حائرًا 
أمام نوع املوسيقى التي تود سماعها خالل 
املناسبة  السفر  أغاني  أخــي، خذ  يا  رحلتك؟ 
»يا مسافر وحدك« أو »سافر حبيبي وهجر« 

أو »حمدلله عالسالمة يا جيي من السفر«.
 
ّ
بــرج األســد: عزيزي األســد، عليك أن تعلم أن

الــســفــر جـــوًا لــه أصـــولـــه. الــطــيــار لــيــس سائق 
بـــاص كــي يــقــف بــطــائــرتــه فـــوق املــشــهــد الــذي 
على  ُحفرًا  ليست  الهوائية  املطبات  يعجبك. 
ــــب لــــه فـــيـــهـــا. كــــف عــن  الـــطـــريـــق الــــعــــام وال ذنـ
ــاء األوامــــــر. الــســفــر جــــّوًا كما  الــتــمــلــمــل وإعـــطـ

الحياة، ليست حسب مزاجك. 
برج العذراء: ال تسافري وحيدة، ستتعرضن 
ملشاكل شخصّية في البلدان العربية. جّربي 
السفر إلى أماكن تاريخية بدءًا بإسطنبول ثّم 
اليونان مرورًا بروما. انتظري فيزا سياحية 

ستكون كالهدية من مجهول.
ـــــك قــــــّررت اصــطــحــاب 

ّ
بــــرج املــــيــــزان: مـــجـــرد أن

زوجتك كان عليك أن تتوقع العودة من السفر 
بــوزن زائــد وتسديد قيمة الــوزن أضعاف ما 
في  الكبيرة  املكنسة  إضــاعــة  حـــاول  عته. 

ّ
توق

املطار وانفذ بجلدك.
 

ّ
ــرك، تـــحـــل ــ ــحــ ــ ــن جــ ــ بـــــــرج الـــــعـــــقـــــرب: اخـــــــــرج مــ

بالشجاعة وأقدم على االنتقال تحت الشمس. 
توّجه إلى البلدان الدافئة ستجد نفسك هناك. 

سيساعدك السفر سيضيف لك متعة فائقة. 

البنية التحتية الفعلية لالستقاللية الثقافية 
كــمــا تنقل  الـــداخـــل.  فــي  الفلسطينين  لــلــعــرب 
بعض اللوحات املاضي الفلسطيني الجميل، 
بملقط،  قة 

ّ
معل فلسطينّية  وأمنيات  ورسائل 
ورسومات تعبيرّية غريبة الرؤية. 

الثقافة  العام لجمعية  واملدير  الكاتب  ويقول 
الجديد«:  لـــ«الــعــربــي  البرغوثي  إيـــاد  العربية 
ــاح إعـــجـــاب  ــتــ ــتــ ــاه فــــي االفــ ــدنــ ــاهــ »أهـــــــم مــــا شــ
الـــحـــضـــور بـــاملـــعـــرض وشـــعـــورهـــم بــاالنــتــمــاء 
للمركز وإقامته، وشعورهم  باألمل من الدور 
الــــذي ســيــلــعــبــه املـــركـــز فـــي االـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة 
الــداخــل«. وتــابــع: »وأخــيــرًا  للفلسطينين فــي 
ــاه، بــإقــامــة مــركــز ثقافي 

ّ
ــا نــتــمــن

ّ
قنا مــا كــن

ّ
حق

عربي خــاص بــنــا«.  اخــتــارت جمعية الثقافة 
مدينة حيفا لتقيم فيها هــذا املــركــز، ألن هذه 
مركز  إلــى  مــن جديد  تحّولت  العريقة  املدينة 
مجتمعي مدني وثقافي للمجتمع الفلسطيني 
في الداخل وتفتقر في الوقت ذاته إلى البنية 
الــحــراك  الــكــافــيــة الســتــمــرار وتــطــور  التحتية 
ــتــــاج الــثــقــافــي الــعــربــي فــيــهــا بــمــجــاالتــه  واإلنــ
الثقافي  املركز  وسيشمل  واملختلفة.  العديدة 
العربي املتعدد املجاالت عدة مساحات، منها 
قاعة عــروض متعددة االســتــخــدامــات، مكتبة 
فنية وأرشيف ثقافي، وصالة عرض-غاليري، 
تــدريــب ومــحــتــرفــات، ومقهى ثقافي،  ومــراكــز 
وأســتــوديــوهــات  الــفــنــيــة،  للمنتجات  ومــتــجــر 
ــديـــدة. وفــي  ــرافـــق ثــقــافــيــة فــنــيــة وأخـــــرى عـ ومـ
مــطــلــع عـــام 2015 ســيــبــدأ الــعــمــل عــلــى ترميم 

املبنى.

الــرحــلــة املقبلة  الــشــاغــل فــي  الــكــامــيــرا شغلك 
وستسبب إزعاجًا لبعض الركاب بمحاولتك 
يا  ارحمنا  الطائرة.  ن داخل 

ّ
والتفن التصوير 

رجل! سيلفي أيضًا؟
بـــرج الـــدلـــو: جــمــيــل ! 6 خــرائــط دفــعــة واحـــدة 
جه إليه. سيشعر املسافرون 

ّ
للبلد الذي ستت

ــــــك خــبــيــر آثــــــار أو مــخــطــط مــــــدن. يــا 
ّ
مـــعـــك أن

أخــــي الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة تـــوفـــر ذلـــــك! كـــف عن 

رحلة  فــي  ملفات عمل  وكأنها  الــخــرائــط  نقل 
سياحية.

الــحــوت: مــجــّددًا أنصحك بالسفر بحرًا.  بــرج 
في املحيط أو البحر ستشعر أنك أمير الرحلة 
وكــأن الجميع ينتظر إرشــاداتــك وتعليماتك. 
تحسب حساب اآلخرين وتأتي بكمية كبيرة 
ــيـــريـــن وتــــوزعــــهــــا عـــلـــى املــصــابــن  ــبـ ــن االسـ مــ

بالدّوار.

عزيزي البرج انتبه أثناء سفرك»المنام« يرسم أحالم الفلسطينيين
ارتقى الحلم الفلسطيني 
عّدة درجات مع افتتاح 
الصرح الفلسطيني األّول 
من نوعه، وهو »المركز 

الثقافي العربي« في 
مدينة حيفا المحتلة عام 

1948

كثيرون من أهل الوسط 
الفني، ممن ينتمون إلى 
زمن الفن الجميل ماتوا 
ولم يجدوا ثمنًا للعالج، 

أمثال الراحل سعيد صالح 
والمخرج سعيد مرزوق 

وغيرهما

يرتكب بعض الركاب أثناء 
سفرهم أخطاء عن 

غير قصد، غير مكترثين 
لمن حولهم أو معهم. 
توّقعات األبراج ترشدكم 
إلى الخطوات التي يجب 

اتباعها لتفادي ذلك

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــانــو الـــيـــوم مـــن تـــجـــارب مـــن سبقهم، 
ّ
تــعــلــم فــن

 مهنة الفن فانية، لهذا السبب، لجأ 
ّ
وأدركوا أن

»البيزنس« ليضمنوا  إلى  اليوم  نجوم مصر 
مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ــط »الــعــربــي الــجــديــد« الــضــوء عــلــى أشهر 
ّ
ســل

 
ّ
نــجــوم ونجمات »الــبــيــزنــس« فــي مــصــر. وألن

تجارية  بعقلية  يتمتع  الــســقــا  أحــمــد  الــفــنــان 
بــحــتــة قــــد ال تـــقـــل عــــن عــقــلــيــتــه الـــفـــنـــيـــة، أقــــام 
مــعــرضــًا لبيع الــســيــارات. لــيــس هـــذا فحسب، 
بل يستغل املعرض الذي ال يذهب إليه سوى 
نادرًا ملتابعة العمل، بتأجيره لبعض منتجي 
األفالم واملسلسالت التلفزيونية إذا ما احتاج 
إلى تصوير مشهد داخل معرض سيارات ما، 

يأتي بأموال إضافية للسقا.
مــديــنــة كبيرة  الــفــنــان محمد صبحي  ويــمــلــك 
ــنـــة ســـنـــبـــل« تــيــّمــنــًا  ــم »مـــديـ ــ أطـــلـــق عــلــيــهــا اسـ
كبيرًا  نجاحًا  ق 

ّ
حق الــذي  »سنبل«  بمسلسله 

املدينة  املــاضــي. تــضــّم  الــقــرن  فــي تسعينيات 
مــتــحــفــًا لــلــفــنــون وتــــــراث الــســيــنــمــا املــصــريــة، 
ومسرحًا ضخمًا ومنتجعًا سياحيًا ومدرسة 

لتعليم أطفال الشوارع واأليتام.

لبيع   
ً
مــحــال الــخــشــاب  الفنانة سمية  وأقــامــت 

مــــالبــــس الــــســــهــــرات واملــــنــــاســــبــــات. صـــّرحـــت 
على  اإلقـــدام  قبل  ملّيًا  فــّكــرت  ها 

ّ
بأن الخشاب 

ــهــــا ال تــعــلــم عــنــهــا شــيــئــًا،  ــ
ّ
ــذه الـــخـــطـــوة ألن ــ هـ

ــهــا عــانــت كــثــيــرًا فــي الــحــســابــات حتى 
ّ
كــمــا أن

األرقـــام.  بلغة  مختصّن  بــأصــدقــاء  استعانت 
 مــجــال الــفــن غــيــر مــضــمــون، 

ّ
وأشـــــارت إلـــى أن

ــا الـــفـــنـــان واقــــــف عـــلـــى قـــدمـــيـــه فــهــو  »طــــــول مــ
 يتعّرض ألي مكروه يصبح 

ْ
إن مطلوب، ومــا 

التي  والدتها  وشاركتها  العمل«.  عــن   
ً
عــاطــال

تملك خبرة في تصميم األزياء. وقامت سمية 
بنفسها في تصميم عدد كبير من فساتينها 
ســواء الخاصة أو التي ظهرت بها في بعض 

األفالم واملسلسالت. 
وفـــي املـــجـــال نــفــســه، أقـــامـــت الــفــنــانــة املــعــتــزلــة 

املحجبات.  بمالبس   خاصًا 
ً
تــرك محال حنان 

 للمالبس 
ً
كــمــا افــتــتــح زوجـــهـــا مـــؤخـــرًا مــحــال

الرجالّية لتشرف عليه بنفسها.
ويملك الفنان الكبير حسن فهمي مركبًا على 
و«كــافــيــه«،  كبيرًا  يــضــّم مطعمًا  الــقــاهــرة  نيل 
ومـــكـــانـــًا مــخــصــصــًا لــلــحــفــالت حـــيـــث احــتــفــل 
لقاء  حاليًا  طليقته  الفنانة  مــن  بــزواجــه  فيه 
ســــويــــدان. وشـــهـــد املـــكـــان نــفــســه حــفــل زفـــاف 
ــا فـــريـــد  ــ ــيـ ــ ــن رانـ ــ شـــقـــيـــقـــه مـــصـــطـــفـــى فـــهـــمـــي مـ
شوقي والــذي انفصل عنها أيضًا. حول هذه 
الــتــجــربــة، رفـــض فهمي وجـــود أي وقـــت فــراغ 
ــــه لـــم يــعــد يــرضــى 

ّ
فـــي حــيــاتــه، وخــصــوصــًا أن

بــالــعــروض الــفــنــّيــة فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، لذلك 
فّكر بإقامة مشروع ُيشغل به نفسه وهــذا ما 
 املـــشـــروع نــاجــح 

ّ
ــــح حــســن أن حـــصـــل. وأوضــ

بشكل كبير. ويحرص على التواجد فيه لوقت 
ــار إلــى  طــويــل، لــإشــراف عــلــى كــل شـــيء. وأشــ
املــشــروع،  افتتاح  بــأمــان كبير منذ  ــه يشعر 

ّ
أن

 العروض أو 
ّ

ان، تخف
ّ
: »عندما يكبر الفن

ً
قائال

يرفض هو األدوار حفاظًا على تاريخه، وفي 
: »فمن أين يأكل 

ً
الحالتن لن يمثل«، متسائال

ويشرب؟«. 
ــان مــاجــد  ــنـ ــفـ ــار الـ ــتــ فــــي مـــجـــال املـــــقـــــاوالت اخــ
منذ  افتتحها  مقاوالت  إنشاء شركة  املصري 
في  الــيــوم  معروفة  وأصبحت  تقريبًا،  عــامــن 
السوق املصري. وباالشتراك مع نجلها مطرب 
الــفــنــانــة نهال  الــــراب حــســام الحسيني قــامــت 
عــنــبــر بــافــتــتــاح مــطــعــم لــلــمــأكــوالت الــبــحــريــة. 
خصوصًا  جــيــدة  أربـــاح  نسبة  املطعم  يحقق 
ــارت مــكــانــًا مــمــيــزًا يــقــع فـــي أول  ــتــ ــا اخــ ــهــ ــ

ّ
وأن

الخالي  الصحراوي  إسكندرية  مصر،  طريق 
من املطاعم.  واختار املغنى الشعبي شعبان 
عليه  أطلق  إنشاء مقهى شعبي  الرحيم  عبد 
اسم »شعبوال« وهو االسم الذي ُعرف به في 
لذلك  منزله،  املقهى تحت  يقع  الفني.  الوسط 
يبقى شعبان في املقهى أحيانًا حتى صباح 
اليوم التالي. ويجتمع فيه مع بعض امللحنن 
ــّرح:  ــ والــــشــــعــــراء الــــذيــــن يــتــعــامــل مـــعـــهـــم. وصــ
»إن الــفــن غــيــر مــضــمــون. عــنــدمــا أرى تــجــارب 
العظماء في الفن وكيفّية موتهم فقراء، أشعر 
بخوف على أبنائي. وهذا املقهى بمثابة سند 

لهم في حال حدث لي أي مكروه«.
أما الفنان طلعت زكريا فلجأ إلى إقامة مقهى 
بعد مرضه وإصابته بفيروس نادر. وأوضح 
ــه خــالل هــذه الفترة املؤملة من حياته، تأّكد 

ّ
أن

كيفّية  عــن   
ً
متسائال بـــاٍق،  غير  الفن   مجال 

ّ
أن

 مرضه، فأتت فكرة 
ّ

تأمن املال لعائلته في ظل
املقهى ليؤمن من خالله على حياته ومستقبل 
مشاريع  حلمي  أحــمــد  املمثل  ويملك  أســرتــه. 
إنــتــاج »شــادو«  تجارية عــديــدة، منها: شركة 
وتشاركه في العمل زوجته الفنانة منى زكي. 
اإلنــتــاج، يملك مقهى ضخمًا في  عــن  وبعيدًا 
املقاهي تدّر  أن  القاهرة. ويبدو  أرقــى مناطق 
 كــبــيــرًا، إذ لــــدى الــفــنــان مــحــمــد ريـــاض 

ً
ــــال دخـ

وزوجته رانيا محمود ياسن وشقيقها عمرو 
مقهى أيضًا في حي املهندسن غرب القاهرة. 
ويملك الفنان هشام سليم »كافيه« في مدينة 
الغردقة الساحلية وهي أرقى املدن الساحلية 
في مصر وأغلب زبائنه من األجانب والعرب.

