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آخر أيّـام نيرودا
عــام 1973، كان عمر مانويــل أرايا 27 عامًا. اليوم، وهو في الســبعين من عمره، 

ينتظر نتيجَة التحقيقات بشأن اغتيال نيرودا، بعد أن قال كّل شيء. ]24ـ25[

واشنطن ــ منير الماوري

واجــه املرشــحة الســاعية لنيــل ترشــيح الحــزب 
ُ
ت

هيــاري  األميركيــة  للرئاســة  الديمقراطــي 
كلينتــون )الصــورة(، تحديــا جديــدًا قــد يقضــي 
علــى فــرص وصولهــا إلــى البيت األبيــض. تهديد 
يأتــي هــذه املــرة من خارج املنافســة املحتدمة بني 
املرشــحني، بعدمــا باتــت كلينتون مهــددة باملثول 
التحقيقــات  مكتــب  محققــي  أمــام  شــخصيا 
قضيــة  فــي  آي(  بــي  )إف  األميركــي  الفيدرالــي 
اســتخدام بريــد إلكترونــي خــاص خــال عملهــا 

 من الحساب الحكومي، مع 
ً
بوزارة الخارجية بدال

بــدء مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي في اســتجواب 
املوظــف التقنــي الســابق في الخارجيــة األميركية 
برايــن باجليانــو الــذي تولــى تركيب خــادم البريد 
اإللكتروني الخاص بكلينتون في منزلها. وأعطي 
باجليانــو ضمانــات بعــدم تعرضــه للعقاب جراء 
مــا يدلــي بــه مــن معلومــات للمحققــني، في خطوة 
مــن املحتمــل أن تقــود إلــى اســتجواب كلينتــون 
التحقيــق  يســتمر  أن  املتوقــع  ومــن  شــخصيا. 
فــي قضيــة البريــد اإللكترونــي الخــاص بالوزيــرة 
الســابقة حتــى مايو/أيــار املقبــل قبــل أســابيع من 

بــدء أعمــال مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي الختيــار 
ممثــل الحــزب فــي انتخابــات الرئاســة األميركيــة. 
وعنــد انتهاء التحقيق ســيكون أمــام وزارة العدل 
خياران، إما إغاق ملف القضية، أو بدء محاكمة 
كلينتون أو مساعديها، بتهمة تخزين معلومات 
العتبــارات  مخالفــة  بصــورة  ســرية  حكوميــة 
املحافظة على السرية. ويعاقب القانون األميركي 
بالســجن من يتســبب في الكشــف عن معلومات 
ســرية ســواء كان هذا الكشــف عن عمد أو ناجم 
عــن إهمال. ويخشــى الديمقراطيون أن تتصاعد 
قضيــة كلينتــون، األمــر الذي ســيضعف موقفها 

أمــام أي خصــم جمهــوري إذا ما اختيرت لتمثيل 
يصــر  ولهــذا  الرئاســية.  لانتخابــات  الحــزب 
الســيناتور  الديمقراطــي،  الحــزب  فــي  منافســها 
بيرني ساندرز، على االستمرار في السباق على 

أمل أن تتفاقم األمور لصالحه. 
الجمهــوري  املرشــح  دخــل  ذلــك،  غضــون  فــي 
السابق ميت رومني، على خط السباق الرئاسي، 
أمس، إذ هاجم املرشح الجمهوري دونالد ترامب، 
معتبــرًا أنــه »ال يصلــح لقيــادة الواليــات املتحــدة«، 
ومحــذرًا مــن أن انتخابــه »ســيعزل املســلمني عــن 

حرب داعش ويسلم سورية للتنظيم«.

البريد اإللكتروني يهدد حظوظ كلينتون الرئاسية
الحدث

تستعرض »العربي 
الجديد« أبرز الرابحين 

والخاسرين في 
االنتخابات التشريعية 

اإليرانية.
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عليه«.   نبني  أن  يجب  تقدما  يشكل  ذلــك  لكن 
ــدر بــــيــــان مــشــتــرك  ــ ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، صــ وفــ
عـــن كـــامـــيـــرون وهــــوالنــــد عــقــب قــمــة مــشــتــركــة 
ــوا فيه  ــ ــيـــان الــفــرنــســيــة، دعـ جــمــعــتــهــمــا فـــي أمـ
روسيا والنظام السوري إلى وقف »الهجمات 
فــــورًا« عــلــى املــعــارضــة فــي ســوريــة. وجـــاء في 
الــبــيــان أن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا »تــطــلــبــان من 
روســيــا ومــن النظام الــســوري وضــع حــد فــورًا 
للهجمات على مجموعات املعارضة املعتدلة« 
ووقف االنتهاكات التي »تقوض آفاق السالم« 
ــــى حـــّد  ــة الـــالجـــئـــن إلـ ــ ــّدد بــتــعــمــيــق أزمــ ــ ــهـ ــ و«تـ
بــعــيــد«. ولـــم يــكــد ينتهي الــيــوم الــخــامــس من 
اتفقت  التي  األربــعــاء(،  أمــس  مــن  )أول  الهدنة 
األميركية  املــتــحــدة  والــواليــات  عليها روســيــا 
لوقف إطالق النار بشكل مؤقت بن املعارضة 
موسكو  من  خرجت  حتى  والنظام،  السورية 
تــصــريــحــات تــشــيــر إلــــى أن الــهــدنــة مــفــتــوحــة 

زمــنــيــا، ولــيــســت لــهــا مـــدة مــحــددة، مــمــا يفتح 
بــاب جــدل آخــر حــول امللف الــســوري، إذ يؤكد 
قــادة في الجيش الــســوري الحر وقــيــادات في 
املــعــارضــة أن الــطــرف اآلخـــر لــم يلتزم باتفاق 
تمديدها  ولــيــس  بنسفها،  يــهــدد  مما  الهدنة 

آلجال مفتوحة.
وبــدأت الهدنة قبل أسبوع، وتخللتها خروق 
ــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات  كـــبـــيـــرة مــــن قـــبـــل قــــــوات الـ
طائفية تساندها، ومن قبل الطيران الروسي 
الــــذي لـــم يــغــب عـــن ســمــاء ســـوريـــة طــيــلــة هــذا 
 غــــارات عــلــى مختلف املــدن 

ّ
األســـبـــوع، إذ شـــن

والــبــلــدات، واســتــهــدف مــواقــع تابعة للجيش 
ــــف حــمــاة  الــــســــوري الــــحــــر، خـــصـــوصـــا فــــي ريـ
ــالـــي، وريــــف  ــمـ ــشـ ــوبـــي، وريــــــف حـــلـــب الـ ــنـ ــجـ الـ

الالذقية الشمالي.
الـــتـــصـــريـــحـــات  الــــســــوريــــة  املــــعــــارضــــة  ورأت 
ــل الـــهـــدنـــة خــرقــا  ــ ــول تـــمـــديـــد أجـ ــ الـــروســـيـــة حـ

أنس الكردي

ــــف املــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي مـــن  ـ
ّ
ــث ــ ــكـ ــ يـ

تــحــركــاتــه فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاملــلــف 
السوري، وتحديدًا ضمن مسارين، 
الـــتـــي بـــــدأت قبل  الـــهـــدنـــة  األول دعــــم صـــمـــود 
أسبوع بعد تسجيل خــروق عدة لها من قبل 
يــركــز املسار  الــســوري وروســيــا، فيما  النظام 

الثاني على إيجاد حلول سياسية جادة.
ــيــــاق، ُعــــقــــدت قـــمـــة فــرنــســيــة  ضـــمـــن هـــــذا الــــســ
بـــريـــطـــانـــيـــة، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، انـــتـــهـــت إلـــى 
ــتــــرام الـــهـــدنـــة والــكــف   الــــــروس عــلــى احــ

ّ
حــــض

املــعــارضــة بغية دعم  عــن خرقها واســتــهــداف 
 الــســيــاســي، فــيــمــا يــتــوقــع عــقــد مــؤتــمــر 

ّ
الـــحـــل

عــبــر الــهــاتــف الــيــوم، الــجــمــعــة، يــضــم الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتن، ونظيره الفرنسي، 
فرانسوا هوالند، واملستشارة األملانية أنجيال 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي، ديفيد  مــيــركــل، ورئــيــس الـ
يأتي  ســوريــة.  في  الوضع  ملناقشة  كاميرون، 
ــيـــة جــديــدة  ــع تــصــريــحــات روسـ ــك عــلــى وقــ ذلــ
حول إمكانية تمديد الهدنة، وهو ما سارعت 
 أنها تعد خرقا 

ً
املعارضة إلى رفضه، معتبرة

ــل خــــرق قـــوات  لـــلـــقـــرار الــــدولــــي، وســــط تـــواصـ
النظام السوري ومليشياته الحليفة والروس 

اتفاق وقف إطالق النار.
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم كـــامـــيـــرون: »ســتــكــون 
)اليوم  وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  قــادة  لــدى 
ــة لـــيـــقـــولـــوا مـــعـــا بـــوضـــوح  ــفـــرصـ الـــجـــمـــعـــة( الـ
النار  إننا نريد لوقف إطــالق  للرئيس بوتن 
النــتــقــال سياسي  يمهد  وأن  يــصــمــد،  أن  هـــذا 
ــر أن وقــف  ــان كـــامـــيـــرون قـــد ذكــ ــ حــقــيــقــي«. وكـ
ــــالق الــــنــــار »لــــيــــس مـــثـــالـــيـــا« لـــكـــنـــه يــشــكــل  ــ إطـ
ــا«. وأضـــــــاف: »لـــســـت شـــديـــد الــتــفــاؤل  ــّدمــ ــقــ »تــ

الهدنة السورية
ضغوط دولية لدعم 

صمودها رغم الخروق

أوًال بأول
ُتشكل التحركات الدولية المكثفة حول سورية ودعوة روسيا إلى وقف مهاجمة 
استئناف  قبيل  الهدنة  تحصين  في  الدول  هذه  رغبة  على  مؤشرًا  المعارضة، 

المحادثات السياسية في جنيف
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لندن ــ نواف التميمي

السوري وحلفائه  النظام  الدولي يتزايد لإلضاءة على جرائم  التحرك  أن  يبدو 
ضد املدنيني في سورية، إذ لم تمِض سوى ساعات قليلة على الشهادة التي 
أدلى بها القائد العام لقوات حلف شمال األطلسي في أوروبــا، الجنرال فيليب 
بريدالف، واتهم فيها »روسيا ورئيس النظام السوري بشار األسد باستخدام 
عسكرية،  كــأداة  املتفجرة  البراميل  واستخدام  أوروبـــا،  التهجير كسالح ضد 
يــنــزحــون«، حتى اتهم تقرير صــادر عن  الــنــاس مــن بيوتهم وجعلهم  إلخـــراج 
 من النظام السوري وروسيا بتعّمد قصف 

ً
منظمة العفو الدولية »أمنستي« كال

املستشفيات وانتهاج ذلك استراتيجية حربية لهما في سورية. وأعلنت منظمة 
العفو الدولية في تقرير لها أن قوات النظام السوري وروسيا، تستهدف وبشكل 
األشهر  مــدى  على  الطبية  املرافق  من  وغيرها  املستشفيات  ومنهجي  متعمد 
الثالثة املاضية، لتمهيد الطريق أمام القوات البرية للمضي قدمًا في شمال حلب. 
وقالت »أمنستي« إن الهجمات املتعّمدة على املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة 
واملرافق  املستشفيات  ذلك  بما في  املدنية،  املرافق  العدائية، وعلى  األعمال  في 
الطبية األخرى، هي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني، وترقى إلى مستوى جرائم 
الحرب. وقالت مديرة االستجابة لألزمات في منظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: 
انتهاك صارخ  في  الصحية،  املرافق  عمدًا  تهاجم  والروسية  السورية  »القوات 
الــدولــي. ولكن األمــر الشنيع حقًا هو أنــه يبدو أن إبــادة تلك  للقانون اإلنساني 
العسكرية«. وأضافت حسن:  املستشفيات أصبحت جزءًا من استراتيجيتها 
»تأتي أحدث سلسلة من الهجمات على املرافق الصحية كجزء من استراتيجية 
الطبية وقتلت املئات من األطباء واملمرضات منذ بداية  دمرت عشرات املرافق 
الدولية إلى عاملني في املجال الطبي في  العفو  النزاع«. وتحدث باحثو منظمة 
النظام  أن استراتيجية  أكــدا  بلدتي عــنــدان وحــريــتــان، شمال غــرب حلب، وقــد 
السوري تعمد إلى تفريغ مدينة كاملة أو قرية من السكان عن طريق استهداف 

املستشفيات والبنية التحتية لتسهيل الغزو البري.
لجنة  الــدولــيــة، صــّوتــت  العفو  بــريــدالف وتقرير منظمة  مــع شــهــادة  وبالتزامن 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب األمــيــركــي بــاإلجــمــاع على قـــرار يتهم 
الرئيس السوري بشار األسد وحليفيه، روسيا وإيران، بارتكاب جرائم حرب 
الذين  املدنيني  العظمى من  »الغالبية  أن  اللجنة  السوريني. وأكــدت  املدنيني  ضد 
تلوا من قبل الحكومة السورية وحلفائها، 

ُ
لقوا حتفهم في الصراع السوري قد ق

وتحديدًا روسيا وإيران، ووكالء إيران اإلرهابيني، بما في ذلك حزب الله«. وقالت 
اللجنة إن »الحكومة السورية ضالعة في عمليات تعذيب واغتصاب على نطاق 
واسع، كما أنها استخدمت التجويع كسالح في الحرب وذبح املدنيني، إلى جانب 
استخدام األسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية وقنابل البراميل«. كما اتهم 
القرار روسيا »بارتكاب جرائم وانتهاكات قواعد القانون الدولي من خالل قيادة 
حمالت قصف متعمدة على أهداف مدنية«. ودعا قرار اللجنة الرئيس األميركي 
باراك أوباما لتكليف السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة بدعم إنشاء محكمة 
دولية لجرائم الحرب ملحاكمة أي شخص مذنب بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية في سورية.
وفي السياق نفسه، تعمل خمس دول من األعضاء غير الدائمني في مجلس األمن 
الدولي على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على املستشفيات في 
سورية واليمن وسائر املناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وأفاد دبلوماسيون 
لوكالة »فرانس برس« بأن مصر وإسبانيا ونيوزيلندا واألوروغــواي واليابان، 
تقوم بصياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون 
فإن  دبلوماسيني،  وبحسب  يحاسبوا.  أن  يجب  مرتكبيها  أن  وعــلــى  الــدولــي 

مشروع القرار قد ُيطرح أمام مجلس األمن اعتبارًا من األسبوع املقبل.

جرائم حرب النظام وروسيا

للقرارات الدولية ذات الصلة، إذ أشارت عضو 
وفد املعارضة املفاوض، سهير األتاسي، إلى 
 »تــصــريــحــات الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة خــرق 

ّ
أن

ميونخ  2254، والتفاق  الدولي  للقرار  واضــح 
الـــذي أقـــّر خطة وقــف إطـــالق الــنــار املــؤقــت في 
الجديد«  لـ«العربي  األتاسي  وقالت  سورية«. 
ــددات واضــــحــــة هـــي:  ــحــ إن »لـــلـــهـــدنـــة ثـــالثـــة مــ
أواًل، تنفيذ البندين 12 و13 من قــرار مجلس 
األمن 2245 بشكل فوري«، مشيرة إلى أن هذا 
للمفاوضات  العليا  الهيئة  اعتبرته  التنفيذ 
التابعة للمعارضة السورية »البوابة الفعلية، 

والبيئة املناسبة ملفاوضات جدية«. وأضافت 
األتاسي أن املحدد الثاني للهدنة هو »املضي 
قـــدمـــا بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، األمـــــر الـــــذي لم 
يــخــط الــنــظــام وحــلــفــاؤه أيـــة خــطــوة مسؤولة 
ــزام  ــتــ ــدد الـــثـــالـــث هـــو »االلــ ــحــ بـــاتـــجـــاهـــه«، واملــ
بالهدنة«. وتابعت أن »اليوم، الطرف الوحيد 
املــلــتــزم، هــو الــفــصــائــل الــثــوريــة، فــي مواجهة 
الـــروس، والنظام،  خـــروق تتصاعد مــن طــرف 
واملليشيات«. وأّكــد قادة من الجيش السوري 
ــهــم مــلــتــزمــون بــهــدنــة مــدتــهــا خمسة 

ّ
الــحــر، أن

 روسيا ليست الجهة املخولة 
ّ
عشر يوما، وأن

بتحديد آجال لهذه الهدنة. وفي هذا الصدد، 
أكد النقيب، أمن أحمد ملحيس، وهو املتحدث 
املجاهدين في حلب، في حديث  باسم جيش 
املعارضة  أن فصائل  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع 
الهدنة  مــدة  تكمل  لن  ربما  املسلحة  السورية 
ألسبوعن بسبب الخروق املتواصلة من قبل 
الروسي. وأضــاف أن  النظام، والطيران  قــوات 
لم تلتزم  الطائفية  النظام ومليشياته  »قــوات 
إطالقا باتفاق الهدنة، والشعب السوري يقتل 
بـــصـــمـــت«. وأكـــــد أن أي خــــرق مـــن قــبــل قـــوات 
الـــنـــظـــام »بـــــأي وســـيـــط نــــــاري« ســــوف يــجــابــه 

بــــرد مــمــاثــل مـــن املـــعـــارضـــة املــســلــحــة »بــنــفــس 
الـــوســـيـــط، ونـــفـــس املــــوقــــع، ونـــفـــس الـــســـاعـــة«. 
»مــجــرد مسلسل  مــفــاوضــات جنيف  أن  ورأى 
مكسيكي طويل، في حن أن الشعب السوري 
ُيــقــتــل فـــي كـــل يــــــوم«. مـــن جــهــتــه، أشـــــار رائـــد 
عليوي، وهــو أحــد قــادة جيش التحرير الذي 
العالقات  فــصــائــل، ورئــيــس مكتب  يضم عــدة 
الخارجية فيه، إلى أن جيش التحرير ليس مع 
الـــروس، مضيفا في حديث مع »العربي  قــرار 
الجديد« أن »الروس ليسوا أسياد العالم، وهم 
بالنسبة لنا محتلون، وليسوا أصحاب قرار«.

اإلنسان ما ال يقل عن 185 خرقًا خالل  السورية لحقوق  الشبكة  وثقت 
الغارات  األيام، بسبب  أيام، مؤكدة مقتل 46 مدنيًا خالل هذه  خمسة 
لكونها  الراعي،  دور  تؤدي  أن  يمكن  ال  روسيا  أن  إلى  مشيرة  الجوية، 
تصطف بشكل مباشر إلى أحد طرفي النزاع وهو النظام، مشككة في 
مستقبل الهدنة كونها من »الحلول المبتورة« إلنهاء المأساة، داعية 

إلى البدء بعملية سياسية تؤدي إلى تحول ديمقراطي.

185 انتهاكًا خالل 5 أيام

نواف التميمي

لـــم ُيــكــشــف الــكــثــيــر عـــن فــحــوى 
االجتماع، الذي عقده الوفد األمني 
ــبــــوع  الــفــلــســطــيــنــي، خـــــالل األســ
املــاضــي، مــع قــيــادات مــن الجيش 
أن  غير  اإلسرائيلية،  واملخابرات 
ــخــّمــن« 

ُ
»ت الفلسطينية  ــاط  األوســ

أن مـــا تــقــدم بـــه مــمــثــلــو األجــهــزة 
وإدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــيــ ــنــ األمــ
بالطلب  يتعلق  املــدنــيــة،  الــشــؤون 
للسلطة  الــســمــاح  مـــن إســـرائـــيـــل 
بإصدار جواز سفر جديد يحمل 
اسم »فلسطني« فقط، مع التعهد 
بالتزام الجانب الفلسطيني بعدم 
استخدام كلمة »دولة« على غالف 
ــواز الـــســـفـــر. وتــنــقــل مــصــادر  ــ جـ
فلسطينية عن الوفد الفلسطيني 
برفض  شفافية«  بكل  »اعــتــرافــه 
تغيير  أي  اإلســرائــيــلــي  الــجــانــب 
على الطبعة الحالية لجواز السفر 
بــأن  »الــتــهــديــد«  مــع  الفلسطيني، 
لــن تعترف بــأيــة طبعة  إســرائــيــل 
جــــديــــدة لــــجــــواز الـــســـفـــر، ســــواء 
»دولــة  أو  »فلسطني«  عليها  كتب 

فلسطني«.
وما بني توّسل الوفد الفلسطيني 
لـ«دولة« من إسرائيل ومن غيرها، 
وما بني رفض إسرائيل وغيرها 
الفلسطينية  بـ«الدولة«  لالعتراف 
»االفـــتـــراضـــيـــة«، يــتــجــدد الــســؤال 
حول  الفلسطينيني،  أوســـاط  بــني 
يستجديها  ــتــي  ال ــة  الـــدولـ مــاهــيــة 
سواء  الفلسطينية  السلطة  قــادة 
على غــالف جــواز سفر، أو على 
أو  الدولية  املنظمة  مقعد في هذه 
تلك، أو حتى على يافطة على باب 

سفارة في هذا البلد أو ذاك؟
السلطة  املسؤولني عن  أن  الواقع، 
الــفــلــســطــيــنــيــة أغـــفـــلـــوا فـــي حمى 
»الـــدولـــة« أن الشعب  الــبــحــث عــن 
وُيــضــحــي  يــنــاضــل  الفلسطيني 
. فما قيمة 

ً
أوال أجــل »وطـــن«  مــن 

ــة« لـــو اعـــتـــرف بــهــا الــعــالــم  ــ ــدول ــ »ال
أجـــمـــع، وحــصــلــت عــلــى عضوية 
األمم املتحدة وحتى حلف شمال 
سفرها  جــواز  وحمل  األطلسي، 
الــعــظــمــى«،  »دولــــة فلسطني  ــم  اسـ
لــــلــــمــــواطــــن،  ــق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ت أن  دون 

حـــلـــم »الـــــــوطـــــــن«. لـــقـــد نـــســـي أو 
تــنــاســى، الــبــاحــثــون عــن »الــدولــة« 
الفلسطينية، أن الحقوق واألوطان 
ستجدى في اجتماع 

ُ
نتزع، وال ت

ُ
ت

أمــنــي مـــع قــــادة االحـــتـــالل الــذيــن 
ــوا  ــامــ اســـتـــبـــاحـــوا »الـــــوطـــــن«، وأقــ
ــلــــى أرضــــــــه »دولـــــــــــة« غـــاصـــبـــة  عــ
صـــار لــهــا بـــ«الــقــوة« عــلــم وجـــواز 
العالم  واعترف  سفر وســفــارات، 
 فــي املنظمات 

ً
بها عــضــوًا كــامــال
واملحافل الدولية. 

وشــتــان بــني »الـــدولـــة« و«الــوطــن«، 
أصحاب  يتسّوله  كــيــان  فــاألولــى 
ــالـــي  الـــفـــخـــامـــة والــــســــعــــادة واملـــعـ
وراء  الـــــســـــاعـــــون  والـــــعـــــطـــــوفـــــة، 
االمتيازات الوظيفية، واملكتسبات 
املالية. أما »الوطن« فهو استحقاق 
والصامدين  واألســــرى  الــشــهــداء 
ـــتـــمـــســـكـــني 

ُ
امل األرض  أهـــــــل  مـــــن 

بحلم الــحــريــة والــكــرامــة والــعــدالــة 
ــم هــــي املـــســـافـــة  ــ واملـــــــســـــــاواة. وكــ
ستجدى 

ُ
ت »دولـــــة«  بــني  شــاســعــة 

حتل، و»وطن« ُينتزع منه.
ُ
من امل

للحديث 
تتمة

الدولة والوطن

صوفيا ـ خيري حمدان

يــكــتــمــل، الـــيـــوم الــجــمــعــة، أســـبـــوع عــلــى مــقــتــل األســيــر 
السابق في سجون االحتالل اإلسرائيلي، عمر النايف، 
فـــي مــقــر الــســفــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي صــوفــيــا، مـــن دون 
النايف  عائلة  اتهمت  بعدما  القضية،  مالبسات  كشف 
وفــاعــلــيــات فــلــســطــيــنــيــة واســـعـــة جـــهـــاز االســتــخــبــارات 
ممثل  انسحاب  ومــع  باغتياله.  )املــوســاد(  اإلسرائيلي 
العائلة، شقيق القتيل، كاشف النايف، إضافة إلى ممثل 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن«، من عضوية لجنة 
التحقيق في القضية التي شّكلها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، فإن املرجح أن تذهب القضية إلى مزيد 
من التعقيد، والجدل الفلسطيني الداخلي، خصوصا أن 
العائلة طالبت، في بيان لها، بإقالة السفير الفلسطيني 

في صوفيا، أحمد املذبوح، واستدعائه للتحقيق.
الله،  رام  إلــى  الفلسطينية  التحقيق  لجنة  غـــادرت  وقــد 
أمس، وهي برئاسة وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية 
 عــــن الــجــبــهــة 

ً
ــانــــت تـــضـــّم مـــمـــثـــال تــيــســيــر جـــــــــرادات، وكــ

إلــيــهــا، ومــســؤواًل  الــنــايــف ينتسب  كـــان  الــتــي  الشعبية 
 عن عائلة 

ً
أمنيا في االستخبارات الفلسطينية، وممثال

الــقــتــيــل، وهـــو أعــلــن انــســحــابــه مــنــهــا. وانــســحــب ممثل 
»الجبهة الشعبية« من لجنة التحقيق الخاصة، وفق ما 
لـ«العربي  الكريم دعنا،  القيادي في »الجبهة« عبد  أكد 

الجديد«، بسبب »عدم مهنية« اللجنة.
وقد أجــرت اللجنة تحقيقات مع أعضاء طاقم السفارة 
، إلى مكان الحادث، وحاولوا تقديم 

ً
الذين وصلوا، بداية

مــســاعــدة إلنـــقـــاذ حــيــاة الـــنـــايـــف، قــبــل حــضــور السفير 

الفلسطينية في  الجالية  مــن  الــســفــارة، وحــشــد  وطــاقــم 
صــوفــيــا، ثــم وصـــول ســيــارة اإلســـعـــاف، وطــاقــم البحث 
ثالثة  بعد  اللجنة،  وأعلنت  الشرعي.  والــطــب  الجنائي 
الناحية  السفارة فاشلة من  أن منشأة  أيــام من عملها، 
األمنية، ولم تتمّكن من التوصل إلى معلومات مختلفة 
بمتابعة  املعنية  البلغارية  اللجنة  إلــيــه  توصلت  عما 
القضية. وظهر أن هناك شبه إجماع بن اللجنتن بشأن 
عدم وجــود آثــار ممارسة العنف ضد عمر النايف، وأن 
الوفاة تمت نتيجة سقوط من أعلى املبنى، نتجت عنها 
إصابة بالغة في الرأس، ونزيف أسفر عن وفاة النايف.

يؤكد  أولــيــا،  تــقــريــرًا  الــعــامــة  البلغارية  النيابة  وقــّدمــت 
أن الـــوفـــاة نــجــمــت عـــن ســقــوط مـــن أعــلــى املــبــنــى، تبعه 
نــزيــف حـــاد، وأنـــه ســبــق تــعــاطــي الــنــايــف مــســّكــنــات، مع 
ع للنايف من أعلى 

ْ
بقاء احتمال تأويل الحادث بأنه دف

قتل ضد  النيابة جريمة  انــتــحــاره. وسجلت  أو  املبنى، 
مجهول، ولم ينكر تقريرها إمكانية االغتيال.

ــايــــف قـــــد أّكـــــــــــدوا أن الــبــعــثــة  ــنــ وكــــــــان أفـــــــــراد عـــائـــلـــة الــ
يومي  مارست ضغطا شبه  الفلسطينية  الدبلوماسية 
عــلــى الــقــتــيــل، ملـــغـــادرة مــبــنــى الـــســـفـــارة، لــلــتــخــلــص من 
اإلحراج الذي صاحب قضيته. وفيما كان املبنى يفتقر 
لم  الداخلي والخارجي،  للحماية األمنية في محيطيه، 
تبادر البعثة إلى تركيب كاميرات رقابة أو جرس إنذار، 
مــا ســّهــل اقــتــحــام املــكــان وارتـــكـــاب االغــتــيــال، أو تمهيد 
مــســرح الــحــدث إلقــنــاع املعنين بــأن الــنــايــف أقـــدم على 
االنتحار. وقد دفعت هذه القرائن أفراد عائلته والجبهة 
اتــهــام  إلـــى  الــشــعــبــيــة وفــصــائــل وفــاعــلــيــات فلسطينية 
اتهامه  وبــأيــاٍد فلسطينية. ومــع  باالغتيال،  »املــوســاد« 

وهو  صوفيا،  في  الفلسطيني  السفير  ظل  بالتقصير، 
ملساعدة  الجهود  كــل  ببذله  موقفه  على  مصرًا  طبيب، 
عمر النايف، وعدم تحّمل املسؤولية بشأن حمايته في 

مبنى السفارة.
غــيــر أن عــائــلــة الــنــايــف طــالــبــت، فـــي بـــيـــان انــســحــابــهــا 
فــورًا،  بإقالته  أمـــس،  الفلسطينية،  التحقيق  لجنة  مــن 
واســتــدعــائــه للتحقيق. وقــالــت إنـــه، عــلــى الــرغــم مــن أن 
»اللجنة، بكامل أعضائها، اقتنعت بأن ضغوطا كبيرة 
السفارة،  القتيل، طــوال فترة وجــوده في  مورست على 
وأن هناك تقصيرًا دامــغــا، وبــأدلــة ملموسة، في توفير 
 

ّ
ــــن والـــحـــمـــايـــة، إال أنـــهـــا لـــم تــتــحــل ــــى مــتــطــلــبــات األمـ أدنـ

بــاملــوضــوعــيــة والــحــيــاديــة الــكــافــيــة، فــي مــرحــلــة إصـــدار 
قولها.  حد  على  النهائي«،  التقرير  وكتابة  التوصيات 
وذكــــرت أن »الــلــجــنــة لــم تشكل عــلــى أســـس موضوعية، 
وتــحــمــل، فــي طياتها، تــضــاربــا واضــحــا فــي املــصــالــح«. 
وأضــافــت »مــن املــؤســف أن نلمس أن هــنــاك توجها في 
اللجنة لإلحجام عن تحديد املسؤوليات، وجوانب الخلل 
التي وفرت بيئة خصبة لعملية االغتيال، وعوضا عن 
ذلك، قام بعض أعضاء اللجنة بتقديم تبريراٍت لتهديد 

وترهيب الشهيد طيلة مدة لجوئه للسفارة«.
بلغاريا،  فــي  الفلسطينية  الــســفــارة  إلــى  الــنــايــف  ولــجــأ 
االدعــاء  مطالبة  بعد   ،2015 األول  ديسمبر/كانون  فــي 
ــتــــالل  ــلـــى مـــطـــالـــبـــة االحــ ـــمـــه، بــــنــــاًء عـ

ّ
الـــبـــلـــغـــاري بـــتـــســـل

اإلسرائيلي الذي يعتبره »سجينا جنائيا هاربا«. وكان 
قــد وصـــل إلـــى بــلــغــاريــا فــي الــعــام 1990، بــعــد هــربــه من 
مستشفى في بيت لحم، كان يعالج فيه، أثناء مدة أسره 

بتهمة قتل جندي إسرائيلي في العام 1985.

أسبوع على مقتل عمر النايف: مزيد من التعقيد

متابعة

قــال املــتــحــدث بــاســم حركة 
»حــــــــمــــــــاس« فـــــــي الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة، حــــســــام بـــــــدران، 
»تكرار  إّن  الخميس،  أمــس 
عـــمـــلـــيـــات االقــــتــــحــــام الـــتـــي 
ــبـــاب املـــقـــاوم  يــنــفــذهــا الـــشـ
ــات الــــضــــفــــة  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ملــ
الغربية، وعمليات الطعن أو 
إطالق نار داخلها، تؤكد أن 
املرحلة املقبلة من انتفاضة 
ــب  ــ ــرعـ ــ ــل الـ ــمــ ــحــ الـــــــقـــــــدس تــ
لــســكــان املــســتــوطــنــات، وال 

أمان لهم بعد اليوم«. 

الخارجية  بــاســم  المتحدثة  قــالــت 
»تحدثت  زاخــاروفــا:  ماريا  الروسية، 
وسائل إعالم عن مدة األسبوعين من 
وقف إطالق النار، وعن إلغاء الهدنة 
بعد انتهاء الفترة«، مضيفة أن »هذه 
وأن  الواقع«،  مع  تتناسب  ال  المزاعم 
الحديث يدور ليس عن هدنة مدتها 
أسبوعان، بل عن ضرورة إضفاء طابع 
مفتوح زمنيًا على وقف إطالق النار.

سورية،  إلــى  األممي  مبعوث  أعلن 
ستيفان دي ميستورا، أن وقف إطالق 
النار صامد رغم أنه »هش«. كما أسفر 
عن »تراجع كبير للعنف« برغم بعض 
إنه حدد  المتفرقة. وقال  االشتباكات 
المقبل  األربعاء  نهائي«  غير  »موعدًا 
السالم  مباحثات  استئناف  أجــل  مــن 
السورية. وأعلن أنه سيجري محادثات 
يصل  ــذي  ال الــطــرف،  مــع  تحضيرية 
انطالق  احتمال  إلى  الفتًا  أوًال،  جنيف 

المباحثات في 14 الشهر الجاري.