المشاهير
نجوم مصر يؤّسسون مشاريع تجارية خوفًا من اإلفالس

)Getty( السفر جّوًا كما الحياة ليس حسب مزاجك

عام 2004 أّسس الفنان 
المصري وليد بدر فرقة 

»وّل يا وّل« المسرحية. 
اليوم، احتفاًال بعقدها 
األّول يمكن القول إنّها 

إحدى أبرز مشروعات 
عالم مسرح الدمى 

المصري

الدمى 
ستبقى ساحرة

عالم سمسم

برنامج »عالم سمسم« 
هو النسخة العربية، 

باللهجة المصرية، من 
برنامج األطفال األميركي 

الشهير »شارع السمسم«. 
وهو على نسقه يقّدم 

المعرفة بأسلوب ترفيهي 
وفي إطار حبكة كوميدية 

طريفة، عبر استخدام 
العرائس، أي الدمى، من 

أجل ترسيخ القيم واألفكار 
البناءة في عقل الطفل 

المشاهد. يرّكز المضمون 
على كيفية تعزيز ثقة 
الطفل بنفسه وتفاعله 

مع محيطه

اصطباحة

بالل فضل

إلـــى مــمــارســة  الــكــاتــب  أصــبــحــت مستهلكة ورخــيــصــة، ســكــة أن يــلــجــأ 
»الــســســبــنــس« عــلــى قـــرائـــه بــبــدء مــقــالــه بــفــقــرة مـــؤثـــرة تــصــف األحــــوال 
الكاتب  كتبها  الفقرة  تلك  بــأن  قــراءه  يفاجئ  أن  قبل  الراهنة،  السياسية 
أحــيــانــا مــائــة ســنــة، ليذكرهم   أو  قــبــل خمسني ســنــة أو سبعني  الــفــالنــي 
أننا نعيده،  أننا ما زلنا نعيش في ماضينا السحيق، ونحسب  بمأساة 
، وهو ما سأفعل عكسه اليوم، ألقول لك من 

ً
بينما نحن لم نبرحه أصال

أولها أن املقتطف الذي ستقرأه في الفقرة التالية، كتبه عميد األدب العربي 
  :

ً
الدكتور طه حسني في مقال نشره في أبريل 1935 قائال

علن املخزية إثر 
ُ
»منذ عام ونصف عام تظهر الفضيحة إثر الفضيحة وت

تنتهي  ثم  ويشكون  ويــأملــون،  ويسمعون  ينظرون  واملصريون  املخزية، 
أمورهم عند هذا. كال. كال. لن تستقيم للمصريني أخالق إال إذا عوقب 
املجرم  ُسئل  إذا  إال  للمصريني حياة  ولــن تصلح  إســاءتــه،  املسيء على 
التقاليد وزير  عن جريمته... نعم لن تستقيم ملصر أمورها حتى تنهى 
التقاليد وأمثاله عن استغالل املدارس ملا لم تنشأ له املدارس، واستغالل 
أنك  له السلطان. أما بعد فقد كنت أظن يا سيدي  السلطان ملا لم ينشأ 
ستحزن إن نظرت إلى يمني فرأيت الطغاة وقد انهزموا بعد انتصار، وذلوا 
بعد عّز، وأنك ستضحك إن نظرت إلى شمال فرأيت التقاليد تلعب حول 
وزير التقاليد، ولكني رأيتك محزونا في الحالني، يضحك وجهك وتبكي 
م حياتنا املصرية، واذكر أن أبا الطيب 

ُ
نفسك، فال تلمني في هذا، ولكن ل

قد تنبأ لك ولي وألمثالنا منذ ألف سنة بهذه الحال: وكم ذا بمصر من 
املضحكات.. ولكنه ضحك كالبكا«. 

ــه بــعــنــوان )بـــني األدب   ل
ً
خــتــم طــه حــســني رحــمــه الــلــه بــهــذه الــفــقــرة مــقــاال

الحياة  الفساد في  فيه عن مظاهر  يتحدث  كــان  والسياسة جد وهــزل( 
املــصــريــة، والــتــي كــان مــن أكــثــرهــا تــرويــعــا لــه فــي ذلــك الــوقــت أن مــدارس 
كهدايا  منتجاتها  ببعض  تبعث  أن  على  تــعــودت  والـــزراعـــة  الــصــنــاعــات 
أردت  لو  التقاليد، يمكن  الذي يسميه تهكما بوزير  املعارف،  لبيت وزير 
 في كتاب )بني بني( الذي هو لألسف من كتبه 

ً
أن تقرأ نص املقال كامال

املغمورة التي لم تتم إعادة طبعها لسنوات طويلة، وإن كان من حسن حظ 
اآلن مجانا وبشكل  أن جميع كتب طه حسني متوفرة  الجديدة  األجيال 
شرعي على موقع مؤسسة هنداوي، بما فيها كتبه املشهورة وترجماته 
وكتبه املغمورة التي تجمع مقاالته السياسية الرائعة التي كان يكتبها في 

1qMZbKw/http://bit.ly .الثالثينيات واألربعينيات
لتناقش  طــه حسني  كتب  تــقــرأ  وأنـــت  والــفــائــدة  املتعة  لنفسك  ستضمن 
أفكارها وتحللها وتنقدها، لكنك سترى خالل رحلتك معه كيف تطورت 
أفكاره عبر كتبه املتتالية، والتي كان فخورًا بها جميعا حتى رحيله، فلم 
نقرأ في مذكرات أصدقائه ورفاقه أنه طلب منع بعض كتبه من الطبع، أو 
أنه اعتبرها جريمة تستحق أن يتوب عنها، كما حاول أن يصور الدكتور 
ــر »الــوســطــيــة«، وعــرضــه  محمد عــمــارة فــي كــتــاب أصــدرتــه مجلة األزهــ
األستاذ فهمي هويدي في مقال اختار له عنوانا غريبا هو )طه حسني 
أّوابــا(، متبنيا ادعــاء عمارة بأن طه حسني »تــاب عن كتبه ســرًا« قبل أن 
يموت وبعد أن أدى فريضة الحج، موحيا أن خوفه من زوجته املسيحية 
منعه من إعــالن تلك التوبة، ليتم تصوير كتب طه حسني ملن لم يقرأها 
اختزال تجربة طه  باملعاصي واآلثــام، وليتم بشكل مخجل  بأنها مليئة 
يتذكر  أن  والــعــصــيــان(، دون  )الــتــوبــة  ثنائية  فــي  واملــركــبــة  الغنية  حسني 
األستاذان هويدي وعمارة أن أي عمل فكري أو أدبي حتى لو تراجع كاتبه 
عنه ـ وهو ما لم يثبت حدوثه في حالة طه حسني ـ ينفصل عن شخص 
كاتبه بعد ظهوره للنور، ليبقى الحكم عليه لقارئه، تماما كما يبقى الحق 

في أحكام الهداية والضالل لله وحده يوم القيامة.   
على أيــة حــال، رحــل جسد طه حسني، لكن كتبه وأفــكــاره ستبقى، تماما 
كما ستبقى في قلوبنا الحسرة على مصر املبتالة بمرض سوء استغالل 
بعد  أن مصر  يعرف وقتها  يكن  ولــم  طــه حسني،  الــذي شخصه  السلطة 
ثمانني عاما من تشخيصه ستختار االنشغال بتهمة مستحدثة سماها 
حكامها )سوء استغالل اإلنترنت(،  في نموذج صارخ الختالل معاييرنا 
التي جعلتنا ال ندرك أن سوء استخدام السلطة أخطر مليون مرة من سوء 
استخدام اإلنترنت أو غيره من مساحات التعبير عن الــرأي، وحتى ندرك 
ذلك سنظل لألسف على »حطة إيد« الذي كان جدنا العظيم طه حسني يمليه 

حني قال »لن تصلح للمصريني حياة إال إذا ُسئل املجرم عن جريمته«. 

سوء استغالل السلطة!

belalfadl@hotmail.com
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)Getty( الدمى خير معلّم

لقطة من معرض »منام« للفنون التشكيلية )العربي الجديد(
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كــمــا فــي عمله »كــم  لــديــه،  الــخــاص  الطبيعي 
السالم«،  ابتكار  الطفولة  أن تعيد  هو جميل 
وعن خطوط عريضة تنتجها ضربات فرشاة 
تقنية واضــحــة على  عــن سيطرة  تــنــّم  كبيرة 
فــضــاء الــلــوحــة الــواســع كلوحته »الــلــعــب مع 
األحــرف«. ويبدو فضاء هذه اللوحة مختلفًا 
مفردات  يستبدل  حيث  املجموعة،  باقي  عــن 
»املنظر الطبيعي« بضربات عريضة من اللون 
التشكيالت  بتلك  وتحيط  الــشــفــاف،  األســـود 
االعــتــبــاطــيــة الــنــاتــجــة نــقــاط مضيئة حــمــراء 

وصفراء، وأحيانًا زرقاء.
حـــــضـــــور عــــنــــصــــر »اإلنـــــــــســـــــــان« ضــــمــــن تــلــك 
الـــتـــألـــيـــفـــات الـــتـــجـــريـــديـــة، بـــوصـــفـــه مــنــمــنــمــة 
ــيـــرة تـــصـــطـــف فــــي نـــســـق مــــحــــدد أســفــل  ــغـ صـ
اللوحة، يجعلنا نفكر بضآلة تكويننا كبشر 
الفنان  كـــأن  الــطــاغــي.  الطبيعة  أمـــام حــضــور 
يتآمر مع قدراته التقنية في تمثيل الطبيعة 
ــال  األرتـ تــلــك  تــوحــي  عــن هشاشتنا.  ليكشف 
الــبــشــريــة، مــن طــريــقــة اصــطــفــافــهــا، بــأنــهــا في 
حالة تأمل جامدة تنتظر حدوث أمر مختلف 

قد ينقلها إلى حالة انتظار أخرى.
بــــدأت تــلــك الــكــائــنــات املــتــنــاهــيــة فـــي الــصــغــر 
ــة  ــايـ ــهـ ــــون نـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم شـ ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــلــــل إلـــــــــى عـ ــتــــســ ــالــ بــ
الــتــســعــيــنــيــات، حـــن كــــان األمـــــر فـــي الــبــدايــة 
 تــبــدو أقــــرب، أحــيــانــًا، 

ً
مــجــرد مــفــردات مــكــّمــلــة

»العودة  التزيينية، كما في عمل  للموتيفات 
الوقت  مــع  تدريجيًا  لتتحول  البحيرة«،  إلــى 
إلـــى عــنــاصــر أســاســيــة فــي الــعــمــل. هــي أشبه 
بتنويعات إيقاعية أفقية تضفي على اللوحة 
نوعًا من السحرية كما أنها أصبحت بمثابة 
تــوقــيــع الــفــنــان الــشــخــصــي، الـــذي كـــان يــرســم، 
في طفولته، على جدران قريته البقاعية. مع 

الوقت، تعمقت رغبته في أن يصبح رسامًا. 
انتسب إلى »املعهد العالي للفنون الجميلة« 
الفن. ورغم  ليدرس  اللبنانية«  »الجامعة  في 
ــة، إذ رســم  ــيـ ــعـ أن أعـــمـــالـــه األولــــــى كـــانـــت واقـ
الـــبـــورتـــريـــه والــطــبــيــعــة الــصــامــتــة كــتــمــاريــن 
أكاديمية، إال أنها حملت إرهاصات حداثوية 

شمعون  سافر  الالحقة.  أعماله  فــي  ستظهر 
ــتـــحـــدة األمــيــركــيــة  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــى الـ ــ بـــعـــدهـــا إلـ
درجــة  على  ليحصل  هــنــاك،  دراســتــه  متابعًا 
»جامعة  من  الجميلة  الفنون  في  املاجستير 

سيراكيوز« في نيويورك.
لم تحمل األعمال األولى التي أنجزها، بداية 
احترافه الفن، هوية واضحة، لكنها لم تخف، 
في الوقت نفسه، تأثيرات محددة من املدرسة 
الــتــعــبــيــريــة الـــتـــجـــريـــديـــة، خــصــوصــًا طــريــقــة 
جــاكــســون  األمــيــركــي  الــفــنــان  عــنــد   Dripping
بــولــوك، الــتــي نــرى آثــارهــا أحــيــانــًا فــي أعمال 
متأخرة كمجموعة »باب لحديقتها« املنجزة 
الــفــنــان عن  الــتــســعــيــنــيــات. يــتــوقــف  منتصف 
عــام 1978 بعد حادثة اختطاف أخيه  الرسم 
الحادثة  تلك  تركت  اللبنانية.  الــحــرب  بــدايــة 
التي عاشت  وعائلته  الفنان  على  كبيرًا  أثــرًا 
حالة من االنتظار املرير. لذلك، ليس مستغربًا 
في  »االنــتــظــار« موضوعًا محوريًا  يشّكل  أن 
أعـــمـــال شــمــعــون الــالحــقــة: »ال أريــــد ألحـــد أن 
يعيش آالمي. أخي لم يعد. لم نعثر على شيء 
عنه. ما زلنا ننتظره«، يعلق الفنان في إحدى 

 سبب توقفه عن الرسم.
ً
ال

ّ
مقابالته، معل

ــه حــن قــّدمــت 
ّ
عـــاد شــمــعــون إلـــى مــمــارســة فــن

ألـــوان »الباستيل«  لــه زوجــتــه ليلى علبة مــن 
وطلبت منه أن يرسم من جديد. هكذا، أنجز 
مــعــرضــًا فـــرديـــًا مــمــيــزًا فـــي لــبــنــان يــتــمــحــور 
املـــرأة. خطوط مكثفة وحــّرة  حــول موضوعة 
السريع؛ تشي  التخطيط  تتقاطع مع مفهوم 
بــرغــبــة مــتــراكــمــة وحــاجــة مــلــحــة إلـــى الــرســم. 
مستخدمًا   1985 عــام  مجموعة  الفنان  رســم 
ألــــوان »الــبــاســتــيــل«، بشكل أســاســي، ومــبــرزًا 
ــه لـــيـــلـــى، كــمــوضــوعــة  ــتــ عــنــصــر املـــــــــرأة، زوجــ
جـــديـــدة قــابــلــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر. لـــم يــرســم 
الــفــنــان املــــرأة كــمــوضــوع اجــتــمــاعــي تقليدي 
يــؤســس  عــنــصــرًا تشكيليًا  بــوصــفــهــا  وإنـــمـــا 
مع العناصر التجريدية املوجودة في العمل 

ملرحلة جديدة.
التقنيات  وتنوع  املوضوعات  اختالف  ورغم 
تبقى  شمعون،  أعمال  في  الفنية  واألساليب 
الـــطـــبـــيـــعـــة، كــمــرجــعــيــة بـــصـــريـــة وكـــمـــحـــّرض 
إلنتاج تصورات تخييلية، الحامل األساسي 
لــلــوحــاتــه. يــقــول: »أجـــد فــي الطبيعة، مصدر 
ي أســالــيــبــي الجمالية 

ّ
األشـــيـــاء، إلــهــامــًا يــغــذ

لتنفيذ  الالزمة  واألدوات  الجديدة  اإلبداعية 
أعمال جديدة«.

ــتـــظـــار، كــمــشــهــد شـــائـــع فـــي تــاريــخ  يـــبـــدو االنـ
البشرية، موضوعًا مغريًا لكل فنان. االنتظار 
ــع شـــوقـــي  ــدفــ ــا يــ ــ ــــو مـ بـــمـــعـــنـــاه الــــــوجــــــودي هـ
شمعون للتورط أكثر في هذه الثيمة ساعيًا 
من خالل اللوحة وتقنيات الرسم الغنية إلى 
تقديم رؤيته الخاصة عن اإلنسان والوجود، 
التقليدي،  غير  الطبيعي،  املنظر  مــن   

ً
جــاعــال

 لتصوراته الخيالية.
ً
حامال

محمد عمران

يقترح التشكيلي اللبناني شوقي 
شـــمـــعـــون، عـــلـــى زائــــــــري مــعــرضــه 
ــــي االنـــــتـــــظـــــار«، مــفــهــوم  »ســـــــالم فـ
املستمر  املعرض  مختلف.  بعد  في  االنتظار 
ــارك هـــاشـــم« فـــي بــيــرو حتى  فـــي »غــالــيــري مــ
ــانـــي/ نــوفــمــبــر الــحــالــي،  ــثـ نــهــايــة تــشــريــن الـ
الــتــي تعكس  يضم أعــمــال شمعون األخــيــرة، 
تأمالته الشعرية في الطبيعة بوصفها أماكن 
حميمية في الذاكرة. هكذا، يدعونا شمعون، 
ــة لـــجـــبـــال صــنــن  ــنـــوعـ ــتـ عـــبـــر مـــشـــهـــديـــات مـ
الثلجية واملناظر الطبيعية الصحراوية، إلى 
الــخــاص؛ زمــن جميل »متخيل«  دخــول زمنه 
خــاٍل مــن العنف والــحــرب، لنقف، مــع أشكاله 
البشرية املنمنمة، متأملن لون الثلج األبيض 
ولون الرمال الذهبي في انتظار أبدي. تشّكل 
هذه املجموعة امتدادًا ملوضوعه األبرز الذي 
املاضي  القرن  تسعينيات  منذ  عليه  يشتغل 
إذ  نــفــســهــا؛  واألدوات  الــتــقــنــيــات  مــســتــخــدمــًا 
يــغــدو املــنــظــر الطبيعي املــتــعــدد االحــتــمــاالت 
)الجبال الجرداء، الصحراء، البحيرة، املدينة( 
ذريــعــة »تــشــكــيــلــيــة« ينقلنا عــن طــريــقــهــا من 

تصورات انطباعية إلى عوالم أسطورية.
األســـطـــوري  عـــاملـــه   )1942( شــمــعــون  يــنــســج 
البسيطة  الخطوط  عن  الناشئ  التشابك  من 
املنظر  مــفــردات  التي تكّون  املعالم  وواضــحــة 

القاهرة ـ أحمد ندا

التشكيلي،  الفن  في  الــكــوالج  تقنية  ارتبطت 
بشكل أساسي، بما يسمى »البوب آرت«، أحد 
أهم إرهاصات ما بعد الحداثة. ومن املعروف 
إنــهــا تــقــنــيــة تــقــوم عــلــى فــكــرة الــتــجــمــيــع، أي 
ــاء مــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــــن أشـ مــــحــــاولــــة املـــجـــانـــســـة بـ
وصــيــاغــتــهــا فـــي شــكــل هـــارمـــونـــي مـــن نــوع 
املبني  العمل،  األولــى، يبدو  جديد. وللوهلة 
البصري  للمركز  فــاقــدًا  الــكــوالج،  تقنية  على 
الذي يتيح للمتلقي التأويل من خالله. لكنه، 
رغم ذلــك، يعّبر في حقيقته عن مسار فكرّي 
وجـــمـــالـــّي مــنــتــزع مـــن الـــيـــومـــي. يــخــاطــب فن 
الكوالج ذاكرة املتلقي الخاصة، ويملك جرأته 
أشياء  مــن حياة  فني جديد  على خلق عمل 
لقصاصات  هــكــذا، سيمكن  وســابــقــة.  مهملة 
وبقايا  بــل  الفوتوغرافية  والــصــور  الــجــرائــد 
األدوات املستخدمة أن تحرر الفن من مواده 

باملبتذل  تنفيذه  املمكن  ليصبح من  املألوفة 
والعادي.

مه 
ّ
تنظ الـــذي  تشغيل«،  »إعــــادة  معرضه  فــي 

ــــي الــــقــــاهــــرة حــتــى  ــيــــة غــــالــــيــــري« فـ »املــــشــــربــ
الــحــادي عــشــر مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
الــجــاري، يعيد الــفــنــان اإليــطــالــي قـــارم قــارت 
املــديــنــة.  عـــن  تــكــويــن صـــورتـــه   )Qarm Qart(
يقصقصها ويعيد تجميعها. هنا، عالٌم من 
الخطوط يتحول إلى متاهة، تماثل متاهات 
 تحمل 

ً
الحياة التي يصبح فيها الكائن نقطة

وزن الــعــالــم عــلــى كــتــفــيــهــا. بــعــد ســنــوات من 
استقراره في القاهرة عام 1999، يعود قارت 
إلى النقطة. يعود لتحديد الخطوط، ويبني 
متاهة الــواقــع وعــاملــه الــخــاص. الــصــور غير 
املتطابقة في الكوالج تشكل خليطًا ملحوظًا، 
إنه  أنــمــاط لنبض جــديــد.  بناء  يهدم ويعيد 
انعكاس، أو ابتسامة خاطفة وعذبة في ظل 
التي تعيشها  القاسية  املقفرة  األوقـــات  هــذه 

املدينة املصرية.
الــخــطــوط فــي خــلــفــيــات لــوحــات قــــارم قـــارت، 

انتظارات شوقي شمعون

في معرضه »إعادة 
تشغيل«، الذي تنّظمه 
»المشربية غاليري« في 

القاهرة، يقصقص 
الفنان اإليطالي صورة 

المدينة المصرية ويعيد 
تجميعها كما يراها

يعكس معرض »سالم 
في انتظار« تأمالت الفنان 

الشعرية في الطبيعة 
بوصفها أماكن حميمية 

في الذاكرة. يدعونا عبر 
مشهديات متنوعة 
لجبال صنّين الثلجية 
والمناظر الطبيعية 

الصحراوية إلى دخول 
زمنه الخاص؛ زمن منّقى 

من العنف والحرب

ساتشي«  »غاليري  جمعهم  الالتينية،  وأميركا  أفريقيا  من  ونحاتًا،  تشكيليًا  عشر  خمسة 
بينما  الثالث«،  العالم  »دول  إلى  االنتماء  يتقاسمون  فنانون  مشترك.  معرض  في  اللندني 

تتقاسم أعمالهم موضوعات العنف والحروب والفقر

تكوينات هجينة تعكس رؤيته المشّوشة للقاهرة وعنف اللحظات الكبرى

تشكيليون أفارقة وجنوب أميركيين في معرض لندني اإلنسان كمنمنمة صغيرة في معرضه البيروتي

يجعلنا الفنان نفكر 
بضآلتنا كبشر أمام حضور 

الطبيعة الطاغي

ينتمي أغلب وجوه 
لوحاته إلى الريف أو 

الصعيد المصري

نمل غوميثباروس 
هو آالف الضحايا 

والمهاجرين

قدم شمعون سيرته التشكيلية في كتاب »حياة شوقي شمعون وفنّه« 
العيش  تجربة  الذين كشفوا عن  العرب  الفنانون  الساقي(. قلّة هم  )دار 
بين  يتراوح  الفن في سرد  مع خيار 
السيرة الذاتية والقراءة الفنيّة. روى 
شمعون الحكاية من حصص الفن 
المتاحف  إلــى  ــوًال  وص المدرسية 
الشخصي،  ســرده  ــا  أم العالمية. 
ليلى،  زوجـــتـــه  ــول  حـ فــتــمــحــور 
وضعت  سكتشات  لها  رســم  التي 
ليلى  فها  تبدو  للكتاب،  خصيصًا 
الــذي  الجمالي  المعنى  وكأنها 

يكشف وجهًا مجهوًال للفنان.

سيرة تكملها ليلى

2425
ثقافة

تشكيل

إضاءة

تجهيز

أخبار

ــه كــــارتــــوالنــــو،  ــيـ ــنـ ــيـ ــمــــه الـــحـــقـــيـــقـــي كـــارمـ اســ
تــشــبــه شـــكـــل خــــط الـــكـــوفـــي املــــربــــع الـــعـــربـــي، 
إذ نــلــمــح الـــخـــط الــعــربــي املــنــتــظــم فـــي نــقــاط 
ــادة، مــن دون أن يــكــون لتكوين  وخــطــوط حــ
الــخــط مــعــاٍن أو حـــروف واضــحــة، باستثناء 
الـــلـــوحـــة الـــتـــي تــشــّكــلــت فـــي خــلــفــيــتــهــا كلمة 
»انــزل«؛ الهتاف الــذي استحث به املصريون 
الــثــورة طوال  بعضهم للمشاركة في أحــداث 
األيام الثمانية عشر منها. لكن »انزل«، هنا، 
ما  بــقــدر  سياسي  مشهد  عــن  تعبيرًا  ليست 
جماعيًا  مشهدًا  حملت  للحظة  تجسيد  هي 
نادرًا الجتماع الناس على رغبة في التغيير. 
وجوه لوحاته التي ينتمي أغلبها إلى الريف 
تــشــتــرك جميعها في  املـــصـــري،  الــصــعــيــد  أو 
هــل هــي محاولة  الــتــي تحملها.  االبــتــســامــة 
مــن قــارت فــي قنص »اإلنــســانــيــة« مــن متاهة 

اليومي العنيف؟
هـــذه الــتــكــويــنــات الهجينة فــي كـــوالج قــارت 
ــة مــصــر  ــ ــّيـ ــ ــدنـ ــ ــة ملـ ــ ــــوشـ ــــشـ ــه املـ ــ ــتــ ــ تـــعـــكـــس رؤيــ
ولحظاتها الكبرى. وهي ليست املّرة األولى 
العنيفة  التغيرات  الفنان  فيها  يــقــارب  التي 
التي شغلت مصر في الثالثة أعوام األخيرة، 
فقد كان له معرض تال ثورة 25 يناير بعنوان 
»مــــاذا لـــو« اســتــوحــيــت أعــمــالــه مــن شــعــارات 

وهتافات الجماهير آنذاك.
لـــعـــل قـــــــارت فــــي »إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل« يـــحـــاول 
املصالحة مع ذلك العنف الكامن وراء سطح 
هنا  كــوالجــه  الجمالي.  االجتماعي/  املدينة 
ــادة تــشــغــيــل« لــعــالقــة فــنــان بصخب  ــ هــو »إعـ

القاهرة وتحوالتها.

قارم قارت كوالج لمدينة مصرية

فنانون وحمالون وضحايا

في صالة »نبض« يقّدم المعماري والرسام األردني عّمار خّماش أعماله التشكيلية 
ثاني/  تشرين   26 حتى  المستمر  معرضه  في  المائية.  باأللوان  أخيرًا  أنجزها  التي 
الضوء والظل. عوض  بين  يلعب خماش في منطقة حميمة  المقبل،  نوفمبر 
وأمطارها  بغيومها  الطبيعة  من  الفنان  يقترب  هندسية،  أشكال  على  االشتغال 

وعواصفها.

يقيم غاليري »ميم« ضمن أيام  فن أبو ظبي 2014  المستمرة حتى السبت المقبل، 
العالم  الستينيات في  التشكيلية ألربعة من فناني حداثة  معرضًا يستعيد األعمال 
ومحمود  العزاوي  ضياء  العراقيان  باُلّطه  كمال  الفلسطيني  هم:  العربي، 

العبيدي والمغربي محمد المليحي.

بباريس  للفنانين  العالمية  المدينة  )الصورة(، في  إبراهيم  إيبي  اليمني  الفنان  يقيم 
حتى الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل. وإبراهيم هو أول فنان يمني يحصل 
ومقاربته  الفوتوغرافي  بالفن  انشغاالته  إبراهيم  يواصل  اإلقامة.  هذه  على 
األخيرة  األربعة  األعوام  الفنان في  لمواضيع كالجنسوية والنوع والتقاليد. قّدم 

بورتريهات لنساء ورجال يتحّدون المساحة التقليدية في اليمن.

مجموعة  والمعاصر،  الحديث  الــّســعــودي  الفن  معرض  الــيــوم  ينطلق 
المنصورية، في متحف البحرين الوطني، ويستمر حتى 6 آذار/مارس 2015. يشّكل 
المعرض نظرة على تطور الفن في السعودية من ستينيات القرن الماضي حتى 
الخط  بين لوحات ومنحوتات وفن  األعمال  تتنوع  30 فناناً.  لـ  اليوم عبر لوحات 

العربي وفيديو.

E

لندن ـ نوال العلي

القاسم  هــو  الجديد  الفن  إن  الــقــول  يمكن 
املشترك بن أميركا الالتينية وأفريقيا في 
»غاليري  في  أخيرًا  اختتم  الــذي  املعرض 
ساتشي« اللندني. في املقابل، ملاذا يبدو 
مــســتــبــعــدًا أن تـــجـــرؤ واحـــــــدة مــــن أشــهــر 
صـــاالت الــعــرض فــي الــعــالــم، على الجمع 
ــا،  ــ بــن الــفــن الــجــديــد فــي أفــريــقــيــا وأوروبـ
؟ ال بد أن هناك قاسمًا مشتركًا آخر. 

ً
مثال

األمر ليس معيار »الفن الجديد« وحسب، 
بل انتماء العاملن ملا يسمى بـ«دول العالم 
ــعــــرض أكــثــر  ــا يــجــعــل مــــن املــ ــالــــث«، مــ ــثــ الــ
ــي.  ــ األوروبــ للمتلقي   

ً
ومــنــطــقــيــة جــاذبــيــة 

ــهــم فنانون قــادمــون مــن جنوب األرض 
ّ
إن

التعيس.
ــان املــعــيــار للجمع بــن هــــؤالء، فقد  ــًا كـ أيـ
عشر  الخمسة  الفنانن  أعــمــال  اجــتــاحــت 
املــشــاركــن فــي معرض »الــفــن الجديد في 
ــيـــا«، مــســاحــة  ــقـ أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة وأفـــريـ
صـــاالت »ســاتــشــي«. هيمنت عــلــى املــكــان 
ومواضيعها  الضخمة  اللوحات  أحــجــام 
ــــروب والــــفــــقــــر وعـــنـــف  ــحـ ــ ــالـ ــ املــــشــــغــــولــــة بـ

الرأسمالية. 
أّمـــا تــلــك األعــمــال ذات األحــجــام الــعــاديــة، 
ــام مــتــتــالــيــة من  ــ فــقــد وضـــعـــت املــتــلــقــي أمـ
االستفزازات البصرية. يرى زائر املعرض 
مــئــات الــجــمــاجــم الــبــشــريــة وقــــد تــحــولــت 
إلى نمل؛ تزحف فوق الجدران واألعمدة. 
ــن الــطــبــيــعــي أن تــصــيــبــه الــقــشــعــريــرة  مــ
للنحات  املباغت  التجهيز  مشاهدة  لــدى 
الــكــولــومــبــي رافــايــيــل غــومــيــثــبــاروس، إذ 
قـــام الــفــنــان بــصــنــاعــة أجـــســـاد الــنــمــل من 
معدنية  بــقــضــبــان  بــشــريــتــن  جمجمتن 
وأســـــالك، بــحــيــث يــبــلــغ حــجــم كــل »نــمــلــة« 

خمسن سنتمترًا. 
وقد حرص غوميثباروس على أن تعرض 
أسراب النمل هذه على املباني التاريخية 
واملؤسسات الحكومية في بوغوتا، حيث 
يــقــيــم، مــثــلــمــا فــعــل حـــن تــركــهــا تــجــتــاح 
واجهة البرملان، األمر الذي اعتبر مواجهة 
ــاركــــت األفــــعــــال الــعــنــفــّيــة  ــٍة بــ مــــع مـــؤســـسـ

لرجال األمن القومي لعقود.
بالنسبة إلى غوميثباروس )1972(، النمل 
هــو الــعــّمــال وهــو الضحايا واملــهــاجــرون. 
هــو آالف مــن الــكــولــومــبــيــن الــذيــن عــانــوا 
من اللجوء والنزوح الداخلي، ومن القتل 
ــحــة والــفــســاد 

ّ
بـــنـــيـــران الـــصـــراعـــات املــســل

ــًا األخــــــيــــــرة. يــســّمــي  ــامــ فــــي الـــخـــمـــســـن عــ
االستيالء  بـــ«تــم  تجهيزه  غوميثباروس 
على املــنــزل«، في إشــارة إلــى عنوان قصة 
قصيرة لخوليو كورتاثار. وإن كان أبطال 
ــم ســكــان  قـــصـــة الـــكـــاتـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي هــ
عن  يعلن  غامض  اجتياح  يرعبهم  قصر 
حــضــوره بــأصــوات تــقــتــرب وتــبــتــعــد، فــإن 
مئات الجماجم/النمل هي نوع خاص من 
األشباح، ضحايا الحاضر في سرب واحد 

ــكــــور وإضـــــــــاءة وبـــــال زّوار  مـــكـــان بــــال ديــ
ه تحت الشمس على 

َ
بمالبس أنيقة؛ عرض

كــومــة مـــن الــبــضــائــع بــالــقــرب مـــن أســـواق 
الفحم، وعلى حوامل خشبية في ساحات 

جرداء إال من النفايات. 
أيًا كان املكان، فتجهيز ماهاما، املقيم في 
العاصمة تامال، ما هو إال بحث في قيم 
الــســوق وأثــرهــا االجــتــمــاعــي والسياسي 
واالقتصادي. األكياس ملطخة وبعضها 
والعالمات  التجار  أسماء  مازالت  ممزق؛ 
أماكن  وكــذلــك  عليها،  واضــحــة  التجارية 
الــتــحــمــيــل واملــــوانــــئ الـــتـــي ذهـــبـــت إلــيــهــا 

مطبوعة على بشرتها املنهكة. 
بضع   )1987( مـــاهـــامـــا  يــضــيــف  أحـــيـــانـــًا 
ــّرزات تــقــلــيــديــة أفـــريـــقـــيـــة وصــيــنــيــة،  ــ ــطـ ــ مـ
ــارة إلـــى حــركــة الــســلــع فــي الــســوق  فــي إشــ
الــعــاملــي، ولــيــلــفــت أيــضــًا إلـــى كـــّد الــعــمــال 
فــي مــعــامــل اإلنــتــاج الضخمة مــقــابــل أقــل 
ــاس بــطــاقــات  ــيــ ــــذه األكــ ــور. تــشــبــه هـ األجــــــ
الهوية، أو ألبوم صور شخصية لحّمالي 
ــب، الــذيــن مــا زالـــت مالمحهم 

ّ
أكــيــاس الــقــن

مجهولة وال نرى منها سوى األثر.