وقف إطالق 
نار مفتوح

موعد غير نهائي

ال تنفك حركة المقاطعة الدولية 
»BDS« تتصدى للدعاية اإلسرائيلية التي 

تهدف إلى تبييض جرائم االحتالل، وآخر 
جهودها كان في الجامعات األميركية 

وفي بريطانيا

يقّدم زعيم تيار 
المستقبل، سعد الحريري، 

شعار »تفادي الحرب 
األهلية« لتبرير مواقف 

تياره البعيدة عن 
»اإلجماع العربي« ضد 

حزب اهلل

صالح النعامي

مـــّرة جـــديـــدة، ينجح نــشــطــاء حــركــة املقاطعة 
ماكينة  على  التشويش  فــي   »BDS« الــدولــيــة 
العالم، والتي  أرجــاء  الدعاية اإلسرائيلية في 
ينتهجها  التي  السياسات  تبرير  إلــى  تهدف 
أّكــدت  إذ  الفلسطيني.  الشعب  االحــتــالل ضــّد 
جــهــات إســرائــيــلــيــة رســمــيــة أن نــشــطــاء حركة 
للمتحدثن  يسمحون  ال  يــكــادون  املــقــاطــعــة  
الــرســمــيــن والــنــخــب الــتــي تــرســلــهــا تـــل أبــيــب 
الــرأي العام  إلــى الخارج لشرح مواقفها أمــام 
ــأداء مــهــمــاتــهــم. وفـــي تــقــريــر نــشــره  ــ الــعــاملــي بـ
مــوقــعــهــا، أمـــــس، ذكـــــرت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحرنوت«، أن نشطاء حركة املقاطعة أفشلوا، 
ــاء مــــن األســــبــــوع املــــاضــــي، مــحــاضــرة  ــ ــعـ ــ األربـ
أمـــام طالب  إسرائيليان  طــالــبــان  يلقيها  كــان 
جــامــعــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، لــلــتــدلــيــل على 

ــوا عــلــى املـــحـــاضـــرات  حـــركـــة املــقــاطــعــة شـــوشـ
ــم  ــ ــا مـــمـــثـــل إســــرائــــيــــل لــــــدى األمـ ــاهــ ــقــ ــي ألــ ــتــ الــ
املتحدة، دانــي دانــون، في عدد من الجامعات 
قاطعوا،  قد  النشطاء  وكــان  أخــيــرًا.  األميركية 
ــان يــلــقــيــهــا الــرئــيــس  قــبــل شـــهـــر، مــحــاضــرة كــ
الــســابــق لــجــهــاز االســـتـــخـــبـــارات اإلســرائــيــلــي 
أيالون،  عامي  الجنرال  »الــشــابــاك«،  الداخلية 
في جامعة لندن. وفي السياق، حذرت أوساط 
فــــي الـــخـــارجـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـــطـــورة 
الجامعات  فــي  املقاطعة  حركة  أنشطة  تأثير 
األمــيــركــيــة. ونــقــلــت اإلذاعــــة الــعــبــريــة، أول من 
أمس، عن هذه األوساط قولها إن خطورة هذه 
الشريحة  على  تؤثر  أنها  في  تكمن  األنشطة 
ــادة الــســيــاســيــة لــلــواليــات  ــيـ ــقـ الـــتـــي تــشــكــل الـ
الحاجة  على  مــشــددة  املستقبل،  فــي  املــتــحــدة 
هــذا  ملــواجــهــة  املــــوارد  مــن  الكثير  لتخصيص 
الــخــطــر. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، حـــذرت أوســـاط 

االحتالل  جيش  ألنشطة  اإلنساني«  »الطابع 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن نــشــطــاء الــحــركــة 
ضمن  يعمالن  اللذين  للطالبن  يسمحوا  لــم 
منظمة »StandWithUs«، التي تعمل في مجال 
شـــرح املـــواقـــف اإلســرائــيــلــيــة داخــــل الـــواليـــات 
ــاء املــــحــــاضــــرة.  ــ ــقـ ــ ــة إلـ ــلــ ــن مــــواصــ ــ املــــتــــحــــدة، مـ
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد وصــــف الــنــشــطــاء 
الــطــالــبــن بــأنــهــمــا »مــجــرمــان وقــتــلــة أطــفــال«. 
ولفتت إلى أن ما أحرج الطالبن اإلسرائيلين 
الذين قاطعوهما  هو أن أحد نشطاء الحركة 
الطالب  خضير،  أبــو  طـــارق  الفلسطيني  كــان 
الــذي وثقت وســائــل إعــالم عاملية قيام جيش 
االحتالل باالعتداء عليه بشكل وحشي أثناء 

زيارته للقدس املحتلة.
وكــانــت قــنــاة التلفزة اإلســرائــيــلــيــة األولـــى قد 
ــاري، أن نشطاء  ذكــــرت، مــطــلــع األســـبـــوع الـــجـ

التكتيك  أثــر  خــطــورة  مــن  رسمية  إسرائيلية 
الــــذي اتــبــعــتــه حــركــة املــقــاطــعــة فــي بريطانيا 
أخــيــرًا، والـــذي يــقــوم على نشر مـــواد إعالمية 
ــيـــة ضــد  ــلـ ــيـ ــرائـ ــور تــــوثــــق الــــجــــرائــــم اإلسـ ــ ــ وصـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى جــــــــدران مـــرافـــق 
للجمهور  مكثفا  تــواجــدًا  تشهد  ومــؤســســات 
اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  البريطاني. وذكرت 
مسؤولن  أن  املــاضــيــة،  قبل  الليلة  الــعــاشــرة، 
فــي الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة قــلــلــوا مــن تأثير 
بإزالة  لندن  بلدية  اتخذه رئيس  الــذي  الــقــرار 
هذه املــواد، مشيرين إلى أن التحرك الرسمي 
يــكــون كافيا  لــن   

ً
فــاعــال كــان  البريطاني مهما 

ملــواجــهــة هــــذا الــتــكــتــيــك الــخــطــيــر.  وقــــد كتب 
نشطاء الحركة، فجر أمس الخميس، شعارات 
على جدران البرملان البريطاني تطالب بالغاء 
ــيـــس الــكــنــيــســت  ــقـــوم بـــهـــا رئـ ــتـــي يـ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ

اإلسرائيلي يولي إدلشتاين للبرملان. 

الــذي  الــخــطــاب  مــن جهته، استغل أدلــشــتــايــن 
ألقاه، أول من أمــس، أمــام البرملان البريطاني 
أنشطتها  أن  زاعــمــا  املــقــاطــعــة  حــركــة  ليهاجم 
تــشــكــل خـــطـــرًا عــلــى مــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــكــــور ريــــشــــون«  ــيــ ونــــقــــل مــــوقــــع صـــحـــيـــفـــة »مــ
عــن أدلــشــتــايــن، قــولــه إن إغــــالق املــصــانــع في 
مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة تــحــت ضغط 
تــأثــيــر حــركــة املــقــاطــعــة الــدولــيــة قـــد أدى إلــى 
ازدياد مستويات البطالة لدى الفلسطينين، 
ألن هذه املصانع تم نقلها إلى داخل األراضي 
ازدادت  ذلـــك،  بـــمـــوازاة  املــحــتــلــة.  الفلسطينية 
وتــيــرة تنظيم املــؤتــمــرات فــي إســرائــيــل التي 
تــنــاقــش ســبــل مــواجــهــة حــركــة املــقــاطــعــة, فقد 
أعــلــنــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت« أنــهــا 
ستنظم مؤتمرًا عامليا في القدس املحتلة، في 
الثامن والعشرين من الشهر الحالي ملناقشة 

سبل مواجهة »هذا التحدي الخطير«.

تكتيكات حركة 
المقاطعة ترعب االحتالل

جـــــبـــــران بــــاســــيــــل. وكـــــــــان األخـــــيـــــر مــــوضــــوع 
ــة عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــضـــه فــي  ــعــ ــادات واســ ــقــ ــتــ انــ
وزراء  اجتماع  فــي  أي  متتاليتن،  مناسبتن 
وزراء خارجية  واجــتــمــاع  الــعــرب  الــخــارجــيــة 
الله  املــؤتــمــر االســـالمـــي، إدانــــة حـــزب  منظمة 
وإيـــــران عــلــى خــلــفــيــة االعـــتـــداء عــلــى املــصــالــح 
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فـــي إيـــــران. وخـــرج 
املشنوق،  نهاد  »املستقبلي«،  الداخلية  وزيــر 
من اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس 
قــبــل يـــومـــن، لــيــشــيــر إلـــى تــحــفــظ لــبــنــان على 
البيان الصادر عن اللقاء والذي جاء منسجما 
مــــع قــــــرار دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
بتصنيف حزب الله »منظمة إرهابية«. رفض 
»املستقبل«، على لسان وزير الداخلية، القرار 
العربي«  »اإلجــمــاع  العربي وتراجع عن مبدأ 
أجله  والــذي من  ى وراءه ألسابيع، 

ّ
تلط الــذي 

كل  فــي   
ً
عريضة الحريري  سعد  زعيمه  أطلق 

لبنان  للتأكيد على وقــوف  اللبنانية  املناطق 
إلـــى جــانــب الــــدول الــعــربــيــة فــي معركتها مع 

إيران وحلفائها.
فحسب،  التراجع  بهذا  »املستقبل«  يكتِف  لــم 
بـــل أعـــلـــن الـــحـــريـــري أيـــضـــا اســـتـــمـــرار الـــحـــوار 
الــثــنــائــي مـــع الـــحـــزب، لــيــكــّرس بــذلــك الــغــطــاء 
وممارساته  للحزب  يمنحه  الـــذي  السياسي 
واألمنية  والعسكرية  الــداخــل  فــي  التعطيلية 
في الخارج. »ال يريد تيار املستقبل املزيد من 
الدمار للبنان ومؤسساته الرسمية وأوضاعه 
ــرّد مــســؤولــو  االقـــتـــصـــاديـــة«، بــهــذه الــعــبــارة يــ

بيروت ـ نادر فوز

السياسة  مستنقع  فــي  املستقبل  تيار  تـــوّرط 
الــخــارجــيــة لــلــبــنــان؛ فــبــعــد مــضــي مـــا يــقــارب 
الحليف  »املــســتــقــبــل«،  إمــســاك  على  الشهرين 
ــة لــلــتــصــويــب على  لــلــســعــوديــة، بـــهـــذه الــــورقــ
تــكــتــل  أواًل ورئــــيــــس  ــه  ــلــ الــ خــــصــــومــــه، حــــــزب 
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون، وجد 
املستقبليون أنفسهم يطلقون مواقف مطابقة 
ملـــا صــــدر عـــن صــهــر عـــــون، وزيـــــر الــخــارجــيــة 

تيار املستقبل على كل من يسألهم عن سبب 
الـــتـــراجـــع املــلــحــوظ فـــي مــوقــفــهــم تــجــاه حــزب 
لـ«العربي  الله. كما ينقل أحد نواب املستقبل 
الــجــديــد«، عــن الــحــريــري قــولــه »ال نــريــد حربا 

أهلية في البلد«. 
 »حـــزب 

ّ
ــه مـــن الـــواضـــح أن ــ

ّ
ويــضــيــف هــــؤالء أن

السياسية  القوى  بابتزاز  كالعادة  نجح  الله 
يبدو  والعسكرية«.  امليدانية  بقّوته  اللبنانية 
االعــتــراض  )بحجة  الشعبية  االعــتــراضــات   

ّ
أن

على تناول األمن العام لحزب الله في برنامج 
ــنـــوات فــضــائــيــة عـــربـــيـــة( الــتــي  ســـاخـــر عــلــى قـ

ذها أنصار الحزب قد أتت بثمارها. 
ّ
نف

ومع انتشار آالف الشبان في شــوارع بيروت 
وقيامهم بمسيرات سّيارة وصلت إلى تخوم 
ــــط بــــيــــروت، وقــطــع  ــزل الـــحـــريـــري فــــي وسـ ــنـ مـ
طــرقــات رئيسية شــرقــي الــبــالد وعــلــى مداخل 
بــيــروت الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة، وّجـــه الــحــزب 
ــــه ال يــــزال 

ّ
فــــي غـــضـــون ســــاعــــات رســـالـــتـــه بــــأن

الله سبق  حــزب   
ّ
أن العلم  مــع  بالبلد.  ممّسكا 

له أن لجأ إلى التلويح بورقة األمن في ظاهرة 
»الــقــمــصــان الـــســـود« )انــتــشــار عــنــاصــر حــزب 
الله في بيروت ومحيطها بقمصانهم السود 
أمنية ضد خصوهم(، كما  بإشارات  لإليحاء 
ذها في اجتياحه لبيروت في مايو/ 

ّ
سبق ونف

الحريري  أيــار 2008. يشير متابعون ألجــواء 
 »حــزب الله يعرف تماما نقاط ضعف 

ّ
إلــى أن

وبــنــاًء على هذا  األمــــن«.  املستقبل، وإحــداهــا 
الـــواقـــع، يــمــضــي فــريــق الــحــريــري فــي الــخــيــار 

 »حزب الله يقوم بأعمال إرهابية في 
ّ
القائل إن

الــخــارج لكن فــي املــوضــوع الــداخــلــي نتحاور 
مــعــه مــن أجـــل الــتــهــدئــة، والـــحـــوار مــع الــحــزب 
 .»

ً
 أو آجال

ً
سيوصل إلى النتائج الالزمة عاجال

وهو ما يدفع إلى القول إنه مهما فعل حزب 
الداخل والخارج، سيكون مرّحبا به  الله، في 
على طاولة الحوار مع املستقبل الذي ال يجد 

 آخر للمواجهة.
ً
سبيال

ــاًء عـــلـــى هـــــذا الـــــواقـــــع، تــســتــمــر الــحــكــومــة  ــنــ بــ
ــة تـــمـــام ســـــالم فــــي تــأمــن  ــرئـــاسـ الــلــبــنــانــيــة بـ
الــغــطــاء الــشــرعــي لــحــزب الــلــه بــعــد أن أصــبــح 
ــاب الــعــربــيــة. فقد  ــ ــفــا عــلــى لـــوائـــح اإلرهــ

ّ
مــصــن

صدر عن الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، 
ــداعــــي إلــــى الـــنـــأي بــالــنــفــس  املـــوقـــف نــفــســه الــ
تــجــاه الــخــالفــات الــعــربــيــة، إلبــعــاد تفجيرها 
عــن الـــداخـــل وضــمــان اســتــمــرارهــا. فــعــلــى إثــر 
الجلسة الــحــكــومــيــة، الــتــي اســتــمــرت أكــثــر من 
ــر االعــــــــالم رمــــزي  ــ ــ ــات، خـــــرج وزيـ ــ ــاعـ ــ ثـــــالث سـ
جــريــج لــيــؤكــد أنـــه »تـــم الـــتـــداول فــي مــوضــوع 
املــســتــجــدات عــلــى الصعيد اإلقــلــيــمــي، فــأبــدى 
الـــــوزراء وجــهــات نــظــرهــم، وتـــم الــتــوافــق على 
التمسك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس 

الوزراء في جلسته السابقة«.
لــم ينجح بعد فــي ترتيب   ســالم 

ّ
مــع العلم أن

مــواعــيــده مــع الــزعــمــاء الــعــرب إثــر إعــالن نّيته 
لتوضيح  العربية  الـــدول  على  بجولة  القيام 
مـــوقـــف لــبــنــان ومـــحـــاولـــة إبـــعـــاد الـــتـــوتـــر عن 

العالقات اللبنانية العربية.

»ال نريد حربًا أهلية«... شعار الحريري لمهادنة حزب اهلل
تحليل

تقرير

تكّرس مواقف الحريري الغطاء السياسي لحزب اهلل )حسين بيضون(

مع الحدث
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البالد بن مرشحن من  التنافس في  88. كما انحصر 
قائمة »رفاق االعتدال« ومرشحن من قائمة »جامعتن« 
املحافظة، التي تشمل أعضاًء من جبهة »مدرسي حوزة 
قم العلمية« وجبهة »رجال الدين املناضلن«. وحصل 
35 شخصا على مقاعدهم في الخبراء، وهم من األسماء 
املــشــتــركــة بـــن كـــال الــجــبــهــتــن، كــمــا حــصــل أفــــــراد من 
»جامعتن« على 28 مقعدًا، واالعــتــدال على 18 مقعدًا، 
وهــنــاك سبعة غــيــر مصنفن، لــكــن الــالفــت كـــان خــروج 
أسماء بارزة من السباق، ومنهم رئيس مجلس الخبراء 
الحالي محمد يزدي، ورجل الدين املعروف محمد تقي 
مصباح يزدي. ومع وجود هذه التركيبة، إال أن تصّدر 
رفسنجاني للمشهد في طهران، ونجاح عدد من أعضاء 
»االعــتــدال«  تــيــار  أخـــرى، يجعل  فــي محافظات  قائمته 
الــذي يــقــوده بشكل عملي فــي الــوقــت الــراهــن روحــانــي، 
يتصّدر مراكز صنع قرار هامة في البالد، وسيكون الكل 
بانتظار استحقاق مقبل، ال تقل أهميته عن هذا األخير، 

أال وهو االقتراع الداخلي النتخابات رئاسة الخبراء.

تحّوالت البرلمان ومجلس 
الخبراء بعد االنتخابات

45
سياسة

تحقيق

أكدت  فيما  الموصل،  تحرير  لمعركة  العراقية  القوات  تحضيرات  وتيرة  تتسارع 
أن »تنظيم داعش قصف معسكر  الجديد«،  لـ»العربي  مصادر عسكرية عراقية، 
الخميس،  أمس  الموصل،  قرب  الواقعة  العراقية،  للقوات  وتجمعات  مخمور 
إلى مقتل سبعة جنود  أدى  بتسعة عشر صاروخا من طراز كاتيوشا وغراد، ما 
وجرح 17 آخرين، بينهم ضابَطان«. وأضافت المصادر العراقية، أن قوات الجيش 
نّفذه  الذي  القصف  أن  مؤكدة  التنظيم،  ضربات  على  الثقيلة  بالمدفعية  رّدت 

التنظيم تسبّب في إعطاب عدد من اآلليات واحتراق مقرات حيث يبيت الجنود.

تحشيد يسبق معركة الموصل

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــابــــات اإليــــرانــــيــــة بــشــقــيــهــا،  ــتــــخــ حـــمـــلـــت االنــ
الــبــرملــانــي وعـــلـــى صــعــيــد مــجــلــس الــخــبــراء، 
مفاجآت بالنسبة لبعض مناطق البالد دون 
أخرى، إذ نجح مرشحون من تيار »االعتدال« واإلصالح 
في تحقيق فوز منشود منذ سنوات، ال سيما في دائرة 
 فــي كــال املجلسن. 

ً
العاصمة طــهــران، وهــي األكــثــر ثقال

 خـــــروج مـــا يـــقـــارب 62 فـــي املـــئـــة مـــن املــواطــنــن 
ّ

ولـــعـــل
اإليرانين القادرين على االنتخاب في كل أنحاء البالد، 
و50 فــي املــئــة مــن الــنــاخــبــن فــي طـــهـــران، لــالقــتــراع في 
االنتخابات هو ما غّير التوقعات، ألنهم سجلوا نسب 
اإليــرانــي  الــبــرملــان  أن  العلم  مــع  مــشــاركــة عالية نسبيا. 

يــتــكــّون مــن 290 مــقــعــدًا، 30 منها لــطــهــران، وقـــد ُحسم 
في الجولة االنتخابية األولــى، التي جرت يوم الجمعة 
املــاضــي، مصير 226 مقعدًا، فيما تبقى 64 مقعدًا، في 

انتظار تنافس مرشحيهم في جولة اإلعادة.
البّت  األولــى، ال يمكن  النهائية للمرحلة  للنتائج  وفقا 
بالبرملان الجديد من ناحية ثقل تركيبته السياسية، ال 
سيما أن مرشحن محافظن و»معتدلن« وإصالحين 
على حــّد ســـواء، تمكنوا مــن الــوصــول إلــيــه، كما تفوق 
منتمون لتيار دون آخر في مناطق دون سواها، وهو 
ما يجعله حتى اآلن برملانا مكونا من التيارات الثالثة 
الكفة  رّجحت  وإصــالحــيــون(،  ومعتدلون،  )محافظون، 

»االعتدال« أواًل ولإلصالح ثانيا,. املعنوية فيه لـ
ــرة طــهــران، الــذيــن حــســمــوا األمــر  كــمــا ُيعتبر نـــواب دائــ
مــنــذ الــجــولــة األولـــــى، مـــن املــنــتــمــن لــلــتــيــار اإلصــالحــي 
و»املــعــتــدل«، كــون الئحة »األمـــل« املكّونة مــن 30 اسما، 
التيار اإلصالحي برئاسة مرشحه محمد  قّدمها  التي 
التيار  من  »معتدلة«  عــارف، وضمت شخصيات  رضــا 
وكالة  لكن  برمتها.  الحصة  على  حصلت  قد  املحافظ، 
أنباء »إيسنا« الرسمية اعتبرت أن الوجوه في تركيبة 
البرملان الجديد، قد تغّيرت عن سابقتها بنسبة 70 في 
بمقاعدهم،  فقط  نائبا   67 احتفاظ  هــو  والسبب  املــئــة، 
وهـــؤالء ممن كــانــوا مــوجــوديــن فــي الـــدورة التشريعية 

األخيرة.
أما عن نسب توزع املقاعد بن اإلصالحين واملحافظن 
واملـــرشـــحـــن مـــن املــســتــقــلــن، فــقــد اخــتــلــفــت مـــن مــوقــع 
آلخــــر، ويــنــتــظــر الــكــل إجــــراء الــجــولــة الــثــانــيــة، الــتــي قد 

ــارات. وبـــحـــســـب مــوقــع  ــيــ ــتــ ــــذه الــ ــــد هـ تـــزيـــد مــــن ثـــقـــل أحـ
»بايش أونــاليــن«، ففي املرحلة األولــى من االنتخابات 
عــلــى 43.5  املــحــافــظــون  املــرشــحــون  التشريعية، حــصــل 
فــي املــئــة مــن املــقــاعــد، بينما وصـــل اإلصــالحــيــون إلــى 
 عن حصول املستقلن على 

ً
38.5 في املئة منها، فضال

ف »بايش أونالين« 
ّ
حصة 18 في املئة تقريبا. كما صن

أن 78 مقعدًا  تقريره  املقاعد، وجــاء في  النتائج حسب 
ذهبت للمحافظن، و83 لإلصالحين، و60 للمستقلن، 
وخمسة مقاعد لألقليات الدينية، والتي تساوي جميعا 

226 هي عدد املقاعد التي حسمت من الجولة األولى.
ــتــــالفــــات الــبــســيــطــة بــــن مـــكـــان وآخـــــر،  ــــود االخــ ــــوجـ وبـ
وبالنظر لألسماء الفائزة، تؤكد تصريحات املسؤولن 
برملان جديد مركب  البالد، على تشكيل  الرسمين في 
ومختلط، يختلف ثقل أعضائه سياسيا بحسب الدائرة 
واملعتدلون  اإلصالحيون  فكما حصد  لونها، 

ّ
يمث التي 

أخــرى.  مــدن  فــي  املحافظون  كافة مقاعد طــهــران، تقدم 
هذا األمر، يجعل البرملان العتيد أكثر انسجاما، وأكثر 

مــرونــة وقــربــا مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة املعتدل 
حسن روحاني.

ــر الــداخــلــيــة  وعـــن تــركــيــبــة الــبــرملــان الـــجـــديـــدة، قـــال وزيــ
الرضا رحماني فضلي، عقب إعالنه عن  اإليراني عبد 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، إن »هـــذا املــجــلــس مــكــّون مــن ثالثة 
أضــــــالع، مــحــافــظــة وإصـــالحـــيـــة ومـــعـــتـــدلـــة، حــصــل كل 
واحد من هؤالء على مقاعد تراوح أعدادها بن 30 و35 
دون  لواحد  الكفة  رّجح 

ُ
ست املقبلة  املرحلة  لكن  مقعدًا، 

آخـــر«. فــي الــســيــاق، قــال املتحدث باسم حــزب »العدالة 
والتنمية« في إيران غالم علي دهقان، لوكالة »إيسنا«، 
إن »مـــحـــور االعـــتـــدال بـــات جــــزءًا رئــيــســيــا مـــن املــعــادلــة 

السياسية اإليرانية«.
أمـــا صــــورة مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة، املـــكـــّون مــن رجــال 
دين مسؤولن عن عمل املرشد األعلى وعزله، وتعين 
خلف له، فقد نجح أعضاء الئحة »رفاق االعتدال« التي 
ترأسها أكبر هاشمي رفسنجاني في دائرة طهران، في 
الحصول على غالبية مقاعد املدينة البالغة 16 من أصل 

حداد عادل

علي مطهري

أحمد توكلي

كاظم جاللي 

علي رضا زاكاني

علي الريجاني 

محمد حسن 
أبو ترابي فرد

محمد رضا عارف

إسماعيل كوثري

إلياس حضرتي 

يعد من الشخصيات املحافظة املعروفة في 
إيران. ابنته متزوجة من مجتبى خامنئي، 

نجل املرشد علي خامنئي، وقد تسلم 
مسؤوليات عديدة، من قبيل العضوية في 

مجمع تشخيص مصلحة النظام. نائب 
في البرملان اإليراني عن دائرة طهران منذ 

سنوات طويلة، وتسلم رئاسة مجلس 
الشورى في دورته الخامسة، وكان أول 
رئيس له من غير رجال الدين في تاريخ 

الجمهورية اإلسالمية. ترأس الئحة »ائتالف 
املحافظني« خالل االنتخابات األخيرة لكنه 

خسر.

نجل رجل الدين مرتضى مطهري، وهو من 
مؤسسي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

كما أنه شقيق زوجة علي الريجاني، رئيس 
مجلس الشورى اإلسالمي. ُيوصف مطهري، 

بأنه إصالحي في توجهاته السياسية، 
ومحافظ في ما يتعلق بالقضايا الثقافية 

واالجتماعية. يعد من أشد منتقدي الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد. تقدم بالئحة 

»صوت الشعب«، احتجاجًا على تقديم 
مناصري »تيار نجاد« لالئحة منفصلة 

عن بقية املحافظني وحصل على ثاني أعلى 
نسبة من األصوات في طهران.

سياسي إيراني معروف وينتمي للتيار 
املحافظ. ترأس في وقت سابق مركز 
الدراسات والتحقيقات التابع ملجلس 

ل مدينته بهشهر في مجلس 
ّ
الشورى. مث

الشورى اإلسالمي بدورته األولى، ثم احتل 
مقعده كنائب عن طهران من الدورة السابعة 

حتى التاسعة، لكنه في انتخابات الدورة 
العاشرة لم يفلح كما غيره من املرشحني 

املحافظني عن دائرة طهران في حجز مقعده. 
يعد توكلي من أبرز منتقدي العقود النفطية 

الجديدة التي عرضتها حكومة حسن 
روحاني أخيرًا.

اختير كنائب في مجلس الشورى طوال أربع 
دورات انتخابية سابقة. وعلى الرغم من 

تواجد اسمه في الئحة اإلصالحيني وفي 
لوائح االعتدال خالل االنتخابات األخيرة، 

 ،
ً
إال أنه يحسب نفسه محافظًا مستقال

لكنه، خالل هذه الفترة، أقرب للمعتدلني 
من املحافظني. ترأس خالل السنوات 

املاضية مركز الدراسات والتحقيقات التابع 
ملجلس الشورى اإلسالمي. كما شغل 

منصب املتحدث باسم لجنة األمن القومي 
والسياسات الخارجية، إحدى أهم لجان 

البرملان.

كان نائبًا في مجلس الشورى عن مدينة 
طهران خالل دورات املجلس الثالث األخيرة، 

وترأس لجنة اإلشراف على االتفاق النووي 
والتي فحصت بنود االتفاق إبان التوصل 

إليه مع الغرب. سجل زاكاني اسمه للترشح 
لالنتخابات الرئاسية في العام 2013، لكن 

لجنة صيانة الدستور لم تمنحه األهلية 
لدخول السباق. شخصية محافظة كان 
لها انتقاداتها الواضحة للمنتمني للتيار 
اإلصالحي، كما أنه من مؤيدي تواجد 

مستشاري إيران العسكريني في كل من 
سورية والعراق.

من السياسيني املحسوبني على التيار 
املحافظ، كما أنه مقرب من دائرة املرشد 

األعلى علي خامنئي. تولى مناصب عديدة 
من قبيل رئاسة هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

 
ً
الرسمية وأمني مجلس األمن القومي، فضال

عن رئاسة البرملان منذ العام 2008. تقدم 
الريجاني النتخابات مجلس الشورى 

األخيرة كمرشح مستقل عن دائرة مدينة 
قم، فلم يوضع اسمه في الئحة املحافظني 
الوحيدة، وال لوائح املعتدلني، وحصل على 

املرتبة الثانية في قم بعد أحمد فراهاني.

هو النائب األول لرئيس مجلس الشورى، 
علي الريجاني، خالل الدورة األخيرة 

للبرملان، واستطاع الحصول على مقعده فيه 
لثالث دورات متتالية. ترشح عن طهران في 

الئحة »ائتالف املحافظني«، خالل االنتخابات 
األخيرة، وخسر كما بقية أعضائها. درس 

العلوم الدينية في حوزة النجف، ثم انتقل 
إلى قم. وتولى مناصب عدة بينها الدائرة 
السياسية في وزارة الدفاع خالل الحرب 

 للولي الفقيه 
ً
العراقية اإليرانية، وعمل ممثال

في عدد من املؤسسات واملناطق.

يعد محمد رضا عارف شخصية إصالحية 
معروفة في إيران، وزادت شهرته بعد 

ترشحه في سباق االنتخابات الرئاسية في 
العام 2013 قبل أن ينسحب في مراحله 

النهائية لصالح دعم الرئيس الحالي حسن 
روحاني. ترشح عارف في االنتخابات 

التشريعية، وعرض الئحة إصالحية واحدة 
»الئحة األمل« لينجح من  وترأسها سّميت بـ

خالل اتباع هذه االستراتيجية في إيصال 
كل أعضاء قائمته ملقاعد العاصمة طهران 

الثالثني، وحل في املرتبة األولى من بني 
مرشحي هذه الدائرة.

نائب في البرملان اإليراني منذ دورتني، 
وكان عضوًا بارزًا في لجنة األمن القومي 
والسياسات الخارجية. ترشح في الئحة 

»ائتالف املحافظني« لكنه خسر مقعده عن 
 عن 

ً
العاصمة طهران. كان كوثري مسؤوال

كتيبة »محمد رسول الله 12«، والتابعة 
للحرس الثوري لستة عشر عامًا كما ترأس 

إدارة األمن التابعة لهيئة األركان اإليرانية 
املسلحة. اعتقل، في وقت سابق، بسبب 

قضية تتعلق بأراض زراعية، وأطلق سراحه 
الحقًا.

يعتبر من اإلعالميني املعروفني في البالد 
بتوجهاتهم اإلصالحية، وهو رئيس 

التحرير الحالي لصحيفة »اعتماد«. يعد من 
مؤسسي عدد من األحزاب املنضوية تحت 

اسم »التيار اإلصالحي«، وشارك املرشح 
الرئاسي اإلصالحي السابق مهدي كروبي 

في تأسيس حزب »اعتماد ملي«. اختير 
سابقًا كنائب لثالث دورات، لكنه تراجع 

 عن الساحة السياسية في 2009. عاد 
ً
قليال

في االنتخابات األخيرة كعضو في »الئحة 
األمل« وتكرر اسمه في عدد من قوائم 

االعتدال.

تبدو الساحة اإليرانية أمام 
تحّوالت داخلية عدة بعد 

انتخابات مجلس الخبراء 
واالنتخابات التشريعية، فيما 
تستعرض »العربي الجديد« 

أبرز وجوه الرابحين والخاسرين 
في االنتخابات التشريعية

 بغداد ـ أكثم سيف الدين
         عثمان المختار

محيط  إلــى  الجمعة،  اليوم  العراقين،  أنظار  تتجه 
املــنــطــقــة الــخــضــراء، وســـط الــعــاصــمــة بـــغـــداد، حيث 
من املقرر تنظيم تظاهرة حاشدة، يتقدمها أنصار 
التيار الصدري، وسط إجــراءات أمنّية مشّددة رغم 
تطمينات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن 
اليوم.  ذ 

ّ
ينف لن  الخضراء  املنطقة  باقتحام  تهديده 

العراقية   رئيس الحكومة 
ّ
أن مــوازاة ذلــك، يبدو  في 

حيدر العبادي، قد عجز عن تحقيق توافق بن الكتل 
السياسية بشأن خطته إلجــراء تغيير وزاري، مما 

دفعه إلى االستعانة بالواليات املتحدة األميركية.
أكثر  مشاركة  توقع  إلــى  التقديرات  بعض  وتــذهــب 
من ربع مليون شخص من مؤيدي الصدر وآخرين 
الــيــوم، بناء على األعــداد  مــن حلفائه فــي تظاهرات 
الــكــبــيــرة الــتــي خــرجــت األســـبـــوع املـــاضـــي، للضغط 
على حكومة حــيــدر الــعــبــادي واملــطــالــبــة بــاإلصــالح 
الشارع  ملطالب  واالستجابة  الــبــالد،  فــي  السياسي 

العراقي، بحسب وصف الصدر.  
ومنح الصدر، في الـ 12 من فبراير/شباط املاضي، 
45 يــومــا لــلــعــبــادي لتشكيل »حــكــومــة تــكــنــوقــراط«، 
ــّددًا بــاقــتــحــام املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بــعــد انــتــهــاء  ــهــ مــ
التظاهرة  فــي  نفسه  التهديد  يعيد  أن  قبل  املــهــلــة، 
فيما  املاضي،  األسبوع  فيها  التي شــارك  الحاشدة 
أرسل »تطمينات« أمس الخميس بعدم نيته توجيه 
أنصاره باقتحامها اليوم الجمعة.  وتضم املنطقة 
والبريطانية  األميركية  السفارات  مباني  الخضراء 
 عن مقرات 

ً
وعددًا من البعثات الدبلوماسية، فضال

الحكومة والبرملان ورئيس الجمهورية العراقي.
ــدر، فــــي بــــيــــان صـــــدر أمـــــس الــخــمــيــس،  ــ ــــصـ ــال الـ ــ ــ وقـ
»سأحاول الوصول إليكم على الرغم من التهديدات 
بــالــقــتــل. وإذا لـــم أتــمــكــن فــأســألــكــم الــــدعــــاء«. ووفــقــا 
ــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري جــمــلــة مــن  ــيـ ــه زعـ ــ لـــلـــبـــيـــان، وّجــ
االعتداء  »عــدم  بينها،  من  للمتظاهرين  التعليمات 
على أحــد. ولتكن التظاهرة غاضبة بصفة سلمية، 
والدخول إلى املنطقة الحمراء )الخضراء( ليس هذا 
 تنتهي 

ّ
األسبوع، وإنما بعد انتهاء املهلة. وأتمنى أال

من دون إصالح جذري«. وأكد الصدر على ضرورة 
للعراق  والالفتات  والشعارات  الهتافات  »تكون  أن 
فــقــط وأي شــخــص أو أيـــة مــجــمــوعــة تــخــالــف، فهي 
الالئقة«.  بالطرق  إبــعــادهــا  وحــاولــوا  منكم،  ليست 
في غضون ذلك، رصدت »العربي الجديد«، وصول 
وفــــود مــن أنــصــار الــتــيــار الـــصـــدري مــن محافظات 

عراقية عدة إلى بغداد. على الجهة األخرى، 
وعــلــى الــرغــم مــن تطمينات زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 

عادل األحمدي

تـــتـــواصـــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واملـــواجـــهـــات في 
تتمركز  رئيسية  أربــع جبهات  اليمن، تحديدًا على 
»الحاسمة«، وفي  فيها املعارك ويصفها مراقبون بـ
غربي  الساحلية،  والجبهة  صنعاء  شرق  مقدمتها 
الـــبـــالد، فــيــمــا بــاتــت أغــلــب تــصــريــحــات املــســؤولــن 
 تراجع 

ّ
رّجح الحسم العسكري، في ظل

ُ
الحكومين ت

كــل طرف  مــع تمّسك  السياسي،   
ّ

الــحــل عــن  الحديث 
بشروطه للمشاركة بالحوار.