مع ضحايا املاضي، ألم يقل كورتاثار »إذا 
لم تدفن البالد موتاها فإنهم سيعودون 

دائمًا كأشباح في علّية«.
غوميثباروس،  موضوع  عن  بعيدًا  ليس 
ــّدم إبــراهــيــم مــاهــامــا )غــانــا( تجهيزًا له  قـ
طــابــع مــســرحــي ضــخــم. جــمــع التشكيلي 
مئات من أكياس الفحم التي حملت على 
ــّمـــال لــتــلــّبــي الــطــلــب في  ظـــهـــور آالف الـــعـ
أســــواق أفــريــقــيــا وأوروبـــــا. فــعــل ذلـــك بعد 
سوق  حــول  استقصائيًا  بحثًا  أجـــرى  أن 
فيها.  العمل  وشـــروط  أفريقيا  فــي  الفحم 
وكانت النتيجة هذه الخيمة الضخمة من 
ب والشقاء. في بــالده، عرض ماهاما 

ّ
القن

في مكان أقل أناقة من جدران »ساتشي«؛ 
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»أزرق بعيد«، أكريليك على القماش )جزء من اللوحة(

من أعمال المعرض

رافاييل غوميثباروس/ كولومبيا

تجهيز لـ إبراهيم ماهاما / غانا



كاريكاتير
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باسل طلوزي

- ألســُت مواطنــا يــا ســيدي؟ أليــس مــن 
حقي إذا متُّ أن أحصل على قبر مجانا؟

األراضــي  دائــرة  موظــف  »فــرج«  ســأل 
بجديــة بالغــة، فيمــا كان اآلخــر موشــكا 
أن ينهــض لصفعــه، فهــي الحالــة األولــى 
التــي تمــر عليــه فــي حياتــه طــوال عملــه 
فــي هــذه الدائــرة املقيتــة، إذ كيــف يفكــر 
إنســان علــى قيــد الحيــاة بامتــالك قبــره 

قبل موته.
»فرج«: قال املوظف غاضبا لـ

إذا متَّ ســيكون القبر من حقك، لكن قبل 
ذلك مستحيل.* 

املــوت  يكــون  كيــف  ســيدي  يــا  ولكــن   -
علــى  برهانــا  والحيــاة  للملكيــة،  إثباتــا 
اإلفــالس، مــن حقــي أن أتمتــع بقبــري في 
حياتــي، وليــس بعد موتــي، ثم إني أريد 
أن أصبــح صاحــب »أطيــان« وأموال غير 
منقولــة ملــرة واحــدة فــي العمــر، ولربمــا 
كمــا  القبــر،  هــذا  أؤثــث  أن  أيضــا  فكــرت 
فعلت »الشــحرورة« صبــاح، فأفرش فيه 
»حصيرتــي« التــي أنام عليهــا، وإبريقي 
»بريمــوس«  الــذي أشــرب منــه، وأزوده بـ
أننــي  أعنــي  عليــه..  أتدفــأ  الــذي  الــكاز 
ســأقيم فيــه يــا ســيدي ألننــي مشــرد فــي 

الشوارع وأنام على األرصفة.
، بعد أن رأى حالة 

ً
 قلب املوظف قليال

ّ
رق

فرج البائسة، ففكر برهة، ثم قال:
للمــرة  ســأفعلها  »فــرج«،  يــا  حســنا،   -
األولــى فــي تاريخ هــذه الدائرة، وأســجل 

باسمك قبرًا، وليكن الطوفان.
وبالفعــل، أتــم املوظــف معامــالت ملكيــة 
القبــر، وســلمها إلــى »فــرج«، الــذي خــرج 
مــن الدائــرة مغتبطــا، بعــد أن شــعر أنــه 
مــن  فاتجــه  أمــالك«،  »صاحــب  أصبــح 
فــوره إلــى أقــرب صحيفــة لينشــر إعالنــا 

عن »قبر للبيع أو اإليجار«..!

صحيفــة  فــي  ســاخر  رســم  أثــار 
اإلســرائيلية عاصفــة  »هآرتــس« 
مــن الجدل. الرســم يصــور رئيس 
نتنياهــو،  بنيامــني  اإلســرائيلي،  الــوزراء 
كانتحاري سيهدم برج التجارة بطائرته. 
عامــوس  اإلســرائيلي  للرســام  الرســم 
بيدرمان، وهو ناقد الذع ودائم لنتنياهو. 

هنا باقة ألهم لسعات عاموس.

عاموس 
ناقد نتنياهو 
الدائم

وقف 
بيت الكرتون العربي

مضحكات عربية ضيف الصفحة

كاريكاتير مترجم

قبر لإليجار )1(

B

الرسام ستيف ساك - كيجل كارتونز

صحيفة عكاظ السعودية

صحيفة الشروق المصرية

 الشرق االوسط اللندنية البيان االماراتية

صحيفة الشروق الجزائرية

أبيض وأسوأ

أعلن الفنان 
األردني الساخر، 

نضال هاشم، أخيرًا، 
عن وقف موقع 

»بيت الكرتون«، 
الموقع العربي 

الوحيد تقريبًا 
المكرس 

للكاريكاتير العربي

بــرر الفنــان، نضــال هاشــم، مالــك املوقــع، إغــالق موقــع »بيــت 
الكرتــون« بعــدة أســباب، أهمهــا ضعــف التمويــل، ومنافســة 
الفيســبوك للمواقــع، وانحطــاط مســتوى الكاريكاتيــر العربــي 

عموما، وقال في كلمة وداعية ملتابعي املوقع:
»مثــل كل األفــكار الجميلــة، هنــاك دائمــا نهايــة، وهــذه نهايــة 

موقع بيت الكرتون العربي.
سيتوقف املوقع بسبب عدم الجدوى، وضعف اهتمام الفنانني 
املحترفــني، ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه بدايــة متواضعــة مــن 
حيــث الخدمــات املقدمــة، كان هناك اهتمام واســع من الفنانني 
املحترفــني، وهــو مــا شــكل هويتنــا كموقــع متخصــص بفــن 
التواصــل  مواقــع  انتشــار  مــع  ولكــن  املحتــرف،  الكاريكاتيــر 
االجتماعي، التي أصبحت منافســا قويا لشــتى أنواع املواقع، 
بتنــا أمــام أخطبــوط قــوي ال نقوى علــى مقاومته، وخصوصا 
مع الرغبة الجامحة ملواقع مثل الفيسبوك في احتكار الفضاء 

اإللكتروني.
ســيتوقف املوقع ألننا لســنا مؤسســة لديها اإلمكانية الالزمة 
لتنفيذ مهمة أرشيفية وإخبارية متخصصة بفن الكاريكاتير 
العربــي، رغــم أننــا بذلنــا جهــودًا مــن هــذا النــوع بإمكانيــات 

فردية من دون أي دعم مالي.
ســيتوقف املوقــع بســبب مســتوى الصدمــة، التــي ســببتها لي 
مؤسسات كان يفترض أن تكون رافعة ثقافية،  لكن تبني أنها 
مجــرد مراكــز مضاربــة ال تقيــم الثقافــة إال بمســتوى الفائــدة، 

التي يحققها لهم هذا السهم أو ذاك«.
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نادال 
  يغادر المصّحة

رياضة

أكد توني بوبوفيتش مدرب وسترن سيدني 
األسترالي أنه ال يكترث باعتراضات الهالل على 

مستوى التحكيم في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، بعدما وصف النادي السعودي ما حدث بأنه 

»نقطة سوداء في تاريخ الكرة اآلسيوية«. وأضاف 
بوبوفيتش بأن فريقه هو البطل أمام منافس ربح 
النهائي، قبل بدايته وعجز عن التسجيل ملدة 180 
دقيقة في مواجهتي الذهاب واإلياب وقال: »نحن 

نجحنا في ذلك، نحن األبطال«.

أعلن جوانزو ايفرجراند بطل الدوري الصيني 
لكرة القدم، أن فابيو كانافارو قائد منتخب 

إيطاليا السابق الفائز سيتولى تدريب النادي 
خلفا ملارتشيلو ليبي بداية من املوسم املقبل.

وسيحتفظ ليبي بمنصب »املدرب األول« بينما 
سيشغل كانافارو منصب »املدرب التنفيذي« 

وسيكون مسؤوال عن تدريبات الفريق اليومية، 
وفقا ملا أعلنه النادي الصيني الذي كان تعاقد في 

وقت سابق مع الثنائي ديامانتي وجيالردينو. 

أبــدى نجــم كــرة القــدم األميركيــة، أدريــان 
بيترسون، ندما شديدًا بعد صدور الحكم 
بدفع غرامة مالية في قضية اعتدائه على 
فلــم  الســجن،  عقوبــة  مــن  ونجاتــه  إبنــه 
يتردد في تقديم اعتذاراته إلبنه الذي قال 

إنه يحبه أكثر مما يتوقع الجميع.

استبعد االتحاد األرجنتيني لكرة القدم إمكانية 
فكرة تقدمه بطلب الستضافة مونديال 2030، وفق 

ما أكده نائب رئيس االتحاد أنخيل سيلفا، الذي 
قال في تصريحات صحافية: »األرجنتني غير 

معنية بهذا املوضوع وال تفكر في مونديال 2030 
وال تأمل في هذا ... كما أنه ليس من املفترض أن 
تقوم األرجنتني بتنظيم هذه البطولة«. يذكر أن 

تشيلي وأوروجواي عبرا عن رغبتهما في تقاسم 
شرف استضافة كأس العالم سويا.

ندم واعتذار بيترسون

مدرب سيدني 
ال يكترث باحتجاجات 

الهالل السعودي

كانافارو 
بديال لليبي في 
جوانزو الصيني

األرجنتين تستبعد 
مشاركتها في تنظيم 

مونديال 2030

اجتمع عدد كبير من الجماهير اإلســبانية وعشــاق نجم التنــس العالمي، رافئيل 
نادال، أمام إحدى المصّحات الخاصة في مدينة برشــلونة، لالطمئنان على صحة 
»رافا«، الذي غادر المصّحة بعد إجرائه عملية جراحية الستئصال الزائدة الدودية.

)Getty/نادال يغادر المصحة بعد العملية الجراحية )جوزيب الجو
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حسام أسامة

قبل أيام من انطالق بطولة خليجي 
22 فــي الــســعــوديــة، تــتــوجــه األنــظــار 
نــحــو قــوائــم كــل فــريــق لــلــتــعــرف إلــى 
ــتـــي ســتــســطــع فــــي ســمــاء  أســــمــــاء الـــنـــجـــوم الـ
األســمــاء  ملعرفة  نفسه  الــوقــت  وفــي  البطولة، 
املنتخبات  قافلة  إلــى  انضمت  التي  الجديدة 
أدائــهــم واختيار  أجــل مشاهدة  املشاركة، من 

نجوم املستقبل في منتخباتهم.
نوفمبر/تشرين   13 فــي  املــنــافــســات  وتــبــدأ 
الــثــانــي الــــجــــاري. وجـــــاءت مــجــمــوعــة الــبــلــد 
املــضــيــف ســهــلــة إلــــى حـــد كــبــيــر، إذ جمعت 
الــســعــوديــة بقطر والــيــمــن والــبــحــريــن، وهو 
ما قد يجعل البطولة أسهل إلى حد ما على 
املنتخب املضيف، خصوصًا وأن املنتخبني 
اليمني والبحريني لم يسبق لهما التتويج 
ــا املــجــمــوعــة الــثــانــيــة فكانت  بــالــبــطــولــة.  أمـ
ــــوى، بــعــدمــا ضــمــت املــنــتــخــب اإلمـــاراتـــي  األقـ
ــعـــراق، وصيف  حــامــل الــلــقــب، إلـــى جــانــب الـ
األكثر  الكويت  ومنتخب  املاضية،  النسخة 
ــا بــــالــــبــــطــــولــــة، وأخــــــيــــــرًا املــنــتــخــب  ــجـ ــويـ ــتـ تـ
الــعــمــانــي األضـــعـــف فـــي املــجــمــوعــة مــقــارنــة 

بباقي املنافسني. 
وضمت معظم املنتخبات العديد من املواهب 
اآلونــة األخيرة،  بــرزت بقوة في  التي  الشابة 
وبدأ أسمها في التردد على ألسنة مشجعي 
كرة القدم داخل وخارج بالدهم، وهو ما فتح 
أمــامــهــم الــفــريــق لــلــدخــول إلـــى قــوائــم الفريق 

العربي الجديد

زادت حــــدة الــتــوتــر فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة بني 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعمر 
ــرار األول  جــابــر العـــب الــفــريــق، لــتــصــل إلـــى قــ
بــإحــالــة الــالعــب إلــى التحقيق وإيــقــافــه ألجل 
غير مسمى، واعتباره »إرهابيا« وخطرًا على 
األمـــن الــقــومــي. وكـــان جــابــر قــد أكــد فــي حــوار 
أنــه يساند روابــط  إلحــدى الصحف املصرية 
مشجعي األنــديــة »األولــتــراس« وأنــه ال يهمه 
مــا تفكر فيه إدارة الــنــادي األبــيــض، وهــو ما 
زاد التوتر بينه وبني مرتضى منصور، الذي 

واجه العديد من املشاكل مع روابط التشجيع 
في اآلونة األخيرة وصلت إلى تهديده بالقتل، 
املــحــاكــم، حيث سعى املحامي  إلــى  ووصــلــت 

املصري لتجريم االنضمام لتلك الجماعات.
»الـــقـــلـــعـــة  إدارة  هــــاجــــم  ــــد  قـ الـــــالعـــــب  وكــــــــان 
أنه  مــشــددا على  فــي تصريحاته  الــبــيــضــاء« 
ال يــوجــد أي شــخــص فــي الــزمــالــك يستطيع 
تمديد  على  أو  ــه،  رأيـ تغيير  على  يجبره  أن 
الــفــريــق، فــي تصريحات تنم عن  تعاقده مــع 

اقتراب انتهاء رحلته مع الفريق املصري.
الالعب حيث  وجــاء رد منصور قاسيا على 
صرح بأنه »لن يلمس كرة مجددا في الزمالك 

أو خارجه«، وأنه سيبلغ عنه بتهمة مساندة 
جماعات إرهــابــيــة، مــن وجهة نــظــره، قبل أن 
يــوجــه ســهــام نــقــده نــحــو الــجــريــدة املــصــريــة 
ومـــســـؤولـــي الــقــســم الـــريـــاضـــي فــيــهــا. وبــعــد 
الواقعة، تواصل برنامج تليفزيوني رياضي 
مـــع رئـــيـــس الــقــســم الـــريـــاضـــي فـــي الــجــريــدة 
ورئيس نادي الزمالك، ولكن املحاورة انتهت 
بشكل مؤسف، بعدما تبادل الطرفان الشتائم 
بشكل غريب قبل أن يتم قطع االتصال، حيث 
أكــــد املــســتــشــار املـــصـــري أنــــه ســيــرفــع دعـــوى 
قــضــائــيــة ضــد الــجــريــدة الــتــي نــشــرت أفــكــارًا 

هدامة على لسان عمر جابر.

شباب 
خليجي
22

تدخل منتخبات خليجي 22 
البطولة، بمجموعة من الشباب 

المميزين الذين اعتمد عليهم 
مدربو المنتخبات، بحثا عن استخراج 
أفضل ما لديهم من أداء وتقديم 
أفضل نجوم المستقبل للمنتخبات 

المشاركة

إيقاف عمر جابر العب الزمالك
العربي الجديد

واصل فريق السيلية انتصاراته ليحقق فوزه 
الثاني على التوالي للمرة األولى هذا املوسم، 
عندما تغلب على الشيحانية بهدفني مقابل 
ال شيء في مباراة مؤجلة من املرحلة الثانية 

من الدوري القطري لكرة القدم.
وســـجـــل الــتــونــســي عـــصـــام جــمــعــة الــهــدفــني 
طولية  كــرة  تلقى  بعدما   35 الدقيقتني  فــي 
لينفرد بالحارس ويضعها في الشباك، و45 
املرمى  إلــى  برأسية  ركنية حولها  ركلة  مــن 

بشكل رائع.
ــبـــني لــطــرد  ــعـــب الــشــيــحــانــيــة بــتــســعــة العـ ولـ
العـــبـــيـــه اإليـــــرانـــــي مـــســـعـــود شـــجـــاعـــي )51( 

ومحمد سالم )73(. 
ورفــع السيلية رصــيــده إلــى 11 نقطة وتقدم 
مــن املــركــز الــحــادي عشر إلــى التاسع بفارق 
األهداف عن الخور، وثبت الشيحانية أقدامه 
في املركز الثالث عشر قبل األخير برصيد 5 

نقاط بعد الخسارة السابعة.
تجدر اإلشارة إلى أن الدوري القطري توقف 
منذ يوم الجمعة املاضي عقب انتهاء املرحلة 
كأس  فــي  املنتخب  مشاركة  بسبب  العاشرة 
إلــى نشاطه  الــريــاض، وسيعود  فــي  الخليج 

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفيما يلي ترتيب فرق الصدارة: 1- السد 26 
نقطة من 10 مباريات، 2- لخويا 23 من 10، 
3- الغرافة 20 من 10، 4- الجيش 18 من 10، 

5- األهلي 16.