الواقعة شرق العاصمة  تعتبر جبهة ِنهم، املديرية 
ــرز الــجــبــهــات اشـــتـــعـــااًل، إذ  بـــن صــنــعــاء ومـــــأرب، أبــ
»املقاومة« عن وصول  في  ميدانية  تكشف مصادر 
مزيد من التعزيزات لقوات الجيش املوالية للشرعية 
و»املــقــاومــة« إلــى جبهات املــواجــهــات مــع الحوثين 

واملوالن للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح.
ــمــثــل جبهة ِنــهــم، إحـــدى أبـــرز الــجــبــهــات املشتعلة 

ُ
ت

ــا عــلــى الــتــقــّدم املــيــدانــي  ــرًا، وال تــقــتــصــر آثـــارهـ ــيـ أخـ
لـــقـــوات الــشــرعــيــة نــحــو صـــنـــعـــاء، بـــقـــدر مـــا أن لها 
ــنــــويــــة انـــعـــكـــســـت عــلــى  ــرات ســـيـــاســـيـــة ومــــعــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
القبيلة  وتحالفاتهم  املخلوع  والرئيس  الحوثين 
لها،  التي تعّرضوا  الهزائم  بعد  بالتصدع،  املهددة 
وجــّراء عملية »شراء الــوالءات« من قبل شخصيات 

موالية للشرعية.
في املقابل، تتابع مقاتالت التحالف العربي غاراتها 
الجوية بشكل يومي في محيط صنعاء، مع تركيز 
عــلــى املـــواقـــع الــقــريــبــة مــن جــبــهــات الــقــتــال فــي ِنــهــم، 
األمر الذي استمر معه تقدم قوات الجيش الشرعية 
خسائر  وحلفاؤهم  الحوثيون  وتكّبد  و»املقاومة«، 

كبيرة في األفراد واآلليات جراء هذه الغارات.
ــتـــواصـــل املــــعــــارك فــي  ــنـــعـــاء، تـ لـــيـــس بـــعـــيـــدًا عــــن صـ
إعالن  مــأرب، بعد  الواقعة شمال  الجوف،  محافظة 
على  السيطرة  و»املقاومة«  الشرعية  الجيش  قــوات 
 

ّ
فــي ظل املحافظة،  فــي  استراتيجية  مــواقــع وجــبــال 

تقّدم متواصل بغطاء جوي من مقاتالت التحالف، 
فيما تعتبر الجوف جبهة حاسمة، بسبب مساحتها 
كــثــالــث أكــبــر املــحــافــظــات ومــوقــعــهــا الـــحـــدودي مع 

السعودية ومحافظة صعدة معقل الحوثين.
ــا، بـــاتـــت جــبــهــة حــجــة الــســاحــلــيــة املــطــلــة على  ــربـ غـ
الــبــحــر األحــمــر والــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، إحــدى 
أبـــــرز الــجــبــهــات الـــتـــي تـــزحـــف مـــن خــاللــهــا الـــقـــوات 
ــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة، إذ أعـــلـــنـــت مــــصــــادر عــســكــريــة  املـ
ــام  ــ ــى مــنــطــقــة مـــيـــدي فــــي األيـ ــ وصــــــول تـــعـــزيـــزات إلـ
العمليات في مديريات  املاضية، وتستعّد ملواصلة 
املعارك في حجة قد بدأت  الساحلية. وكانت  حجة 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املـــاضـــي، وتــســعــى من 
خاللها القوات املوالية للشرعية لفرض حصار على 
الحوثين من جهة البحر، إذ تحاصر جبهتا حجة 
والــجــوف مــعــاقــل الــحــوثــيــن فــي صــعــدة مــن الــغــرب 

الــعــراقــي، تــرتــفــع وتــيــرة االســـتـــعـــدادات األمــنــيــة في 
محيط املنطقة الخضراء. ووضعت األجهزة األمنية 
كما  العالية،  اإلسمنتية  والكتل  الشائكة،  األســـالك 
ــدأ الـــجـــنـــود املـــدجـــجـــون بـــالـــســـالح يــنــتــشــرون في  بــ
مــحــيــط 10 كــيــلــومــتــرات حــــول املــنــطــقــة، مــنــذ أمــس 

الخميس.
أو، كما  ويخشى مــن حــدوث تفجيرات واعــتــداءات 
العقيد  العراقي،  الجيش  في  الضباط  أحــد  يصفها 
ويقول  السياسية«،  »التفجيرات  بـ الساعدي،  أحمد 
اعتداء  من  »نخشى  الجديد«:  »العربي  لـ الساعدي 
إرهــــابــــي عـــلـــى املـــتـــظـــاهـــريـــن، ومـــــن تــنــفــيــذ أجـــنـــدة 
النار  وتطلق  املتظاهرين،  باختراق  تقوم  سياسية 
ذلك  فُيفّسر  املتظاهرين،  على  أو  األمــن  قــوات  على 
أو للمتظاهرين. هــذا  لــقــواتــنــا  أنـــه اســتــهــداف  عــلــى 
األمـــر، ســيــؤدي إلــى إطـــالق نــار يسقط بسببه عدد 
من الضحايا، وقد حصل ذلك في سنوات سابقة«. 
ـــهـــم ســيــقــومــون بتفتيش 

ّ
ويــشــيــر الــســاعــدي إلـــى أن

املنطقة جيدًا، »ونأمل أن تمّر التظاهرة بسالم«.
 هناك أي أمل قريب بالتوصل 

ّ
سياسيا، ال يبدو أن

الــراهــنــة، بحسب  إلـــى اتــفــاق فــي األزمــــة السياسية 
مــراقــبــن. فــقــد نــتــج عــن اجــتــمــاع الــســلــطــات الــثــالث، 
الـــتـــي ضـــّمـــت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــــؤاد مــعــصــوم، 
ورئــيــس البرملان سليم الــجــبــوري، ورئــيــس الـــوزراء 
حيدر العبادي، مساء أول من أمس )األربعاء( بيان 
العراق  وحــدة  على  يؤكد  »البروتوكولي«  بـ وصــف 
كما  الديمقراطية.   بالطرق  الخالفات   

ّ
حــل وأهمية 

ر املعطيات من داخل أروقة االجتماعات املغلقة 
ّ

تؤش
بن قــادة الكتل السياسية، إلى وجــود اتفاقات بن 
بعض كتل »التحالف الوطني« على إزاحة العبادي 
ــــه بـــات يــهــّدد مــصــالــحــهــا. كما 

ّ
مــن ســــّدة الــحــكــم، ألن

مّهد جبهة ميدي بحجة، لالنتقال 
ُ
ت والشرق، فيما 

ملحافظة الحديدة الساحلية، الحيوية.
»الـــلـــجـــنـــة  ــلـــت مــــا ُيــــعــــرف بــــ ــّمـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حـ
عتبر 

ُ
الــثــوريــة الــعــلــيــا« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، الــتــي ت

الــدولــي واألمـــم  أعــلــى سلطة لــالنــقــالبــيــن، املجتمع 
التحالف  لــقــوات  أي تحرك  عــن  املسؤولية  املــتــحــدة، 
وكالة  ونقلت  الحديدة.   ميناء  باستهداف  العربي، 
يديرها  الــتــي  بنسختها  الرسمية  اليمنية  األنــبــاء 
الحوثيون، عن مصدر »مسؤول« في »اللجنة«، قوله 
وسفن  التجارية  السفن  تلقتها  التي  »البالغات  إن 
الشحن للخروج من امليناء واالبتعاد عنه، هي خارج 
أن »استهداف  الدولية«، معتبرًا  القوانن واألعــراف 

امليناء، ُيعّد جريمة حرب«، على حد قوله. 
أما في محافظة تعز، الجبهة التي تعّج باملواجهات 
ــر، حــقــقــت »املــــقــــاومــــة« وقـــــــوات الــجــيــش  ــهــ مـــنـــذ أشــ
الشرعية أخيرًا تقدما ملحوظا في أكثر من مديرية، 
مـــع وصـــــول إمــــــــدادات بـــقـــوات تــلــقــت تـــدريـــبـــات في 

حظيت هذه االتفاقات أيضا بدعم بعض الكتل من 
خارج التحالف، ما يهّدد حكومة العبادي باالنهيار.

ومع اقتراب زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني 
إلى العراق، املقررة نهاية شهر مارس/آذار الحالي، 
شّكله من ورقة ضغط على العبادي، مقابل 

ُ
وما ست

اســتــقــواء كتل التحالف الــوطــنــي بــالــدعــم اإليــرانــي، 
ســــــارع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــطــلــب الـــدعـــم 
األميركي للسير بخطوات التغيير وتجاوز العقبات 

التي وضعت أمامه.
في هذا السياق، يشير نائب في »التحالف الوطني«، 
 »أغــلــب كــتــل التحالف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن لـــ

الوطني ُمجمعة اليوم على سحب الثقة من حكومة 
العبادي، وعرقلة التغيير الوزاري الذي يتجه إليه«، 
 »انفراد العبادي بالقرارات حرمه من تأييد 

ّ
مبّينا أن

كتل التحالف، وخلق خالفا بينهما يصعب تجاوزه 
وأوجد أزمة ثقة بن الطرفن«.

 »العبادي اضطّر أخيرًا إلى االستعانة 
ّ
ويضيف أن

ــوات الــتــغــيــيــر،  ــطـ بــالــجــانــب األمـــيـــركـــي ملـــواصـــلـــة خـ
واجتمع مع السفير األميركي في بغداد ستيوارت 
جونز، وطلب الدعم األميركي للسير بهذا االتجاه«. 
ى مساء األربــعــاء اتصااًل 

ّ
 »الــعــبــادي تلق

ّ
أن ويـــردف 

هــاتــفــّيــا مــن نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
الكتل  مع  والخالفات  التغيير  وبحث معه خطوات 

السياسية بشأنه«.
 »بـــايـــدن طــلــب مــن الــعــبــادي 

ّ
ويــلــفــت الــنــائــب إلـــى أن

الـــــوزاري، مــقــابــل حــصــولــه على  الــتــمــّســك بالتغيير 
الـــدعـــم األمـــيـــركـــي الــكــامــل حــتــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
 »بــايــدن ســيــزور الــعــراق، 

ّ
الــجــديــدة«، مــنــّوهــا إلــى أن

قــادة  اإليـــرانـــي، وسيلتقي  الــرئــيــس  زيــــارة  مستبقا 
الكتل السياسية ويضغط بهذا االتجاه«.

املناطق الجنوبية، فيما تتواصل الضربات الجوية 
بــشــكــل يــومــي، وخــصــوصــا فــي املــنــاطــق الساحلية 

كاملخا وذباب، قرب باب املندب.
وتسعى القوات الشرعية املدعومة من التحالف، إلى 
ى من املحافظات التي تقع 

ّ
فرض طوق حول ما تبق

الجبهات،  هــذه  الحوثين، من خــالل  تحت سيطرة 
وتــعــز ومحيطها جنوبا،  غــربــا،  والــحــديــدة،  حــجــة 
ومأرب والجوف شرقا وشمااًل، مع أولوية لتأثيرات 
معارك صنعاء، ملا لها من أبعاد سياسية ومعنوية.

تأتي هذه التطورات امليدانية مع اقتراب الحرب من 
إتــمــام عــامــهــا عــلــى بـــدء الــتــدخــل الــعــســكــري العربي 
 تراجع 

ّ
الذي بدأ في 26 مارس/آذار املاضي، وفي ظل

التي  السياسية  املفاوضات  استئناف  عن  الحديث 
ــجــرى 

ُ
تــرعــاهــا األمـــم املــتــحــدة، وكـــان مــن املــقــرر أن ت

جولتها الثالثة في يناير/كانون الثاني املاضي، إال 
أنها تعثرت، وتوقع املبعوث األممي اسماعيل ولد 
ستأنف خالل الشهر الحالي، وهو األمر 

ُ
الشيخ أن ت

الذي لم تظهر مؤشرات إيجابية حوله حتى اآلن.
ــــالل األشـــهـــر  كـــمـــا فـــرضـــت الــــتــــحــــّوالت املـــيـــدانـــيـــة خـ
األخــــيــــرة مــعــطــيــات رفـــعـــت مـــن ســقــف الــحــديــث عن 
ــدا أن  ــه، إذ بــ الــحــســم الــعــســكــري وتــــراجــــع اآلمــــــال بــ
الحوثين وحليفهم الرئيس املخلوع باتوا أضعف 
من أي وقت مضى، مع رفضهم القيام بخطوات جادة 
من شأنها التراجع عن االنقالب وتنفيذ القرار 2216، 

الذي تعتبره الحكومة شرطا ألي عملية سالم.

ُتمثل جبهة نِهم، إحدى 
أبرز الجبهات المشتعلة بين 

الشرعية والمليشيات

أربع جبهات حاسمة للحرب في اليمن

اختبار تظاهرات »المنطقة الخضراء« اليوم
العبادي يستعين بواشنطن... وتحركات لسحب الثقة منه

تشكل التظاهرات العراقية، المقررة اليوم، في محيط المنطقة الخضراء، 
فصًال جديدًا من الضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء العراقي
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يبدو أن تأخر المصادقة على حكومة »الوفاق« الليبية، دفع أطرافًا غربية لبدء عملياتها العسكرية في ليبيا، فيما 
عاد الحوار بين الطرفين الليبيين المتنازعين، ما قد يخلط األوراق السياسية

برلين ـ شادي عاكوم

ال تــوفــر أملــانــيــا أي وسيلة تــرى أنــهــا ممكنة 
ملحاولة وضع حّد ألزمة اللجوء التي تتفاقم، 
العربي إلى  بما في ذلــك إضافة دول املغرب 
قائمة الدول اآلمنة )أي ال يحتاج مواطنوها 
لــلــحــمــايــة(، وذلـــــك بــعــدمــا تــضــاعــفــت أعــــداد 
ــا  ــــدول بــاتــجــاه أوروبــ املــهــاجــريــن مـــن هـــذه الـ
خالل األشهر األخيرة، مّدعن أنهم مواطنون 

سوريون فّروا من الحرب في بالدهم. 

مطالب ووعود 
تــــواصــــل أملـــانـــيـــا مــــع دول املــــغــــرب الـــعـــربـــي 
األملاني،  الداخلية  بزيارة وزيــر  تــّوج  املعنية 
ــغــــرب،  ــى كــــل مــــن املــ ــ ــر إلــ ــزيـ ــيـ تــــومــــاس دي مـ
امللف  والجزائر، وتونس، أخيرًا، لوضع هذا 
املسؤولن  أمــام  وتفاصيله  تعقيداته  بكافة 
ــارة أيــضــا  ــزيـ ــــداف الـ ــن بـــن أهـ الــرســمــيــن. ومـ
إيجاد صيغة توافقية تتعهد بموجبها هذه 
الدول باستعادة مواطنيها املرفوضة طلبات 
لــجــوئــهــم، والــتــعــاون عــلــى مكافحة اإلرهـــاب 

والهجرة غير الشرعية.
 املــشــكــلــة ال تــكــمــن فــي 

ّ
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن

بعض آالف الالجئن الذين سيرّحلون على 
حــســابــهــم، إنــمــا حــجــر الـــزاويـــة فــي مــوضــوع 
الــعــربــي يبقى  املــهــاجــريــن مـــن دول املـــغـــرب 
فـــي ضــبــط الـــحـــدود الــتــي تــربــط تــلــك الــــدول 
 الــشــبــاب املــهــاجــريــن 

ّ
ــا، بــاعــتــبــار أن بــــأوروبــ

ــــالذ اآلمـــن  يـــجـــدون فـــي الـــــدول األوروبــــيــــة املـ
بـــغـــيـــة تــــأمــــن مــســتــقــبــل أفــــضــــل لــــهــــم. وهـــي 
الــقــضــيــة األســـــاس لــلــحــد مـــن تــدفــق األعــــداد 
مائة  حــوالــي  يسكنها  التي  البلدان  تلك  مــن 
مــلــيــون شــخــص، نــاهــيــك عـــن بـــلـــدان جــنــوب 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء األفــريــقــيــة. واملــطــلــوب 
هـــنـــا، مـــن الـــــدول األوروبــــيــــة وفــــي مقدمتها 
البحث عن  املــراقــبــن،  أملانيا، بحسب هــؤالء 

 مؤقت.
ّ

 استراتيجي ال عن حل
ّ

حل
ــــدت فــيــه مــعــظــم الــــدول  ــــذي أبـ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
استعدادها للتنسيق في هذا املجال، تعّهدت 
ــم ملــشــاريــع  ــد مــــن الــــدعــ ــزيــ بـــرلـــن بــتــقــديــم املــ
حــيــويــة عــــدة، ومــنــهــا الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 
االجــتــمــاعــي، وتــأمــن  الــوضــع  بغية تحسن 
الــوظــائــف والـــدخـــل الــجــيــد لــلــشــبــاب. كــمــا تم 
املوقعة  االتــفــاقــيــات  مــن  بــعــدد  العمل  تفعيل 
سابقا، علما أنه كان قد سبق لوزير التعاون 
االقتصادي األملاني، غيرد مولر، أن زار هذه 
الـــــدول، ونـــاقـــش إقـــامـــة مــشــاريــع لــلــطــاقــة في 
املـــغـــرب وتــحــســن فـــرص الــعــمــل فـــي تــونــس، 
وزيـــــــــادة فـــــرص الــتــنــمــيــة االقــــتــــصــــاديــــة فــي 
ــا مــــن قــنــاعــة  ــك انـــطـــالقـ ــ ــأتــــي ذلـ ــزائــــر. ويــ الــــجــ
 من شــأن هــذه املشاريع أن تساهم 

ّ
أملانية أن

فــي تشّبث املــواطــن املــغــاربــي فــي وطــنــه. كما 

أبصر مولود سياسي جديد النور في تونس، 
أول مــن أمـــس )األربــــعــــاء(، مــع إعـــالن محسن 
مــرزوق عن حــزب جديد، في نــدوة صحافية، 
مطلقا عليه اسم »حركة مشروع تونس«. أما 
هدف الحركة الوليدة فهو استعادة ما خسره 
الحزب األم »نــداء تونس« من قواعد وكــوادر 
ومكانة سياسية مع الحفاظ على خط تمايز 
أساسي مع النداء، وهو التسيير الديمقراطي 
رسم  في  التشاركية  على  والتعويل  للحزب، 

سياساته، بحسب املؤسسن.
عـــّول الــحــزب الــجــديــد على رمــزيــة الــتــواريــخ؛ 
فاإلعالن عن النشأة في 2 مارس/ آذار 2016 
جــــاء فـــي الـــتـــاريـــخ نــفــســه النــشــقــاق الحبيب 
بورقيبة عــن الــحــزب الــحــر الــدســتــوري الــذي 
يتزعمه عبد العزيز الثعالبي في العام 1934، 
ليمثل ذلك محطة مفصلية في تاريخ الحركة 
الوطنية ونضالها ضد االستعمار الفرنسي، 
ثـــم بـــنـــاء الــــدولــــة الــحــديــثــة بــعــد االســـتـــقـــالل. 
إضافة إلى تحديد يوم اإلعالن عن التأسيس 
الفعلي والهيئة التسييرية في 20 مارس، في 

إشارة إلى تاريخ نيل البالد االستقالل.
وبــحــســب مـــا أعــلــنــه مـــــــرزوق، خــــالل الـــنـــدوة 
الصحافية، فإن اختيار هذا التاريخ يتضمن 
إشــــارة إلـــى أن الــحــزب ســيــكــون جــامــعــا لكل 
قّوته  ويستمد  اختالفاتهم  على  التونسين 
مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ، ويــعــتــبــر نــفــســه امـــتـــدادًا 

للحركة الوطنية.
وقال مــرزوق، الذي تم تفويضه منذ انطالق 
الجديد  السياسي  املــشــاورات حــول املشروع 
التحقت  الـــذي  املــشــروع   

ّ
إن لـــه،  منسقا عــامــا 

الذين غادروا  أمام  به كتلة »الحرة«، مفتوح 
ــداء،« ولــلــراغــبــن أيـــضـــا فـــي االنــضــمــام  ــ ــنـ ــ »الـ
مـــن مـــشـــارب مــخــتــلــفــة، مــشــيــرًا إلــــى أن طلب 
للحزب،  القانوني  الترخيص  الحصول على 
ــام مـــن 20 مـــــارس، فـــي حن  ــ ســـيـــودع قــبــل أيـ
سيتم اإلعالن خالل هذا التاريخ عن القانون 
األساسي وامليثاق السياسي. وألقت التجربة 

تــطــالــب بــرلــن بــالــتــعــامــل بــصــدقــيــة أكــبــر مع 
هذه امللفات بهدف تحقيق بعض اإلنجازات، 
وتشغيل أكبر عدد ممكن من املواطنن للحّد 
 شعوب تلك 

ّ
من نسبة البطالة، خصوصا أن

البلدان فتّية.
ميركل،  أنجيال  األملانية،  املستشارة  وتــعــّول 
ــــذه اإلجــــــــــراءات لــلــتــخــفــيــف مــــن عـــبء  عـــلـــى هـ
الضغط عنها  للحّد من  الالجئن، وبالتالي 
بعدما عمد بعض املسؤولن األملان املؤيدين 
لها، إضافة إلى األحزاب اليمينية إلى انتقاد 

سياسة اللجوء التي تنتهجها.
وإضـــافـــة إلـــى املــســاعــدة االقــتــصــاديــة، يــدور 
ــــدول  الــحــديــث عـــن مــقــايــضــة بـــن أملــانــيــا والـ
ــر الــداخــلــيــة األملــانــي  املــغــاربــيــة، حــمــلــهــا وزيــ
املقترحات  مــن  العديد  تتضمن  جعبته،  فــي 
ــتـــي لــــم تــتــضــح جــمــيــعــهــا. لـــكـــن األكــــيــــد أن  الـ
ــى مــطــالــب هــذه 

ّ
ــر الــداخــلــيــة األملــانــيــة تــلــق وزيـ

مساندة  على  املــغــرب  تعويل  ومنها  الــــدول، 
ها أمام املحكمة األوروبية 

ّ
أملانيا لها في ملف

الـــتـــي أصــــــدرت فـــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
ببعض  العمل  بتجميد  يقضي  قـــرارًا   2015
املغرب  بن  عة 

ّ
املوق الزراعية  االتفاقية  بنود 

واالتــــحــــاد األوروبــــــــي عــلــى خــلــفــيــة تــصــديــر 
والــثــروة  الــزراعــيــة  املنتجات  لبعض  املــغــرب 

السمكية من منطقة الصحراء.

أوراق الضغط
ــدول املــغــاربــيــة  ويــؤكــد بــعــض املــحــلــلــن أن الــ
ــا، ومنها  ــ أوراقـــــا للضغط عــلــى أوروبــ تــمــلــك 
اإلرهـــاب  مكافحة  فــي  بالتنسيق  يتعلق  مــا 

الــســابــقــة لــقــيــادات »حــركــة مــشــروع تــونــس« 
بــظــاللــهــا عـــلـــى نــــــدوة اإلعـــــــالن عــــن انــبــعــاث 
الحزب، إذ أكد مــرزوق أن العديد مّمن كانوا 
فــي الـــنـــداء، وأســســوا مــعــا »مــشــروع تــونــس« 
يدركون أن السبيل للحفاظ على وحدتهم هو 
تفادي ارتكاب األخطاء التي عصفت بالنداء 
وأدت لتفككه، ولذلك عقد ما ُسمي »استشارة 
كما  الــبــالد،  فــي مختلف محافظات  وطنية« 
ظمت ورش عمل على اإلنترنت شارك فيها 

ُ
ن

مــا يــفــوق املــئــة وخمسن ألــفــا، أدلـــوا برأيهم 
وتصورهم للحزب الجديد وتموقعه.

وأجــمــع املتحدثون خــالل الــنــدوة مــن قيادات 
»املشروع« على ضرورة النأي بحزبهم الوليد 
عن الشخصنة واختزاله في شخص محسن 
مرزوق، معتبرين ذلك محاولة لقبر التجربة 
الجديدة. وأضاف مرزوق أن »املمارسة والقيم 
ذاتها  املشروع في حد  لتأسيس  التي دفعت 
تــرفــض اخــتــزالــه فــي شــخــص واحــــد، وأنــــه ال 
خوف من ذلك طاملا ستتوخى قيادات الحزب 

الطرق الديمقراطية في تسييره«.
وبــتــصــفــح األســــمــــاء الـــحـــاضـــرة واملــلــتــحــقــة 
بـــاملـــشـــروع، يــتــبــّن أن الـــحـــزب الـــولـــيـــد على 
شاكلة فسيفساء مؤلفة من روافــد ومشارب 
سياسية أسست سابقا »نداء تونس«، الذي 

والذي أثبتت هذه الدول أنها تمسك مفاصل 
أســاســيــة مــنــه عــلــى املــســتــوى األمـــنـــي. وفــي 
السياق، يبرز دور املغرب التي زّودت فرنسا 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــبـــاريـــة بـــعـــد اعـ ــتـــخـ بـــمـــعـــلـــومـــات اسـ
بــاريــس األخـــيـــرة. ويــقــوم املــغــرب بالتنسيق 
األمني مع دول أخرى، مثل الواليات املتحدة 
والـــدنـــمـــارك، ولــديــهــا الــكــثــيــر مــن اإلمــكــانــات، 
والـــدلـــيـــل أن مــخــابــراتــهــا تــمــّكــنــت مـــن كشف 
الــعــديــد مــن الــخــاليــا اإلرهــابــيــة. كــمــا تــشــارك 
املـــــغـــــرب املــــعــــلــــومــــات مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــــــدول 
ــن الـــخـــاليـــا على  ــة لــتــفــكــيــك عــــدد مـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
أراضــيــهــا، إضــافــة إلـــى مــلــف املــهــاجــريــن من 
الــجــزء األكبر  أفــريــقــيــا، خصوصا أن  جــنــوب 

من هؤالء يصّب في أملانيا.

»مكاسب« متوقعة
ومن املكاسب املتوقعة بن األطــراف تحريك 
االتفاقات املجّمدة منذ سنوات والتي تخضع 
 عــّمــا نــتــج من 

ً
حــالــيــا لـــدراســـة دقــيــقــة، فــضــال

زيارة وزير الداخلية األملاني من تعّهد أملاني 
بتقديم املعدات والتقنيات الالزمة للمساعدة 
فـــي تــحــديــد هـــويـــات املــواطــنــن املــغــاربــة عن 

انــفــرط عــقــده نــظــرًا لــعــدم قـــدرة هـــذه الــروافــد 
ما  في  االختالفات  وتــجــاوز  التجانس،  على 
ــق محسن مـــرزوق على ذلـــك، في 

ّ
بينها. وعــل

إن   
ً
قائال الجديد«،  »العربي  بـ خــاص  حديث 

هذه  تعايش  لضمان  يسعى  الوليد  الــحــزب 
الــروافــد على اختالفها، لذلك تم االتــفــاق مع 
سياسية  مشارب  من  )املتحّدرين  املؤسسن 
وفكرية مختلفة(، على أن تكون الديمقراطية 

طــريــق بصمة األصــبــع، والــتــي تعّهد املغرب 
يوما،   45 خــالل  الطلبات  بتلك  النظر  إعـــادة 
وتونس خالل عشرة أيام. ويأتي ذلك، بعدما 
ــة مــــن املــهــاجــريــن   األكـــثـــريـ

ّ
ــــات مــعــلــومــا أن بـ

يــقــومــون بـــإتـــالف أوراقـــهـــم الــثــبــوتــيــة، وهــي 
ــم املـــشـــاكـــل الـــتـــي تــعــتــرض أملــانــيــا  ــــدى أهــ إحـ
لتسريع عمليات الترحيل إلى دولهم، نتيجة 
غير  الالجئن  بجنسية  الـــدول  هــذه  تشكيك 

املزّودين بأوراق ثبوتية.
 77 في 

ّ
وبّينت السلطات األملانية، أخيرًا، أن

املئة من الوافدين إليها ال يملكون جوازات 
سفر صالحة. كما أن لديها بعض العوائق 
بعض   

ّ
أن ومنها  والتنظيمية،  اللوجستية 

ــــدن لـــم تــكــمــل بــعــد عــمــلــيــة أخــــذ بــصــمــات  املـ
ــي تــعــتــزم  ــتــ ــدول والــ ــن تـــلـــك الــــــ الـــالجـــئـــن مــ
تــرحــيــلــهــم. فــي املــقــابــل، ســيــتــم الـــركـــون إلــى 
وتحمل  دولهم  في  معتمدة  بيانات  قاعدة 
البصمة. كما تّم تقديم الدعم التكنولوجي 
ــا،  ــهــ ــيــ ــنــ ــــى مــــواطــ ــلـ ــ ــرف عـ ــعــ ــتــ ــلــ ــر لــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
التقنيات  ووســائــل  املكننة   

ّ
أن وخــصــوصــا 

الحديثة غير متوفرة، وذلك بهدف تسريع 
الــعــمــل عــلــى اســتــصــدار وثــائــق ســفــر بديلة 
لـــهـــم. وتــشــيــر األرقـــــــام إلــــى أنــــه لـــم يــتــم في 
الــعــام املــاضــي االعـــتـــراف ســـوى بــطــلــبــات 1 
فــي املــئــة مــن طــالــبــي الــلــجــوء مــن الــجــزائــر، 
و2,3 في املئة من املغرب، و0,2 في املئة من 
تونس. باإلضافة إلى كل ذلــك، يتم اإلعــداد 
ملذكرات تفاهم بن الدول املغاربية وأملانيا، 
العالقة ومنها ما  النقاط  لكن هناك بعض 

يتعلق بحقوق اإلنسان.

االنــتــخــاب هو  أن يكون  الفيصل، وعلى  هــي 
آلــيــة اخــتــيــار الــقــيــادات الــوحــيــد، كــمــا رفــض 
ــــزب فــي  ــــحـ ــة تـــعـــيـــن مـــمـــثـــلـــي الـ ــيــ ــاد آلــ ــمــ ــتــ اعــ
الــجــهــات )املــنــســقــون الــجــهــويــون(، ودعـــا إلى 
إلى  مشيرًا  الختيارهم،  االنتخابات  انتظار 
تجربة النداء التي قال إن »الحياة السياسية 
ما  )مــعــدومــة(،  داخلها  الديمقراطية  وآلــيــات 
»العربي  د الخصومات«. وكشف مرزوق لـ

ّ
ول

ــاق الــســيــاســي  ــثـ ــيـ ــد«، أن مــــســــودة املـ ــديــ ــجــ الــ
للمنتمن لحزب »مشروع تونس« التي تمت 
وتحويرها،  وتعديلها  بالجهات  مناقشتها 
تــتــضــمــن إعـــــــالن مــــبــــادئ الــــحــــزب الـــجـــديـــد، 
وتنكب لجنة منبثقة عنه حاليا لصياغتها، 
وسيتم اإلعالن عنها في العشرين من مارس.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد مــــــرزوق أن املــهــمــة 
الــعــاجــلــة اآلن لــحــزبــه هـــي إعــــــادة الـــتـــوازن 
الـــــســـــيـــــاســـــي فــــــــي الــــــــبــــــــالد الـــــــــــــذي وصــــفــــه 
 إنــــه »بـــدايـــة مـــن شهر 

ً
»مـــنـــخـــرم«، قـــائـــال بـــالــــ

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول وأكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
املقبلن سيرى التونسيون أن حركة مشروع 
تونس قد أعادت التوازن السياسي للبالد«، 
أنـــه »لــيــس مــن دورنــــا أن نبني حزبا  مبينا 
جــديــدًا اآلن، بــل دورنــــا هــو تــجــديــد الــحــيــاة 

السياسية في تونس«.
املــشــروع حاليا  حــزب  ينشغل مؤسسو  وال 
بحسب  السياسية،  الساحة  فــي  بتموقعهم 
»العربي الجديد«، موضحا  ما قال مرزوق لـ
أن مـــكـــانـــه عـــلـــى الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة هــو 
ــــط، فـــالـــحـــزب الـــجـــديـــد يـــأتـــي »وســــط  ــــوسـ الـ
الــيــســار«، ووســط اليمن، مــع التشديد على 

أنه ليس حزبا إيديولوجيا.
وفيما يصّر الحزب الوسطي حديث الوالدة، 
عــلــى دعـــمـــه لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة وثــقــتــه في 
عالقته   

ّ
أن وعــلــى  الــصــيــد،  الحبيب  رئيسها 

املــســتــقــبــلــيــة مـــع الــربــاعــي الــحــاكــم لـــن تــكــون 
عالقة خصومة، فإنه في الوقت نفسه يشّدد 
 هــــذه الــعــالقــة لـــن تــخــلــو مـــن الــنــقــد. 

ّ
عــلــى أن

ويــســتــثــنــي مـــن ذلـــك حــركــة »الــنــهــضــة« الــتــي 
ممارستها  ويــعــارض  الــحــزب  »سيجابهها 
ــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــى كــــانــــت تـــتـــنـــافـــى وقــ مـ
ــــي حــديــثــه  والـــــحـــــداثـــــة«. وأعـــــــــرب مـــــــــرزوق فـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن ثــقــتــه بــأنــه مثلما  لـــ
حــقــق فـــــوزًا عــلــى الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة خــالل 
االستحقاقن االنتخابين املاضين في إطار 
»نداء تونس«، سيحقق انتصارات أخرى في 

إطار »مشروع تونس«.
ويسعى الحزب الجديد إلى استقطاب وجوه 
من النظام البورقيبي ونظام الرئيس املخلوع 
بــن علي. وقــد رحــب بانضمام  العابدين  زيــن 
الــصــادق شعبان، أحــد وزراء بن علي سابقا، 
دور  لشعبان  يكون  أن  ويتوقع  صفوفه.  إلــى 
هـــام ومــرجــعــي فــي الـــحـــزب. وردا عــلــى ســؤال 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــول وجـــود شعبان في  لـــ
نظام  وجـــوه  بقية  الستقطاب  كطعم  الــحــزب 
بـــن عــلــي، قـــال شــعــبــان إنـــه جـــاء لــيــســاهــم في 
بــنــاء الــغــد ال إلعـــــادة »اآللـــــة الــســيــاســيــة« لنب 
الــولــيــد بكتلة نيابية  الــحــزب  عــلــي. ويــحــظــى 
وستمثل  لالرتفاع،  مرشحة  نائبا  بـــ27  تقّدر 

خيارات »مشروع تونس« ورؤاه في البرملان.
وليد...