السيلية يفوز على الشيحانية بهدفين

ستكون البطولة هي الفرصة األكبر لمجموعة الشباب من أجل الظهور 
على صعيد دول الخليج وعلى الصعيد المحلي، خاصة وأنها تحظى 
شهادة  العب  تألق  يكتب  وقد  الخليجية،  الجماهير  بين  كبير  باهتمام 
دخوله إلى قلوب الجماهير وارتقاءه إلى أعلى المراكز والتحاقه بأكبر 

األندية محليا وقاريا، وهو ما ستكشف عنه أحداث )خليجي 22(.

الفرصة الذهبية

2829
رياضة

بكين تتعهد بأولمبياد بدون تلوث
الكازاخية  أملــاتــي  مــع  تتنافس  الــتــي  بــكــني،  مدينة  فــي  السلطات  تعهدت 
خطط  بتنفيذ   ،2022 لــعــام  الشتوية  األوملــبــيــة  األلــعــاب  دورة  الستضافة 
طموحة من أجل الحد من التلوث الكبير في الهواء بالعاصمة الصينية 
خالل الحدث الرياضي. وذكر املتحدث باسم ملف الترشيح، وانج هوي، 
امللوثة  االنبعاثات  لتخفيض  بأهداف  الخطة سوف تشمل مرحلتني،  أن 
بتعاون  وأنــهــا ســوف تحظى  فــي 2017 و2022،  إنــجــاز  بمعايير  لــلــهــواء 
أجهزة إدارية أخرى في شمالي البالد، من بينها مقاطعة خبي املشهورة 

بالصناعة واملصدر الرئيسي للتلوث.

كوكي سعيد بالفوز على مالمو
اإلسباني  أتلتيكو مدريد  نــادي  قــال كوكي ريسوريكسيون العــب وســط 
لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب فـــوز فــريــقــه بــهــدفــني دون رد خــــارج أرضــــه عــلــى ماملو 
السويدي في دوري أبطال أوروبا، إن الروخيبالنكوس كانوا »أقوياء في 

الدفاع«، وانتهزوا فرصهم، وحققوا فوزا »مهما جدا«.
وقال الالعب »كنا نعرف أننا قادمون إلى ملعب صعب للغاية. كان لديهم 
معدل نتائج جيد جدا هنا في ملعبهم، وكان علينا البدء بقوة كبيرة من 
أجل تحقيق الفوز الذي كان يمثل أهمية كبيرة. إننا في صدارة املجموعة، 

وسعداء جدا«.

بوفون يعترف
اعــتــرف الــحــارس العمالق 
جيجي بوفون بخطئه في 
األول  الــهــدف  مــع  التعامل 
ــاكـــوس  ــيـ ــبـ ــمـ ــيـ ــفــــريــــق أولـ لــ
الـــيـــونـــانـــي، وقـــــال بــوفــون 
في تصريحات تلفزيونية 
ــبـــورت  ــكــــاي سـ لـــشـــبـــكـــة ســ
»الــــكــــرة ذهـــبـــت أبـــعـــد مما 
تــخــيــلــت؛ ولـــهـــذا قــــررت أال 
ــي تــلــك  أحــــــــاول مــســكــهــا فــ
املــمــطــرة، معتقدًا  األجــــواء 
أنـــهـــا مـــجـــرد ركـــلـــة ركــنــيــة 
ولـــــكـــــنـــــي كـــــنـــــت مـــخـــطـــئـــًا 
واللعبة تسببت في هدف 

أوملبياكوس األول«. 

جيمس يرحب بعودة بيل
أكد الكولومبي جيمس رودريجز، العب ريال مدريد اإلسباني على عدم 
شعور أي من العبي الفريق باالستياء حال استعادة الويلزي جاريث بيل 
مكانه في التشكيلة األساسية للفريق، مشيرا إلى أنه »العب كبير«، وذلك 
بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف في رابــع جــوالت دور املجموعات 
بــدوري أبطال أوروبــا، خالل املباراة التي نزل فيها الالعب الويلزي بدال 

من هداف مونديال البرازيل في شوطها الثاني.

أنشيلوتي يغازل رونالدو
قلل اإليطالي كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لريال مدريد اإلسباني اليوم 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونـــالـــدو هدفا  الــنــجــم  عـــدم تسجيل  أهــمــيــة  مــن 
كالهداف  جونزاليس  راؤول  اإلســبــانــي  رقــم  ليعادل  ليفربول،  مرمى  فــي 
التاريخي لــدوري أبطال أوروبــا، بتسجيل الهدف رقم 71 في اللقاء الذي 
جمعه بالفريق اإلنجليزي في رابع جوالت دور املجموعات، والذي انتهى 

لصالح امليرينجي بهدف وحيد.

»العم« نادال ينفي نيته االعتزال
نفى توني نادال، عم ومدرب نجم التنس اإلسباني رافائيل نادال، املصنف 
االستمرار  اعتزامه  أكد  وإنما  التنس،  تدريب  اعتزال  نيته  عامليا،  الثالث 
في قيادة »رافا« ومساعدته للعودة إلى »مكانة رفيعة« اعتبارا من املوسم 
املقبل، ألن هذا هو ما يروق له. ونفى توني نادال، في تصريحات صحافية 
قبل مشاركته فــي حــدث لتأهيل صغار الالعبني، مــا تــردد مــؤخــرا بشأن 
نيته اعتزال التنس، مشيرا إلى أن وسائل اإلعالم التي تناقلت هذه األنباء 

تقوم بـ«تأويل« بعض التصريحات التي أدلى بها.

زوبيزاريتا يساند لويس إنريكي
اعتبر املدير الرياضي لبرشلونة اإلسباني أندوني زوبيزاريتا أن لويس 
إنريكي ليس في حاجة كي يشرح له أحد متطلبات النادي وأهمها »ليس 
بـ«الثقة  عــن شــعــوره  الــوقــت  فــي نفس  كيفية تحقيقه«، معربا  بــل  الــفــوز 
الكاملة« فيه. وطالب املسؤول بضرورة التحلي بالهدوء بعد الخسارتني 

املتتاليتني من ريال مدريد وسيلتا فيجو بالليجا.

كومباني يرفض اللعب آلرسنال
ــــرب فــيــنــســنــت كــومــبــانــي العــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــن عــــدم اهــتــمــامــه  أعـ
إسترليني  مليون جنيه   60 بمبلغ  ولــو  آرســنــال، حتى  لــنــادي  باالنتقال 

وسيارتني من نوع الفيراري.

أخبار مختصرة

تحقيق

النهائية للبطولة التي تتمتع بأهمية خاصة 
في دول الخليج العربي بشكل عام.

المنتخب القطري
يـــدخـــل »الـــعـــنـــابـــي« الـــبـــطـــولـــة بـــغـــيـــاب أحـــد 
ــيـــة وهــو  ــامـ أهــــم نــجــومــه فـــي الـــصـــفـــوف األمـ
ســبــاســتــيــان ســـوريـــا ألســـبـــاب فــنــيــة، إال أن 
املدير الفني جمال بلماضي، ضمن تشكيلة 
عليها  ويغلب  والخبرة،  الشباب  بني  تجمع 
الــطــابــع املــحــلــي. ومــن ضمن أســمــاء الشباب 
الــتــي تــبــرز فـــي قــائــمــة بــلــمــاضــي يــأتــي نجم 
السد الشاب عبد الكريم حسن، والذي حصل 
املوسم قبل املاضي على جائزة أفضل العب 
تحت 21 عاما، وأصبح من أهــم الوجوه في 
الخطوط الخلفية للسد ومنتخب بالده رغم 
صغر سنه إلى جانب خالد مفتاح )22 عاما( 
علي مختار  املــهــدي  ويكملهم  لخويا،  العــب 

)22 عاما( العب السد هو اآلخر.

المنتخب السعودي
لــــدى قــائــمــة املـــديـــر الــفــنــي اإلســـبـــانـــي لــوبــيــز 
كــــارو يــأتــي املـــدافـــع الـــشـــاب فــهــد املـــولـــد )20 
ــــب فــــي صــفــوف  ــيـــكـــون أصــــغــــر العــ ــا(، لـ ــ ــامـ ــ عـ
املــنــتــخــب، ويــتــمــيــز الـــالعـــب بــســرعــة كــبــيــرة، 
وضعته في مصاف الكبار بالدوري املحلي، 
ــا( فــيــســعــى إلــى  ــا ســعــيــد املـــولـــد )23 عـــامـ أمــ
ــــى مــبــاريــاتــه الـــدولـــيـــة الــرســمــيــة  خــــوض أولـ
املــديــر الفني  مــع منتخب »الــخــضــر«. وضـــم 
اإلسباني العب وسط النصر األشهر يحيى 
الــشــهــري )23 عـــامـــا(، والــــذي زيــنــت صــورتــه 
غالف لعبة »فيفا15« الشهيرة، بفضل أدائه 
ــرا، وكـــانـــت صــفــقــة انــتــقــالــه إلــى  املــمــيــز مـــؤخـ
فــريــقــه الــحــالــي هــي األغــلــى فــي تــاريــخ الــكــرة 
السعودية )12 مليون دوالر(، ويتميز الالعب 
بــالــســرعــات الــكــبــيــرة واملـــهـــارات واملـــراوغـــات 
املتقنة والتمريرات القاتلة وصناعة األهداف، 
وشارك الالعب من قبل في خليجي 20 و21. 
الشاب  الالعب  الخلفية  الخطوط  في  ويبرز 
يــاســر الــشــهــرانــي )22 عـــامـــا(، والــــذي حصل 
العام املاضي على جائزة أفضل العب محلي، 

ويلعب في صفوف الهالل السعودي.

منتخب العراق
بقائمة  البطولة  فيدخل  العراق  منتخب  أمــا 
مـــدجـــجـــة بــــاألســــمــــاء الــــجــــديــــدة والـــعـــنـــاصـــر 
الــشــابــة، فمع ضــم املــهــاجــم املــخــضــرم يونس 
محمود، اعتمد املدير الفني حكيم شاكر على 
عدد من األسماء الشابة في القائمة املبدئية 

ــة(، ولـــيـــد ســـالـــم )22  ــنـ مــحــمــد حــمــيــد )21 سـ
سنة(، أحمد إبراهيم )22 سنة(، علي بهجت 
)22 سنة(، درغــام إسماعيل )20 سنة(، علي 
عــدنــان )20 ســنــة(، سيف سلمان )21 سنة(، 
ــة(، مــهــنــد عبد  ــنـ ــر )22 سـ ــيـ ســعــيــد عــبــد األمـ

الرحيم )21 سنة(، مروان حسني )23 سنة(.
ــراق هو  ــعــ أمــــا االســـــم األصـــغـــر فـــي قــائــمــة الــ
الالعب همام طارق جناح أيسر القوة الجوية 
أجل  من  الطريق  تألقه  فتح  والــذي  العراقي، 
القفز بني درجات منتخب بالده األول ليصل 

إلى املنتخب األول في سن صغيرة للغاية.

منتخب الكويت
ويــأتــي فــي صــفــوف املنتخب الــكــويــتــي أكثر 
ــد مــمــيــز مـــع املــنــتــخــب، ويــأتــي  ــ ــم واعـ مـــن اســ
ــداف الــكــويــت يــوســف نــاصــر  عــلــى رأســـهـــم هــ
الكاظمة  فــريــق  )24 عــامــا( والــــذي يلعب فــي 
الــكــويــتــي، ويــعــتــبــر مــن أهـــم العــبــي »الــــزرق« 
في الوقت الحالي، وإلــى جانبه الالعب عبد 

الهادي خميس نجم الكويت الكويتي.

المنتخب اإلماراتي
فــيــبــرز فــي صفوفه  أمـــا املنتخب اإلمـــاراتـــي 
نــجــم فــريــق الــعــني عــمــر عــبــد الــرحــمــن، أحــد 
أهــــم العــبــي اإلمـــــــارات فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، 
كــثــيــرا خــالل  الجماهير  تــعــول عليه  والــــذي 
البطولة املقبلة، في رحلة الحفاظ على لقب 
الالعب  يقدم  أن  الجميع  وينتظر  خليجي، 
أداءه املعهود بعد تذبذب مستواه قليال في 

اآلونة األخيرة.
املتألق  الالعب  اســم  الوسط  ويبرز في خط 
مــع األهــلــي اإلمـــاراتـــي، حبيب الـــفـــردان )24 
عــامــا( إلـــى جــانــب زمــيــلــه فــي الــفــريــق ماجد 
ــن نــفــس  ــ ــم ومــ ــهــ ــامــ ــا(، وأمــ ــ ــامـ ــ حـــســـن )22 عـ
الفريق يأتي أحمد خليل أحد أهم مهاجمي 
اإلمارات في الوقت الحالي رغم صغر سنه، 

حيث لم يتعد عامه الثالث والعشرين.

منتخب عمان
ويضم املنتخب العماني أكثر من شاب واعد 
في صفوفه ومنهم رائد إبراهيم صالح العب 
ــهـــاجـــم الــشــاب  وســــط فــنــجــاء الـــعـــمـــانـــي، واملـ
سامي خميس الحسني أحد هدافي املنتخب 
ــوقــــت الــــحــــالــــي، وســيــســعــى  ــي الــ الـــعـــمـــانـــي فــ
بــاالعــتــمــاد على  ــام  األمـ إلــى  للتقدم  املنتخب 

مجموعة الشباب.

البحرين واليمن
ــا عــبــاس  ــمـ ــبــــرز فــــي قـــائـــمـــة الـــبـــحـــريـــن اسـ ويــ
الـــســـاري )22 عـــامـــا( نــجــم خـــط الــهــجــوم في 
الفريق  فــي  وزميله  الشرقي  الــرفــاع  صــفــوف 
اسم  يكون  بينما  عــامــا(،   23( العامر  سعيد 
ــا( هــــو األبـــــــرز فــي  ــامــ ايـــمـــن الـــهـــجـــري )22 عــ

صفوف منتخب اليمن.

حياتو على سرير المرض

رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم 
يجري غسل كلى في المغرب

العربي الجديد

ا من برنامج زيارته  خصص عيسى حياتو رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم، جزء
من  قادما  املغرب  إلــى  بعد وصوله  مباشرة  انتقل  الصحي، حيث  للجانب  املغرب 
الجزائر، إلى العاصمة الرباط حيث خضع لعملية تصفية الدم في إحدى املصحات 
الخاصة، بسبب قصور كلوي حاد، وهي العملية التي دامت ساعة ونصف وأجبرت 

املسؤول األول عن االتحاد األفريقي لكرة القدم على إلغاء مواعيد تلك األمسية.
وحسب مصادر »العربي الجديد« فإن املغربي سعيد بلخياط، العضو في لجنة كرة 
القدم النسائية في االتحاد األفريقي هو من أشرف على ترتيب موعد عملية تصفية 
الدم »دياليز«، وقام بكل اإلجراءات املتعلقة بالحالة الصحية لرئيس »الكاف« الذي 

بدا عليه اإلرهاق منذ وصوله إلى الدار البيضاء. 
وحجزت إدارة املصحة غرفة فخمة للمسؤول األفريقي، منع فيها الزيارة إال للمقربني 
في  الفنادق  بأحد  الــخــاص  جناحه  إلــى  يتحول  أن  قبل  الحكومة،  ومسؤولي  منه 

العاصمة الرباط. والذي حجزته الحكومة املغربية.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن مــعــانــاة حــيــاتــو مــع املـــرض ليست ولــيــدة اللحظة، 
الكرة  الــذي يعيشه املسؤول األول عن  الكلوي تفاقم بسبب الضغط  القصور  لكن 
األفريقية في اآلونــة األخيرة، واختناق أجندته وال سيما بعد الجدل القائم حول 
تأجيل دورة كأس أمم أفريقيا. وهو ما قلص لقاءه مع رئيس الوزراء املغربي عبد 
اإلله بنكيران إلى ربع الساعة، بل إن حياتو رفض الذهاب إلى مقر الوزارة األولى 
)رئاسة الوزراء( بسبب الوهن الذي شعر به بعد عملية تصفية الدم، مما حتم على 

بنكيران التنقل إلى الفندق.
وكان املسؤولون املغاربة يعولون كثيرا على اللقاء الذي جمع بني بنكيران وحياتو، 
مــن أجــل الــوصــول إلــى حــل مـــرٍض للطرفني، خــاصــة وأن رئــيــس االتــحــاد األفريقي 
استقبل من طرف الرجل الثاني في الدولة املغربية، لكن أعراض املرض كانت بادية 

على حياتو الذي قرر مغادرة املغرب في نفس اليوم عائدا إلى بلده الكاميرون.