تونس ـ وليد التليلي

ــواتـــــرة مــن  تــــــدل املـــعـــطـــيـــات املـــــتـــ
ــول الـــضـــربـــات الــجــويــة  لــيــبــيــا حــ
املـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة مـــــــــن »طـــــــــائـــــــــرات 
اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  مجهولة« ضد 
)داعـــــــــش(، عـــلـــى أن الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة 
البالد قد انطلقت بالفعل، ولم  الغربية في 
تعد تنتظر حكومة »الوفاق الوطني« التي 
ال تــــزال تـــواجـــه صــعــوبــات أمــــام املــصــادقــة 
عليها. يأتي ذلــك مع عــودة حــراك سياسي 
الذي  الليبي-الليبي  الحوار  استئناف  عبر 
مجلس  تشكيل  إعـــادة  البعض  منه  يتوقع 
ــاســــي جـــديـــد وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة لــيــبــيــة  رئــ
جديدة، وهو األمر الذي ال يبدو أنه يناسب 
الـــتـــحـــركـــات الــــدولــــيــــة، مــــع الــــدعــــم املــســتــمــر 
ــوفــــاق« والـــــذي كــــان آخــــره من  لــحــكــومــة »الــ
ممثل األمن العام لألمم املتحدة إلى ليبيا، 

مارتن كوبلر.
أما الضربات العسكرية على ليبيا، فأشارت 
تــقــاريــر عـــديـــدة إلـــى أنــهــا كـــان ُيــفــتــرض أن 
تبدأ خــالل شهر مـــارس/آذار الحالي، وفقا 
لــألجــنــدات الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تتوقع 
الليبية  الوطني«  »الــوفــاق  حكومة  تشكيل 
واملــصــادقــة عليها خـــالل هـــذا املـــوعـــد. غير 
أن تــلــكــؤ بــرملــان طــبــرق فــي املــصــادقــة على 
الـــحـــكـــومـــة، بـــغـــايـــة إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــقــائــد 
لبرملان طبرق خليفة حفتر  التابع  الجيش 
الســتــكــمــال ضــربــاتــه فــي بــنــغــازي، بحسب 
»العربي الجديد«، والبحث  مصادر ليبية لـ
عـــن مـــســـارات ســيــاســيــة جـــديـــدة أخـــيـــرًا بن 
عت  العوامل سرَّ طرابلس وطبرق، كل هــذه 
في نفاد صبر العواصم الغربية، التي ترى 
في تصاعد قوة تنظيم »داعش« تهديدًا لها 

ل.
ّ

وذريعة للتدخ
ــة عــــــــديــــــــدة خـــــالل  ــيــ ــبــ ــيــ وشــــــــهــــــــدت مــــــــــدن لــ
األســـبـــوعـــن األخـــيـــريـــن، تــصــاعــدًا واضــحــا 
لضربات »الطائرات املجهولة«، واستهدفت 
ــم »داعـــــــــــــش« فــي  ــيـ ــنـــظـ ـــع تـ ــ ــواقـ ــ ــا مــ ــهـ ــعـــضـ بـ
وغــرب  جــنــوب  والظهير،  السبعة  منطقتي 
ــت أخـــرى ضــربــات على 

ّ
مــديــنــة ســـرت، وشــن

ـــش« مـــكـــّون من  ــ مــوكــب تــابــع لــتــنــظــيــم »داعـ
عشر سيارات بالقرب من مدينة بني وليد 
الــواقــعــة فــي شــمــال غـــرب ليبيا، بــاإلضــافــة 
تفاصيلها.  ت 

َ
ُكشف التي  غــارة صبراتة  إلى 

ل 
ّ

التدخ حــول  املتواترة  املعلومات  وجــاءت 
أو اإلسناد العسكري الفرنسي في بنغازي، 
ليقود  مصراتة،  في  األميركي  والبريطاني 
ـــأن الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة  ــى اســتــنــتــاج بـ إلــ
مرشحة  وأنــهــا  بالفعل،  انطلقت  ليبيا  فــي 

ليبيا 
تحت النار
تدّخل غربي يتخطى عائق حكومة 

الوفاق... وخلط أوراق سياسية

تعّهدت ألمانيا للدول 
المغاربية بتقديم الدعم 

لمشاريع حيوية
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»داعــش«  املتحدة عملياتها ضد  الــواليــات 
أيضا.

وأرسلت بريطانيا إلى قاعدتها في قبرص 
ــائــــرات  ــانــــب طــ ــة، إلــــــى جــ ــيــ ــافــ طـــــائـــــرات إضــ
 ،

ً
ــادو« و»تـــايـــفـــون« املـــوجـــودة أصـــال ــورنــ »تــ

املتنوعة  البحرية  القطع  كل  إلى  باإلضافة 
الدولية قبالة  املياه  املوجودة منذ مدة في 

السواحل الليبية.
مــن جــهــة أخــــرى، ذكـــر مــوقــع »مــيــديــابــارت« 
الــهــدف األول ســيــكــون مدينة  أن  الــفــرنــســي 
ثــم تصفيتها  أواًل  لــعــزلــهــا  الــلــيــبــيــة،  ســـرت 
ــــى مـــدن  ــابــــيــــن، قـــبـــل االنـــتـــقـــال إلـ مــــن اإلرهــ
أخـــــــرى، ومـــحـــاولـــة بـــســـط شـــرعـــيـــة مــحــلــيــة 
ــن املـــديـــر  ــ  عـ

ً
ــال ــقــ ــع نــ ــ ــوقـ ــ فـــيـــهـــا. وأضـــــــــاف املـ

ــيـــة الــفــرنــســيــة  ــلـــمـــدرســـة الـــحـــربـ الـــســـابـــق لـ
الجنرال فانسان ديبورت، أن موافقة جيران 
سالحا  ستكون  الــســريــة،  أو  املعلنة  ليبيا، 
دبــلــومــاســيــا مــهــمــا فــي هـــذه الـــحـــرب. ولعل 
استهداف مدينة سرت كهدف أساسي أول، 
يــلــتــقــي مـــع جــمــلــة مـــن الـــعـــوامـــل واألســـبـــاب 
املهمة، أولها رمزية هذه املدينة في تاريخ 
ليبيا، وأهميتها االستراتيجية، ثم سهولة 
اســتــهــدافــهــا جــــوًا وبــــحــــرًا، إذ تـــأتـــي قــبــالــة 
الــقــطــع الــبــحــريــة الــغــربــيــة املــــوجــــود قــبــالــة 
السواحل الليبية. ولعل ما أشيع عن وجود 
قــــوات بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة فـــي مــصــراتــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــفــي الــرســمــي للمجلس 
الــعــســكــري فــي املــديــنــة، يلتقي مــع مــا أكــده 
بولدوك، لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
أنه »لدينا، بفضل العالقات  األميركية، من 
الـــســـابـــقـــة مــــع قــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة 
الــلــيــبــيــة، روابــــط مــع قــــادة الــجــيــش املــقــبــول 
الــشــراكــة معهم دولــيــا مــن أجـــل دعــمــهــم في 

مالحقة التهديدات اإلرهابية«.
الـــقـــوات األمــنــيــة التابعة  ويــبــدو أن نــجــاح 
ــلــــس فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــا ضــد  ــرابــ ــلـــطـــات طــ لـــسـ
ــتـــهـــداف  ــة، بـــعـــد اسـ ــراتــ ــبــ »داعــــــــــش« فــــي صــ
ز فــيــمــا يبدو 

ّ
الــديــنــة بـــغـــارات أمــيــركــيــة، عــــز

من موقع معسكر طرابلس، وتحديدًا قوات 
»فــجــر لــيــبــيــا«، كــطــرف مــحــلــي أســاســي في 
املـــعـــارك ضـــد »داعــــــش«، فـــي وقـــت تتسابق 
االعتراف  لنيل  الليبية  القوى  مختلف  فيه 
الــدولــي بــالــقــدرة على مــحــاربــة »اإلرهــــاب«. 
ــع أن يــكــون ســيــنــاريــو صــبــراتــة، هو 

َ
وُيــتــوق

العواصم  وضعته  الــذي  األمثل  السيناريو 
توجيه  أي  »داعــــش«،  مواجهة  فــي  الغربية 
برية  قــوات  تسندها  مكثفة  ضربات جوية 

محلية.
العسكرية، ظهر  التحركات  هــذه  في مقابل 
تـــحـــرك ســيــاســي اعــتــبــره الــبــعــض مـــنـــاورة 

على  الخميس،  أمس  الحرشاني،  فرحات  التونسي،  الدفاع  وزير  أعلن 
الحاملة  القوات  وشــؤون  اإلدارة  تنظيم  لجنة  لــدى  جلسة  هامش 
للسالح البرلمانية، أنه »ال داعي للخوف من تسلل إرهابيين أو اختراقهم 
كما  السيناريوهات،  لجميع  مستعدة  تونس  ألن  التونسي،  المجال 
رفعت استعداداتها إثر الغارة التي استهدفت صبراتة الليبية«. وأضاف 
الحرشاني أن »تأمين الحدود التونسية تحسن مع إرساء الساتر الترابي مع 

الجارة ليبيا، بهدف إعاقة عمليات التهريب«.

»إلى  األمــن  مجلس  كوبلر،  مارتن  ليبيا،  إلــى  األممي  المبعوث  دعــا 
في  العمل  من  ويمنعونه  الرئاسي  المجلس  يهددون  الذين  محاسبة 
»خطر  من  األربعاء،  ليل  المجلس  أمــام  إفــادة  في  وحــذر  طرابلس«. 
انقسام وانهيار ليبيا«، مشددًا على ضرورة أن »تتحمل األطراف السياسية 
الليبية مسؤولياتها من أجل المصالح العليا للشعب ووقف معاناته«. 
السياسي  االتفاق  تؤيد  الليبي  الشعب  العظمى من  »األغلبية  إن  وقال 

في البالد، وتدعم تشكيل حكومة وفاق وطني«.

كوبلر يهدد

استعداد أمني

تقرير تقرير إخباري

جديدة لاللتفاف على مسار الحل السياسي 
األممي، وضغطا على األطراف الدولية التي 
ـــعـــن على 

ّ
ســـارعـــت بــدعــمــهــا لـــلـــنـــواب املـــوق

حكومة الوفاق، إذ فــّوض برملان طبرق من 
نوابه الستئناف ما سمي  عــددًا من  جديد 
بــالــحــوار الــلــيــبــي-الــلــيــبــي الــــذي انــطــلــق في 
تونس، وتواصل في مسقط ومالطا وجمع 
بـــن الــشــقــن املــخــتــلــفــن نـــــوري بــوســهــمــن 
وعــقــيــلــة صــالــح. والــتــقــى املــجــتــمــعــون على 

مدى األيام املاضية في طرابلس.
ــارجــــي فــي  ــخــ وكــــشــــف مــــســــؤول اإلعــــــــالم الــ
»الــعــربــي  حــكــومــة طــرابــلــس خــالــد زوبـــّيـــة لـــ
الــجــديــد«، أنـــه يــجــري الــتــبــاحــث حـــول أكثر 
من نقطة ومن بينها إعادة تشكيل مجلس 
رئاسي جديد من رئيس ونائبن، وتشكيل 
حكومة ليبية مصغرة تتكّون من 15 وزيرًا، 
خــمــســة مـــن طـــبـــرق وخــمــســة مـــن طــرابــلــس 
وخـــمـــســـة يـــخـــتـــارهـــم املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــتــوج 

ُ
الـــجـــديـــد، مــعــلــنــا أن االجــتــمــاعــات ســت

بالتوقيع على هذا االتفاق.
ــار يــعــتــبــره الـــبـــعـــض غــيــر  ــذا املــــســ ــ ــكـــن هـ ولـ
واقـــعـــي خــصــوصــا مـــع الـــدفـــع الـــــذي يــلــقــاه 
املــجــلــس الــرئــاســي الــــذي تــم الــتــوافــق عليه 
ــى فــي دعــوة 

ّ
فــي الــصــخــيــرات، وهـــو مــا تــجــل

الدولي »إلى  املبعوث كوبلر، مجلس األمن 
املجلس  يهددون  الذين  ومحاسبة  التحّرك 
الرئاسي ويمنعونه من العمل في طرابلس، 
ويحولون دون عملية التحول الديمقراطي 

في البالد«.

داربي،  قاعدة  القريب من  اإليطالي،  »بيزا« 
ــائـــرات نــقــل مـــن نـــوع »ســي  يــشــهــد إقــــالع طـ
قواعد  نحو  عسكرية  مــعــدات  تحمل   »130

في أفريقيا الشمالية. 
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي تــــشــــهــــد قــــــاعــــــدة »إيــــســــتــــر« 

الفرنسية وصــول طــائــرات »كــي ســي 135« 
إطــار  فــي  جـــّوًا،  املقاتلة  الــطــائــرات  لتموين 
ــي مـــالـــي  ــ عـــمـــلـــيـــة »بـــــــارخـــــــان« املــــعــــروفــــة فـ
والــنــيــجــر والــتــشــاد ومــوريــتــانــيــا، وليبيا، 
تقود  حيث  والكاميرون،  نيجيريا،  بجوار 

اإليطالية، أمس  الخارجية  أعلنت وزارة 
رعاياها  مــن  مدنيين  أن  الخميس، 
قتال  يكونان  ربما  ليبيا،  في  اختطفا 
في تبادل إلطالق النار بمدينة صبراتة. 
مساء  أعلنت  ليبية  قـــوات  وكــانــت 
من  أنهم  يشتبه  سبعة  قتل  األربعاء 
مداهمة  فــي  ــش«  ــ »داع مقاتلي 
القوات  ونشرت  للمتشددين.  لمخبأ 
حتفهما  لقيا  غربيين  لرجلين  صــورًا 
في  الخارجية  وقالت  الهجوم.  خالل 
من  اثنين  يكونان  قد  الرجلين  إن  بيان 
بوناتي  شركة  في  موظفين  أربعة 

اختُطفوا في يوليو/تموز الماضي.

شكوك 
بمقتل إيطاليين

مرزوق: 
المشروع 
مفتوح أمام 
الذين غادروا 
»النداء« 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

املقبلة، سواء  األيــام  في  كثافة  أكثر  لتكون 
ولدت الحكومة الجديدة أو ُوئدت في املهد.

وتــلــتــقــي هـــذه االســتــنــتــاجــات مــع مــا كشفه 
قــائــد قـــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة األميركية 
فــي أفريقيا، الــجــنــرال دونــالــد بــولــدوك، عن 
ــدادات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــيــــة  ــعــ وجــــــود اســــتــ
ــل فـــي لــيــبــيــا لــكــبــح تــمــّدد 

ّ
مــيــدانــيــة لــلــتــدخ

»داعـــش«، مشيرًا إلــى أن هــذه االستعدادات 
تـــجـــري بـــمـــعـــزل عــــن حــفــتــر وتــعــتــمــد عــلــى 
عالقات سابقة مع مسؤولن في عهد نظام 

معمر القذافي.
كـــذلـــك تــكــشــف ســلــســلــة مـــقـــاالت عـــن لــيــبــيــا، 
لـــلـــكـــاتـــب اإليــــطــــالــــي مـــانـــلـــيـــو ديـــنـــوتـــشـــي، 
ــي وجـــيـــوســـيـــاســـي،  ــرافــ ــغــ ــو بــــاحــــث جــ ــ ــ وهـ
 
ً
ونــشــرتــهــا شــبــكــة فــولــتــيــر املــســتــقــلــة، نــقــال
الحكومة  أن  اإليــطــالــيــة،  »مانيفاستو«  عــن 
اإليـــطـــالـــيـــة ســمــحــت لـــلـــطـــائـــرات األمــيــركــيــة 
صقلية  في  سينيوال  قاعدة  من  باالنطالق 
جنوب إيطاليا، وهي الطريقة نفسها التي 
ــمــدت عــام 2011، حــن انطلقت طــائــرات 

ُ
اعــت

من تلك القاعدة الستهداف مقاتلي القذافي، 
بـــــــإدارة إلــكــتــرونــيــة مـــبـــاشـــرة مـــن الــجــيــش 
أن مطار  اإليطالي  الكاتب  األمــيــركــي. وأكــد 

انضم مولود جديد 
للمشهد السياسي 

التونسي بعد اإلعالن 
عن تأكيد »مشروع 

تونس«، الذي يتكون من 
شخصيات انشقت عن 
»نداء تونس« ويطرح 
نفسه بديًال تصحيحيًا

)Getty/تحاول ألمانيا الحد من تدفق الالجئين )شين غالوب

تتعدد جبهات المعارك في ليبيا من بنغازي إلى صبراتة )عبداهلل دوما/فرانس برس(
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وائل قنديل

هل انتهت »حقبة عكاشة« في فضاء 
السياسة املصرية، بإسقاط عضويته 

البرملانية، وإغالق قناته؟ هل صورة 
عكاشة الكاريكاتورية، مفترشًا 

األرض، يده على خده، هي مشهد 
النهاية في هذا الفيلم الهابط؟ عليك 
أن ترجع بالذاكرة إلى أكثر من ست 

سنوات مضت، حني ظهر محمد 
البرادعي في األفق، قائال لحسني 

مبارك: كفى، من حق مصر أن تتذوق 
كعكة التغيير. وقتها ظهرت فضائية 

توفيق عكاشة، وانطلقت تنهش 
كل من يعارض مبارك، أو يعترض 
على محاوالت توريث الحكم لنجله 

جمال مبارك من بعده. ومع تصاعد 
مطالب التغيير، بدأت تتكشف مالمح 

األجهزة الداعمة لهذه القناة، حتى 
جاءت لحظة يناير/كانون الثاني 

2011 وظهر أن »القناة العكاشية« 
ليست مشروعًا لشخص، وإنما هي 

قناة الثورة املضادة بامتياز.
كان كل »آبائنا الذين في األجهزة 

األمنية« يلقنون عكاشة كل ما 
يريدون ترويجه، من حكايات 

وفزاعات، لدغدغة الوعي وإعادة 
تشكيله، وهنا أطل املجلس العسكري 

الحاكم، جهة راعية وداعمة لهذا 
النوع من اإلعالم املدمر لخاليا 

التلقي العاقل، ليتطور األمر فيما 
بعد، وتقرر »األجهزة« طرح عكاشة، 

زعيمًا شعبيًا لجمهور الثورة 
املضادة، وتخصص له »ميدان 

العباسية« منصة لقصف »يناير« 
وثوارها. اتخذت »مليونيات« عكاشة 

بالعباسية عنوانًا ثابتًا »مليونيات 
دعم املجلس العسكري« على الرغم 

من أنه لم يكن يحضرها سوى 
عشرات من البشر، املدفوع لهم، وقد 
قلت عن واحدة من هذه »املليونيات 

البائسة« في مايو/أيار 2012: »الحظ 
األعالم املرفوعة في مليونيات تأييد 
العسكري برعاية العسكري وتحت 

إشرافه، ألوانها زاهية، أعدادها تفوق 
أعداد رافعيها، وتبدو وكأنها خارجة 
للتو من املصنع، تكاد تكون مكوية«. 

الطريف أنه في تلك الفعاليات كانت 
مركبات عسكرية تتوجه إلى امليدان 

في الصباح، لتوزع أعالمًا زاهية، تكاد 
تكون »مكوية« ثم تأتي في نهاية 

اليوم لتجمع األعالم والرايات، حتى 
تعود لتوزيعها في مناسبة مقبلة.
بوضوح أكثر: هو ظاهرة صنعها 

العسكر، وبالتحديد عبد الفتاح 
السيسي، وقد تحدث عكاشة 

كثيرًا عن لقاءاته السرية بالجنرال، 
واتفاقاتهما الخفية على ترويج 
شائعات بعينها، حتى تستقر 

به، أو 
ّ
وتثبت، ولم يحدث أن أحدًا كذ

نفى ما يقول. ومع وصول الرئيس 
محمد مرسي للحكم بدأت عملية 

»االستخدام املفرط للقوة العكاشية«، 
والح أنهم نصبوا توفيق عكاشة 

متحدثًا رسميًا ووحيدًا باسم 
مشروع الثورة املضادة. واشتغلت 

أجهزة الدولة العميقة كلها على 
تسويق عكاشة نموذجًا للوطنية 
واملهنية معًا، باعتباره واحدًا من 

مفجري »30 يونيو«. ورأينا الصحف 
والفضائيات تتسابق على استضافة 
ر 30 يونيو« وتتوسع في نشر 

ّ
»مفك

صور الجوالت التفقدية وزيارات 
»القائد« ملقارها، ومحاضراته 

للعاملني بها، حتى استقر في يقينه 
أنه من صنع »دولة عبد الفتاح 

السيسي« فحلق به الحلم إلى طلب 
رئاسة البرملان. أدرك النظام، وأقر بأن 

االستخدام األمثل لعكاشة يتجسد 
في تثبيت مفهوم جديد للوطنية يقوم 

على أن أعداء مصر هم »اإلخوان 
وثورة يناير واملقاومة الفلسطينية 

وقطر وتركيا« في مقابل »إسرائيل« 
كصديق وحليف وداعم وراع للنظام 

الجديد. ملاذا إذًا قرروا إحراق عكاشة، 
أو إخفاءه قسريًا، بشكل مؤقت، وهو 

يذهب بمشروع التطبيع واالنفتاح 
على الداعم الصهيوني إلى آفاق 

غير مسبوقة؟ القصة باختصار 
أن عكاشة رأى وعرف واطلع، أكثر 

مما يجب، على دقائق العالقة الخفية 
بني السيسي والكيان الصهيوني، 

وكشف منها أكثر من املسموح 
بكشفه، وتحدث باعتباره شريكًا 

أساسيًا للسيسي في حب إسرائيل، 
وليس مجرد وسيلة أو مرسال غرام، 
فكانت النهاية »جزاء سنمار أو جزاء 
عكاشة«... على أن هذا ليس الفصل 

األخير في الرواية العكاشية.

كيف تصنع عكاشة 
ثم تحطمه

مرور
الكرام



مدير مكتب السيسي خطط والبرلمان نفذ

هكذا أدار النظام مسلسل اإلطاحة بعكاشة

دبلوماسيون يحذرون من أبو الغيط
انحيازه يعزز مخاطر ترشيحه ألمانة الجامعة العربية

السيسي طلب أن 
يكون إسقاط عكاشة 

بعيدًا عنه

اشتهر أبو الغيط 
بدعمه لالحتالل على 

حساب فلسطين

القاهرة ـ العربي الجديد

مــصــدر ســيــاســي مصري  يكشف 
ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ ـــ »الـــــعـــــربـــــي الـ ــ ــ بـــــــــــارز، ل
كـــوالـــيـــس بـــعـــض مــــا يــــجــــري فــي 
ــقــــرار املــــصــــري، خــصــوصــا  دوائــــــر صــنــاعــة الــ
إلى  عــكــاشــة، الفــتــا  بالنائب توفيق  اإلطــاحــة 
أن الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، مــديــر مــكــتــب رئيس 
الــذي  هــو  السيسي،  عبدالفتاح  الجمهورية 
لـــيـــس مــن  بـــعـــكـــاشـــة،  أدار مـــعـــركـــة اإلطــــاحــــة 
الــبــرملــان فــقــط، ولــكــن مــن الــحــيــاة السياسية 
بشكل عــام. ويوضح املصدر أن كل ما جرى، 
له  كـــان ُمخططا  املــاضــيــة،  القليلة  األيــــام  فــي 
بــإحــكــام مــن ِقــبــل كــامــل، الـــذي أعــطــى الــضــوء 
لعكاشة  بالسماح  سيادية  ألجهزة  األخضر 
بــلــقــاء الــســفــيــر اإلســـرائـــيـــلـــي، لــيــتــم بــعــد ذلــك 
مـــديـــر مكتب  أذرع  عــبــر  إعــامــيــا  مــهــاجــمــتــه 
الرئيس في اإلعام. ويقول املصدر إنه »كانت 
مرحلة  خــال  عكاشة  تستخدم  أجهزة  هناك 
حكم اإلخـــوان املسلمني، إال أنــه تــصــّور بذلك 
أنــه أكبر مــن هــذه األجــهــزة وأنــهــم ال يقدرون 
عـــلـــيـــه«. ويـــتـــابـــع: »عـــكـــاشـــة حـــــاول أن يلعب 
لــعــبــة كــبــيــرة مـــع عــبــاس كـــامـــل، عــنــدمــا خــرج 
فــي وســائــل اإلعـــام الشهر املــاضــي وهاجمه 
بشدة، وقال عانية إنه هو من يدير اإلعام، 
وإنــــــه ســـيـــكـــون ســبــبــا فــــي إفــــشــــال )الـــرئـــيـــس 
التي  للدرجة  السيسي،  عبدالفتاح(  املصري 
دفــعــتــه إلــــى املــطــالــبــة بــانــتــخــابــات رئــاســيــة 
ــزاز رئــيــس الــجــمــهــوريــة ليطيح  ــتـ مــبــكــرة البـ

برجله املقرب عباس كامل«.
ويوضح املصدر أن »عباس كامل أدار بنفسه 
الــرئــيــس  بــعــكــاشــة، إال أن  ــة  ــاحــ مــعــركــة اإلطــ
الــســيــســي طــلــب أن يـــكـــون ذلــــك بــعــيــدًا عــنــه، 
فُعقدت النية على التخلص من عكاشة خال 
جولة السيسي الخارجية في اليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، وكـــذلـــك أيــضــا فـــي غــيــاب عــبــاس 

كامل عن مصر بصحبة السيسي«.
مع  الــســيــاســي،  املــصــدر  معلومات  وتتطابق 
مــا يكشفه مصدر آخــر فــي الــبــرملــان املصري، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن »الــتــحــالــف الــذي 
سيف  سامح  املنتظر،  األغلبية  زعيم  يــقــوده 
اليزل، تحت اسم »دعم مصر«، تلقى تعليمات 
بــــضــــرورة اإلطــــاحــــة بــعــكــاشــة مـــن تــحــت قبة 
الــــبــــرملــــان، تـــمـــهـــيـــدًا لـــســـجـــنـــه، بـــعـــد هــجــومــه 
املتواصل منذ فترة على سياسات السيسي، 

ــره )غــــدًا(  ــكـ عــضــويــة عـــكـــاشـــة، جــــاء فــيــهــا: »بـ
قــراءة الفاتحة على عكاشة... رجاء الحضور 
مبكرًا«. وهو ما سبقه مطالبة رئيس البرملان، 

عــلــي عــبــد الـــعـــال، لــجــمــيــع الـــنـــواب بــحــضــور 
للغاية«،  هــام  أمــر  »ملناقشة  األربــعــاء  جلسة 
ــاط، أو  ــ ــقـ ــ ــّدم نــــــواب بــطــلــب اإلسـ ــقـ ــتـ قـــبـــل أن يـ
إدراجه على جدول األعمال. ويقول املصدر إن 
إنذار  ما فعله االئتاف، جاء لتوجيه رسالة 
ألي صوت معارض، حتى وإن كان محسوبا 
»سهل«،  العضوية  إسقاط  بــأن  النظام،  على 
ــب ســــوى حــشــد أعـــضـــاء املــجــلــس، 

ّ
وال يــتــطــل

بعدما تعّمد رئيس البرملان مخالفة الدستور 
والئحة املجلس، في سيناريو ُمعّد له سلفا، 
وأخـــذ رفــض الــنــواب بتصويت بــرفــع األيــدي 
التي  عكاشة،  مــع  التحقيق  لجنة  عقوبة  فــي 
أوصت بحرمانه من الجلسات لدور االنعقاد 
الحالي، ثم أعلن البدء مباشرة في التصويت 
على إسقاطه. وتنص املادة 110 من الدستور 
ــقــــاط عـــضـــويـــة أحـــد  ــوز إســ ــجـ ــه »ال يـ ــ عـــلـــى أنـ
األعــضــاء إال إذا فقد الثقة واالعــتــبــار، أو فقد 
ـــخـــب على 

ُ
أحــــد شـــــروط الــعــضــويــة الـــتـــي انـــت

أساسها، أو أخل بواجباتها«، وهو ما فسرته 
ــأن إســقــاط  ــــادة 345 مـــن الئــحــة املــجــلــس، بـ املـ
العضوية »إهانة العضو لرئيس الجمهورية، 
البرملانية،  أجهزته  أحد  أو  املجلس  إهانة  أو 
أو استخدام العنف داخــل حــرم املجلس ضد 
رئــيــس املــجــلــس أو رئــيــس الــحــكــومــة أو أحــد 

أعضائها أو أحد أعضاء املجلس«.
ولم يرتكب عكاشة أحد األفعال السابقة، بل 
ُعــوقــب عــلــى اســتــقــبــالــه الــســفــيــر اإلســرائــيــلــي 

فــي الــقــاهــرة، حاييم كــوريــن، فــي الــوقــت الــذي 
شدد فيه عبد العال، عدة مــرات خال جلسة 
األربــــعــــاء، عــلــى الـــتـــزام املــجــلــس بــاالتــفــاقــات 
واملـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، وعــلــى رأســهــا »كــامــب 
ــنـــواب بــعــدم اإلســــــاءة أو  ديـــفـــيـــد«، مــطــالــبــا الـ

التعرض للكيان الصهيوني تحت القبة.
ــر« قــــد مـــارســـت  ــانــــت قــــيــــادات »دعــــــم مـــصـ وكــ
ــى نـــــــــــواب مــــعــــتــــرضــــني عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ ضـ
اإلجراءات غير القانونية، للعدول عن قرارهم 
بــــعــــدم الـــتـــصـــويـــت، حـــتـــى يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب 
الـــدســـتـــوري املـــقـــرر بــأغــلــبــيــة ثــلــثــي األعــضــاء 
إلسقاط العضوية، ودخل النواب القاعة بعد 
خروجهم، بعد وعدهم باتخاذ إجراء مماثل 
مــع آخــريــن، إذا زادت تــجــاوزاتــهــم، واإلشـــارة 
باالسم في هذا السياق إلى مرتضى منصور.

وسبق جلسة إسقاط عضوية عكاشة، هجوم 
شـــرس عــلــيــه مـــن إعــامــيــني مــحــســوبــني على 
مقدمتهم خالد صاح،  الحالي، وفي  النظام 
ــقـــاط عــضــويــة  ــعـــة إلسـ ــــذي شـــن حــمــلــة واسـ الـ
عبر فضائية  التطبيع«،  بـــ«نــائــب  مــا وصــفــه 
»الـــنـــهـــار«، ومــوقــعــيــه اإللــكــتــرونــيــني »الـــيـــوم 
قرار  أن  ما يؤكد  السابع«، و«برملاني«، وهــو 
اإلســـقـــاط جـــاء بــأمــر مــن الــجــهــات الــســيــاديــة، 

تلقفته األذرع اإلعامية.
وُعـــــــــــرف عــــــن عــــكــــاشــــة قـــــربـــــه مــــــن األجـــــهـــــزة 
املرحلة  فترة  خــال  خصوصا  االستخبارية، 
االنــتــقــالــيــة األولـــــى، وعــهــد الــرئــيــس املــعــزول 
محمد مــرســي، وكـــان يعلن ذلــك صــراحــة من 
إقصائه عن  أنــه شعر بتعمد  إال  دون خجل، 
ــه قــّدم  املــشــهــد لــصــالــح آخـــريـــن، فــيــمــا يـــرى أنـ
تضحيات للنظام أكثر منهم، ما جعله يشعر 
ــه تــحــت قبة  ــ بــالــغــضــب، وظـــهـــر ذلــــك فـــي أدائــ
الــبــرملــان. وُســجــن عــكــاشــة ملـــدة أســبــوع، على 
خلفية حــكــم صــــادر بــحــقــه قــبــل االنــتــخــابــات 
األخيرة، في ما بدا تحذيرا له من النظام الذي 
عّول على جماهيرية عكاشة في وقت سابق، 
وقدرته على إقناع وحشد البسطاء، ونزولهم 
الــشــارع إلســقــاط مــرســي، والــعــودة بالعسكر 

إلى ُسدة الحكم.
مــن جــهــة ثــانــيــة،  يكشف املــصــدر السياسي 
نــفــســه لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« عــن فــصــل جديد 
فــي الــعــاقــة املــتــوتــرة بــني الــســيــســي ورئــيــس 
أركــان حرب القوات املسلحة السابق، الفريق 
سامي عنان، مؤكدًا أن أجهزة سيادية علمت 
واتصاالت  أخيرًا  لعنان  سياسية  بتحركات 
بينه وبــني الــفــريــق أحــمــد شفيق الــهــارب في 
اإلمــارات. ويوضح أن »السيسي قام بإيصال 
ــــادات املــجــلــس  ــيـ ــ ــة لـــعـــنـــان عـــبـــر أحـــــد قـ ــالــ رســ
الــعــســكــري الــحــالــيــني، والـــذيـــن مـــا زالــــت لهم 
اتــصــاالت بــرئــيــس األركــــان الــســابــق، مفادها 
أال يحاول االقتراب من املشهد السياسي في 
الوقت الراهن حتى ال يثير غضب السيسي، 
لن يقدر على  أمــام تبعات  وبالتالي سيكون 
تحمل قوتها«. ويشير إلى أنه »خال جنازة 
الشقيق األكبر لعنان، مطلع األسبوع الحالي، 
ــا يــمــر بـــه الـــرجـــل فـــي عــاقــتــه  ــا مـ ــدا واضـــحـ بــ
بــالــنــظــام الـــحـــالـــي، إذ لـــم يــظــهــر أي مــســؤول 
رسمي خال الجنازة التي شّيعها عدد قليل 
من األفــراد، كما أنه خال مراسم العزاء التي 
جــرت، في مساء اليوم ذاتــه، لم يظهر أي من 
أو  الرسميني  املــســؤولــني  أو  الجيش  قــيــادات 

السياسيني في الدولة«.

ودعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو 
ــا فـــي كــلــمــات الـــنـــواب خــال  مـــا ظــهــر واضـــحـ
جلسة إسقاطه«، مع تأكيد املصدر البرملاني، 
أنـــه كـــان يمكن الــتــغــاضــي عــن دعـــوة عكاشة 
النــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة، لــكــن مــا لــم يكن 
باإلمكان تمريره، هو فضح دور رئيس وزراء 
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
فــي الــتــرويــج لنظام االنــقــاب فــي مصر لدى 

الواليات املتحدة والغرب.
ويــشــيــر إلـــى أن قــيــادات »دعـــم مــصــر« بعثوا 
برسائل نصية ألعضاء االئتاف ليلة إسقاط 
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ال يــزال الجدل حول ترشيح النظام املصري 
أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط ملـــنـــصـــب األمــــــــني الـــعـــام 
ــر، إذ  لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة يــتــفــاعــل فــــي مـــصـ
يــنــتــقــد عــــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــني املــصــريــني، 
ــيــــرًا، اخـــتـــيـــار هــــذه الــشــخــصــيــة املــعــروفــة  أخــ
اإلسرائيلي  االحتال  عن  املدافعة  بمواقفها 
وعــدم االكــتــراث في توجيه البوصلة للدفاع 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــؤكــديــن أنــــه ال 
العمل  لقيادة  الكافية  املــؤهــات  لديه  توجد 
التي  السنوات  مــن  الــرغــم  الجامعة، على  فــي 
قضاها سفيرًا ملصر في عدد من دول العالم.

ويـــؤكـــد مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املــصــري 
 »أبـــو 

ّ
األســـبـــق، الــســفــيــر إبــراهــيــم يـــســـري، أن

الــغــيــط لــيــس الــشــخــص املــنــاســب فـــي املــكــان 
املـــنـــاســـب. ُمــنــيــت مــصــر بــكــثــيــر مـــن األزمــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي عــــهــــده عـــنـــدمـــا كـــــان وزيـــــرًا 
لــلــخــارجــيــة املـــصـــريـــة. وال يــخــفــى عــلــى أحــد 
مــوقــف أبـــو الــغــيــط مـــن حــركــة حـــمـــاس؛ فهو 
صــاحــب الــتــصــريــح الــشــهــيــر الــخــاص بقيام 
مــصــر بــقــطــع رجـــل أي أحـــد يـــحـــاول اقــتــحــام 
»العربي  الحدود«. ويشير يسري في حديث لـ
الجديد«، إلى أن الجامعة العربية في املرحلة 
ــــن يـــعـــيـــد صــيــاغــة  ــتــــاج إلــــــى مـ املـــقـــبـــلـــة »تــــحــ
أدوات  وتطوير  وبناء مؤسساتها،  نظامها، 
ووسائل العمل فيها، واسترداد ثقة الشعوب 

قد األمل بنتائجها«.
ُ
بها بعدما ف

ويرجح السفير املصري أن يواجه أبو الغيط 
الكثير من النقد واللوم من قبل الدول العربية 
فـــي حــــال تــولــيــه املــنــصــب. كــمــا أن الــجــامــعــة 
ستشهد كثيرًا من األزمات في عهده«، مؤكدًا 
ــنــــاك رفـــضـــا عـــربـــيـــا مــكــتــومــا لــتــولــيــه  أن »هــ
املقبلة«.  األيــــام  ربــمــا ينفجر خـــال  املــنــصــب 
 »أبو الغيط الذي تجاوز الـ77 

ّ
ويلفت إلى أن

عاما ال يمكنه أن يكون األمني العام للجامعة 

الــتــي تعمل ملــدة أكــثــر مــن 20 ســاعــة يوميا«، 
على حّد تعبيره. 

 »هــنــاك غضبا شعبيا في 
ّ
ويــؤكــد يــســري أن

مصر من احتمال عودة أبو الغيط إلى الحياة 
السياسية مرة أخــرى بعد إبعاده من وزارة 
قيام  بعد   2011 آذار  مـــارس/  فــي  الخارجية 
ثورة 25 يناير«، موضحا أن »تصريحات أبو 
الرئيس  بــإنــجــازات  فيها  يشيد  التي  الغيط 
غير  السيسي،  الفتاح  عبد  الحالي،  املصري 
ــــه مــنــقــذ مــصــر، 

ّ
املــنــطــقــيــة، الــتــي قـــال فــيــهــا إن

تؤكد أنه ال يصلح للمنصب«.
ــر الــخــارجــيــة  مـــن جــهــتــه، يـــرى مــســاعــد وزيــ
األسبق، أحمد أبو الخير، أن »احتكار مصر 
ملنصب األمني العام للجامعة العربية ليس 
حقا إنما هو »ُعْرف« غير مثبت أو مكتوب 
فــي مــيــثــاق الــجــامــعــة. ويــضــيــف أبـــو الخير 
ه »إذا كان هناك عرف 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ــأن يــكــون مــصــريــا لــكــون الــجــامــعــة تــوجــد  بـ
في القاهرة فا بد أن يكون من يتولى هذا 

مستقلة،  فكر، وشخصية  املنصب صاحب 
ــه حــــضــــوره فــــي األوســـــــاط  ــ ــة، ولــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ومـ
ــدرات خــاصــة في  ــ اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وقــ
ضبط إيقاع العمل العربي الشائك بحيادية 
املرحلة   

ّ
أن ذاتـــه  السياسي  ويــؤكــد  وقــــوة«. 

املـــقـــبـــلـــة »تـــتـــطـــلـــب قــــــــدرات خــــاصــــة لــأمــني 
املتغّيرات  ظــل  فــي  العربية  للجامعة  الــعــام 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا دول 
العربية  »الجامعة  أن  إلى  املنطقة«، مشيرًا 
تـــراجـــع دورهـــــا بــشــكــل كــبــيــر خــــال الــفــتــرة 

 عـــدم قــدرتــهــا 
ّ

املــاضــيــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل
عــلــى حـــل الــقــضــايــا الــعــربــيــة الــتــي هـــي من 
الخير  أبـــو  ويستشهد  اهــتــمــامــهــا«.  صــلــب 
ــــه »ال تــوجــد لــدى 

ّ
 إن

ً
بــبــعــض األدلــــــة، قـــائـــا

الــجــامــعــة مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، وال ســيــاســة 
دفــاع مشتركة، وال مواقف مــوّحــدة في ظل 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــطــلــقــهــا قــــوى إقــلــيــمــيــة 
ودولية ضد كيان األمة العربية، إضافة إلى 
الــعــربــي مــن تمزيق  لــه الجسم  مــا يتعرض 
وتقسيم على غرار العراق وسورية«. ويرى 
املحتمل  »املرشح   

ّ
أن املصري  الدبلوماسي 

 املشاكل 
ّ

لتولي هذا املنصب ال يستطيع حل
الــتــي تـــواجـــه الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــي هي 
جسد األمة العربية، بسبب كبر سنه، وعدم 
 املشاكل الداخلية 

ّ
حنكته السياسية في حل

والخارجية«، مشّددًا على أن »األمــني العام 
يحمل  أن  بــد  ال  العربية  للجامعة  الــجــديــد 
العربية«،  الــشــعــوب  تلمسها  جــديــدة  خطة 

على حّد قوله.
بـــــــــدوره، يـــصـــف مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األسبق، عزت سعد، الجامعة العربية بأنها 
 دورهــا »اقتصر 

ّ
»جسد با روح«، مــؤّكــدًا أن

ــدار الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات، وال  ــ عــلــى إصـ
أن تتغّير سياستها. وهــذا لن يحدث إال  بد 
بتغيير سياسة األمني العام«. ويقترح سعد 
املختلفة  العربية  الكفاءات  أمــام  الباب  »فتح 

للتنافس على املنصب«. 
ــلـــي  ــان الـــداخـ ــيــ ــكــ  »الــ

ّ
ــى أن ــ ــيـــر ســـعـــد إلــ ويـــشـ

تــام وال يستطيع  انهيار  في حالة  للجامعة 
هذا  ترميم  املتواضعة  بإمكاناته  الغيط  أبو 
إلــى خبير في الشؤون  الــذي يحتاج  الجسم 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، النــتــشــال هــذه 
الثقة بها وبقدراتها على  املؤسسة، وإعــادة 
ــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة،  الـــحـــركـــة والــتــعــبــيــر عـ
ــة  ــهـ ــمـــواجـ ــح األمـــــــــة بـ ــالــ ــن مــــصــ ــ والـــــــدفـــــــاع عــ

االستهدافات الخارجية من قوى إقليمية«.

يقول المصدر السياسي لـ»العربي الجديد« إن موضوع الخالف بين عبد 
يكرهه  فالسيسي  شخصية،  أبعاد  »له  عنان  وسامي  السيسي  الفتاح 
بشدة، نظرًا ألن عنان حينما كان رئيسًا ألركان حرب الجيش المصري بينما 
السيسي رئيسًا لالستخبارات الحربية، كان عنان يتعّمد إهانته وتهميشه، 
بسبب قربه من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي«. ويؤكد 

المصدر أن طنطاوي مشارك بقوة في صناعة القرار إلى اليوم.

يؤكد مساعد وزير الخارجية األسبق، عزت سعد، أن »األمين العام الجديد 
تواجه  التي  التحديات  صعيد  على  ثقيل  إرث  ينتظره  للجامعة  الثامن 
إلى  العربية  الدول  من  العديد  في  الصراعات  اشتعال  جراء  الجامعة 
جانب انتشار اإلرهاب والتدخالت الخارجية«. ويضاف إلى ذلك، وفقًا له، 
أنه »في جهاز األمانة العامة ذاته ال يخفي العاملون فيه امتعاضهم 
مّما لحق به من أضرار ضخمة على مدى السنوات الخمس الماضية، 

دفع ببعضهم إلى التفكير في االستقالة«.

خالف السيسي وعنان

صعوبات داخلية

علمت »العربي الجديد« 
أن اللواء عباس كامل، 

مدير مكتب الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي، هو من أدار 
معركة اإلطاحة بالنائب 

توفيق عكاشة، بعدما 
خرج األخير في وسائل 

اإلعالم، الشهر الماضي، 
وهاجم كامل بشدة

»دعم مصر« تلقى تعليمات بضرورة اإلطاحة بعكاشة )العربي الجديد(

■  مشكلة #توفيق_عكاشة 
إنه كان فاكر نفسه بيتعامل 

مع نظام #حسني_مبارك

■  توفيق عكاشة عمل أكثر 
من كدة أيام مبارك ومحدش 

ملسه وكان عضو بالبرملان، 
وكان بيشتم الوزراء 

ورئيسهم كمان على القناة 
ولم تغلق

■  كالعادة ينشغل األطفال 
باألراجوز وال يلقون بااًل 

باليد التي تحركه

■  توفيق عكاشة بعد 
إسقاط عضويته من مجلس 

النواب املصري للنائبة 
مليس جابر: أنا بستغيث 

بيكي

■  إسقاط عضوية توفيق 
عكاشة من البرملان، يطرح 
تساؤالت من نوع: ملاذا لم 

يحاسب أحد اآلخرين؟

■  توفيق عكاشة مستغرب 
إزاي النظام »باعه« 

بالسهولة دي. يا راجل إفهم 
.. إذا كان انت »بيعت نفسك« 

ليهم، هم مش »هيبيعوك«؟

■  رغم أن عكاشة واجهة 
غير مشرفة كعضو بمجلس 

النواب إال أن عزله من 
البرملان غير دستوري
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اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

قررت مصارف يمنية تسريح العشرات من موظفيها 
بفعل الــركــود الـــذي يعانيه الــقــطــاع فــي ظــل الــظــروف 
ــــدى املـــودعـــني  ــرفـــع درجـــــــات الــــحــــذر لـ ــتـــي تـ األمـــنـــيـــة الـ
 عـــن تــعــثــر الــنــشــاطــات 

ً
فـــي الـــجـــهـــاز املـــصـــرفـــي، فـــضـــا

االقتصادية، ما عطل عمليات اإلقراض.
»العربي الجديد«، إن البنك  وقالت مصادر مصرفية لـ
التجاري اليمني )خاص( قرر تسريح عشرات املوظفني 
ابــتــداء من مطلع مــــارس/آذار الــجــاري بسبب املشاكل 
الــتــي يــمــر بــهــا الــقــطــاع املــصــرفــي وأزمــــة شــح الــــدوالر 

وتوقف الحركة املصرفية خاصة في جانب الودائع.
وقال أحد موظفي البنك لـ »العربي الجديد«: »أبلغتنا 
إدارة الــبــنــك بــتــســريــح مــجــمــوعــة مــن املــوظــفــني بشكل 
مفاجئ وبــدون سابق إنــذار أو إشعار وبــدون صرف 
مــســتــحــقــات نـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة«. وأوضـــــــح املــــوظــــف أن 
الحرب  املوظف بظروف  بــررت تسريح  املصرف  إدارة 
وتـــوقـــف الــعــمــل بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، وأنـــهـــا طــلــبــت من 
املــصــرف. وقال  الــذي يمر به  الظرف  املوظفني بتقدير 
ــــاص(، إن  مــوظــفــون فــي الــبــنــك اإلســـامـــي للتنمية )خـ
التي  األوضــــاع  نتيجة  الــعــشــرات  البنك ســرحــت  إدارة 
يمر بها القطاع املصرفي، والتي تفاقمت بسبب أزمة 

ــــدوالر وتـــهـــاوي الـــريـــال الــيــمــنــي أمـــام ســلــة العمات  الـ
األجنبية. وأوضح مصرفيون، أن العمل املصرفي في 
البنوك يكاد يكون شبه متوقف، وأن حركة اإليداعات 
مــتــوقــفــة تــمــامــا. ويــقــتــصــر عــمــل الــبــنــوك حــالــيــا على 
تــقــديــم خـــدمـــات الــســحــب لــلــعــمــاء وبــمــبــالــغ صــغــيــرة، 
الخبير املصرفي أحمد شماخ،  وفق مصرفيني. وقــال 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــراجــع إقــبــال املــواطــنــني على 
التعامل املصرفي سيؤدي إلى إغاق البنوك، مؤكدًا أن 
عددًا كبيرًا من شركات ومحال الصرافة أغلقت بسبب 
الــتــدهــور األمــنــي فــي الــبــاد. وتــوقــع الخبير املصرفي 
عبد الكريم العواضي في تصريح لـ »العربي الجديد«، 

التي تمر بها  البنوك نتيجة األوضـــاع  إفــاس بعض 
الباد، باإلضافة إلى تعثر املقترضني عن السداد.

ومــحــدودًا،  صغيرًا  اليمن  فــي  املصرفي  القطاع  ويعد 
حيث يضم 18 مصرفا موزعة بني 8 مصارف محلية 
مــصــارف محلية  فــرعــا، وخمسة   179 تمتلك  تــجــاريــة 
إسامية تقدم خدماتها عبر نحو 50 فرعا، إضافة إلى 
تــم إغاقها فــي وقت  فـــروع لخمسة مــصــارف أجنبية 
ســابــق. وقــالــت الــنــشــرة الـــدوريـــة »مــيــيــد« املتخصصة 
في مجال األعمال، في عددها الصادر نهاية أكتوبر/

فــقــط  الــيــمــنــيــني  مــــن   %6 إن  املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
يمتلكون حسابات بنكية.

مصارف اليمن تسرح موظفيها

مصطفى عبد السالم

طرح القرار الخليجي تصنيف 
»حزب الله« اللبناني جماعة 

إرهابية، وقبله قرار السعودية 
وقف مساعدات للجيش وقوى 
األمن الداخلي بقيمة 4 مليارات 
 مهمًا داخل القطاع 

ً
دوالر سؤاال

االقتصادي اللبناني وهو: ما 
الخطوة التالية، هل ستقدم 

السعودية، ومعها الخليج، على 
سحب ودائعها من مصرف لبنان 

والقطاع املصرفي، وهل يمكن 
أن تتوسع الدائرة لتشمل سحب 

االستثمارات الخليجية التي تمثل 
عصب االقتصاد اللبناني.

بل إن السؤال األهم هو عن إمكانية 
ترحيل الخليج اللبنانيني العاملني 

على أراضيها، أو على األقل ترحيل 
األشخاص الذين لهم عالقة بحزب 

الله، وهو ما سيؤثر على حجم 
التحويالت الخارجية للبنان والتي 

تمثل نسبة مهمة من تحويالت 
املغتربني.

بداية ال توجد أرقام رسمية 
حول قيمة الودائع الخليجية لدى 
املصارف اللبنانية، وبالتالي فإن 

التقديرات متباينة، فالبعض 
يشير إلى أنها تتراوح ما بني 5 

و6 مليارات دوالر من أصل ودائع 
تتجاوز 150 مليار دوالر.

ويقدر آخرون حجم الودائع 
السعودية الرسمية املعلن عنها 

بنحو ملياري دوالر، منها مليار 
دوالر أودعتها اململكة لدى مصرف 

لبنان عام 1997، ومليار آخر تم 
إيداعها بعد العدوان اإلسرائيلي 

على لبنان في يوليو/تموز 2006، 
في حني تخفض تقديرات لبنانية 

رقم الودائع الخليجية لدى مصرف 
لبنان إلى حوالى 860 مليون دوالر، 

منها وديعة سعودية بقيمة 300 
مليون دوالر. 

وبغض النظر عن تناقض األرقام، 
فإن هذه الودائع وجهتها دول 

الخليج في مرحلة ما لدعم لبنان 
ومساندة احتياطياته األجنبية 

ودعم استقرار العملة التي شهدت 
استقرارًا ملحوظًا في السنوات 

األخيرة عقب فترة من املضاربات 
املحمومة على الليرة خاصة في 

أوقات القالقل. 
ونعود للسؤال املطروح داخل لبنان 

وهو عن الخطوات املقبلة املتوقعة 
في ظل التصعيد الخليجي ضد 

حزب الله.
كل السيناريوهات مفتوحة، لكن 

تستبعد ردود فعل اقتصادية 
عنيفة من الخليج تجاه لبنان 

ألسباب منها:
- أنه رغم تراجع االستثمارات 

الخليجية في لبنان خالل السنوات 
األخيرة إال أنه تظل لها استثمارات 

تقدر بمليارات الدوالرات خاصة 
في قطاعات املصارف والفنادق 

والعقارات والتأمني، وبالتالي يجب 
الحرص عليها وعدم اتخاذ قرارات 

تلحق هزة في االقتصاد اللبناني 
وعملته.

- أنه في حال سحب الودائع فإن 
تأثيرات الخطوة ستكون نفسية 
وربما غير مؤثرة في ظل توافر 

احتياطي لدى مصرف لبنان يزيد 
عن 40 مليار دوالر، إضافة لودائع 
لدى املصارف تزيد عن 150 مليار 

دوالر.

لبنان والعقوبات 
الخليجية

البرازيل: تعويضات لضحايا سد النفايات
ــعــت الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة اتــفــاقــا مــع شــركــة »ســامــاركــو«، 

ّ
وق

مالكة سد النفايات املنجمية الذي انهار نهاية العام املاضي، 
تدفع بموجبه الشركة مبلغا بقيمة 6.1 مليارات دوالر، قابلة 
للزيادة، لتعويض األضرار االجتماعية والبيئية الناجمة عن 

البرازيل  رئيسة  وقــالــت  شخصا.   19 فيها  تل 
ُ
ق التي  الكارثة 

ديلما روسيف لدى توقيع االتفاق في برازيليا: »في غضون 
املأساة، نرحب بهذا االتفاق كآلية  أربعة أشهر على  أقل من 
لتعويض الــســكــان عــن األضــــرار الــتــي لحقت بــهــم وإلصـــاح 

على  االتــفــاق  تطبيق  ويمتد  بالبيئة«.  لحقت  التي  األضـــرار 
مــدى 15 عــامــا. وكـــان ســد لنفايات مناجم ســامــاركــو للفحم 
الحجري انهار في 5 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، متسببا 

بسيول وحلية غمرت قرية بينتو رودريغيز بالكامل.

قال مراد أوزغول، الرئيس التنفيذي لشركة »غينيل« 
النفط بين  أنابيب  إن من المتوقع استئناف تشغيل خط 
 17 منذ  العمل  عن  المتوقف  وتركيا  العراق  شمال 
فبراير/ شباط »في غضون يومين«. وغينيل واحدة من 

منتجي النفط الرئيسيين في منطقة كردستان العراق.
وأضاف أوزغول، في تصريحات نقلتها وكالة »رويترز« 
أمس، أن الحكومة التركية تعزز تدابير األمن حول خط 
توقف  من  الحد  التغييرات  هذه  شأن  ومن  األنابيب 
عمل الخط خالل العام الحالي. وتابع »نتوقع استئناف 
مصدر في  يومين«. وكان  في غضون  الخط  تشغيل 
حكومة إقليم كردستان قد أكد قبل يومين، أن إصالح 

الخط سيكتمل بنهاية األسبوع.

المركزي  البنك  محافظ  نائب  ناكاسو،  هيروشي  قال 
آبي،  شينزو  لحكومة  بالنسبة  الوقت  حان  إنه  الياباني، 
للقيام بمزيد من الجهد فيما يخص جهود اإلصالح، 

بعد تواصل تدابير التحفيز التي يقوم بها بنك اليابان.
اليابان  بنك  أن  أمس،  ألقاه  خطاب  عبر  ناكاسو،  وأضاف 
قام بتدابير جديدة للتيسير الكمي من خالل قرار خفض 
إلى  لديه  المصارف  ودائع  بعض  على  الفائدة  معدل 
الحكومة  قيام  ضرورة  إلى  مشيرًا  السالب،  النطاق 

بإجراءات مالية إصالحية.

الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الصقير،  فيصل  قال 
العامة للطيران المدني السعودية، إن الهيئة تجري 

حرة  مناطق  إلنشاء  حكومية  جهات  مع  محادثات 
طويلة  خطة  إطار  في  والرياض  جدة  مطارات  في 
األجل لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على 
النفط. وقال في تصريحات لرويترز، إن المناطق الحرة 
تيسير  خالل  من  األجنبية  الشركات  جذب  إلى  ستهدف 
الهيئة  وأعلنت  التأشيرات.  وقواعد  التراخيص  إجراءات 
الثاني لخصخصة مطارات  خططًا في نوفمبر/تشرين 

دولية ومحلية في المملكة بحلول 2020.

قال مصدر بالبنك المركزي المصري إنه تم حل جميع 
مشاكل شركات الطيران بما في ذلك األخيرة المتعلقة 

بالخطوط البريطانية بشأن تحويل األرباح للخارج.

أسماء في األخبار

ِشّح في سلع مستوردة بمصر
القاهرة ـ محمد توفيق

ــة نـــقـــصـــا حــــــــادًا فــي  ــريــ شــــهــــدت األســـــــــــواق املــــصــ
بــعــض أنـــــواع الــســلــع االســتــهــاكــيــة املـــســـتـــوردة، 
بسبب قـــرارات حكومية صــدرت مــؤخــرًا، بتقييد 
ــــدوالر األمــيــركــي الــذي  االســتــيــراد، بــهــدف الــحــد مــن أزمـــة الـ
تجاوز سعره 9.45 جنيهات بالسوق السوداء، في حني يبلغ 
سعره الرسمي 7.83 جنيهات. وفي هذا السياق، قال رئيس 
شعبة األجهزة واألدوات املنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، 
»العربي الجديد«، إن عددًا كبيرًا من التجار  أشرف هال، لـ
توقفوا عن بيع بعض السلع املستوردة في الفترة األخيرة. 
فــي األســـواق،  وأوضـــح أن سلعا عــديــدة أصبحت شحيحة 
رغم أن قرار وزير الصناعة، سيتم تطبيقه منتصف الشهر 
املقبل، لكن التجار يتخوفون من تذبذب كبير في مستويات 
األسعار بعد بدء التطبيق، ما دفعهم إلى تخزين البضائع 
حــتــى تــضــح الـــصـــورة. وأشــــار هــــال، إلـــى أن مــعــظــم السلع 

ارتفعت بنسبة 30% بعد قــرار زيــادة الجمارك، الــذي صدر 
مؤخرًا، و»أن زيادة األسعار سيتم تحميلها على املستهلك، 
وقد تؤدي اإلجراءات الحكومية إلى اختفاء سلع كثيرة من 
السوق، ما يسبب قلقا للتجار واملستهلكني«. وكان الرئيس 
الفتاح السيسي، أصــدر، الشهر املاضي، قرارًا  املصري عبد 
برفع الجمارك بنسب تتراوح من 20 إلى 40% على نحو 614 
سلعة. وسبقه وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بقرار 
في مطلع شهر يناير املاضي بوضع ضوابط الستيراد 23 
مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة 
ــواردات، تسجل فيه املــصــانــع املــصــدرة  ــ على الـــصـــادرات والــ

ملصر، بناء على شروط محددة.
ولفت هال، النظر، إلى أن املصانع املحلية رغم أنها معفاة 
من الجمارك لكنها رفعت هي األخــرى األسعار على خلفية 
مــارس/ لبدء تطبيقها في  االنتظار  الجمارك، دون  قــرارات 
قائمة  أرســلــت  املحلية  املــصــانــع  أن  الـــجـــاري. وأوضــــح  آذار 
الــزيــادة، ومنها  الــتــي شملتها  الــجــديــدة للتجار  بــاألســعــار 

ارتفاع بنسبة 30% في أجهزة النقال، وارتفاعات أخرى في 
الثاجات والغساالت.

في  أجهزة منزلية،  قــال صاحب متجر  السياق،  وفــي نفس 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ البدري،  القاهرة، رمضان  العاصمة 
هــنــاك عــجــزًا فــي تلبية طــلــبــات الــســوق، فــاألجــهــزة ال تصل 
قلة عددها  فإن  الشركات، وبالتالي  املطلوبة من  بالكميات 
بالسوق يجبر التجار على رفع األسعار، في اآلونة األخيرة.

وعبر تجار عن حالة االستياء من إقبال املواطنني الضعيف 
على أسواق األجهزة الكهربائية بعد زيادة األسعار.

وأوضــح صاحب أحــد املتاجر، وليد ديــاب، أن هناك بعض 
األجهزة زادت بمقدار 1000 جنيه بعد القرارات الجمركية.

واصلت أسعار الــدوالر، أمس الخميس، االرتفاع في مصر، 
حيث قفزت العملة األميركية في السوق السوداء إلى 9.45 
جنيهات للبيع و9.35 جنيهات للشراء، فيما يتوقع مراقبون 
ــم تــتــخــذ الــحــكــومــة  ــا لـ اســـتـــمـــرار نـــزيـــف الــعــمــلــة املـــصـــريـــة مـ

إجراءات عاجلة لتدبير النقد األجنبي.
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تونس ـ فرح سليم

يـــثـــيـــر مـــلـــف تـــســـيـــيـــر املـــؤســـســـات 
املــــصــــاَدرة مـــن الــرئــيــس الــتــونــســي 
املــخــلــوع زيــــن الــعــابــديــن بـــن علي 
وعائلته، جدال كبيرا، بعد بلوغ العديد منها 
ــا مـــرحـــلـــة اإلفـــــــاس أو الـــعـــجـــز عــــن صـــرف  ــ إمـ

رواتب العاملن فيها.
وتـــحـــوم شــبــهــات فــســاد كــبــيــرة حــــول طــريــقــة 
الــتــصــرف فــي الــشــركــات املـــصـــادرة، حيث نبه 
املـــراقـــبـــون لــلــشــأن االقـــتـــصـــادي إلــــى الــخــطــر 
أبرز  من  كانت  التي  املؤسسات  بهذه  املحدق 

املجموعات االقتصادية الناشطة في تونس.
ويــتــهــم مـــراقـــبـــون، املــشــرفــن عــلــى إدارة هــذه 
املـــؤســـســـات بــالــســعــي إلــــى إفــاســهــا لــصــالــح 
جــهــات مــتــنــفــذة تــرغــب فـــي شــرائــهــا بــأســعــار 
في  مــســؤول  وكــشــف  الحقيقية.  قيمتها  دون 
املصادرة  الشركات  إحــدى  قرطاج«،  »إسمنت 
والتي كانت مملوكة لصهر بن علي، بلحسن 
الــطــرابــلــســي، عــن حــجــم الــفــســاد الــــذي أصــاب 
ــؤول، الــــــذي طـــلـــب مــن  ــ ــسـ ــ الـــشـــركـــة. وأشـــــــار املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إلــــى أن 
الشركة باتت تشكو وضعا ماليا خانقا، مما 
أدى إلـــى ارتــفــاع ديــونــهــا لـــدى املــصــارف إلــى 
100 مليون دينار )50 مليون دوالر(، رغم أنها 
كانت قبل خمس سنوات من أنجح املؤسسات 
االقتصادية في تونس وتحقق أرباحا كبيرة.
وذكـــر املــســؤول، أن أوجـــه الفساد فــي الشركة 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا أن املـــتـــصـــرف الــــــذي عــيــنــتــه 
القيام  إلــى  عمد  املؤسسة،  لتسيير  الحكومة 
بــانــتــدابــات مــشــبــوهــة، مــع تخصيص رواتـــب 
من   %90 بيع  عــن  فضا  للمنتدبن،  خيالية 
منتجات الشركة من اإلسمنت إلى وكيل واحد 

وبأسعار تقل عن التكلفة.
وأشـــــار املـــســـؤول إلــــى أن ســــوء الــتــصــرف في 
إلــى مراكمة ديــون الشركة لدى  املبيعات أدى 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

مسعود  رامـــي  الفلسطيني  الــعــامــل  يشتكي 
)33 عاما( من تدني أجره اليومي إلى ما دون 
التسعة دوالرات، مقابل عمله الشاق في مجال 
عاجزا  يجعله  الــذي  األمــر  والتشييد،  البناء 
عـــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات أســرتــه 
املكونة من أربعة أفراد. ويقول مسعود، الذي 
اكتسب مهارات البناء وهو في أواخــر عقده 
إنــه كــان يتقاضى قبل تسع سنوات  الثاني، 
ــي الـــوقـــت  ــا يـــنـــالـــه فــ أجــــــرا يـــومـــيـــا ضـــعـــف مــ
أنــه يجد نفسه مضطرا للعمل  الحالي، رغــم 
ــاعـــات فـــي فــصــل الــشــتــاء  ألكـــثـــر مـــن عــشــر سـ
ــــواء الصيفية.  ولــنــحــو 13 ســاعــة خـــال األجـ
ويوضح العامل رامي لـ »العربي الجديد« أنه 

املصارف، في ظل صمت مطبق من الحكومة، 
خــاصــة أن إدارة املــؤســســة لــم تــحــّمــل أيـــا من 

مسؤوليها نتائج الخسائر املالية املتكررة.
وتــشــيــر بــيــانــات رســمــيــة، كــشــف عــنــهــا وزيـــر 
املالية سليم شاكر، إلى أن 153 من الشركات 
ــادرة تـــوقـــفـــت عــــن الـــنـــشـــاط بـــعـــد فــــرار  ــ ــــصــ املــ
أصــحــابــهــا عــقــب الـــثـــورة، مــا أدى إلـــى تــراجــع 
انطلقت  التي  الثورة  قيمتها. وصــودرت بعد 
في أواخر عام 2010، نحو 544 شركة ناشطة 

في مختلف املجاالت.
ولـــم تــتــجــاوز عــائــدات الــدولــة مــن تخصيص 
ــادرة، وفــــق بـــيـــانـــات وزارة  ــ ــــصـ املـــؤســـســـات املـ
املالية، 6 ماين دوالر، وهــو ما جعل خبراء 
االقتصاد يوجهون سيا من االنتقادات حول 
شبهات فــســاد وســـوء تــصــرف فــي مؤسسات 
كانت من املفترض أن تكون داعمة لاقتصاد 
الــتــونــســي فـــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف العصيبة 

التي تمر بها الباد.
فــي املــقــابــل، شـــدد وزيـــر املــالــيــة سليم شــاكــر، 
فـــي تــصــريــح أمــــام الـــبـــرملـــان، عــلــى أن وزارتــــه 
تتبع إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة في 

التعاطي مع ملف املمتلكات املصادرة.
ــاذف وزارتـــــــــا املـــالـــيـــة وأمــــــــاك الــــدولــــة  ــقــ ــتــ وتــ
مسؤولية ما آلت إلى شركات بن علي وعائلته 

له مسؤول  تذمر عندما حــدد  أصيب بحالة 
الــبــنــاء أجـــرًا يــومــيــا مــتــدنــيــا، فــي ظــل ارتــفــاع 
وتيرة العمل في قطاع اإلنشاءات ومشاريع 
ــادة اإلعــمــار داخـــل غـــزة، محما النقابات  إعـ
الــعــمــل مــســؤولــيــة اســتــمــرار  املــهــنــيــة ووزارة 
مــعــانــاة عــمــال الــبــنــاء وعـــدم تــحــديــد ســاعــات 

ســابــقــا، حــيــث أكـــد وزيـــر أمـــاك الـــدولـــة، حاتم 
العشي، مؤخرا، أن وزارته أمرت بفتح تحقيق 
في كل امللفات التي أحيلت إليها بشأن سوء 
املؤسسات  فــي  الــفــســاد  أو شبهات  الــتــصــرف 
املــصــادرة. وأفــاد العشي، بأن لجنة املصادرة 
اســتــحــوذت عــلــى أكــثــر مــن 500 شــركــة، منها 
شــركــات نــاجــحــة، مــؤكــدا أن أغــلــب املتصرفن 
الــقــضــائــيــن قــامــوا بــالــعــديــد مــن الــتــجــاوزات 
ــاد، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  مــــع وجــــــود شـــبـــهـــات فــــســ
الجرائم  مستوى  إلــى  ترتقي  الــتــي  الشبهات 
املــالــيــة ســتــقــدم إلـــى الــقــضــاء. واعــتــبــر الخبير 
االقــتــصــادي معز الــجــودي، أن عائلة بــن علي 
وأصـــهـــاره كــانــوا يــضــعــون أيــديــهــم عــلــى أهــم 
الشركات االقتصادية وأنجحها، متسائا عن 
األسباب التي أدت إلى تهاوي هذه املؤسسات 

بسرعة، وصفها بالقياسية.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــودي، فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــ ــ ــجـ ــ ــ وأكــــــــد الـ
الـــجـــديـــد«، ثـــبـــوت ســــوء تـــصـــرف وفـــســـاد في 
إدارة ملف األماك املصادرة، معتبرا أن إدارة 
قــبــل متصرفن عينتهم  املــؤســســات مــن  هـــذه 
الــحــكــومــة فــاقــم حــجــم صــعــوبــاتــهــا، لتتحول 
مـــن مــؤســســات تــتــصــدر املــشــهــد االقــتــصــادي 
إلـــى مــؤســســات تــشــكــو اإلفــــاس وتــعــانــي من 
ــــودي املــتــصــرفــن  ــــجـ الـــصـــعـــوبـــات. وحــــّمــــل الـ
مسؤولية مــا آلــت إليه املــؤســســات، ســواء عن 
جهل أو سوء نية، الفتا إلى أن تعين الدولة 
الكفاءة إلدارة  تنقصهم  متصرفن قضائين 
املــؤســســات املـــصـــادرة بــعــد الـــثـــورة أثـــر سلبا 

على قيمتها في السوق، حسب تأكيده.
وتــســاءل الخبير االقــتــصــادي عــن سبب عدم 
نشر وزارة املالية جردا مفصا باألموال التي 
صرفت، إلضفاء الشفافية على هذا امللف الذي 
يثير تساؤالت محيرة لدى الــرأي العام، وفق 
إدارة وبيع  الفساد في  رأيــه. ودفعت شبهات 
ممتلكات بن علي وعائلته دائــرة املحاسبات 
ــابــــي مــســتــقــل( إلـــــى الـــتـــدقـــيـــق فــي  ــاز رقــ ــهــ )جــ
العديد مــن الجهات  املــلــف، رغــم محاولة  هــذا 
الــتــهــم املوجهة  التخفيف مــن حـــدة  الــرســمــيــة 
إلى املتصرفن في هذه املؤسسات، بالتأكيد 
أن الخسائر التي تكبدتها الشركات وصعوبة 
الــتــفــريــط فــيــهــا يـــعـــود إلــــى طــــول اإلجـــــــراءات 
الــقــانــونــيــة وتــعــقــيــدهــا، إضـــافـــة إلــــى تشتت 
مــســؤولــيــة هــــذه املـــؤســـســـات بـــن الــعــديــد من 
 200 لتدبير  املالية  وزارة  وتخطط  الــــوزارات. 
مليون دينار خــال هــذا الــعــام، من خــال بيع 
16 شركة مصادرة خــال العام الــجــاري، بعد 
أن باعت حصتها في 7 شركات مصادرة على 
امــتــداد الــســنــوات املــاضــيــة، جــنــت منها نحو 
لسداد  ذهــب  أغلبها  لكن  دوالر،  مليون   690

ديون شركات ونفقات أخرى.