نجوم واعدون يظهرون 
في أفق البطولة الخليجية

لقطة من خليجي 
21 )مروان النعماني/ 

فرانس برس(

)Getty/مباراة سابقة للسيليةعمر جابر )محمد معروف

محمد حسن السعو

يعيش املغرب أياما ولحظات صعبة نظير تعنت االتحاد األفريقي لكرة القدم 
)الكاف(، ورفضه اللعب والتعديل في أجندته تحت ذريعة وأسباب أقل أهمية 
يتعلق باستضافة كأس  فيما  املغاربة،  التي طرحها  الشروحات،  بكثير من 
األمم األفريقية 2015، وفي مقدمتها الخوف من تفشي وباء »إيبوال« القاتل، 

الذي يفتك بالبشرية في القارة السمراء ويواصل زحفه.
ما الذي يريده )الكاف( بالضبط من املغرب؟ ألهذه الدرجة يهتم بأجندته على 
حساب »صحة البشر«؟ أم أن الوضع ليس خطيرا كما يرى ويؤكد أنه ال داعي 

لتأجيل البطولة؟
ال تقل لي إنــه سيقع في ورطــة إذا ما رفــض املغرب استضافة أمــم أفريقيا، 
باعتبار أن ال أحد سيقبل استضافة حدث كبير قبل أشهر من بدايته، ناهيك 
عن األسباب الصحية نفسها، التي دفعت الدول إلى التساقط تباعا كأوراق 
الشجر رافضة »ترضية«  االتحاد األفريقي وصارخة بكلمة »ال« في وجهه! 
الكرة األفريقية، ترى من زاويــة ضيقة، وال  التي تحرس  حني تكون »العني«، 
تبحث إال عن مصالح أجندتها، فلن تكون هناك نتائج مبشرة؛ ال على صعيد 
الكرة األفريقية، وال على صعيد املنتخب املغربي، الذي باتت استعداداته في 

مهب الريح لسنوات في حال مضى »الكاف« بعناده ورفض تأجيل البطولة.
مــا بــني إيــقــاع أقــســى الــعــقــوبــات بحق املــغــرب، ومــا بــني إصـــرار البلد العربي 
على تأجيل كأس األمم األفريقية، ثمة ظلم وقع وسيقع الحقا سببه »الكاف 
والعني« التي نرجو أال تدمع في كال الحالتني؛ حني ترضخ لطلبات األفريقي 
ظل  فــي  املــرض  يتفشى  حــني  أو  املغلظة،  العقوبات  مــن  باالستضافة خوفا 
حرف »الالم« الذي رفعته العديد من الدول معبرة عن رفضها االستضافة! 
ماذا لو رضي املغرب باالستضافة وغامر بالتحذيرات الصحية ثم حدث ما 

حمد عقباه؟
ُ
ال ت

»كاف. الم. عين«

مجرّد رأي
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العربي الجديد

أصدرت مجلة فوربس االقتصادية األميركية، 
 فـــي الــعــالــم، 

ً
قــائــمــة أكـــثـــر الـــريـــاضـــيـــن دخـــــا

وتصدر املاكم األميركي فلويد مايويذر هذه 
القائمة، حيث يحصل على 105 ماين دوالر 
كريستيانو  البرتغالي  على  متفوقا  سنويا 
ــد اإلســـبـــانـــي )80  ــدريـ ــدو نــجــم ريـــــال مـ ــالــ رونــ

مليون دوالر(.
الرياضين  أكثر  املاكم مايويذر من  وُيعتبر 
الذي يربحون أموااًل طائلة من املباريات التي 
بعرض  أصبح مشهورًا  إنــه  يخوضها، حتى 
املبالغ الكبيرة لجمهوره، عبر نشر صور على 
حــســابــه الــخــاص فــي »تــويــتــر« و«فــيــســبــوك«، 
األميركي  املــاكــم  أن يحل  ولــم يكن مستغربًا 
املــركــز األول بــرصــيــد 105 مــايــن دوالر،  فــي 
مــبــاراتــن فقط مبلغ  أنــه تلقى مــن  خصوصًا 

مليوني دوالر أميركي.
وجـــاء فــي املــركــز الــثــالــث فــي القائمة لــوبــرون 
ــر، الــــذي  ــيـ ــهـ ــة الـــشـ ــلـ ــرة الـــسـ ــ ــب كــ ــ جـــيـــمـــس العــ
فريقه،  مليون دوالر من   73 يتقاضى حوالي 
فــي املــقــابــل حــل الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي ليونيل 
املرتبة  في  اإلسباني،  ميسي العــب برشلونة 
الــرابــعــة إذ حــصــل عــلــى حــوالــي 64,7 مليون 

دوالر كــمــجــمــوع األمـــــــوال الـــتـــي يــنــالــهــا، أمــا 
كـــوبـــي بـــرايـــنـــت فــحــل خــامــســًا بــرصــيــد 61,5 
مــلــيــون دوالر. فــي املــقــابــل جـــاء العـــب التنس 
ــادال فــي املــركــز التاسع  اإلســبــانــي رافــايــيــل نــ
ــذي يــتــقــاضــى حــوالــي  ــ ــو الـ فـــي الــتــرتــيــب، وهــ
44,5 مليون دوالر، في وقت حل العب التنس 
األخر روجيه فيدرير سابعًا بمبلغ وصل إلى 
56,2 مليون دوالر، أما البرازيلي نيمار فكان 
عــلــى ُبــعــد خــمــســة مـــراكـــز مـــن دخــــول الــقــائــمــة 
ــذي يضعه  ــ الـ ـــ 16،  الــ ــز  ــركـ ــل فـــي املـ بــعــد أن حـ
يتلقون  رياضين  أفضل عشرة  قائمة  خــارج 
رواتب مرتفعة، إذ يحصل نيمار على حوالي 
33,6 مــلــيــون دوالر مــن بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، 
بــاإلضــافــة إلــى املــداخــيــل االخـــرى مــن الرعاية 

الدعائية وغيرها من املصادر املالية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــســـائـــق فــــريــــق مـــرســـيـــديـــس فــي 

ــيـــركـــي لــويــس  ســـبـــاقـــات فــــورمــــوال واحـــــد االمـ
هــامــيــلــتــون، فــحــصــل عــلــى املـــركـــز الـــــ 19 في 
مــلــيــون  يــتــقــاضــى حــــوالــــي 32  إذ  الـــتـــرتـــيـــب، 
دوالر، وعند النساء حلت العبة التنس ماريا 
شـــارابـــوفـــا فـــي املـــركـــز الــــ 34 عــاملــيــًا وصــــدارة 
 تتقاضى حــوالــي 24,4 مليون 

ُ
الــنــســاء، حــيــث

يــــــورو، وتــتــخــطــى العـــبـــة الــتــنــس األمــيــركــيــة 
يــورو(. والئحة  سيرينا وليامس )22 مليون 

العشرة األوائل هي على الشكل التالي: 
1- فلويد مايويذر )الواليات املتحدة -ماكمة( 
رونــالــدو  كريستيانو   -2 دوالر.  مــلــيــون   105
مــلــيــون دوالر. 3-  ــــدم( 80  قـ ــــرة  -كـ )الـــبـــرتـــغـــال 
ــرة  ــتـــحـــدة -كــ ــات املـ ــ ــــواليــ ــبـــرون جــيــمــس )الــ ــيـ لـ
ميسي  ليونيل   -4 دوالر.  مليون   72.3 ســلــة( 
قــدم( 64.7 مليون دوالر. 5-  -كــرة  )األرجنتن 
-كــرة سلة(  املتحدة  )الــواليــات  براينت  كوبي 
61.5 مليون دوالر. 6- تايجر وودز )الواليات 
 -7 دوالر.  مـــلـــيـــون   61.2 -جــــولــــف(  ــتـــحـــدة  املـ
روجيه فيدرير )سويسرا -تنس( 56.2 مليون 
املتحدة  )الـــواليـــات  ميكلسون  فيل   -8 دوالر. 
-جولف( 53.2 مليون دوالر. 9- رافاييل نادال 
)إسبانيا -تنس( 44.5 مليون دوالر. 10- مات 
ريـــان )الـــواليـــات املــتــحــدة -كـــرة قــدم أميركية( 

43.8 مليون دوالر.

تــقــدمــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة جـــنـــوب األفــريــقــيــة 
بــطــعــن ضـــد حــيــثــيــات الــحــكــم الـــصـــادر بحق 
بيستوريوس،  أوســكــار  الباراليمبي،  الــعــداء 
ــه بــالــســجــن خـــمـــس ســـنـــوات  ــتــ وعـــقـــوبـــة إدانــ
بــتــهــمــة الــقــتــل غــيــر الــعــمــد لــرفــيــقــتــه عــارضــة 
األزيــــــاء، ريــفــا ســتــيــنــكــامــب، فــي 14 فــبــرايــر/

شباط من العام املاضي.
ــام، نــاثــي  ــعـ ــاء الـ ــ وقــــال املــتــحــدث بــاســم االدعــ
مــنــكــوبــي، فـــي بـــيـــان لــــه: »نــعــلــن أن الــنــيــابــة 
الحكم  تــقــدمــت بطعن ضــد حيثيات  الــعــامــة 
الــصــادر عــلــى بــيــســتــوريــوس وعــقــوبــتــه. هــذا 

الطعن مبني على أساس قانوني«.
في  العليا  املحكمة  أمـــام  الطعن  تقديم  وتــم 
بريتوريا، حيث جرت محاكمة بيستوريوس 

منذ الثالث من مارس/آذار املاضي.
وكانت قاضية املحكمة العليا في بريتوريا، 
ثـــوكـــوزيـــلـــي مــاســيــبــا، قـــد اســتــبــعــدت إدانــــة 
بـــيـــســـتـــوريـــوس بــالــقــتــل الـــعـــمـــد، كـــمـــا كــانــت 
الــنــيــابــة  تــطــالــب، حــيــث اعــتــبــرت أنــــه أطــلــق 

النيران دون نية لقتل ستينكامب.
املتهم،  بــروايــة  ثــم قبلت هيئة املحكمة  ومــن 
التي قال خالها إنه أطلق النيران من خلف 
كــان يعتقد بوجود  بــاب حمام منزله، حيث 

لص في داخله وليس رفيقته.
ولكن القاضية أشارت، في الوقت نفسه، إلى 
أن بيستوريوس تصرف بإهمال كبير عندما 
بأنها  منه  اعتقادا  صديقته  على  النار  فتح 
لـــص، نــظــرًا ألنـــه كـــان أمــامــه الــخــيــار لتجنب 
مــن وراءه، قبل  الــبــاب ملعرفة  وفــاتــهــا، بفتح 
أن يختار إطاق النيران. ومن املقرر أن تنظر 
القاضية في وجــود أســاس قانوني يدفعها 
إلــى قبول الطعن في الحكم أم ال، في جلسة 
ينتظر أن يقوم فيها دفاع العداء بمحاوالت 

لتخفيف الحكم على موكله.
وفي حال قبول القاضية هذا الطعن، سيقوم 

حسام أسامة

ــدأ فــريــق أرســـنـــال اإلنــجــلــيــزي فــي التفكير  بـ
فــي دعـــم الــخــطــوط األمــامــيــة بــاعــبــن جــدد، 
ملواجهة موجة اإلصابات التي ضربت الفريق 
اإلسباني- النجم  الستعارة  ليسعى  أخــيــرا، 
املغربي منير الحدادي جناح فريق برشلونة 

اإلسباني خال فترة االنتقاالت الشتوية.
وبدأ العديد من األندية في التحرك من أجل 
ضم العب برشلونة الشاب، والذي بدأ طريق 
ــع الــكــتــالــونــي مــنــذ مــطــلــع املــوســم  الـــتـــألـــق مـ
الـــفـــريـــق األول، وكـــــان أرســـنـــال  الــــجــــاري مـــع 
ضــمــن األنـــديـــة الــتــي كــانــت تــرغــب فــي ضمه 

لندن ـ العربي الجديد

تــحــدثــت الــصــحــف اإلنــجــلــيــزيــة عـــن أداء 
الــفــريــقــن اإلنــجــلــيــزيــن فـــي الـــيـــوم األول 
ملنافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال 
  نــوهــت بــعــض الــصــحــف 

ُ
ــا، حـــيـــث ــ ــ أوروبـ

ــأداء لــيــفــربــول فـــي مــلــعــب »ســنــتــيــاجــو  ــ بــ
الــذي كــان يلعب بفريق شباب  برنابيو« 
ــارت  فـــي مــواجــهــة تــرســانــة حــربــيــة. وأشــ
صحيفة »دايلي ميل« إلى الصمود القوي 
لــاعــبــي لــيــفــربــول الــشــبــاب رغـــم صعوبة 
ــاراة، وتــمــكــنــوا مـــن تـــرويـــض الــفــريــق  ــبــ املــ
»امللكي«، الــذي سجل هدفا وحيدا جعله 
يــفــوز بالنقاط الــثــاث، عــدا عــن ذلــك كان 

أداء ليفربول رجوليا وُمميزا رغم وجود 
العـــبـــن ُجــلــهــم مـــن الـــشـــبـــاب. فـــي املــقــابــل 
أشـــــادت »ذا جــــارديــــن« بـــــأداء »الـــريـــدز« 
أوروبـــا وباعبن ال  أمــام بطل  الرجولي 
الكافية ورغم  الخبرة األوروبية  يمكلون 
امــام فريق عماق وخرجوا  ذلك صمدوا 
خــاســريــن بــهــدف يــتــيــم، وأشــــارت إلـــى أن 
ليفربول كان بحاجة إلى تشكيل هجوم 
أكبر من أجل تسجيل هدف التعادل الذي 
كان قريبًا في أكثر من مناسبة لوال سوء 
التنفيذ، في حن أشرت كل الصحف إلى 
فقدانه  بعد  بأرسنال  التي حلت  الكارثة 
النقاط الثاث في الدقيقة 90 ليتعادل مع 

أندرلخت البلجيكي )3 - 3(.

رياض الترك

املــرمــى من  يقترب عظماء حــراســة 
االعـــــتـــــزال ومـــــغـــــادرة مـــاعـــب كـــرة 
ــى األبــــــد، مــثــل اإلســبــانــي  ــدم إلــ ــقـ الـ
إيكر كاسياس واإليطالي جانلويجي بوفون، 
ــنـــوات قــلــيــلــة قبل  الـــلـــذيـــن بــقــيــت أمــامــهــمــا سـ
حراسة  مهنة  مــن  الرسمية  االستقالة  تقديم 
ــتــعــبــة، وفــي نفس الــوقــت يــبــزغ نور 

ُ
املــرمــى امل

قــلــوب الجماهير  حــــراس شــبــاب ســيــحــتــلــون 
ألنـــهـــم يـــســـيـــرون بــثــبــات عــلــى خــطــى عــظــمــاء 
الحراسة، لذلك هناك خمسة حراس شباب من 

األفضل في أوروبا.

البلجيكي تيبو كورتوا 
الذين  الــحــراس  كــورتــوا من  البلجيكي  ُيعتبر 
لــيــس هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــقــديــم بــطــاقــة تــعــريــف 
لــقــدراتــهــم الــفــنــيــة فــي حــراســة املـــرمـــى، إذ إنــه 
شــق طــريــقــه بــنــجــاح وأصــبــح مــن بــن أفضل 
الحراس في أوروبـــا، خصوصًا انــه تمكن من 
إزاحة التشيكي بيتر تشيك من »منصبه« في 
وكــان كورتوا قضى معظم  »البلوز«،  حراسة 
أتلتيكو مدريد.  إلى  بدايته االحترافية ُمعارًا 
وهــنــاك فــي مــدريــد تمكن الــحــارس البلجيكي 
 حقق مع 

ُ
مــن حفر اســمــه بــلــون الــذهــب، حــيــث

ــتــــي« لـــقـــب الــــــــدوري األوروبـــــــــي وكــــأس  ــلــ »األتــ
فــي وقت  وكـــأس إسبانيا،  األوروبــــي  السوبر 
حــقــق رقــمــًا قــيــاســيــًا مــع فــريــقــه فــي املحافظة 
على نظافة شباكه في 820 دقيقة على ملعب 
الـ   

َّ
أنــه لم يتخط »فيسنتي كالديرون«، ورغــم 

ُيــقــدم مستوى الفتًا  22 سنة مــن عــمــره، فــإنــه 
وُمــمــيــزًا فــي مــركــز حــراســة املــرمــى، مما ينبئ 

بأنه سيكون له شأن كبير.