عمل ثابتة لهم. وسمح االحتال اإلسرائيلي 
في شهر أكتوبر/تشرين األول 2014، بإدخال 
)اإلسمنت والحديد والحصمة(  البناء  مواد 
ــــزة، عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم  إلــــى قـــطـــاع غـ
اإلسرائيلية،  للسيطرة  الخاضع  الــتــجــاري، 
وذلك وفق آلية املنسق الخاص السابق لألمم 
املتحدة روبرت سيري، األمر الذي ساهم في 
تشغيل  فــرص  وتوفير  البناء  عجلة  تحريك 

مؤقتة ملئات العاطلن عن العمل.
وبــن الــشــاب محمود حــمــادة )27 عــامــا( أنه 
ــتـــمـــرار بــالــعــمــل فـــي إحـــدى  اضـــطـــر إلــــى االسـ
ورش الــبــنــاء فـــي غــــرب مــديــنــة غــــزة، بــعــدمــا 
عجز عــن إيــجــاد فرصة عمل أخــرى توفر له 
بــعــض األمـــــــوال الـــتـــي تـــســـاعـــده عــلــى تــدبــيــر 
شـــــؤون حــيــاتــه الــيــومــيــة كـــشـــاب عـــاطـــل عن 

العمل منذ نحو خمس سنوات. وذكر حمادة 
الــجــديــد« أن مجمل مــا يحصله  لـــ »الــعــربــي 
نهاية كل شهر ال يزيد عن تسعمائة شيكل، 
لقاء عمله اليومي في ورش البناء واإلعمار، 
ــــدد الــحــد  ــم أن الـــقـــانـــون الــفــلــســطــيــنــي حـ ــ رغـ
بقيمة 1450 شيكا شهريا،  األدنــى لألجور 
)الدوالر يعادل 3.9 شواكل(. وتساءل حمادة 
تدني  عــن سبب  واالســتــنــكــار  التعجب  بلغة 
أجور العاملن في قطاع اإلنشاءات، في ظل 
زيادة الطلب على شراء مواد البناء وتحديدا 
مــــادة »اإلســـمـــنـــت« املــتــوفــرة بــكــمــيــات جــيــدة 
فــي األســــواق املــحــلــيــة، عــلــى عــكــس الــســنــوات 
املاضية، التي منع فيها االحتال اإلسرائيلي 
إدخال مواد البناء املختلفة. وكانت سلطات 
ــال مــواد  االحــتــال تــرفــض بشكل قــاطــع إدخــ
الــبــنــاء إلـــى غــــزة، مــنــذ فـــوز حــركــة »حــمــاس« 
بداعي   ،2006 عــام  التشريعية  باالنتخابات 
اســتــخــدامــهــا فــي عــمــلــيــات مــعــاديــة، ولكنها 
سمحت في نهاية عام 2012 بإدخال كميات 
ــواد الـــبـــنـــاء لـــصـــالـــح املـــشـــاريـــع  ــ قــلــيــلــة مــــن مــ
التابعة للقطاع الخاص واملؤسسات الدولية.
باملقابل، يرجع مقاول البناء، غسان عوض، 
ســبــب تــدنــي أجـــور عــمــال الــبــنــاء إلـــى ارتــفــاع 
في عمليات  املستخدمة  الخام  املــواد  أسعار 
الــبــنــاء والــتــأهــيــل، وتــحــديــدا بــعــض أصــنــاف 
الــذي فــرض االحتال قيودًا مشددة  الخشب 
على إدخالها للقطاع منذ قرابة العام، وكذلك 

بسبب تراجع عدد العمال املهرة.
وأوضح عوض لـ »العربي الجديد« أن أجرة 
العامل تتحدد وفق خبراته ومهاراته، ونظرا 
لـــطـــول فـــتـــرة تـــوقـــف مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــاء داخـــل 
تراجعت بشكل  العامل  فإن مهارات  القطاع، 
كبير عما كانت عليه في املاضي، مشيرا إلى 
أن قطاع اإلنشاءات يواجه تحديدات صعبة، 
بسبب االعـــتـــداءات اإلســرائــيــلــيــة بــن الحن 

واآلخر وإغاق املعابر.
وتـــصـــدرت املــنــشــآت اإلنــشــائــيــة قــائــمــة أكــثــر 
العدوان  خــال  تضررا  الصناعية  القطاعات 
اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر عــلــى غــــزة، صــيــف عــام 

2014، حــيــث بــلــغ عــــدد املــصــانــع اإلنــشــائــيــة 
التي أصيبت بشكل كلي أو جزئي نحو 149 
منشأة، وذلك بهدف إطالة أمد عملية إعادة 
ــار ومــضــاعــفــة املـــشـــاكـــل االقــتــصــاديــة  ــمــ اإلعــ

وتعقيدها.
بدوره، أرجع رئيس اتحادات نقابات العمال 
فـــي غـــــزة، ســـامـــي الــعــمــصــي، أســـبـــاب تــدنــي 
ــــدم تــحــديــد ســاعــات  ــــور عـــمـــال الــبــنــاء وعـ أجـ
ــدم وجــــــود قـــانـــون  ــ ــى عـ ــ عـــمـــل ثـــابـــتـــة لـــهـــم، إلـ
فلسطيني ملزم يضمن تطبيق الحد األدنى 
لـــألجـــور فـــي غــــزة، رغـــم أن حــكــومــة الــتــوافــق 
األدنــى  الحد  قــانــون  بــدأت بتطبيق  الوطني 
في الضفة الغربية املحتلة. وقال العمصي لـ 
»العربي الجديد« إن األجور املالية للعاملن 
في قطاع اإلنــشــاءات وإعـــادة اإلعــمــار، الذين 
يــبــلــغ عـــددهـــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي قـــرابـــة 33 
ألف عامل، تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر 
وباألوضاع  املتردية  االقتصادية  بالظروف 
الــحــيــاتــيــة غــيــر املــســتــقــرة فـــي غــــزة، بــجــانــب 
أبو  كــرم  معبر  على  اإلسرائيلية  املضايقات 
ســالــم الــتــجــاري. ووصـــف العمصي أوضـــاع 
»القاسية«،  بـ اإلنــشــاءات  قطاع  في  العاملن 
نــظــرا الرتـــفـــاع مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة في 
صــفــوفــهــم، مبينا أن إغـــاق مــراكــز الــتــدريــب 
املـــهـــنـــي الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة فــــي الـــســـنـــوات 
املــاضــيــة، ســاهــم بــشــكــل ســلــبــي فـــي تقليص 
عدد العمال املهرة، وتراجع مستوى الخبرة 
اإلجـــراءات  اتخاذ  لديهم. وشــدد على أهمية 
الــفــعــلــيــة الـــتـــي تــضــمــن تــطــبــيــق مــخــرجــات 
املؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة الذي انقعد 
فـــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة بمنتصف 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2014، األمر الذي 
سيساهم بشكل كبير في إنعاش قطاع البناء 
ــاد املـــئـــات مـــن فــــرص الــعــمــل ملختلف  وإيــــجــ

الشرائح املجتمعة التي تعاني من البطالة.
يـــذكـــر أن مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــاء والـــتـــطـــويـــر تــعــد 
عــامــا أســاســيــا فـــي تــحــريــك عــجــلــة الــنــشــاط 
االقــتــصــادي املحلي، وفــي الــوقــت ذاتــه كانت 

تشكل مصدر دخل لقرابة 121 ألف شخص.

الرباط ـ مصطفى قماس

املصفاة  مصير  في  املقبل،  االثنن  املحكمة،  تبت  أن  ينتظر 
الوحيدة التي يمتلكها املغرب، بعدما اتضح أنها توجد في 
وضعية مالية كارثية، إذ يفترض أن تحسم املحكمة ما إذا 
التصفية،  أو  القضائية  للتسوية  ستخضع  الــشــركــة  كــانــت 
وكــان  الثاني.  الخيار  فرضية  يرّجحون  املــراقــبــون  كــان  وإن 
املاضي، وقف  قــرروا، في أغسطس/آب  الشركة قد  مسؤولو 
الــتــي واجــهــتــهــا، خاصة  املــالــيــة  الــصــعــوبــات  التكرير بسبب 

بعدما ارتفعت مديونيتها إلى حدود 4.3 مليارات دوالر.
ويــمــلــك املــلــيــارديــر الــســعــودي، مــحــمــد الـــعـــامـــودي، %67.26 
أثرياء  الثالث ضمن  املركز  الشركة، وهو يحتل  من رأسمال 
العالم العربي، بعد الوليد بن طال وجوزيف صفرا، بثروة 
قبل يومن، بنحو  الصادر  الترتيب  »فــوربــس«، في  قدرتها 
أزمــة املصفاة  بــدايــة  وُبــذلــت مساع منذ  8.4 مليارات دوالر. 
من أجل إعادة تشغيلها، حيث التزم مسؤولو الشركة بضخ 
 670 بتوفير  الــســعــودي  املــلــيــارديــر  وعــد  دوالر،  مليار   1.04

مليون دوالر منها، باعتباره املساهم املرجعي.
غير أن العامودي لم يف بوعوده، بل إنه سعى إلى مقاضاة 
الدولة املغربية لدى محكمة دولية، قبل أن يتوجه بطلب لدى 
رئيس املحكمة التجارية في الدار البيضاء من أجل التسوية 
الودية. وقد عن رئيس املحكمة أربعة خبراء من أجل تقييم 
أوضــاع الشركة، في ذات الوقت الــذي أطلقت مفاوضات مع 

الدائنن من أجل الوصول إلى حل بشأن مديونية املصفاة.
ــاق حـــول  ــفــ ــــول إلـــــى اتــ ــــوصـ ــم تــســتــطــع الـ غـــيـــر أن الـــشـــركـــة لــ
ال  التي  املغربية،  الجمارك  خاصة  الدائنن،  مع  مديونيتها 
يمكن أن يــكــون ثــمــة حــل بــدونــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن األولــويــة 
فــي اســتــيــفــاء الـــديـــون تــعــطــى لــلــمــؤســســات الــتــابــعــة لــلــدولــة، 
قبل الشركات الخاصة. واستمر عمل الخبراء، الذين عينهم 
األول  التجارية، منذ نهاية ديسمبر/كانون  املحكمة  رئيس 
املــاضــي إلـــى غــايــة الــســابــع مــن فــبــرايــر/شــبــاط، حــيــث تسلم 

إلــى عدم  تــه،  قــراء الــذي خلص، بعد  التقرير  رئيس املحكمة 
اختصاصه بالبت في طلب التسوية الودية وإحالة القضية 
إلـــى غــرفــة املـــشـــورة. وقـــد عــلــل رئــيــس املــحــكــمــة قــــراره بكون 
الشركة غير قــادرة على الوفاء بديونها، معتبرا أن ديونها 

ووضعيتها املالية صعبة وغير متوازنة.
وذهب إلى أن األمــوال الذاتية للشركة تراجعت، نتيجة عدم 
ــرار وقـــف الــتــكــريــر فـــي أغــســطــس/آب  رفـــع رأســمــالــهــا مــنــذ قــ
املاضي، كما سجل أن الخزينة الصافية للمصفاة لم تتحسن 

بالنظر لعدم تغيير األموال الذاتية منذ تسعة عشر عاما.
ــن الـــتـــرقـــب تــســبــق قـــــرار غـــرفـــة املــــشــــورة، خـــاصـــة أن  حـــالـــة مـ
املصفاة تعتبر من أهم الوحدات اإلنتاجية في املغرب، رغم 
خصخصتها، ثــم إن الــكــثــيــر مــن الــشــركــات تــرتــبــط بــهــا في 
إطــار املناولة من الباطن، ناهيك عن كونها تقي املغرب من 

االرتهان لتقلبات أسعار الوقود في السوق الدولية.
وتصل الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى نحو 8 ماين طن من 
املــواد النفطية، ومليوني طن من الغاز املسال، وتوفر 1200 
وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5 آالف في 
فترات الــذروة. ويــؤدي إغاق املصفاة الوحيدة، التي يتوفر 
عليها املغرب، إلى تعويله بشكل كامل على االستيراد، مما 
للتكرير،  العودة  إلــى  الدعوة  إلــى  العمالية  االتــحــادات  يدفع 
أكــبــر مستهلك للنفط في  املـــغـــرب، خــامــس  حــتــى ال يــصــبــح 

أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
وال تخفي االتحادات العمالية وسكان مدينة املحمدية، حيث 
تقع الشركة، قلقهم من املصير الذي ينتظر الشركة، هذا ما 
دفــع مراقبن إلــى دعـــوة الــدولــة إلــى التدخل مــن أجــل إعــادة 
تأميمها، على اعتبار أنها تساهم في األمن الطاقي للمملكة 
وتوفر فرص عمل مهمة. وعمد نوبير األمــوي، األمن العام 
قبل  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  العمالي،  لاتحاد 
يومن، إلى بعث رسالة إلى رئيس الحكومة، يدعوه فيها إلى 
الــتــداول حــول مصير املصفاة،  عقد اجتماع عاجل من أجــل 

وتداعيات ذلك على العاملن.

تهم فساد تالحق المتصرفين 
في شركات »بن علي«

األزمة مع السعودية تهدد االقتصادعمال البناء في غزة.. أجور ال تسد الرمق

مخاوف من إفالس صناعة التكرير بالمغرب )فرانس برس(مصنع أحذية في تونس )فرانس برس(

ارتفاع أسعار الخامات يقلص رواتب العمال )فرانس برس(

قرار بشأن مصفاة النفط الوحيدة

تشير الخسائر المرتفعة 
التي تتكبدها الشركات 

الضخمة التي صادرتها 
تونس من الرئيس 

المخلوع بن علي 
وعائلته، إلى شبهات 

فساد تتصل بالمسؤولين 
عن تسيير تلك المؤسسات

الجزائر تعد إلصدار سندات 
محلية

قال رئيس وزراء الجزائر، عبد املالك سالل، 
إن الحكومة تعتزم إصدار سندات محلية 

كمصدر للتمويل لتعويض الهبوط الحاد في 
أسعار النفط الذي خفض إيرادات الحكومة 

من النفط العام املاضي إلى ما يقارب 
النصف. وبدأت الدولة العضو في أوبك 

التي تعتمد على النفط والغاز في 60% من 
ميزانيتها فعليا في تقليص بعض خدمات 
الطاقة املدعومة وخفضت اإلنفاق العام في 

2015 و2016 وجمدت بعض مشروعات 
البنية التحتية. ونقلت وكالة األنباء الجزائرية 

عن سالل قوله للصحافيني، إن الحكومة 
قررت »عدم اللجوء إلى املديونية الخارجية« 
لكنها ستصدر سندات حكومية في أبريل/

نيسان بفائدة %5.

تركيا تعرض بناء 800 ألف 
مسكن في السعودية

أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد 
شمشك أن بإمكان شركات بالده بناء 800 

ألف وحدة سكنية في السعودية خالل 
10 أعوام. ويواجه السعوديون أزمة سكن 

منذ عقود، حيث تؤكد إحصاءات شبه 
رسمية أن 70% من السعوديني ال يملكون 
مسكنًا، وأن نحو أكثر من 30% يقطنون 

مساكن غير الئقة. وأضاف في تصريحات 
للصحافيني على هامش جلسات منتدى 

جدة االقتصادي، أمس، أن تركيا مستعدة 
لعقد شراكات مع الجانب السعودي، مشيرا 
إلى أن الشركات التركية استطاعت خالل 6 

أعوام بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية.

»بي إن« القطرية تشتري 
استوديوهات »ميراماكس« 

األميركية
قالت مجموعة »بي إن« اإلعالمية القطرية، 

إنها اتفقت على شراء استوديوهات 
ميراماكس األميركية لإلنتاج السينمائي. 

وأضافت املجموعة أنها اشترت ميراماكس 
ومقرها كاليفورنيا بالكامل مقابل مبلغ 

لم تكشف عنه. ومن بني حملة األسهم 
الذين باعوا حيازاتهم في ميراماكس جهاز 
قطر لالستثمار وكولوني كابيتال. وذكرت 

»بي إن« ومقرها الدوحة، أن ميراماكس 
ستواصل العمل كاستديوهات مستقلة 

لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني. وكانت قطر 
القابضة اململوكة للدولة وكولوني كابيتال 
قد اشترتا ميراماكس من والت ديزني في 

عام 2010 مقابل 660 مليون دوالر.

تراجع معدل البطالة 
في فرنسا 

كشفت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة 
في فرنسا خالل الربع األخير من العام 

املاضي، في إشارة إلى تواصل التحسن 
الطفيف في سوق العمل بثاني أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو. وأعلنت وكالة اإلحصاءات 

الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، أن معدل 
البطالة في األراضي الفرنسية واملقاطعات 

الخارجية التابعة لها بلغ 10.3% في الثالثة 
أشهر األخيرة من عام 2015، مقابل %10.4 

في الربع الثالث من العام نفسه. وباستثناء 
املقاطعات التابعة، سجل معدل البطالة في 
فرنسا مستوى 10% خالل الربع األخير 

من العام املاضي مقارنة بنحو 10.1% في 
الثالثة أشهر السابقة له. وبلغ عدد العاطلني 

من العمل في فرنسا حوالي 2.8 مليون 
شخص في آخر ثالثة أشهر من العام 

املاضي. يذكر أن معدل البطالة في منطقة 
اليورو قد سجل تراجًعا إلى 10.3% خالل 

شهر يناير/كانون الثاني املاضي، وهو أدنى 
مستوى مسجل في أكثر من 4 سنوات.

»إكسون موبيل« تخفض 
اإلنفاق 20 مليار دوالر

خفضت شركة »إكسون موبيل« اإلنفاق 
الرأسمالي بنحو 46% خالل العام املاضي 

مقارنة بذروته املسجلة في 2013، في 
إشارة إلى مدى تأثر الشركة بالهبوط الحاد 
في أسعار النفط. وذكرت الشركة األميركية 

العاملة في قطاع النفط، أمس، أنها سجلت 
ا رأسماليا بلغ 31 مليار دوالر في عام 

ً
إنفاق

2015، وهو ما يقل بمقدار 20 مليار دوالر 
عن املسجل في 2013. وأوضحت »إكسون 
موبيل« أنها تخطط إلنفاق 23 مليار دوالر 
في العام الحالي، مقارنة بـ 31 مليار دوالر 

في 2015، بنسبة هبوط بلغت 25%. وكانت 
مؤسسة »ريستاد إنيرجي« قد أشارت إلى 
أن شركات التنقيب وإنتاج النفط قد قلصت 
اإلنفاق الرأسمالي بمقدار 250 مليار دوالر 

في عام 2015.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

6
تونس  عائدات  تتجاوز  لم 
المؤسسات  تخصيص  من 
دوالر،  ماليين   6 المصادرة، 
ــراء  ــب ــل خ ــع ــا ج ــو مـ ــ وه
سيال  يوجهون  االقتصاد 
من االنتقادات حول شبهات 
في  تصرف،  وسوء  فساد 
مئات  تدر  كانت  مؤسسات 

ماليين الدوالرات سنويا

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

تــحــولــت األنــظــار فــي لــبــنــان إلـــى الشق 
االقــتــصــادي مــن عــاقــة لــبــنــان مــع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وعـــلـــى 
رأســهــا الــســعــوديــة، إثـــر اتــهــام اململكة 
العربي  بــالــخــروج عــن اإلجــمــاع  لبنان 

»حزب الله«.  وتسليم قرار الدولة لـ
وكــــانــــت بــــدايــــة الـــــقـــــرارات الـــســـعـــوديـــة، 
ــــوى  وقــــــف هـــبـــتـــن لــــدعــــم الـــجـــيـــش وقـ
األمــــــــن الــــداخــــلــــي بـــقـــيـــمـــة 4 مـــلـــيـــارات 
دوالر أميركي، فــي ظــل مــخــاوف جدية 
يطرحها اقتصاديون ورجال أعمال من 
التعاون  أوجــه  لكافة  املــواجــهــة  شمول 
االقــــتــــصــــادي مــــع الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
فـــي قـــطـــاعـــات االســـتـــثـــمـــار والــســيــاحــة 
والـــــتـــــبـــــادل الــــــتــــــجــــــاري.  ولـــــــم تــخــفــف 
التطمينات التي أعلنها حاكم مصرف 
لــبــنــان، ريــــاض ســـامـــة، قــبــل أيـــــام، من 

املخاوف بشأن االقتصاد اللبناني.
وكان سامة قد توقع في حديث لوكالة 
العملة،  استقرار  يستمر  أن  »رويــتــرز« 
اتخذتها  إجـــــراءات  »أي  ـــ بــ علمه  نــافــيــا 
املــصــالــح االقتصادية  الــســعــوديــة ضــد 
ــــع  ــــودائـ ــم الـ ــلـــغ حـــجـ ــبـ ــة«. ويـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
صرح بها نحو 2 

ُ
السعودية الرسمية امل

مليار دوالر، تم اإليداع األول عام 1997 
بقيمة مليار دوالر في املصرف املركزي، 
بينما كان اإليداع الثاني بقيمة مليار 
يـــولـــيـــو/ عـــــــــدوان  ــعـــد  بـ ــا،  ــ ــــضـ أيـ دوالر 
الــودائــع  تموز 2006، فــي حــن تخضع 
في  سعودين  ملستثمرين  الشخصية 
املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لــقــانــون الــســريــة 
املــصــرفــيــة وال يــمــكــن تــحــديــد حجمها 
ــع،  بــشــكــل دقـــيـــق. وإلـــــى جـــانـــب الــــودائــ
تــســاهــم الــســعــوديــة فــي رفـــد االقــتــصــاد 
والتبادل  االســتــثــمــارات  عبر  اللبناني 

التجاري والقطاع السياحي.
العاقات  تنمية  هيئة  رئــيــس  ويشير 

االقتصادية اللبنانية -السعودية ايلي 
رزق، إلـــى أن »اســتــمــرار حـــزب الــلــه في 
فرض مشاريعه التوسعية واإلرهابية 
على كل اللبنانين ال يمكن أن يمر دون 
عــواقــب مــالــيــة واقــتــصــاديــة تــطــاول كل 

قيمن واملهاجرين«. 
ُ
اللبنانين امل

ويــتــوقــع رزق فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد« أن »تطاول آثار مشاركة حزب 
الله املوثقة في نشر اإلرهاب من سورية 
إلى العراق واليمن، كل املتعاملن معه 
خال  مــن  مباشر  وغير  مباشر  بشكل 

وضعهم على لوائح اإلرهاب«. 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــا يــــــؤكــــــد الــــخــــبــــيــــر االقــ ــ ــمـ ــ كـ
واألكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي ايــلــي يــشــوعــي، 
بسياسات بعض  تأثر سلبا  لبنان  أن 
األطراف الداخلية بدء منذ أعوام وليس 
نتيجة الصراع السياسي الحالي، حيث 
الخليجين خال  السياح  عــدد  تراجع 
التراجع  األعـــوام املاضية وتــرافــق هــذا 
الــســعــوديــة  مــع تقليص االســتــثــمــارات 
فـــي لــبــنــان وصــــــواًل إلــــى الـــحـــديـــث عن 

الودائع املصرفية السعودية.
ــــث مـــع  ــديــ ــ ــي حــ ــ ــ ورفـــــــــــض يـــــشـــــوعـــــي، فـ
»العربي الجديد«، تسطيح ملف األزمة 
والــتــعــاطــي مــعــه مـــن زاويـــــة ســيــاســيــة، 
الخليجية تقدر  الــودائــع  أن  »فصحيح 
أو 6 مليارات دوالر مــن أصل  بنحو 5 
كــتــلــة نــقــديــة تــبــلــغ حـــوالـــى 152 مليار 
ــتـــصـــاديـــة  االقـ ــات  ــعــــاقــ الــ لـــكـــن  دوالر، 
والـــتـــجـــاريـــة بــــن لـــبـــنـــان والـــخـــلـــيـــج ال 
ختصر باألرقام بل بمجاالت التعاون 

ُ
ت

املتعددة والتي ستتضرر جميعها في 
حـــال ُســحــبــت الـــودائـــع الــســعــوديــة من 

لبنان«. 
وتــــشــــيــــر أرقــــــــــــام »مــــــركــــــز الـــــــدراســـــــات 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرفــ ــ ــي غــ ــ ــ ــة فـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
لـــبـــنـــان« إلــــى أن قيمة  والــصــنــاعــة فـــي 
الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة إلـــى الــســعــوديــة 
بــلــغــت نــــحــــو377.5 مــلــيــون دوالر عــام 

2014، لــتــحــتــل املــمــلــكــة املــرتــبــة األولـــى 
ــــادرات الــلــبــنــانــيــة  ــــصـ ــلـ ــ ــم ســــــوق لـ ــأهــ كــ
بــنــســبــة 11% مـــن مــجــمــل الــــصــــادرات. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــــلـــــــواردات، بـــلـــغـــت قــيــمــة 
ــتـــوردة مـــن الــســعــوديــة  الــبــضــائــع املـــسـ

415.4 مليون دوالر في العام نفسه.
ــرز خـــال  ــ وإلـــــــى املـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري، بــ
ــــوام املــاضــيــة تــراجــع عـــدد السياح  األعـ
الــخــلــيــجــيــن فـــي لــبــنــان »بــســبــب طلب 
ــا عــدم  ــاهـ ــايـ الــــــدول الــخــلــيــجــيــة مـــن رعـ
زيــــارة الــبــاد وال حــتــى لــاصــطــيــاف«، 
بحسب يــشــوعــي. مــا انــعــكــس بــصــورة 
الذي  السياحة  قطاع  على  دراماتيكية 
سجل تراجع نسبة السياح السعودين 
مــن 16% عــام 2004 إلــى نحو 3% عام 

 .2014
كما يشير يشيوعي إلى اآلثار السلبية 
املــنــتــظــرة عــلــى تــحــويــات الــلــبــنــانــيــن 
تقدر  »والــتــي  السعودية  فــي  العاملن 
بحوالى 2 مليار دوالر سنويا، ستتأثر 
قطعا بـــأي قــــرارات مــن شــأنــهــا تشريد 
هـــــــؤالء الـــعـــامـــلـــن نـــتـــيـــجـــة ســـيـــاســـات 
اعــتــبــاطــيــة لــطــبــقــة ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة 
لــتــهــجــيــرهــم مــن  الـــســـبـــب األول  ــانـــت  كـ

بلدانهم ودفعهم للعمل في الخارج«. 
ــبــــارزة في  وبــــن األرقــــــام الــســعــوديــة الــ
لـــبـــنـــان، يــســلــط يــشــوعــي الـــضـــوء على 
ــع االســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــراجــ ــ »تــ
كــانــت تقدر  لبنان والــتــي  فــي  الخاصة 
إلى  دوالر سنويا  مــلــيــارات   4 بحوالى 

حدود الصفر في املئة حاليا«. 
ـــر االقـــتـــصـــادي لــألزمــة  لـــن يــقــتــصــر األثـ
ــع  ــ ــــودائـ ــيـــة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الـ ــيـــاسـ الـــسـ
املصرفية السعودية فقط، بل سيطاول 
كــتــلــة مــالــيــة مــتــحــركــة تــبــلــغ حـــوالـــى 8 
مليارات دوالر سنويا تضخها اململكة 
فـــي االقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. وهــــي كتلة 
ستؤدي تدريجيا إلى مزيد من تراجع 

االقتصادي اللبناني. 

تقارير عربية

تونس

لبنانعقارات

المغرب

يعمل نحو 121 ألف 
عامل في قطاع البناء 

والتشييد بغزة

انضمام  »أديـــداس«  تقترح شركة 
ــمــــال املـــصـــري نــاصــف  رجــــل األعــ
ســـــاويـــــرس )الـــــــصـــــــورة( ومــمــثــل 
ــر، أغــــنــــى رجـــل  ــ ــريـ ــ ــرت فـ ــ ــبـ ــ ــن ألـ ــ عـ
ــــى عـــضـــويـــة مــجــلــس  بــلــجــيــكــي، إلـ
منهما  كل  اشترى  أن  بعد  اإلدارة 
حـــصـــصـــا كـــبـــيـــرة فــــي مــجــمــوعــة 
املــســتــلــزمــات الــريــاضــيــة األملــانــيــة.

ــول بـــعـــض املــســتــثــمــريــن إن  ــقــ ــ وي
الــــذي  »أديـــــــــــداس«  إدارة  مـــجـــلـــس 
يــهــيــمــن عــلــيــه اســتــشــاريــون أملـــان 
وممثلون التحادات العمال، يفتقر 
إلــى النفوذ الــذي يتمتع به مجلس 
يضم  ــــذي  ال »نــايــكــي«  منافستها 
تيم  مثل  الثقيل  العيار  أسماء من 
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  كــــوك ال
ــل«. وقــالــت أديـــــداس، أمــــس، إن  ــ »آبـ
انــتــخــاب  يــقــتــرح  اإلدارة  مــجــلــس 
الجمعية  اجتماع  ساويرس خالل 
العامة السنوي للشركة املقرر في 
ولــعــضــويــة مدتها  مـــايـــو/أيـــار،   12
ثالث سنوات. وقال إيجور النداو، 
رئيس مجلس اإلدارة: »املرشحون 
الــــــجــــــدد ســـيـــجـــلـــبـــون كـــــنـــــزا مــن 

التجارب العاملية«.

»ساويرس« 
لمجلس إدارة 

»أديداس«
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ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــ ــرسـ ــ وســـــــط هـــجـــمـــة شـ
املـــصـــارف املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة على 
ــب،  ــ ــذهـ ــ ــن الـ ــ زيـــــــــــادة أرصـــــدتـــــهـــــا مــ
سعر  يرتفع  أن  استثمارية  مــصــارف  توقعت 
املعدن النفيس خال العام الجاري إلى 1300 

دوالر لألوقية )األونصة(. 
وّعدل مصرف »ايه بي إن أمرو« االستثماري 
الــهــولــنــدي مــن تــوقــعــاتــه أمـــس لــســعــر الــذهــب 
خال العام الجاري إلى 1300 دوالر لألوقية، 
فيما تــوقــع خــبــراء آخــــرون، مــن بينهم جيف 
غيندالش، أن يرتفع سعر الذهب إلى أكثر من 
إلــى 1400 دوالر لألوقية.  املــعــدل ويصل  هــذا 
ــاس فــشــل  ــ ــذه الـــتـــوقـــعـــات عـــلـــى أســ ــ وبـــنـــيـــت هـ
إعــادة االستقرار ألسواق  املركزية في  البنوك 

النقد  بيانات صندوق  العاملية. وحسب  املــال 
الـــــدولـــــي، فـــــإن مـــشـــتـــريـــات الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة 
الــعــاملــيــة مـــن الـــذهـــب تــفــوقــت عــلــى مبيعاتها 
ــة  ــ ــنـــذ األزمـ لـــلـــعـــام الـــثـــامـــن عـــلـــى الــــتــــوالــــي. ومـ
املالية في عام 2008، واصلت البنوك املركزية 

باملستوى  ليس  ولكن  الذهب،  في  االستثمار 
الذي شهده سوق الذهب خال العام املاضي 

وبداية العام الجاري. 
وتــشــيــر إحــصــائــيــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
البنوك  التي اشترتها  الذهب،  أن كميات  إلــى 
ــاضـــي، تــفــوقــت على  املـــركـــزيـــة خــــال الـــعـــام املـ
مــبــيــعــاتــهــا بـــحـــوالـــى 590 طـــن مـــتـــري. وهـــذا 
الحجم يعادل 14% من إجمالي حجم الطلب 

العاملي على الذهب. 
ويــــرى خــبــيــر الــذهــب الــعــاملــي، ستيفن ويــلــر، 
في مدينة  رئيس شركة »غولد موني«  نائب 
أونــتــاريــو الــكــنــديــة، فــي تــقــريــر حـــول الــذهــب، 
الرئيسية خال  الــعــمــات  اضــطــراب سعر  أن 
العام املاضي، دفع البنوك املركزية إلى زيادة 
 خـــبـــراء آخــريــن 

ّ
حــيــازاتــهــا مـــن الـــذهـــب. ولـــكـــن

ــل، إلـــــى جــانــب  ــ ــوامـ ــ ــرون أن هـــنـــالـــك عـــــدة عـ ــ ــ يـ
اضطراب العمات الرئيسية، دفعت الدول إلى 

شراء الذهب. 
وحسب تجار ذهب دولين فإنه يمكن إجمال 
عــوامــل اإلقــبــال على شــراء الــذهــب فــي النقاط 
أدوات  عــلــى  الـــعـــوائـــد  ضــعــف  أواًل:  الـــتـــالـــيـــة: 
الخزانة  ســنــدات  خــاصــة  األخــــرى،  االستثمار 
ــة. وياحظ  ــيـ األمــيــركــيــة والــيــابــانــيــة واألوروبـ
أن اســتــثــمــارات الــبــنــوك املــركــزيــة فــي ســنــدات 
عائد  لها ســوى  األميركية ال تجلب  الــخــزانــة 

ضئيل ال يتعدى  0.5 %. 
ــيــــاط  ــتــ ــلـــس االحــ ــــب إحــــصــــائــــيــــات مـــجـ ــــسـ وحـ
ــإن لـــدى  ــ ــركــــي«، فـ ــيــ الــــفــــدرالــــي،« املــــركــــزي األمــ
الــبــنــوك املـــركـــزيـــة اســـتـــثـــمـــارات فـــي الــســنــدات 
تــرلــيــون دوالر.   1.1 بــحــوالــى  تــقــدر  األميركية 

العالم 
يستنجد بالذهب

المركزي 
األوروبي 

يكشف عن 
جزء من 

احتياطاته 
الذهبية 

)Getty(

احتياطاتها  من  للدول  عوائد  تحقق  استثمارية  أدوات  غياب  وسط 
بالعمالت الصعبة، تتجه البنوك المركزية العالمية إلى شراء الذهب، وإن 
بدوافع  بدوافع سياسية، كروسيا، وأخرى  يستثمر فيه  بعضها  كان 

نقدية، مثل الصين

الذهب يتجه نحو 1300 
دوالر، وتوقعات بأن يصل 

إلى 1400 دوالر لألونصة

الدوالر يتخلى 
عن مكاسبه واليورو 

يترقب قرار التحفيز 
النقدي خالل أسبوع

مبيعات السيارات 
في الصين سترتفع بنسبة 

6.5% في العام الجاري

البنوك المركزية 
تلجأ إلى المعدن 

النفيس

)فــاو( أمــس الخميس إن أسعار  قالت منظمة األمــم املتحدة لألغذية والــزراعــة 
األغذية العاملية استقرت في فبراير/شباط إذ بدد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية 
واللحوم تأثير هبوط أسعار الحبوب والسكر ومنتجات األلبان. وبلغ متوسط 
الحبوب  مــن  الشهرية لسلة  التغيرات  الــذي يقيس  الــغــذاء  فــاو ألســعــار  مؤشر 
والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر 150.2 نقطة في فبراير/

شباط مقابل 150.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وجاء االرتفاع الطفيف في األسعار من يناير/كانون الثاني عقب انخفاض قارب 
19%  في 2015 وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. وكانت األسعار شهدت 
انخفاضا أكبر في يناير. وقالت فاو إن أسعار األغذية في األسواق العاملية في 
فبراير/ شباط تراجعت 14.5% عن مستواها في نفس الشهر من العام املاضي. 