اإلسباني ديفيد دي خيا
منذ أن انتقل الحارس دي خيا إلى مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنــجــلــيــزي فــي الــعــام 2011، تحول 
إلى نجم في حراسة املرمى على صعيد القارة 
األوروبـــيـــة، ورغـــم أنـــه ارتــكــب بــعــض األخــطــاء 
الــقــاتــلــة مـــع »الــيــونــايــتــد« وقــــام فــيــرجــيــســون 
بــوضــعــه عــلــى مــقــاعــد االحــتــيــاط، فــإنــه الــيــوم 
الحراس اإلسبان، ومرشحًا  أفضل  أمسى من 
وبقوة للحلول مكان »القديس« كاسياس في 
حراسة املنتخب اإلسباني. في وقت ُيظهر دي 
خيا )23 سنة( تطورًا ملحوظًا في أدائه الفني 
عــلــى أرض املــلــعــب مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
خصوصًا في ظل الدفاع الهش املوجود أمامه 
فــي الــفــريــق اإلنــجــلــيــزي، وكـــان دي خيا قائدًا 
ملنتخب إسبانيا )تحت 21 سنة(، في البطولة 
األوروبية التي نالتها إسبانيا في العام 2011، 
ويبلغ طول اإلسباني حوالي متر و95 سنتم، 

ويمكن أن يزيد طوله في املستقبل، وأظهر في 
األسابيع األخيرة من »البريميير ليج« تصديه 

ألكثر من كرة صعبة على مرمى »اليونايتد«.

األلماني مارك تير شتيجين
الــشــبــاب الامعن  الــحــراس  ــارك مــن  مـ ُيعتبر 
فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى الــســاحــة األوروبـــيـــة، 
وســيــحــاول تقديم أفــضــل مــا لــديــه فــي الفترة 
اإلســبــانــي،  برشلونة  مــع  فيها  الــتــي سيلعب 
يــورو،  مقابل عشرة ماين  إليه  انتقاله  بعد 
مونشنمبادبخ  أكاديمية  مــن  مــارك  وتــخــرج 
 لعب 127 مــبــاراة مع فريقه األملــانــي في 

ُ
حيث

جميع الــبــطــوالت، كما أنــه أصــبــح مــن العبي 
املنتخب األملــانــي، الــذي مثله منذ أن كــان في 
الـ 16 من عمره، واليوم سُيشارك مع املنتخب 
األول. ويــمــلــك مـــارك صــفــات تــخــولــه أن يكون 
ــزا فــــي أوروبــــــــــا، خـــصـــوصـــًا أن  ــيـ ــمـ ــا ُمـ ــارســ حــ
األول  األملاني  بالحارس  ُيشبهونه  الكثيرين 
 كيفية 

ُ
العماق مانويل نوير، وذلك من حيث

حــمــايــة منطقته الــدفــاعــيــة ومــســانــدة الــدفــاع 
في حال وجود نقص عددي عبر الخروج من 
منطقة الجزاء وقطع الكرات، ويمكنه التصدي 

لكرات صعبة بشكل رائع.

اإليطالي سيمون سكوفيت 
اإليطالي سيمون سكوفيت  أصبحت موهبة 
فـــي حـــراســـة املـــرمـــى مــحــط أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر 
اإليــطــالــيــة الــتــي لقبته بـــ »بـــوفـــون الــجــديــد«، 
خــصــوصــًا ان ســكــوفــيــت شـــق طــريــقــه بــاكــرًا 
ليشارك في تدريبات الفريق األول عندما كان 
عمره 17 سنة فقط، بعد أن حصل على أفضل 
العب في أكثر من مباراة مع فريق أودينيزي 
)تحت 20 سنة(، كما أنه تلقى دعوة للمشاركة 
كبيرة  رغبة  وهناك  »األزوري«.  تدريبات  في 
من بعض األندية األوروبية من أجل ضم هذا 
الـــشـــاب مــثــل تشيلسي اإلنــجــلــيــزي  الـــحـــارس 
ومـــيـــان اإليـــطـــالـــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى أتــلــتــيــكــو 
ــوم هـــو مــرتــبــط مع  ــيــ مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، والــ
أودينيزي لخمسة أعوام وعمره فقط 18 سنة 

واملستقبل يبدو ناصع البياض.

اإلنجليزي جاك بوتالند 
يــبــدو أن الـــحـــارس اإلنــجــلــيــزي جـــاك بوتاند 
لـــم يـــأخـــذ حــقــه الـــكـــامـــل مـــن خــــال الــلــعــب مع 
فــريــق مــن الــدرجــة الثانية، ألنــه حـــارس ُمميز 
ولعب حتى األن خمس مباريات مع املنتخب 
كما   ،2012 لندن  »أوملبياد«  خــال  اإلنجليزي 
ــائـــزة أفـــضـــل العــــب نـــاشـــئ في  حــصــل عــلــى جـ
فريق بيرنيجهام سيتي، وهو ُمعار من ستوك 
كاونتري، وشــق طريقه  ديربي  لفريق  سيتي 

بسرعة إلى الفريق األول مع ستوك سيتي.

ما بن ثاثة وخمسة قضاة بالنظر في طعن 
بيستوريوس  إن  تقول  التي  العامة،  النيابة 
كانت لديه النية لقتل ستينكامب، وإنه يجب 
أن يــتــم اتــهــامــه بــالــقــتــل الــعــمــد، وهـــي تهمة 
يــعــاقــب عليها بــالــســجــن ملـــدة 15 عــامــا على 

األقل، بحسب وسائل إعام محلية.

رفضت  اإلدارة  أن  إال  املــاضــي،  الصيف  منذ 
التفريط في نجمها الشاب.

وتغيرت األوضاع داخل برشلونة في الوقت 
الــحــالــي، خــاصــة بــعــد عـــودة األوروجــويــائــي 
ــاف املـــوقـــع عليه  ــقــ ــز مـــن اإليــ ــواريــ لـــويـــس ســ
مــن قبل االتــحــاد الـــدوري لكرة الــقــدم )فيفا(، 
املشاركة  الشاب في  النجم  فــرص  وأصبحت 
ضــئــيــلــة لــلــغــايــة، وهــــو مـــا قـــد يــدفــع الــفــريــق 

اإلسباني إلى املوافقة على العرض املقدم.
وقد يكون العائق الوحيد في إتمام الصفقة، 
بالحرمان  البرسا  على  املوقعة  العقوبة  هو 
مــــن الـــتـــوقـــيـــع ملـــــدة مــــوســــم كــــامــــل، وهـــــو مــا 
قـــد يــجــعــلــه فـــي حـــاجـــة إلــــى جــمــيــع العــبــيــه، 

أما إذا تم رفض الطعن، فينبغي على النيابة 
العامة اللجوء إلى محكمة االستئناف العليا 
فـــي بــلــومــفــونــتــن، فـــي مــحــاولــة لــاعــتــراض 
الــقــرار. وكـــان بيستوريوس قد  مــجــددا على 
نقل في 21 أكتوبر/تشرين األول املاضي إلى 
بسجن  املــعــروف   »Kgosi Mampuru« سجن 
بــريــتــوريــا املـــركـــزي، لــقــضــاء عــقــوبــة السجن 

خمس سنوات، على خلفية جريمة القتل.
وأصبح العداء )27 عاما( في أوليمبياد لندن 
2012، أول رياضي يشارك في منافسات دورة 
أوليمبية لألصحاء بساقن مبتورتن، إال أن 
الجريمة قد أنهت مسيرته الرياضية املبهرة، 

والتي كسبت احترام الجميع حول العالم.
)العربي الجديد، إفي(

وســيــدفــعــه إلـــى عـــدم الــتــفــريــط فــي أي منهم. 
الصفقة بشكل جــدي،  فــي  الفريق  يفكر  وقــد 
خاصة وأنــه على سيبل اإلعـــارة، مــع وجــود 
الــبــدالء بشكل وافـــر فــي مــركــز الـــحـــدادي، في 
ظــل وجـــود بـــدرو رودريــجــيــز، الـــذي فكر فيه 

أرسنال في االنتقاالت الصيفية.
وكــان منير الــحــدادي قــد قــدم أداء مبهرا في 
الفريق الثاني للبرسا، ليتم تصعيده للفريق 
مـــدرب  نــظــر  أداءه  لــفــت  مـــا  ــان  األول، وســـرعـ
بوسكي،  ديـــل  فيسنتي  اإلســبــانــي  املنتخب 
ــــو مــــا وافــــق  ــادور« وهـ ــ ــاتـ ــ ـــ«املـ ــ لـــيـــقـــرر ضـــمـــه لـ
عليه الاعب دون تفكير، رغم رغبة املنتخب 

املغربي في ضمه إلى صفوفه.

األغلى
المالكم مايويذر يتفوق على رونالدو وميسي

النيابة تطعن في حكم حبس بيستوريوس أرسنال يسعى الستعارة منير الحدادي

إشادة بليفربول »الشباب«

العداء يقضي 
فترة عقوبة بالحبس 

لخمس سنوات

3031
رياضة

كيرسي تحلم بالحفاظ 
على الرقم القياسي العالمي

اعترفت البطلة العاملية واألوملبية السابقة األميركية جاكي جوينر كيرسي 
في  واألوملــبــي  العاملي  القياسي  برقمها  باالحتفاظ  تحلم  زالــت  مــا  بأنها 
املسابقة السباعية )هيبتاثلون( والذي حققته في أوملبياد سول عام 1988.

كوينز بارك يقترب من ضم ديفو
بات نادي كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي قريبًا 
لــلــغــايــة مـــن إتـــمـــام صــفــقــة الــتــعــاقــد مـــع املــهــاجــم 
املــخــضــرم جــيــرمــن ديــفــو العـــب تــورنــتــو الكندي 
خال فترة االنتقاالت الشتوية في يناير/كانون 
الثاني املقبل. وأشارت صحيفة »لندن إيفنينيج 
بارك  كوينز  إدارة  أن  إلــى  اإلنجليزية  ستاندرد« 
اتفقت على ضم الاعب بعقد مدته ثاثة مواسم، 
وراتب أسبوعي قيمته 90 ألف جنيه إسترليني.

سلطان العدوان لن يترشح لرئاسة الفيصلي
أكد الشيخ سلطان العدوان رئيس النادي الفيصلي أنه لن يترشح ملنصب 
لن  إنــه  عــقــده،  فــي مؤتمر صحافي  املقبلة وقــال  فــي االنتخابات  الرئيس 
يترشح ملنصب الرئيس، ولكن سيكون له اليد الطولى في اختيار مجلس 

اإلدارة املقبل والقادر على خدمة النادي الفيصلي.

مولودية الجزائر يعاقب بسبب جماهيره
عــاقــبــت لــجــنــة االنــضــبــاط فـــي رابـــطـــة دوري املــحــتــرفــن الـــجـــزائـــري فــريــق 
مــولــوديــة الــجــزائــر بــخــوض مــبــاراة دون جــمــهــور بسبب إلــقــاء جمهوره 
مقذوفات على امللعب خال مباراة شبيبة القبائل 4/2 بالجولة التاسعة 

من املسابقة، كما جرى تغريم فريق العميد ألف يورو.

فيدرير وفافرينكا معًا في المنتخب السويسري
اخــــتــــار قـــائـــد الـــفـــريـــق الـــســـويـــســـري فــــي بــطــولــة 
كـــأس ديــفــيــز للتنس مــواطــنــيــه روجــيــه فيدرير 
شيودينيلي  ومــاركــو  فافرينكا  وستانيساس 
ــر لـــخـــوض نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة ضــد  ــ ومـــايـــكـــل المـ
فرنسا والذي سيلعب في الفترة من 21 لـ23 من 
الــجــاري فــي اســتــاد بيير مـــوراه بمدينة  الشهر 
األراضـــي  على  النهائي  منافسات  لعب 

ُ
وت لــيــل. 

فيدرير،  أمــام  فرصة  وستكون  املغطاة  الرملية 
الذي سيواجه األحد املقبل فافرينكا في بطولة 
لــنــدن الــخــتــامــيــة، لــلــتــتــويــج بــواحــد مــن األلــقــاب 

القليلة التي تنقصه.

روكتس يتفوق على ميامي
تــغــلــب هــيــوســن روكـــتـــس 108-91 عــلــى مــضــيــفــه مــيــامــي هــيــت ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفن ملحقًا بهيت هزيمته 
األولى في هذا املوسم. واستغل روكتس تركيبته الخاصة من الرميات 
الثاثية والدفاع الشديد ليحافظ على سجل نتائجه الخالي من الهزائم 

بهذا املوسم بعدما حقق أمس فوزه الخامس على التوالي.

القحطاني يعتذر لجماهير الهالل
قدم قائد فريق الهال السعودي ياسر القحطاني اعتذاره لجمهور فريقه 
بعد تبدد حلم التتويج بلقب دوري آسيا لكرة القدم إثر الخسارة أمام 
سيدني االسترالي في ذهاب املباراة النهائية 0-1 باستراليا والتعادل 
 للقارة الصفراء من 

ً
معه بدون أهداف في الرياض، ليتوج األخير بطا

أول مشاركة له في البطولة، وللمرة االولى في تاريخه.

أخبار مختصرة

تقرير

لدينا الالعبون القادرون على الحفاظ على نمطنا الحالي، والبقاء بني أفضل 
املنتخبات في العالم، لم يتحدث معي مطلقا بهذا الشأن، عندما أطالع أمور، 

أتساءل ملاذا يواصل املشاركة مع املنتخب.
للغاية،  لها دائما كانت قاسية  التي تعرض  أن نتغافل، االنتقادات  ال يمكننا 
خاصة في بطولة كوبا أميركا تلك وكذلك في كأس العالم. ال ينبغي أن يحدث 
هذا مع أي العب، فما بالك ونحن نتحدث عن األفضل، أحيانا يبدو لي أننا غير 

مسرورين بوجوده في صفوفنا.
خيراردو مارتينو )مدرب األرجنتن(

¶  ¶  ¶

لن أغير طريقة اللعب بسبب نتيجة سلبية أو اثنتني أو عشر، سأواصل بنفس 
طريقة تفكيري، أشاهد كيف يتدرب الالعبون وكيف يتنافسون فيما بينهم، 
لذا أنا متفائل، أمامنا طريق طويل يجب قطعه والهزائم جزء من هذه العملية 

املنطقية.
لويس إنريكي )مدرب برشلونة(

¶  ¶  ¶
نستحوذ على الكرة مثل العام املاضي وأيضا نخلق الفرص، ولكن ينقصنا 
العــب هــو إبــرا الــذي يعني وجـــوده فــي أي مــبــاراة تسجيل هــدف أو اثنني أو 
صناعة مثلهما، أهم شيء هو أننا ال نزال نفوز باملباريات وأتمنى أن نستمر 

على هذا املنوال، ومع مرور الوقت سيتحسن مستوى األداء الذي نقدمه.
لوران بان )مدرب باريس سان جرمان(

¶  ¶  ¶
حارس املرمى الذي يهتم بنفسه كثيرا يمكنه اللعب على األقل حتى 38 عاما، 
إذا كنت في حالة بدنية وذهنية جيدة يمكنك القيام بهذا األمر، هناك تكهنات 
دوما. لم تحن لي الفرصة مطلقا للرحيل إلى أي مكان آخر ألنني لم أفكر في 

هذا األمر، أنا بدأت هنا وأود إنهاء مسيرتي هنا أيضًا.
إيكر كاسياس )حارس ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
لدي رغبة كبيرة في العودة للكرة األرجنتينية والعودة ألوروبا واللعب ملزيد 
من الوقت، ما أرغب فيه حاليا هو االستمتاع بحياتي، أتمنى الصحة ألقاربي 
وأحبائي، أنا ممنت للحياة، أرغب في تكوين عائلة واالستمتاع بحياتي، أنوي 
العودة للتدريبات مطلع الشهر املقبل، أنا دائما ال آبه بما يحدث لي، وما جرى 

معي سيجعلني أهتم بصورة أقل بأي مشكلة تحدث لي.
جوناس جوتييريز )العب الوسط األرجنتيني(

¶  ¶  ¶
مع مرور الوقت، يصبح الفوز على العبني أمثال ديوكوفيتش وروجيه فيدرير 
وآندي موراي، صعبا،ً ولكن »رافا« سيظل يفعل كل ما هو مطلوب ليظل في 