تراجعت مخاوف املستثمرين في العملة البريطانية، في أعقاب بيانات أظهرت 
أن الــبــريــطــانــيــن ســيــصــوتــون بنسبة تــفــوق 70% لــصــالــح الــبــقــاء فــي االتــحــاد 
األوروبي. واستقر الجنيه االسترليني دون أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع 
مقابل الدوالر أمس الخميس حيث عرقلت قراءة ضعيفة لحالة قطاع الخدمات 
كانت  التي  املاضي  األسبوع  بيع  العملة من موجة  تعافي  الضخم  البريطاني 
مدفوعة باملخاوف من مغادرة االتحاد األوروبي. وبعد أن تراجع إلى 1.38 دوالر 
الصباحية  املــعــامــات  فــي  دوالر   1.4069 االسترليني  املــاضــي سجل  األســبــوع 

بأوروبا منخفضا %0.1.
الثقة الرئيسي  وأظهر مسح مديري املشتريات لقطاع الخدمات تراجع مؤشر 
إلى أدنى مستوياته في ثاث سنوات بما يشير إلى نمو اقتصادي للربع األول 

من السنة ال يزيد على 0.3% وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ 2012.

كشف عمالقة صناعة السيارات األوروبية عن حوالى 100 طراز جديد من آخر 
صيحات عــالــم الــســيــارات والــســرعــة، فــي مــعــرض جنيف للسيارات هــذا الــعــام. 
وسعت الــســيــارات األملــانــيــة إلــى اســتــعــادة سمعتها فــي أعــقــاب الفضيحة التي 
تعرضت لها العام املاضي. وقد طرحت ماكارين الرياضية أحدث مودياتها 
بـــاملـــعـــرض. كــمــا تــمــيــز املـــعـــرض بـــعـــدد كــبــيــر مـــن نــتــاجــات الـــســـيـــارات الــفــارهــة 

والرياضية مقارنة بمعرض العام املاضي.
في  الكبيرة  أزمتها  تــجــاوز  الــســيــارات  لصناعة  األملانية  فولكسفاغن  وتــحــاول 
السوق األميركي في أعقاب فضيحة التاعب بنسب العادم. ومن املقرر أن يلتقي 
رئيس املجموعة مع رئيسة سلطات البيئة في أميركا التي سبق ورفضت خطط 

الشركة للتسوية. وربما تخسر الشركة عشرات املليارات من هذه الفضيحة.

أخبار في صور

استقرار أسعار األغذية في فبراير

اإلسترليني يستقر بعد تراجع 
مخاوف الخروج من أوروبا 

100 طراز جديد 
في معرض جنيف للسيارات

)Getty( اليوان يرتفع بنسبة 0.3% في سوق هونغ كونغ)Getty( الوقود الرخيص يرفع مبيعات السيارات في آسيا

عاد اليوان لاستقرار في أعقاب تصريحات 
وحققت  الصيني.  االقتصاد  بدعم  حكومية 
العملة الصينية أعلى مستوى لها في ستة 
أسابيع في التعامات التي جــرت أمــس في 
شنغهاي، حيث ارتفع اليوان بنسبة %0.11 
الـــــــدوالر. وفــــي أســــواق  إلــــى 6.5436 مــقــابــل 
»أوفـــشـــور« فــي هــونــغ كــونــغ، ارتــفــع الــيــوان 
 6.447 ــــى  إلـ الــــــــدوالر  مـــقـــابـــل   %0.3 بــنــســبــة 
الشعب  بــنــك  نــائــب مــحــافــظ  دوالرات. وكـــان 
الصيني تشن يو لو قال الثاثاء املاضي إنه 
ال يــوجــد أســـاس الســتــمــرار انــخــفــاض قيمة 
اليوان أو الرنمينبي. وأضاف أن سعر صرف 
اليوان سيظل مستقرًا باألساس مقابل سلة 
الــعــمــات. وتــابــع بـــأن الــصــن لــديــهــا مــيــزان 
تـــــجـــــاري صـــحـــي نـــســـبـــيـــا ونـــســـبـــة تــضــخــم 
مــنــخــفــضــة نــســبــيــا أيـــضـــا، وكـــاهـــمـــا يهيئ 
ــوان. ويسمح  ــيـ ظـــروفـــا مــواتــيــة الســتــقــرار الـ
بنك الشعب الصيني، البنك املركزي، لليوان 
باالرتفاع أو االنخفاض بنسبة 2% من سعر 
الــتــعــادل املــركــزي لــكــل يـــوم تــــداول فــي ســوق 

النقد األجنبي الفوري بالصن.
ــأتــــي تـــصـــريـــحـــات الـــبـــنـــك املــــركــــزي بــعــد  وتــ
اجــتــمــاع وزراء املــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك 
ــاء بــمــجــمــوعــة  املـــركـــزيـــة فـــي الــــــدول األعــــضــ
الــعــشــريــن الـــذي عــقــد فــي شــانــغــهــاى يومي 
الجمعة والسبت. وحتى اآلن يرتبط اليوان 
ــذبــــة مـــحـــدد مــقــابــل  الـــصـــيـــنـــي بـــهـــامـــش ذبــ
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بدعم  النفط  أســعــار  أن تحظى  املتوقع  مــن 
ملحوظ من سوق وقود السيارات في آسيا 
الــذي من املتوقع أن يرتفع إلــى 6.8 ماين 

برميل يوميا خال العام املقبل 2017.
وزاد سعر الخام األميركي في العقود اآلجلة 
إلى 34.88 دوالرا للبرميل قبل أن ينزل إلى 
ستة  بــانــخــفــاض  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   34.60
السابقة.  التسوية  عند  سعره  عــن  سنتات 
وارتفعت مخزونات الخام األميركية بواقع 
10.4 مــايــن بــرمــيــل إلـــى مــســتــوى قياسي 
األسبوع  برميل  مليون   517.98 بلغ  جديد 
ــأتـــي ارتـــفـــاع املـــخـــزون نتيجة  املـــاضـــي. ويـ
ــراوح بن  ــتـ ــاج الــعــاملــي يـ ــتـ لــفــائــض فـــي اإلنـ
يوميا  الــخــام  مــن  برميل  ومليوني  مليون 
فوق حجم الطلب وهو ما أسفر عن هبوط 

األسعار 70%  منذ منتصف 2014. وأظهرت 
نشرت  الــروســيــة  الطاقة  وزارة  مــن  بيانات 
األربعاء أن معدل إنتاج النفط الروسي في 
 ملــعــدل يناير/

ً
فــبــرايــر/شــبــاط جـــاء مــمــاثــا

الــثــانــي عــنــد 10.88 مــايــن برميل  كــانــون 
يوميا وهو أعلى مستوى لإلنتاج منذ نحو 
أيضا  السعودية  إنتاج  30 عاما. ويتجاوز 
عــشــرة مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا. ولــكــن شركة 
إنــتــاجــهــا سينخفض  إن  قـــالـــت  روســـنـــفـــت 

خــال العام الــجــاري. ولكن رغــم املخزونات 
احتمال  املرتفعة والشكوك حول  األميركية 
ــاج املـــنـــتـــجـــن الـــكـــبـــار،  ــتــ نـــجـــاح تــجــمــيــد إنــ
يواصل الطلب القوي على الوقود في آسيا 

دعم أسعار النفط. 
وحسب رويترز أمس، يقود النفط الرخيص 
ومبيعات السيارات القوية نمو الطلب على 
البنزين فــي أنــحــاء آســيــا وهــو مــا قــد ينذر 
بــــأول نــقــص فـــي وقــــود الـــســـيـــارات تــشــهــده 
ــا. وتــرتــفــع  ــامــ ــر مــــن 15 عــ ــثـ املــنــطــقــة فــــي أكـ
مبيعات السيارات بقوة في الصن والهند 
حيث تستقبل السوق ثاثة ماين سيارة 
جــديــدة شهريا فــي الــوقــت الـــذي تغلق فيه 

مصافي تكرير بأستراليا وتايوان.
وقالت شركة »إف.جـــي.إي« االستشارية إن 
مــن املــتــوقــع أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى عــجــز قــدره 
في  البنزين  مــن  يوميا  برميل  آالف  عــشــرة 
آسيا هذا العام وقد يزيد إلى 90 ألف برميل 

يوميا بحلول 2017.
وسيتزامن شح سوق البنزين مع االنحسار 
العاملي من  الخام  لتخمة معروض  املتوقع 
الـــذي  ــر  ــــل 2017 األمــ إلـــى أوائـ ــر 2016  ــ أواخـ
ســـيـــدعـــم تـــعـــافـــي أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــتــــي مــا 
مستويات  70%عــــن  نــحــو  منخفضة  زالــــت 

منتصف 2014.
وقالت ياسمينا سرغيني، مديرة االئتمان 
لــــدى مـــوديـــز لــلــتــصــنــيــفــات، »نـــتـــوقـــع نمو 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات فـــي الــصــن 6.5% في 

2016 من 4.6% في 2015«. 
ــلـــغ عــجــز  ــبـ يـ وتــــتــــوقــــع »إف.جــــــــــــــــــي.إي« أن 
مــعــروض الــبــنــزيــن 160 ألـــف بــرمــيــل يوميا 
إنــرجــي«  فــي 2018. وتتوقع »جــيــه.بــي.ســي 
نقصا أقل قدره 107 آالف برميل يوميا في 
2018 ارتفاعا من 71 ألف برميل يوميا العام 
اآلسيوي  الطلب  إجمالي  يبلغ  وأن  املقبل، 
على الوقود نحو 6.8 ماين برميل يوميا 
في 2017 ونحو سبعة ماين برميل يوميا 

في عام 2018.

الــــــدوالر، و يــتــدخــل بــنــك الــشــعــب الصيني 
ــك املــــــركــــــزي” فـــــي الـــــســـــوق لــحــمــايــة  ــنــ ــبــ “الــ
استقراره برفع سعر صرفه  لطمأنة أثرياء 
تــتــآكــل بفعل  لـــن  الـــصـــن أن مـــوجـــوداتـــهـــم 
هبوط سعر الصرف. ويــرى خبراء أن هذه 
اإلجراءات تبقى إجراءات احتياطية ولكنها 
ال تمثل معالجات راسخة ألزمة االقتصاد، 
الــبــعــض أن االحــتــيــاطــات األجنبية  يـــرى  و 
“البنك  الصيني  الشعب  بنك  يملكها  التي 
بــحــوالــي 3.3 ترليون  املـــقـــدرة  ــركـــزي”، و  املـ
احتياطات  املــاضــي،  العام  نهاية  في  دوالر 
التدخل  الــيــوان و  ضخمة و كافية لحماية 
فــي أســــواق الــصــرف و ســـوق املــــال لتهدئة 
الــبــورصــة الصيني. ولــكــن فــي املــقــابــل يرى 

آخرون أن هذه االحتياطات ليست كافية.
ويقدر الخبراء أن احتياجات الصن تقارب 
الــعــمــات  مـــن  دوالر  تـــرلـــيـــون   2.8 حـــوالـــى 
الــصــعــبــة لــتــغــطــيــة ديـــونـــهـــا و الــتــزامــاتــهــا 
للمركزي  يتبقى  لــن  وبــالــتــالــي  الــتــجــاريــة. 

الصيني الكثير إلدارة إستقرار اليوان. 
وفي أسواق الصرف العاملية تراجع الدوالر 
األميركي مقابل الن واليورو أمس األربعاء 
ــن مـــكـــاســـبـــه الـــتـــي ســجــلــهــا فــي  مــتــخــلــيــا عــ
وقـــت ســابــق مـــع جــنــي املــتــعــامــلــن لــألربــاح 
وســـط شــكــوك بــشــأن اســتــمــرار الــتــبــايــن في 
االحتياط  مجلس  بــن  النقدية  السياسات 
األميركي( وغيره  املركزي  )البنك  االتحادي 
ــرى.  ــ ــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة فــــي مـــنـــاطـــق أخـ مــــن الـ
الـــدوالر ألدنــى مستوى فــي الجلسة  وهبط 

إلـــى 113.23 ينا  الــيــابــانــيــة  الــعــمــلــة  مــقــابــل 
بــعــدمــا ســجــل أعــلــى مــســتــوى فـــي أكــثــر من 
وقت  فــي  ينا   114.55 الــن  مقابل  أسبوعن 
اليورو  وزاد  األميركية.  الجلسة  من  سابق 
 في أحدث تعامات مقابل الدوالر إلى 

ً
قليا

مستوى  أدنـــى  سجل  بعدما  دوالر   1.0866
له في أكثر من شهر 1.0826 دوالر في وقت 
ســابــق. وفــي مطلع الجلسة، عــززت بيانات 
تظهر نموًا أفضل من التوقعات في وظائف 
القطاع الخاص األميركي في فبراير/شباط 
بيانات اقتصادية أميركية مطمئنة ودعمت 
ــركـــي ســيــرفــع  ــيـ ــزي األمـ ــركــ ــأن املــ ــ تــكــهــنــات بـ

الفائدة مرة واحدة على األقل هذا العام.
ــفــــاؤل تــــراجــــع ألســــبــــاب مــنــهــا  ــتــ غـــيـــر أن الــ
ــأن اســــــتــــــمــــــرار الــــبــــيــــانــــات  ــ ــشــ ــ الـــــشـــــكـــــوك بــ
االقتصادية األميركية القوية وتكهنات بأن 
يعلن املركزي األوروبــي حزمة تحفيز أكبر 
املقبل  البنك  اجتماع  فــي  الــيــورو  ويضعف 

في العاشر من مارس/آذار.
وفـــي أحـــدث املــعــامــات بــلــغ مــؤشــر الـــدوالر 
الــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة األمــيــركــيــة أمـــام 
سلة من العمات الرئيسية 98.176 مرتفعا 
ســـابـــق  وقـــــــت  فـــــي  ســــجــــل  بــــعــــدمــــا   %0.17
أعــلــى مــســتــوى لــه فــي نــحــو شــهــر 98.582. 
األميركية 0.53% في أحدث  العملة  ونزلت 
تــعــامــات مــقــابــل نــظــيــرتــهــا الــيــابــانــيــة إلــى 
ــلـــدوالر. وظــلــت شــهــيــة ســوق  113.38 يــنــا لـ
الـــصـــرف األجــنــبــي لــلــمــخــاطــرة قــويــة أمــس 
في األسواق اآلسيوية، حيث سجل الدوالر 
األســـتـــرالـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي شــهــريــن 
ــذي يــعــتــبــر  ــ ــ مــســتــفــيــدًا مــــن تــــراجــــع الـــــن الـ
مــاذًا آمنا أمــام الــدوالر األميركي واليورو. 
ــام عـــلـــى تـــقـــريـــر مــعــهــد  ــمـ ــتـ وســيــنــصــب االهـ
إدارة التوريدات لقطاع الخدمات األميركي. 
وسيركز املستثمرون على مؤشر التوظيف 
الوظائف  تقرير  نتائج  استشراف  ملحاولة 

غير الزراعية الذي يصدر يوم الجمعة. 
)رويترز(

النفط يستفيد من طلب الوقود بآسيااليوان يعود لالستقرار بعد تطمينات حكومية

ــتـــوقـــع أن تـــســـاهـــم ســـيـــاســـة الـــفـــائـــدة  ــن املـ ــ ومـ
الــثــابــتــة فــي كــل مــن الــيــابــان ومنطقة الــيــورو 
مرة  الفائدة  رفــع  عــدم  واحتماالت  وسويسرا 
املركزية  البنوك  أميركا، في تحول  أخــرى في 
العاملية من االستثمار في السندات الحكومية 

إلى االستثمار أكثر في شراء الذهب.

وفي هذا الصدد باعت الصن جزءًا كبيرًا من 
األميركية  الخزانة  ســنــدات  فــي  استثماراتها 
خال العام املاضي. واستثمرت هذه العوائد 
فــي الــذهــب. وال يـــزال بــنــك الــشــعــب الصيني« 
للذهب، حيث  املشترين  أكبر  املركزي«،  البنك 
بــلــغــت مــشــتــريــاتــه خــــال شـــهـــري ديــســمــبــر/ 

ثــانــيــا: يــاحــظ أن هــنــالــك تــوجــهــا مـــن بعض 
ــاقــــي دول  الــــــــدول، مـــثـــل الـــصـــن وروســــيــــا وبــ
مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«، نــحــو إضـــعـــاف مــركــز 
الدوالر كعملة احتياط دولية. وبالتالي تتجه 
ــزء مـــن اســتــثــمــاراتــهــا  ــــدول إلـــى بــيــع جـ ــذه الـ هـ
في سندات الخزانة األميركية وشراء الذهب. 

الـــثـــانـــي 128  ــانـــون  كـ ــانـــون األول ويـــنـــايـــر/  كـ
طنا، وذلك حسب إحصائيات مجلس الذهب 
العاملي في لندن. ويقدر موقع »زيــرو هيدج« 
أن الــصــن اشـــتـــرت حـــوالـــى 40 % مـــن إنــتــاج 
الذهب العاملي خال العام املاضي، فيما يقول 
املوقع أن الهند اشترت حوالى 1000 طن خال 

العام املاضي. ولم يعد سرًا أن الصن تخطط 
ــــدوالر، فـــي أعــقــاب  ــالـ ــ ــبــــاط عــمــلــتــهــا بـ لــفــك ارتــ
دخــــول الـــيـــوان كـــواحـــدة مــن عــمــات صــنــدوق 
ــي، فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر نــوفــمــبــر/  ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
تشرين الثاني املاضي. ويرى خبراء أن الصن 
ربما تحتاج إلى رفع رصيدها من الذهب إلى 
أكثر من 8 آالف طن متري، إذا أرادت أن تعوم 
الــيــوان، أو تصبح عملة حــرة كاملة.  عملتها، 
وهذا سيعني أن الصن ستواصل خال العام 

الجار ي شراء الذهب. 
ثالثا: تطلعات روسيا ألن تصبح قوة عظمى 
وتــســتــعــيــد أمـــجـــاد االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي في 
ــدة املـــنـــافـــســـة بــن  ــ ــعـــت مــــن حـ ــوتـــن رفـ عـــهـــد بـ
موسكو وواشنطن. وهذا التنافس أو العداء، 
ــدا بــقــادة الــســيــاســة الــنــقــديــة إلـــى االبــتــعــاد  حـ
أو  الــدوالر وتسوية الصفقات باملقايضة  عن 

اليوان. 
كما تسعى روسيا كذلك إلى زيــادة رصيدها 
التي  الــحــادة،  التقلبات  أعقاب  الذهب في  من 
ــــال الـــعـــامـــن املـــاضـــيـــن.  شـــهـــدهـــا الــــروبــــل خـ
وياحظ منذ بداية الحظر الغربي عليها، بعد 
القرم،  أوكــرانــيــا وضمها جــزيــرة  فــي  تدخلها 
التدريجي من  التخلص  في  بــدأت  أن روسيا 
رأسها سندات  وعلى  األميركية،  موجوداتها 

الخزانة األميركية. 
ــــوف مــــوســــكــــو مــــــن تــــشــــديــــد الـــحـــظـــر  ــــخـ ــتـ ــ وتـ
من  لحظة  أيـــة  فــي  ومنعها  عليها  األمــيــركــي 
التعامل بــالــدوالر، مثلما حدث إليــران وكوبا 

وبعض الدول التي حظرتها أميركا من قبل.
يــطــاول هـــذه املـــوجـــودات مــن جــهــة، كــمــا أنها 
اســتــخــدمــت الــســيــولــة الـــتـــي جــنــتــهــا مـــن بيع 
السندات في زيادة رصيدها من الذهب، حيث 
إلى زيادة  الحظر  بداية  تسعى روسيا ومنذ 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــذهـــب وتــقــلــيــل حــيــازاتــهــا 

األدوات االستثمارية األخرى بالدوالر.
ــراب الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي شــهــدتــه  ــ ــطـ ــ رابــــعــــا: االضـ
أســواق املال خال العام الجاري، والــذي بلغ 
 2.6 حــوالــى  املستثمرون  مــداه حينما خسر 
ي دوالر في أسبوعن، دفع مخططي 

َ
ترليون

الــســيــاســات الــنــقــديــة فـــي الــعــديــد مـــن الـــدول 
إلـــى شـــراء الــذهــب. ويــذكــر أن أســعــار الــذهــب 
ــديـــد 1240  ــــس لـــتـــتـــجـــاوز مــــن جـ ارتـــفـــعـــت أمـ
دوالرا لألوقية )األونصة( مع تحول األسهم 
العاملية إلى الهبوط ، األمر الذي زاد اإلقبال 
البديلة،  النفيس كأحد األصــول  املعدن  على 
لــكــن املــكــاســب جـــاءت مــحــدودة قــبــل بيانات 
املتحدة  الــواليــات  التوظيف في  رئيسية عن 

تعلن اليوم الجمعة.

رصيدها  من  شحنات  ألمانيا  نقلت 
ــالــذهــب، الــمــخــزن فــي كــل من  ب
إلى فرانكفورت،  باريس ونيويورك، 
كميات  لتحويل  خــطــوة  ضمن 
البنك  يملكها  الذهب  ضخمة من 
المركزي األلماني، »بندسبانك«، في 
فإن  الــمــصــادر،  وحسب  ــارج.  ــخ ال
ألمانيا  نقلتها  التي  الذهب  كميات 
من كل من باريس ونيويورك بلغت 
برلين  نقلت  وتحديدا  أطنان،   210
 100 طن من نيويورك و110 أطنان 

من باريس. 

ألمانيا تستعيد ذهبها

معادن

ساهمت تطمينات 
حكومية في ارتفاع 

اليوان إلى أعلى مستوياته 
في ستة أسابيع، وهو 

ما أدى إلى استقرار سوق 
الصرف في آسيا
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أسامة أبو ارشيد

الكبير«  »الــثــاثــاء  انتخابات  انتهاء  مــع 
الختيار  األميركية  التمهيدية  الحزبية 
ــــن عــــــن الــــحــــزبــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــــــَحــــــــْنِ رئـ

َّ
ُمــــــــَرش

الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي النــتــخــابــات 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، يـــزداد 
املــشــهــد فــي الــحــزب الــجــمــهــوري تعقيدًا 
ــراف. فــمــن  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االسـ واســـتـــعـــصـــاء عـ
الواضح، اآلن، أن رجل األعمال والعقارات، 
ومــرشــح الــتــمــرد داخــــل الـــحـــزب، دونــالــد 
ز حظوظه في سياق سعيه 

ّ
ترامب، قد عز

إلـــى أن يــكــون مــرشــح الــحــزب الــرئــاســي، 
وذلــــك بـــفـــوزه فـــي ســبــع مـــن أصـــل إحـــدى 
عـــشـــرة واليــــــة، جــــرت فــيــهــا االنــتــخــابــات 
التمهيدية يوم الثاثاء املاضي، وهو ما 
يجعل مــن مــســألــة إيــقــافــه مــن »مؤسسة 
الـــحـــزب« أمــــرًا صــعــبــا، أو عــلــى األقــــل، قد 
يكون ذلك بتكلفة عالية جدا على الحزب. 
مــنــذ أعـــلـــن تـــرامـــب تـــرشـــحـــه، جــمــهــوريــا، 
لــلــتــنــافــس عــلــى االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــــاضــــي، والـــحـــزب 
كثيرون  مــراقــبــون  يصفها  حــالــة  يعيش 
بـــ«حــرب أهــلــيــة« فــيــه. عمليا، وبــعــد فترة 
ــــاس أن ظــاهــرتــه  مـــن الــتــجــاهــل، عــلــى أسـ
لم  تــتــبــّدد مــن تلقاء نفسها،  أن  لــن تلبث 
الــحــزب« طريقا لهزيمة  تــتــرك »مــؤســســة 
الـــحـــزب، إال  تــرامــب وتهميشه فــي داخــــل 
واتــبــعــتــهــا، غــيــر أن ذلــــك لـــم يــــزد إال في 
ــد  ــواعـ ــــل بـــــن قـ ــــرجـ مـــضـــاعـــفـــة حــــضــــور الـ

سمير حمدي

في  السياسي  للتحول  العام  االتجاه  كــان 
الثورة تصالحيا، واستفادت  بعد  تونس 
جميع الــقــوى مــن الــنــظــام الــجــديــد، بغض 
ــثــــورة. وكـــان  الــنــظــر عـــن مــواقــعــهــم قــبــل الــ
الـــتـــصـــور الــــعــــام يــقــتــضــي الـــســـعـــي نــحــو 
إعادة ترتيب العاقات القائمة بن أجهزة 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة والـــردعـــيـــة مـــن جهة 

وبن املواطنن من جهة أخرى.
وإذا كانت السلطة السياسية، زمن حكم بن 
ر القوى األمنية للقمع والرقابة 

ّ
علي، تسخ

وحماية نظام االستبداد القائم، فإنها، في 
الــوقــت نفسه، مــارســت صــنــوف اإلخــضــاع 
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــط عــــلــــى األجــــــهــــــزة األمـ ــبــ والــــضــ
ووظفتها في إطــار صــراع األجــهــزة، حيث 
لم يكن رجل األمن يحظى بأدنى الحقوق 
الــرغــم مما كان  الــدســتــوري، على  باملعنى 
يشيع عن حاالت الفساد واالرتشاء وسوء 

التصرف ضمنها.
ومـــن هــنــا، كــانــت اإلصـــاحـــات السياسية 
ـــوقــــع هـــذه  ــة مـ ــعــ ــراجــ ــة تـــقـــتـــضـــي مــ ــامــ ــعــ الــ
األجــــــهــــــزة وإصــــــــــاح بـــنـــيـــتـــهـــا وتـــحـــديـــد 
صاحياتها، وهو ما جعلها تستفيد من 
الــتــرقــيــات االســتــثــنــائــيــة، وفــــرص الــتــرقــي 
املــهــنــي والــوظــيــفــي، فـــي خـــطـــوات حثيثة 
أمــن جمهوري، يخدم  إلــى  نحو تحويلها 
ــانـــون  ــقـ ــام، ويــــحــــرس الـ ــظــ ــنــ ــة، ال الــ ــ ــدولــ ــ الــ
وال يــنــتــهــكــه، ويــلــبــي حــاجــة الــشــعــب إلــى 
األمـــن والــحــمــايــة، ال أن يــقــوم بـــدور القمع 
والــــرقــــابــــة. غــيــر أن حـــالـــة الــضــعــف الــعــام 
 في األجهزة 

ٌ
للدولة استغلته جهاٌت نافذة

األمنية إلعادة بناء مصالحها، مستفيدة، 
في ذلك، من عاملْن، أولهما حالة الصراع 
أثناء  فــي  تــونــس  الــتــي عرفتها  السياسي 
بعض  تواتر  وثانيهما  االنتقالية،  الفترة 
أعــــمــــال اإلرهـــــــــاب والـــعـــنـــف الــــتــــي جــعــلــت 
املــســألــة األمــنــيــة تصبح أولــويــة تقفز إلى 

صدارة االهتمامات.
ومن املعروف أن نجاح الثورة في تونس 
اقتضى إبعادًا للقوى األمنية من الشارع، 
خــصــوصــا فــي ظــل الــصــورة السيئة التي 
الـــنـــاس عـــن مــمــارســاتــهــم، طـــوال  يحملها 

سيف الدين عبد الفتاح

كم من السجون تتحول إلى رمزية القهر 
ــتـــل املــبــاشــر  ــقـ ــبـــطـــش والـــطـــغـــيـــان والـ والـ
أو الـــقـــتـــل الـــبـــطـــيء، »بـــاســـتـــيـــل« فــرنــســا 
ــتـــحـــدة  ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــو« الـ ــ ــامـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوانـ ــ و»غـ
ــقــــرب« مــصــر و»الــســجــن  األمــيــركــيــة و»عــ
ــزولــــي  ــعــ ــر، و»الــ ــنــــاصــ ــبـــد الــ ــربــــي« عـ الــــحــ
الــعــســكــري« عــلــى طـــريـــق اإلســمــاعــيــلــيــة، 
وسجن بو سليم في ليبيا القذافي و»أبو 
غريب« العراق و»تازمامرت« في املغرب. 
سجون  مثل  بسجونها،  دول  واشتهرت 
ــــون األرجـــنـــتـــن  ــــجـ ــة األســـــــــد، وسـ ــ ــــوريـ سـ
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة، وأفـــغـــانـــســـتـــان »قــلــعــة 
جانجي«، وسجون االحتال اإلسرائيلي 
ــة،  ــريـ ــربـ ــبـ ــــات الـ ــــارسـ ــمـ ــ ــدر املـ ــتـــصـ ــتــــي تـ الــ
والكيان  االحتال  عنصرية  على  مؤشرًا 
الـــصـــهـــيـــونـــي. لــــم تـــعـــد الـــســـجـــون مــجــرد 
مــكــان ملــعــاقــبــة املـــجـــرمـــن، أو املــنــحــرفــن 
الــقــانــون، لكنها صــارت،  الــذيــن يخرقون 
فــي حقيقة أمــرهــا، مكانا أقــرب مــا تكون 
السجون،  كــانــت  الــنــازي.  إلــى معسكرات 
وال تــــــزال، عـــامـــة عــلــى احـــتـــال مــبــاشــر 
فـــاجـــر، أو حــالــة  ــبـــداد وطـــغـــيـــان  ــتـ أو اسـ
الكبرى  الدولة  فيه  جمعت  امبراطوريٍة، 
مخالفيها من كل جنس ولون، كلها تقوم 
بكل عمل ضد كل ألوان الحرية، وتمارس 
اإلنسانية وحقوقها   ممنهجا ضد 

ً
عما

التأسيسية.
لطاملا تم التعامل مع املؤسسة السجنية 
في بادنا بعقلية الــردع والعقاب، قصد 
ــــاح، وهـــي مــعــادلــة أثــبــت الــتــاريــخ  اإلصــ
والجغرافيا فشلها الذريع، حيث تحولت 
السجون إلى مدرسٍة الحتراف الجريمة، 
ــراف. هــذه  ــحــ وبــيــئــة مــائــمــة إلنـــتـــاج االنــ
الوضعية جعلت من املنظومة السجنية 

تصبح عبئا مضاعفا. 
ــا، تــشــكــل وضــعــيــة الــســجــون  وفــــي بـــادنـ
كــابــوســا مــفــزعــا، نــظــرا ملــا ينتج عــنــه من 
الـــوحـــدات السجنية،  اكــتــظــاظ كــبــيــر فــي 
بــاألســاس، مراكز  أنها تشكل،  بما يؤكد 
ــزل، وأنـــهـــا بــعــيــدة كـــل البعد  ــ اعــتــقــال وعـ
عــن تــأديــة دورهــــا »الـــردعـــي«، وال معنى 
للحديث، هنا، عن دورهــا »اإلصاحي«، 
املكان  أن تكون تلك السجون  ناهيك عن 
األفــــضــــل لـــكـــل نــــظــــام مــســتــبــد لــتــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــــع خــصــومــه 
إدارة ســيــاســاتــه في  الــســيــاســيــن، وفـــي 
الـــتـــخـــويـــف والــــتــــرويــــع، وفـــــي الــتــطــبــيــع 

وتكريس سياسات القطيع.
ــة االنـــــــــقـــــــــاب فــــــــى مـــصـــر  ــ ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــــــي مـ
املـــــــحـــــــروســـــــة، ودولـــــــــة  املـــــحـــــبـــــوســـــة، ال 
العقرب  مقدمتها سجن  وفــي  الــســجــون، 
ــة واســــعــــة،  ــ ــزيـ ــ ــلـــك شــــهــــرة ورمـ الـــــــذي امـــتـ
الحقوق  كــل صنوف  انتهاك  على  عامة 
االنقاب،  اتبع  واإلنسانية،  التأسيسية 
في استراتيجياته وكثير من سياساته، 
وبـــعـــد أن ضـــاقـــت الـــســـجـــون بــاملــعــتــقــلــن 
فيها واكتظت، وقد صارت استراتيجية 
ثابتة لبناء سجون جديدة، وصل عددها 
قـــرابـــة الــتــســعــة مــضــافــة، حــتــى يــزيــد من 
طاقتها االستيعابية لعدد من املعتقلن 
الظلم  يــتــزايــد. وضــمــن تكلفة ســيــاســات 
املــمــنــهــج الــتــي تــتــصــاعــد واملــعــتــمــدة من 
منظومة استبداد عاتية فاجرة. ولنسأل 
: كــم عدد 

ً
ســـؤااًل مــبــاشــرًا، نــريــد لــه إجــابــة

املليارات التى تم توجيهها لبناء سجون 
السابقة.  املوازنة  أو  الحالية  املوازنة  في 

كلوفيس مقصود

بنيامن  إســرائــيــل،  وزراء  رئيس  أن  يبدو 
نــتــنــيــاهــو، أصـــيـــب بــخــيــبــٍة مـــن »صـــديـــق« 
إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
كاميرون، الذي وصف املستوطنات بأنها 
تآكلت  الشرقية  القدس  وأن  شرعية،  غير 
بفعل الــزحــف االســتــيــطــانــي إلـــى داخــلــهــا. 
مثل  تــصــدر  أن  اســتــغــرب  نتنياهو  وكــــأن 
هــــذه املــاحــظــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى إدانــــٍة 
لــســلــوك إســـرائـــيـــل، مــّمــن يــعــتــبــره صــديــق 
ــــق« كـــامـــيـــرون  ــديـ ــ ــــصـ ــل. لـــكـــن »الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــك، 

َ
َصــَدق مــن  الصديق هــو  إن  يتبع مقولة 

ال مــــن يـــصـــّدقـــك، بــمــعــنــى أنــــــه، كــصــديــق، 
 
ً
لــيــس مــضــطــرًا إلعـــطـــاء إســـرائـــيـــل رخــصــة
الدولية  والشرعية  الدولي  القانون  لخرق 
واســـتـــبـــاحـــة األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 

الضفة الغربية لبناء املستوطنات.
نــظــر نتنياهو،  فــي  الــصــديــق،  أن  ويــبــدو 
ــــاوزات  ــــجـ ــتـ ــ ــنـــى الـ ــبـ ــتـ هـــــو مـــــن يـــــوافـــــق ويـ
ــة الــــفــــاضــــحــــة وســـلـــوكـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الفلسطيني، األمر  العدواني ضد الشعب 
الذي يشير إلى أن إسرائيل تعتبر أن مثل 
التي صدرت  االنــتــقــادات الصحيحة  هــذه 
ــيـــرون، وكـــأنـــهـــا مــســألــة عــدائــيــة،  ــامـ عـــن كـ
ــلـــيـــة  ــا تـــفـــضـــح املــــمــــارســــة اإلســـرائـــيـ ــهــ ألنــ
الــعــدوانــيــة، وخــصــوصــا أنــهــا صـــادرة عن 
مــــســــؤول يــعــتــبــره نــتــنــيــاهــو »صـــديـــقـــا«، 
 عــن أنــه رئيس وزراء إحــدى الــدول 

ً
فضا

الكبرى التي تلتزم بحل الدولتن للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــــــأن كــــامــــيــــرون، بــهــذه 
حل  أولوية  على  التأكيد  يعيد  املاحظة، 
الشرقية  القدس  تكون  أن  على  الدولتن، 
عاصمة فلسطن. هذا ما دفعه إلى إبداء 
ــذي انــــطــــوى عـــلـــى مــعــاتــبــٍة  ــ اســـتـــغـــرابـــه الــ

»لصديق« إسرائيل. 
ــيـــرون، كــرئــيــس  ــامـ ــا قـــالـــه كـ ــع، مـ ــواقــ فـــي الــ
ــيــــس أقـــــــل مــن  ــة لـــــدولـــــة كـــــبـــــرى، لــ ــكــــومــ حــ
لسياسة  وإدانـــة  علني  استياٍء  تعبيٍر عن 
توسعية، طفح كيل املجتمع الدولي منها. 
وكــان االتــحــاد األوروبــــي قــد عّبر عــن مثل 
هـــذا الــضــيــق بــمــطــالــبــتــه إســرائــيــل بـــأن ال 
أنها  على  املستوطنات  منتجات  ف 

ّ
تصن

املستوطنات  كـــون  إســرائــيــل،  فــي  صنعت 
غير شرعية، قائمة على أرض فلسطينية.