مكانة رفيعة.
توني نادال )مدرب العب التنس رافاييل نادال(

روري ماكلروي 
العب الجولف في 

المركز الـ 35

هناك حراس اعتزلوا كرة القدم وانتهت مسيرتهم في المالعب، ليأتي مكانهم حراس شباب سيسطع نجمهم في 
المستقبل، ويقدمون اليوم مستوى فنيًا ُمميزًا جعلهم من بين أفضل حراس المرمى في أوروبا والعالم

حراس شباب
أفضل خمس مواهب في عرين المالعب األوروبية

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( حارس مانشستر يونايتد اإلنجليزي، اإلسباني ديفيد دي خيا

بيستوريوس خالل المحاكمة )األناضول(

)Getty( العبو ليفربول وريال مدريد يتعانقون بعد المباراة

)Getty/المالكم فلويد أغنى رياضي في العالم )إيتان ميللر

منير 
الحدادي 
)األناضول(
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توت عنخ آمون
الغموض ال يزال يلف حياته ومماته

القاهرة ـ العربي الجديد

في صباح يوم سبت، منذ واحد 
وتــســعــن عــامــا، كـــان املستكشف 
يجري  كارتر،  هــوارد  اإلنجليزي 
مسحا شامال ملنطقة وادي امللوك األثرية، 
غــرب محافظة األقــصــر فــي صعيد مصر. 
عثر كارتر على عتبة حجرية، تبن بعدها 
ــه تـــوصـــل إلــــى مــقــبــرة املـــلـــك الــفــرعــونــي  أنــ

الصغير واألشهر، توت عنخ آمون. 
ـــن أشـــهـــر  ــبـــر تــــــوت عـــنـــخ آمـــــــــون، مــ ــتـ ويـــعـ
الــفــراعــنــة، ألســـبـــاب ال تــتــعــلــق بــإنــجــازات 
حققها أو حــــروب انــتــصــر فــيــهــا كــمــا هو 
ــع الــكــثــيــر مـــن الـــفـــراعـــنـــة؛ وإنــمــا  ــحـــال مـ الـ
الناحية  ألســبــاب أخــرى تعتبر مهمة مــن 

)Getty( المومياوات الفرعونية شاهد لتخيل تاريخ اإلنسانية

D

مقبرته  اكتشاف  أبرزها  ومن  التاريخية، 
وكـــنـــوزه بــالــكــامــل دون أي تــلــف، والــلــغــز 
الذي أحاط بظروف وفاته، إذ اعتبر الكثير 
وفــاة فرعون في سن مبكرة جــًدا أمر غير 
آثــار لكسور  طبيعي، وخاصة مع وجــود 
في عظام الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره 
مـــن أرمــلــتــه بــعــد وفـــاتـــه وتــنــصــيــب نفسه 

ا. 
ً
فرعون

الغامضة، واالستعمال  األحــداث  كل هــذه 
الكثيف ألسطورة لعنة الفراعنة املرتبطة 
بمقبرة تــوت عنخ آمــون التي استخدمت 
الفيديو، جعلت توت  في األفــالم وألــعــاب 
عنخ آمون أشهر الفراعنة. ويعتبر أثريون 
أن وفــــاة املــلــك تـــوت عــنــخ آمــــون مـــن أقـــدم 

االغتياالت في تاريخ اإلنسانية.

الطريق إلى الكنز 
ــــون«، باللغة  ويــعــنــي اســـم »تــــوت عــنــخ آمـ
الـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة -املـــــصـــــريـــــة الـــقـــديـــمـــة- 

»الصورة الحية لإلله آمون«. 
وينتمي توت عنخ آمون إلى ملوك األسرة 
الــفــرعــونــيــة الــثــامــنــة عــشــرة )نــحــو 1567-

ــقـــدر ســنــة وفــاتــه  ــيــــالد(، وتـ 1320 قــبــل املــ
املـــيـــالد، وهـــو دون  بنحو عـــام 1352 قــبــل 
الــبــالد تسع  أن حكم  الثامنة عــشــرة، بعد 
ــال الــحــفــر  ــمــ ــوات فـــقـــط. اســـتـــمـــرت أعــ ــنــ ســ
والتنقيب في مقبرة امللك توت عنخ آمون، 
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن املـــاضـــي ملــــدة 15 عــامــا، 
الذي  )القبر(  الــنــاووس  باكتشاف  انتهت 
يضم مومياء املــلــك وأربـــع حــجــرات تضم 

600 قطعة من مقتنياته.

حفل سنوي
املصرية، مهرجانا  األقصر  وتقيم محافظة 
ــام األولــــى من  سياحيا وثــقــافــيــا، خـــالل األيــ
عــام،  كــل  مــن  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شهر 
ــــوت عــنــخ  ــبـــرة تــ ــقـ ــتـــشـــاف مـ ــاكـ ــاالت بـ ــفــ ــتــ احــ
 ،1922 الثاني  نوفمبر/تشرين   4 فــي  آمـــون 
تتنوع ما بن محاضرات ودروس وندوات 
وعــروض حية، بالتعاون مع وزارتــي اآلثار 
املنظمات  من  وعــدد  املصريتن،  والسياحة 
الدولية. وباألمس القريب، أعلن وزير اآلثار 
املــصــري مــمــدوح الــدمــاطــي، خـــالل اجــتــمــاع 
الــكــبــيــر،  املــــصــــري  املـــتـــحـــف  إدارة  مـــجـــلـــس 
األول عن  الدولي  للمؤتمر  استضافة مصر 
امللك تــوت عنخ آمــون في مايو/أيار املقبل، 
قبل افتتاح املتحف، للترويج لهذا املشروع 

الضخم الذي يعد مشروعا قوميا مصريا.
وكــانــت وزارة اآلثـــار املــصــريــة، قــد نقلت في 
أغــــســــطــــس/آب مــــن الــــعــــام املــــاضــــي، جــانــبــا 
آمـــون مــن املتحف  مــن مقتنيات تـــوت عــنــخ 
املــصــري املــطــل عــلــى مــيــدان الــتــحــريــر وســط 
الـــقـــاهـــرة، إلــــى املــتــحــف الــكــبــيــر فـــي حــدائــق 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة، تــمــهــيــدا  األهــــــــــرام فـ
افتتاح املتحف في أغسطس/ لعرضها مع 

آب 2015، حيث تبلغ الكنوز األثرية للفرعون 
الذهبي نحو خمسة آالف قطعة.

نقل مومياء  املــصــريــة،  الحكومة  قــررت  كما 
امللك من األقصر إلى القاهرة، إلنهاء أعمال 
الــتــرمــيــم الــخــاصــة بـــهـــا، إال أنـــهـــا تــراجــعــت 
ــرار، بــعــد حــمــلــة ضــغــط واســعــة  ــقـ ــذا الـ عــن هـ
الــداخــل والــخــارج. وفــي أكتوبر/تشرين  في 
األول املاضي، نشرت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية، مقاال عن امللك توت عنخ آمون، 
بــدأتــه بـــ »اتـــركـــوا املــســكــن تـــوت عــنــخ آمــون 
وشـــأنـــه، ارفـــعـــوا أيــديــكــم عــن املــلــك الــصــبــي، 
ــدي فــي كــرامــة قناعه  دعـــوه يــنــام نــومــه األبــ
الـــذهـــبـــي«، وتـــابـــع املـــقـــال »إذا كـــانـــت هــنــاك 
والخنافس  العقارب  فإن  فراعنة،  لعنة  ا 

ً
حق

تـــزحـــف اآلن فــــي ســــراويــــل املـــســـؤولـــن عــن 
املوتى«،  األثــري األخير على كرامة  الهجوم 
لتوت  افــتــراضــي  وذلــك على خلفية تشريح 
عنخ آمون بواسطة أكثر من ألفي صورة من 
امللك  املومياء، كشفت عن والدة  زوايــا  كافة 
بــعــيــوب وراثـــيـــة، شملت الــعــرج فــي الــســاق، 
ووركـــن أنــثــويــن، وأنــيــابــا كبيرة، لتخلص 
الــفــرعــون الــذهــبــي -املــولــود  النتائج إلــى أن 
 في 

ً
من زواج أخناتون بشقيقته- عانى خلال

الهرمونات نتيجة زيجة األقارب.
وبينما تشير األساطير القديمة إلى أن توت 
عنخ آمون قتل في حادث وأنه ُعثر على كسور 
في جمجمته، إال أن العلماء رجحوا أنه ربما 
يكون توفي نتيجة املرض؛ فهذه التشوهات 
ربما أدت إلــى وفاته في سن مبكرة ال تزيد 
على 19 عاًما. مقال »ذا غارديان« الذي حمل 
عنوان »توت عنخ آمون ال يستحق تدنيس 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن«، والــــذي وصــف 
الــفــحــوصــات والــتــشــريــحــات عــلــى املــومــيــاء، 
بــأنــهــا »فــجــة وَمـــَرضـــيـــة«، واخــتــتــم بــالــقــول 
املــوتــى، لكن دون  الجيد تماًما فحص  »مــن 
املحنطة ال  الفراعنة  إن جثث  إذ  لهم،  إهانة 
قدر بثمن لعلم اآلثار وألي شخص يريد أن 

ُ
ت

من  واالستخفاف  اإلنسانية،  تاريخ  يتخيل 
الفراعنة كأنهم شخصيات في لعبة فيديو 

يعتبر خيانة لآلثار«.

توت عنخ آمون ابن 
امللك أخناتون )أمنحتب 

الرابع( أصبح ملكًا 
بعد وفاة أخيه سمنخ 
كا رع، وتزوج من عنخ 

إسن أمون.

■ ■ ■
عندما كان عمره 11 

عامًا، نشبت ثورة بتل 
العمارنة ضد قرار 

أبيه أخناتون توحيد 
اآللهة بـ »آتون«، ما أدى 
لرفع الحظر على عبادة 

اآللهة.

■ ■ ■
أظهرت التحاليل 

أن الطول العرضي 
لجمجمته أكبر من 
الطبيعي ويعتقد أن 

متالزمة مارفان كانت 
سببًا لوفاته.

باختصار

اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون، حدث ال يمحى من الذاكرة، كونه قدم أدلة آثارية مهمة عن تلك 
الحقبة من حياة األسرة الفرعونية الثامنة عشرة، البحث فيها ظل مستمرا إلى اليوم

هوامش

سعدية مفرح

يخوض األكاديمي، عضو مجلس الشورى السعودي، 
مــوفــق الــرويــلــي، حــربــًا شــرســة، وغــيــر تقليدية، ضد 
الوهمية، ميدانها »تويتر«. وال أدري  حملة الشهادات 
هذا  فيها  التي يستخدم  الحرب  هــذه  كيف ستنتهي 
املقاتل العنيد كل األسلحة في »تويتر« ضد من يطلق 
عليهم »مــرضــى الـــشـــهـــادات«، فــي وســـم »هــلــكــونــي«، 
مزيفة،  علمية  ألقابًا  يحملون  الــذيــن  إلــى  منه  إشـــارة 
وشهادات من جامعات ومعاهد ال وجود لها، أو غير 

معترف بها في بلدها!
فـــي لـــقـــاء ســـابـــق مـــع الـــرويـــلـــي، حــكــى لـــي قــصــتــه مع 
الــذيــن أهــلــكــوه، وأهــلــكــوا الــبــالد والــعــبــاد، بــســيــل من 
والتنمر  العلمية  والبلطجة  واالفتعال  والــزيــف  الدجل 
األوراق  تـــلـــك  ــوى  ــ يــمــلــكــون سـ ــم ال  ــ األكــــاديــــمــــي، وهـ
العلمية  ودرجــاتــهــم  أسماءهم  تحمل  التي  الكرتونية 
املزعومة، ممهورة بأختام وتوقيعات مزورة غالبًا، أو 

حقيقية، ولكنها ملزورين!
قــال لــي مــؤســس وســم #هلكوني إنــه كــان فــي 1983 
في  لــلــدرس  متابعًا  ــه 

ّ
فــي صــف يجلس  طالبًا جامعيًا، 

مقرر »تنمية العالم الثالث«، عندما خصه أستاذه في 
جامعة أيوا األميركية بكتاب صغير، طالبًا منه أن يقرأه. 
استغرب يومها الفتى السعودي من هدية أستاذه له، 
الــدراســي عمومًا،  ذلــك أن الكتاب بعيد عن تخصصه 
وعن ذلك املقرر، لكنه، وتحت إلحاح أستاذه، بضرورة 
االطالع عليه، قرأه في أيام قليلة، وعندما أراد إعادته 
شاكرًا، اقترح األستاذ أن يبقيه لديه، ألنه سيحتاج إليه 
الشهادات«، ولهذا،  الكتاب »مــرض  الحقًا. كان عنوان 
استغرب الرويلي اقتراح األستاذ وأسبابه، فعلق عليه 
لحظتها: »نحن في السعودية، والبالد العربية عمومًا، 
نعاني من األمية، ال من مرض الشهادات يا سيدي«. 
لكن أستاذ مقرر تنمية العالم الثالث كان موهوبًا في 
استشراف مستقبل ذلك العالم، فرد على تلميذه النابه: 

ستعانون من مرض الشهادات.. قريبًا.
مـــن يــطــلــع عــلــى وســـم #هــلــكــونــي ســيــتــأكــد أن نــبــوءة 
املعلم األميركي تحققت، وربما بشكٍل فاق ما توقعه 
بلدان  فــي  الــشــهــادات  مــرض  استشرى  فقد  بمراحل، 
العالم الثالث بشكٍل جعل من الشهادات املزورة، أو غير 
املعتمدة، كما أشارت إحصائيات، أكثر مما كان يتوقع 
أكــثــر الــبــاحــثــن عــلــى هـــذا الصعيد تــشــاؤمــًا، وأصــبــح 

صعبًا على كثيرين التأكد من صدقية تلك الشهادات 
أخيرًا.  زادت  التي  الفخمة  العلمية  واأللقاب  األكاديمية 
بل الغريب أن بعض أصحاب تلك الشهادات لم يعودوا 
، عندما يكتشف أمرهم، كما كان يفعل 

ً
يتوارون خجال

 من ذلك أصبحوا يتباهون 
ً
غيرهم في املاضي، وبــدال

بــمــا كــســبــت أيــديــهــم مـــن زيــــف أكـــاديـــمـــي، وبعضهم 
الــتــنــمــر الــصــريــح ضــد مكتشفي زيفه  ال يــتــورع عــن 

وتدليسه، بل وإلقاء تهم مزيفة بدورها عليه. 
ــاًء  ــذا املــــرض بــهــذا الــشــكــل، وبـ ــاذا اســتــشــرى هـ ــا ملــ أمـ

وبــالــذات  الــثــالــث،  العالم  مجتمعات  ألن  فربما  معديًا، 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الــتــي نــعــرفــهــا أكــثــر مــن غيرها، 
، تــتــجــاوز أهميتها 

ً
تعطي لــألــقــاب األكــاديــمــيــة أهــمــيــة

الــحــقــيــقــيــة املــحــصــورة فـــي إطـــارهـــا  الــعــلــمــي. ولــهــذا 
السبب، نجد أن مجتمعاتنا تبالغ في استخدام اللقب 
العلمي، مثل لقب »دكتور« خارج األسوار األكاديمية، 
فتجعله عنوانًا لحامله في كل ظرف زماني أو مكاني 
وفـــي كــل مــنــاســبــة، مــهــمــا كــانــت بــعــيــدة عــن مــجــاالت 
ــــذي مــنــحــت فــي ســيــاقــه درجــة  الــتــخــصــص الــعــلــمــي ال
الدكتوراه لحاملها. لو كان موفق الرويلي ممن تابعوا 
املسلسل التلفزيوني الكويتي »الدكتور«، وعرض في 
نهاية السبعينيات، )حياة الفهد وعبد العزيز الحداد(، 
ملا استغرب من نبوءة أستاذه األميركي يومها، فقد 
انتبه ذلك املسلسل للظاهرة التي لم تكد تبان يومها. 
اسمها  الستينيات،  فــي  كويتية  مسرحية  وعــالــجــت 
الظاهرة املرضية، كما  »عنده شهادة« جــزءًا من تلك 
يدل اسمها الالفت. لكن، لم يمنع هذا كله الظاهرة من 
االستفحال بيننا إلى هذه الدرجة، حيث صار صعبًا 
أن نعرف املزّيف من الحقيقي من حملة األلقاب. ولم 

يعد وسم #هلكوني، على أهميته، يكفي!

هلكـــونا

وأخيرًا

استشرى مرض الشهادات 
بشكٍل أصبح صعبًا التأكد من 

مصداقية األلقاب العلمية 
الفخمة
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