على  وعتبه  نتنياهو  انزعاج  كان  ولذلك، 
»صديقه« كاميرون، ألنه كشف ما لم يكن 
ــط عــلــيــه الــضــوء في 

ّ
مــتــوقــعــا مــنــه أن يــســل

تـــصـــريـــحـــاٍت، وهــــو املـــســـؤول الــبــريــطــانــي 

ــيـــادتـــه ونــخــبــه  الــــحــــزب الـــحـــانـــقـــة عـــلـــى قـ
الـــتـــي تــــرى أنـــهـــم خـــانـــوا مـــبـــادئـــه. ومــنــذ 
تــراقــب، بفزع  الــحــزب«  أشهر، و«مؤسسة 
ــاش، تـــســـاقـــط رمــــــوز مــحــســوبــن  ــ ــدهــ ــ وانــ
فمن  التمهيدية،  االنــتــخــابــات  فــي  عليها 
السناتور عن والية كاروالينا الجنوبية، 
لـــيـــنـــدزي غــــراهــــام، مــــــرورًا بــحــاكــم واليـــة 
ــواًل  نــيــوجــرســي، كـــريـــس كــريــســتــي، وصــ
ــة فـــلـــوريـــدا، جــيــب بـــوش،  إلـــى حــاكــم واليــ
أنــه »املرشح  إليه على  والـــذي كــان ينظر 
كلها  جــمــهــوريــا.. شخصيات  املــفــتــرض« 
انهارت بطريقة مذلة أمام رجٍل لم يتقلد 
منصبا ســيــاســيــا مــن قــبــل قـــط، َوُيــْجــِمــُع 
غضب  يتقمص  ممثل  أنــه  على  الغالبية 
، واألقل تعليما، في 

ً
القواعد األكثر يمينية

الحزب الجمهوري.
ــــي تـــجـــد  ــتــ ــ ــر مـــــــــــــرارة الــ ــ ــ ــثـ ــ ــ املــــــفــــــارقــــــة األكـ
ــا فـــيـــهـــا  ــهــ ــفــــســ ــة الــــــــحــــــــزب« نــ »مــــــؤســــــســــ
الـــيـــوم هـــو اضـــطـــرارهـــا أن تــفــاضــل بن 
، ملــنــافــســة تـــرامـــب، لــم يــكــونــوا  ـــَحـــْنِ

َّ
ُمـــَرش

ـــَحـــْيـــهـــا، بـــل وكـــانـــا حريصن 
َّ

يــومــا ُمـــَرش
على مهاجمتها والتبرؤ منها إلى وقت 
قــريــب، والــحــديــث هنا عــن السناتور عن 
واليــــة تــكــســاس، تــيــد كــــروز، والــســنــاتــور 
ــة فـــلـــوريـــدا، مـــاركـــو روبـــيـــو. بل  ــ عـــن واليـ
ــام كــــان قــــال يـــومـــا إن  ــراهــ إن لـــيـــنـــدزي غــ
االخــتــيــار بــن تــرامــب وكـــروز كاالختيار 
، غير أن  مِّ ِبالسُّ املــوت بالرصاص أو  بن 
غراهام اليوم، وأمــام التقدم الكبير الذي 
إلى  تــرامــب، وجــد نفسه مضطرًا  يحققه 

ترامب في انتخابات الوالية التي يمثلها 
فــي مجلس الــشــيــوخ، وهـــي فــلــوريــدا، ما 
يعني نظريا، انتهاء فرصه في االستمرار 
فـــي االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. وســتــجــري 
انتخابات فلوريدا في الخامس عشر من 

الشهر الجاري.
ــل، يــحــقــق تــــرامــــب انـــتـــصـــارات  ــابـ ــقـ فــــي املـ
مــــــتــــــوالــــــيــــــة، فــــــــي الــــــــشــــــــمــــــــال، كــــــمــــــا فـــي 
ماساتشوستس وفيرمونت. وفي الغرب، 
كــمــا فــي نــيــفــادا، وفـــي الــجــنــوب، كــمــا في 
أالبــامــا وجــورجــيــا.. إلـــخ، ويــبــدو أن آمــال 
وقف قطار حملته تتبدد، اللهم إال لناحية 
مــحــاولــة مــنــعــه مـــن الــحــصــول عــلــى عــدد 
املندوبن املطلوب، وهو 1237، وبالتالي، 
العام للحزب في  حسم األمــر في املؤتمر 

يوليو/تموز املقبل في كليفاند/أوهايو. 
ولكن، ما بن اآلمال والواقع بون شاسع، 
ذلك أن »مؤسسة الحزب« ما زالت عاجزة 
عن إقناع املرشحن املتبقن، وهم: كروز 
ــو، جــون  ــايــ ــة أوهــ ــ ــاكـــم واليـ ــو، وحـ ــيــ وروبــ
كيسيك، التوافق على مرشح بينهم، فكل 
واحد منهم يصّر على أنه املرشح األقوى 
لــلــتــصــدي لـــتـــرامـــب وهـــزيـــمـــتـــه، فـــي حــال 
ــْنِ اآلخـــريـــن الــطــريــق لــه.  ــَحـ ـ

َّ
ــَرش ـ

ُ
إفــســاح امل

الحزب  اليوم من داخــل  وثّمة من يجادل 
ــه قـــد يـــكـــون مـــن األفــضــل  الـــجـــمـــهـــوري، أنــ
ــاء عــلــى املــرشــحــن الــثــاثــة  ــقـ لــلــحــزب اإلبـ
ــل تــشــتــيــت  ــ املـــنـــافـــســـن لـــتـــرامـــب، عـــلـــى أمـ
األصوات، ومنع ترامب من الحصول على 
عدد املندوبن الكافي، قبل املؤتمر العام 

للحزب.
أمـــام واقـــع »الــحــرب األهــلــيــة« فــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري، ثــمــة، الـــيـــوم، فـــي »مــؤســســة 
الــحــزب«، مــن يــطــرح خــيــار تشكيل حــزٍب 
ُم مــن خــالــه مرشحا محسوبا  ــدَّ

َ
ــق ثــالــث ُي

عــلــى »مــؤســســة الــــحــــزب«، ويــمــثــل غــطــاء 
ــات الـــكـــونـــغـــرس  ــابـ ــخـ ــتـ لــلــمــتــرشــحــن النـ
ــودون بــعــد  ــ ــعــ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ثــــــمَّ يــ
ــة  االنـــتـــخـــابـــات إلــــى االنــــضــــواء تــحــت رايـ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري. حــجــة هـــــؤالء، ومــن 
ضمنهم السناتور عن والية نبراسكا، بن 
ســاســي، وحــاكــم واليـــة ماساتشوستس، 
شــارلــي بــاركــر، والــكــاتــب املــحــافــظ، وليام 
كـــريـــســـتـــول، أن تــــرامــــب ســـيـــقـــود الـــحـــزب 
إلـــــى هـــزيـــمـــٍة ســـاحـــقـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 

ــام املـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ ــ الـــعـــامـــة أمـ
ــّراء  ــيـــاري كــلــيــنــتــون، جــ »املـــفـــتـــرضـــة«، هـ
األقليات  استعدى  الــذي  املستفز  خطابه 
عموما، وتحديدًا ذوي األصول الاتينية، 
والسود، واملسلمن، وكثيرًا من املستقلن 

واملعتدلن والنساء واملعاقن.. الخ. 
التي يتم تداولها  الخطط  أن كل  املشكلة 
ــــل »مــؤســســة الـــحـــزب« الــجــمــهــوريــة،  داخـ
باهظ. فسواء حسمت  ثمن  تكون با  لن 
ــابــــات فــــي املــــؤتــــمــــر الـــــعـــــام، عــبــر  ــتــــخــ االنــ
مؤامرة على ترامب، أم توجه بعض قادة 
»املؤسسة« إلى خيار الحزب الثالث، فإن 
هـــذا سيعني مــزيــدًا مــن الــفــوضــى داخــل 
الحزب، وربما نهاية له كما نعرفه اليوم. 
مـــا يـــؤكـــد هــــذا املــعــطــى أن غـــالـــب أنــصــار 
له، في  أنهم سيصوتون  ترامب يؤكدون 
حال ما اختار هو أن يترشح مستقا، أو 
عن حزٍب ثالث، وهذا، في الغالب، سيعني 
الرئاسة  انتخابات  الجمهورين  خسارة 
ــل فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  عــلــى األقــ

املقبل.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــقـــف الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد 
صــيــاغــتــه، وقــــد تــــؤدي إلــــى انــقــســامــه ما 
بن يمن متطرف ووسط، وإضعافه إلى 
األبد، مؤذنة بذلك بنهاية عصر الحزبن 
تغيير  وبالتالي،  أميركا،  في  املسيطرين 
األميركية  السياسة  الحياة  ديناميكيات 

نفسها. 
)كاتب وباحث فلسطيني مقيم في واشنطن(   

ــا لــلــمــنــظــومــة  ــنــــوات االســــتــــبــــداد، خـــافـ ســ
الــعــســكــريــة الــتــي ظــلــت تــحــظــى بــالــتــقــديــر 
واالحـــتـــرام، فــي األوســـاط الشعبية، ســواء 
لــنــأي قــادتــهــا بــأنــفــســهــم عـــن الــتــجــاذبــات 
املبذول في تأمن  أو لجهدها  السياسية، 
الـــــشـــــارع والــــــحــــــدود زمــــــن الــــــثــــــورة، حــن 
تـــحـــول املـــنـــتـــمـــون إلـــــى قـــطـــاع األمــــــن إلـــى 
مــجــرد أشــبــاح، ال تــجــرؤ على الظهور في 
الـــشـــارع. وبــالــنــظــر إلـــى املـــســـار الــتــوافــقــي 
الــــذي قــامــت عــلــيــه الـــثـــورة الــتــونــســيــة، في 
تحولها من مسار ثوري حاسم إلى سياق 
ســيــاســي، يــقــوم عــلــى تــفــاهــمــاٍت، اســتــفــاد 
األمــنــيــون كــغــيــرهــم، وربــمــا أكــثــر مــن هــذا 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــقـــابـــات األمـ ــنـ املــــســــار، ونــــشــــأت الـ
تميز بضعف  تــاريــخــيــا،  ســيــاق مضطرب 
الدولة، وبصراع سياسي حــاد، ولتصبح 
تـــونـــس أمـــــام ثــنــائــيــة حــــــادة، كــيــف نبني 
في خدمة  بوظيفته  يقوم  أمنا جمهوريا، 
الدولة، وفي الوقت نفسه، ما السبيل إلى 
الــتــعــامــل مـــع مـــراكـــز الـــقـــوى األمــنــيــة الــتــي 

اتخذت صبغة نقابية؟ 
ومــــن هـــنـــا، حـــــاول دســـتـــور 2014 إيــجــاد 
ــيـــغـــة لـــتـــنـــظـــيـــم األمــــــــر الــــــواقــــــع )أعــــنــــي  صـ
الــنــقــابــات(، وتــقــنــن األمـــر الــواجــب )أعــنــي 
أن يكون األمــن في خدمة الشعب(. ولهذا، 
نــجــد الــدســتــور الــتــونــســي الــجــديــد ينص 
فــــي فــصــلــه 19 عـــلـــى أن »األمـــــــن الــوطــنــي 
األمن  بحفظ  مكلفة  قواته  أمــن جمهوري، 
والنظام العام وحماية األفراد واملؤسسات 
ــاذ الـــقـــانـــون، فـــي كنف  ــفــ واملــمــتــلــكــات وإنــ
احترام الحريات، وفي إطار الحياد التاّم«، 
الــوقــت نفسه، يحفظ للقوى  فــي  أنـــه،  غير 
األمــنــيــة حــقــهــا فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي الـــذي 
نالته بمقتضى املرسوم 42 )25 مايو/أيار 
2011(، زمن حكومة الباجي قائد السبسي 
الدستور  الفصل 35 من  االنتقالية. وجــاء 
النقابي، من  العمل  فــي  الــحــق  هــذا  ليؤكد 
دون الــحــق فــي اإلضـــــراب، حــيــث جـــاء فيه 
قابي، بما في ذلك حق اإلضراب، 

ّ
»الحق الن

 عــلــى 
ّ

ــذا الــــحــــق ــ مـــضـــمـــون، وال يــنــطــبــق هـ
 اإلضراب 

ّ
الجيش الوطني، وال يشمل حق

قــوات األمــن الــّداخــلــي والــّديــوانــة«، غير أن 
الــوقــائــع عــلــى األرض أفــضــت إلـــى غــيــر ما 

ــا قــيــمــة املــبــالــغ األخــــرى  وفــــي املـــقـــابـــل، مـ
التى تم توجيهها إلى الصحة والتعليم 
وغــيــرهــا، وأيــضــا مــا قــيــمــة املــبــالــغ التى 
تــم توفيرها مــن تخفيض الــدعــم وأوجــه 
إنــفــاقــهــا؟ فليس مــن املــعــقــول أن نخفض 

الدعم لصالح بناء السجون. 
بناء  في  املليارات  املنقلب  يبّدد  وهــكــذا، 
السجون، ويحرم مصر من طاقٍة شبابيٍة 
حــقــيــقــيــٍة مـــن نــخــبــة شــبــاب مــصــر الــذيــن 
ثاروا ضد حكم مبارك، ثم حكم العسكر، 
ــوا إخـــــوانـــــا أو اشـــتـــراكـــيـــن  ــ ــانـ ــ ســـــــواء كـ
ثــوريــن أو حــركــة 6 أبــريــل ونــشــطــاء من 
املستقلن غير املصنفن، ثاروا فقط من 
الحرية والعدالة والكرامة والعيش  أجل 

الكريم.
نوجه، في مختتم هذا املقال، رسالة إلى 
عموم اإلنسانية إلى كل من يواجه رمزية 
سجن الــعــقــرب وبــطــشــه، ســـواء تمثل في 
الذين يحلون فيه ظلما وعدوانا،  هــؤالء 
لــكــل مــن تــجــرأ واتــخــذ مــن املـــواقـــف التي 
تــحــرك كــل صــنــوف االحــتــجــاج، وتــصــرخ 
في وجه الطغاة، وبأعلى صوت تصدع، 
فيقوم  حريتها،  عــن  تعبيرًا  »ال«،  بقوله 
ــر مـــــن أي  ــاشــ ــبــ ــة بــــحــــرمــــانــــه املــ ــيــ ــانــ ــزبــ الــ
ــقـــوق أســـاســـيـــة، ويــــمــــارســــون مــســالــك  حـ
ال  واملهانة.  واإلهانة  والتعذيب  الترويع 
يتوقف العقاب عنده، بل يمتد إلى ذويه 
ضمن حالة تــرويــٍع كــبــرى، تــرى فــي هذه 
 ضــاغــطــا يــمــارس على 

ً
املــمــارســات عــمــا

املــســجــونــن وأهــالــيــهــم، عــلــى حــد ســـواء، 
ليحولوا مصر كلها إلى مصر املحبوسة 
في سجن كبير، حيث مسجونون خلف 
ــــارج األســـــوار،  األســــــوار ومــســجــونــون خـ
يـــروعـــون الــجــمــيــع فـــي مــعــركــة الــتــرويــع 

والتركيع.
نــشــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــرابــطــة أســر 
ــاجـــلـــة مــن  ــة عـ ــ ــالـ ــ ــقــــرب رسـ مــعــتــقــلــي الــــعــ
الـــســـجـــن، يـــقـــول فــيــهــا مــعــتــقــلــون »نــحــن 
األمــــوات األحــيــاء، كــل الــنــاس تــمــوت مرة 
ــرارة املـــوت كل  ــــدة، ونــحــن نــتــجــّرع مــ واحـ
يــوم، مــرات ومــرات، إن كنتم تظنون أننا 
نبالغ، فاسألوا من يقابلوننا في لحظات 
بعثنا من مقبرة العقرب، حن نخرج إلى 

جلسات املحاكم«.
ال يــتــم الــتــنــكــيــل بــاملــعــتــقــلــن فـــي سجن 
الـــعـــقـــرب وقــتــلــهــم بـــالـــبـــطـــيء وفــــقــــط، بــل 
يــتــم أيــضــا تــهــديــدهــم بــاغــتــصــاب ذويــهــم 
الــزيــارة  وأهليهم أمــام أعينهم فــي أثــنــاء 
التي توقفت  الزيارة  الدورية، وهي  شبه 
ــك، ضــمــن خــطــة الــتــنــكــيــل  ــ تــمــامــا بــعــد ذلـ
واملهانة، حال تفوه أحٌد منهم بأي كلمة 
عن االنتهاكات التي يتعّرضون لها ألي 

من الحقوقين. 
ــا تــــعــــانــــيــــه األســـــــــر فــي  ــمــ هــــــــذا فــــضــــا عــ
الــذي وثقته املنظمات  الــزيــارات السابقة 
الحقوقية سابقا، من منع إدخال الطعام 
والدواء واملسلزمات الخاصة، والطوابير 
والتفتيش  املتكررة  واإلهــانــات  الطويلة 
الـــشـــبـــيـــه بــــالــــتــــحــــرش، والـــــحـــــرمـــــان مــن 
التواصل مع املعتقل وأهله، حيث يحول 
الــزيــارة من  بينهم لــوح زجاجي، وتكون 
 عن 

ً
خــال سماعة هــاتــف مــراقــبــة، فــضــا

مــنــع إدارة الــســجــن زيــــارة عـــدد كبير من 
أهــالــي املعتقلن مـــرات عــديــدة، مــن دون 

سبب.
وفــي إطـــار الحملة الــدولــيــة بــعــدة لغات، 
ملــخــاطــبــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــبـــاحـــثـــة عــن 
ــات وحـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان إلغـــــاق  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ

األول تــجــاه املــجــتــمــع الـــدولـــي. ولــشــدة ما 
أزعــجــه كـــام كــامــيــرون، ســــارع نتنياهو، 
كعادته، إلى تحويل األنظار باتجاه إيران 
التي يسهل عليه انتقادها. في هذا الصدد، 
دان نتنياهو قرار طهران بدفع سبعة آالف 
دوالر لكل من العائات الفلسطينية التي 
فــقــدت ضــحــايــا فــي املــــدة األخـــيـــرة، بهدف 
»تــمــكــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــبــقــاء 
في أرضه ومجابهة املحتل«. وكان تعليق 
نتنياهو أن من شأن هذا األمــر أن يشجع 
اإلرهــاب. وأضــاف أن ذلك »يبرهن على أن 
إيــران، بعد االتفاق الــنــووي، واصلت دعم 
اإلرهاب«. وكأن كل مساعدة للفلسطينين 
ليست سوى دعم ملتٍو لإلرهاب، أما بناء 
الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض  فــــي  املـــســـتـــوطـــنـــات 
فليست من ضــروب اإلرهـــاب واالغتصاب 

الذي يستهدف الحجر والبشر. 
خــيــبــة نــتــنــيــاهــو املــفــتــعــلــة مـــن »صــديــقــه« 
كاميرون وسيلة يتقنها رئيس الحكومة، 
لكنها ليست جديدة. فقد اعتادت إسرائيل 
مّمن  تبقى  مــن  ممارستها، إلســكــات  على 
اعـــتـــادوا عــلــى الــوقــوف إلـــى جــانــبــهــا. ذلــك 
في  بــاتــت  إســرائــيــل  أن  أدرك  نتنياهو  أن 
األوروبــيــة  واملــواقــف  متنامية.  عزلٍة  حالة 
األخـــيـــرة، ومــنــهــا انــتــقــاد كـــامـــيـــرون، خير 
دليل على ذلــك. لــذا، هو يلجأ إلــى اإلمــاء 
لــعــجــزه عــن اإلقـــنـــاع. وخــصــوصــا أن كــام 
الـــوزراء، كاميرون، ينّبه، بل يحذر  رئيس 
وبوضوح بأن إسرائيل لم تلتزم بشرعية 
مـــشـــروع الـــدولـــتـــن، فــلــســطــن وإســرائــيــل. 
ولـــيـــس فـــي ذلــــك مـــا يـــدعـــو إلــــى الــدهــشــة، 
فـــوق  إســــرائــــيــــل  أن  نــتــنــيــاهــو  يــعــتــبــر  إذ 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي، هــــي عــصــيــة عــلــى  لــ ــاء ــســ املــ
املـــحـــاســـبـــة عـــلـــى ســلــوكــهــا فــــي األراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، وخــصــوصــا على 
الــذي تريد أن يبقى  تمددها االستيطاني 
بــدون مــعــّوق. وهــذا بــرهــان على تعاملها 
مع األراضي الفلسطينية، بوصفها أراض 
ــــق« إســرائــيــل  مــغــتــصــبــة عــلــى أرضـــيـــة »حـ
التاريخي فيها! ومن هنا، كانت مسارعة 
العام  فــي  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
2012 إلــى االعــتــراف بدولة فلسطن، وفق 
الـــحـــدود املــعــتــرف بــهــا مــن األمـــم املــتــحــدة. 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــا، ضــــــــرورة الـ ومـــــن هـــنـــا أيــــضــ
للتوكيد على  الدولية، ليس فقط  املنظمة 
هذا االعتراف، ووجوب ترجمته إلى واقع، 
بل أيضا لقطع الطريق نهائيا على القضم 

اإلسرئيلي لألراضي الفلسطينية.
)مفكر عربي(

« كروز على املوت  أن يفضل املوت بـ«ُسمِّ
بـ«رصاص« ترامب. 

صــحــيــح أن تـــرامـــب هـــو »الــــعــــدو« املــعــلــن 
الــجــمــهــوري ومــؤســســتــه،  الــحــزب  لنخبة 
لكن هذا ال يجعل من كروز خيارًا أفضل، 
ســـــــواء لـــنـــاحـــيـــة تــــطــــرف مــــواقــــف الـــرجـــل 
األيديولوجية والسياسية، خصوصا أنه 
املعروفة  الحزب  التمرد داخــل  ابــن حركة 
بـــحـــزب الــــشــــاي، أم لــنــاحــيــة شــخــصــيــتــه 
الصفيقة املنفرة، إلى الحد الــذي لم يجد 
الجمهورين  مــن زمــائــه  شخصا واحـــدًا 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ يــعــلــن اســـتـــعـــداده 
لـــدعـــمـــه. ويــــوصــــف كـــــــروز مــــن زمـــــــاء لــه 
فــي مجلس الــشــيــوخ، مــن أعــضــاء حــزبــه، 
بــــ«الـــكـــاذب«، وهـــو لـــم يــفــز إلـــى الـــيـــوم إال 
بـــأربـــعـــة انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة مـــن أصــل 
خمسة عشر، وما يزيد في معضلته أنه، 
ــتـــي تــكــســاس )الـــواليـــة  وبــاســتــثــنــاء واليـ
ــلـــس الــــشــــيــــوخ(  الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا فـــــي مـــجـ
وأوكـــــاهـــــومـــــا، لــــم يــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 
الــواليــات الجنوبية التي  انــتــصــاراٍت فــي 
ُيـــفـــتـــرض أن فــيــهــا قـــاعـــدتـــه االنــتــخــابــيــة 
أما  املــحــافــظــون.  اإلنجيليون  التقليدية: 
ــيـــو، األقـــــرب إلـــى »مــؤســســة الــحــزب«  روبـ
اليوم، وخيار الضرورة لها، بعد تساقط 
الفوز بالترشيح  آماله في  فــإن  اآلخــريــن، 
أمــام تــرامــب ضئيلة، ذلــك أنــه لــم يفز إلى 
ــــدٍة هــي منيسوتا.  الــيــوم إال بـــواليـــٍة واحـ
األدهـــــى مـــن ذلــــك أن اســتــطــاعــات الــــرأي 
أمــام  كبير،  وبــفــارق  أنــه سيخسر،  تظهر 

 
َّ

يــنــص عليه هـــذا الــفــصــل، حــيــث لــم تتخل
الـــقـــوى األمــنــيــة عـــن الــقــيــام بـــاإلضـــرابـــات، 
ــادة فـــي تعامل  ــار مــشــكــات حــ ــو مـــا أثــ وهـ
السلطة القائمة مع النقابات األمنية التي 
أصبحت تتصرف، أحيانا، وكأنها سلطة 
مــــوازيــــة، تـــفـــرض خـــيـــاراتـــهـــا وشـــروطـــهـــا، 
خـــافـــا ملـــا يــنــبــغــي عــلــيــهــا بــوصــفــهــا أمــنــا 
ــا، يــــنــــصــــاع لـــســـلـــطـــة الــــقــــانــــون  ــهــــوريــ ــمــ جــ

وللدولة التي ينتمون إليها.
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن حـــــــــاالت االنـــــفـــــات 
املـــحـــدودة، لــيــســت الــنــقــابــات األمــنــيــة، في 
ذاتــهــا، مــوحــدة، وال تنضوي تحت هيكل 
واحد، بالنظر إلى تعدد األجهزة األمنية، 
ــذه الـــنـــقـــابـــات  ــ ــيـــر أن مــــواقــــف بـــعـــض هــ غـ
ــا فــي  ــة، خـــصـــوصـ ــبــ ــريــ ــبـــحـــت تـــثـــيـــر الــ أصـ
واملــواقــف  الــنــقــابــيــة  املطلبية  بــن  خلطها 
ــا فـــــي الــــخــــيــــارات  ــلــــهــ الـــســـيـــاســـيـــة وتــــدخــ
العامة للسلطة السياسية التي هي نتاج 
الــشــعــبــي. وإذا كـــان مــن املمكن  لــاخــتــيــار 
العمل  الفوضى، بغياب ثقافة  تبرير هذه 
النقابي لدى قيادة هذه النقابات وطبيعة 
الــذي نشأت عليها، طــوال عقود،  التكوين 
خضعت فيه لعقيدة أمنية، تكّرس الدولة 
أمر  االســتــبــداد، وهــو  البوليسية وتــخــدم 
الحالية  السياسية  السلطة  مــن  يقتضي 
القيام بخطواٍت، أضحت ضرورية تتطلب 
على  لتتأسس  األمــنــيــة،  العقيدة  مراجعة 
الــحــيــاد واالنــضــبــاط والــتــحــول مــن موقع 
الشرعية  القانونية  األطــر  خــارج  التحرك 
إلى العمل ضمن السلطة الشرعية للدولة.
)كاتب تونسي(

ــــرت هــيــئــة تــنــســيــقــيــة لها  ــعـــقـــرب«، ذكـ »الـ
أن »عــــدد الــقــتــلــى داخــــل الــعــقــرب بــلــغ 15 
شــخــصــا، خــــال الـــعـــام املــــاضــــي، بسبب 
ــقــــاده أبــســط  ــتــ ــالـــة الـــســـجـــن، وافــ ــوء حـ ــ سـ
املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى اإلهــمــال 
ــفــــت  ــة«، ووصــ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــبــــي وســـــــــوء الـ الــــطــ
التنسيقية ما يحدث في السجن، بأنه »ال 
 عما حدث في غوانتانامو في 

ً
يقل بشاعة

أميركا، وأبو غريب في العراق، وباجرام 
»الحملة  أن  وأوضحت  أفغانستان«.  في 
بها  تقوم  ممنهجة  انتهاكات  بعد  تأتي 
ــة، مـــع املــعــتــقــلــن في  ــريـ الــســلــطــات املـــصـ
سجن العقرب وأســرهــم، وزيـــادة حــاالت 
فــيــه، حتى  العامن املاضين  فــي  الــوفــاة 
وصـــلـــت إلــــى 28، بــعــضــهــم تـــوفـــي جـــراء 
ــاع في  ــفــ اإلصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان، مـــع االرتــ
مــعــدل الـــحـــاالت املــرضــيــة، ومـــع مخالفة 
ــروط الــــدولــــيــــة، مــــن حــيــث  ــ ــشـ ــ الـــســـجـــن الـ
مـــســـاحـــة الــــزنــــازيــــن، وأوقــــــــات الـــتـــرّيـــض 
ــن الـــعـــنـــابـــر،  ــ ــلـــمـــســـاجـــن، والــــــخــــــروج مـ لـ
كان  منهم،  للمرضي  الصحية  والرعاية 
األخاقية،  أمام مسؤوليتنا  علينا  لزاما 
أحوال  تتابع عن كثب  كمنظمة حقوقية 
املصرية،  السلطات  نطالب  أن  املعتقلن، 
ــة،  ــراسـ ــإغــــاق ســـجـــن طـــــره شـــديـــد الـــحـ بــ

املسمى بالعقرب«.
سجناء  جميعا،  هـــؤالء  ينتفض  حينما 
وراء الــقــضــبــان وســجــنــاء خــارجــهــا، فــإن 
ــتــــركــــن فـــــي جــنــس  ــلــــى الـــجـــمـــيـــع املــــشــ عــ
زبانية  ملــواجــهــة  ينهضوا  أن  االنــســانــيــة 
االستبداد، في محاولتهم لقتل كل معاني 
االنسانية، كيانا وحقوقا، وما أطلق من 
السلطات  لدعوة  حملة حقوقية مصرية 
املــــصــــريــــة، إلــــــى إغـــــــاق ســـجـــن الـــعـــقـــرب 
ــرة(، جـــــــّراء مــــا ســمــتــهــا  ــاهــ ــقــ )جـــنـــوبـــي الــ
»االنتهاكات الصارخة التي يتعّرض لها 
املــحــتــجــزون بــداخــلــه«، وحــيــنــمــا تطالب 
العاتي  السجن  هــذا  بــإغــاق  التنسيقية 
مـــن جــــــّراء مـــا يـــحـــدث داخـــلـــه بــاعــتــبــاره 
»جــريــمــة فـــي حـــق اإلنــســانــيــة، وانــتــهــاكــا 
األمم  وميثاق  اإلنــســان،  لحقوق  صارخا 
املــتــحــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع املــســجــونــن«، 
ــة لــكــل اإلنــســانــيــة، أغــلــقــوا سجن  ــالـ »رسـ

العقرب«.
يـــقـــول شـــاعـــر »كـــفـــي عـــن ســـبـــاتـــك، أيــتــهــا 
البشرية/ واستيقظي قبل فوات األوان/ 
آخر املطاف ال يستر عفنك غير األكفان«، 
فــهــل وصـــلـــت الـــرســـالـــة، أم لـــم تــجــد لها 
عـــنـــوانـــا؟ عـــنـــوانـــهـــا مــــعــــروف ،عــنــوانــهــا 
اإلنسان، عنوانها أن تكون ضد الطغيان. 

هذا هو معنى اإلنسان.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

الحزب الجمهوري وأميركا على مفتــرق طرق

تونس: نقابات أم أمن جمهوري؟

مصر المحبوسة ...
دولة سجن العقرب

كاميرون يصدق 
في نقد إسرائيل

الخطط التي يتم 
تداولها داخل 

»مؤسسة الحزب« 
الجمهورية لن تكون 

بال ثمن باهظ

مواقف بعض 
النقابات في تونس 

أصبحت تثير الريبة

على الجميع 
المشتركين في 

جنس اإلنسانية أن 
ينهضوا لمواجهة 

زبانية االستبداد

آراء

بشير البكر

تبدو روسيا اليوم صاحبة القرار األول فيما يتعلق بمستقبل سورية. وبناًء على 
املعطيات امليدانية، صارت في موقع من يستطيع وقف الحرب، ومن في وسعه 
أن يتركها تستمر إلــى ما ال نهاية، وقــد حصل الــروس على هــذه الورقة بالقوة 
األطــراف  لــوال استقالة  اإلنــجــاز  أن يحققوا هــذا  لهم  العسكرية، ومــا كــان يمكن 
الــوازن،  الــدول اإلقليمية ذات الثقل  الدولية، مثل الواليات املتحدة وأوروبــا، وعجز 
بسالح  املعارضة  تسليح  عن  الــيــوم،  حتى  تمتنع،  التي  والسعودية،  تركيا  مثل 

مضاد للطيران.
أن استدعوا بشار األسد  الخطوط في ســوريــة، منذ  الــروس يرسمون كل  صــار 
يكون  أن  عليه  اشترطوا  حينها،  املــاضــي.  أول  أكتوبر/تشرين  في  موسكو،  إلــى 
املعادلة  عناصر  كل  يقبل  وأن  قـــراره،  يسلمهم  أن  مقابل  في  تدخلهم ملساعدته 
وأعــادوه  االنهيار،  نظامه من  أنقذوا  أن  وبعد  للحل في سورية.  يختارونها  التي 
إلى املشهد، ها هم يرسون على الفيدرالية وتحويل سورية إلى دولة اتحادية، بعد 

خمسة أشهر من حملة جوية ضارية ضد املعارضة.
 أمام قول وزير خارجية بريطانيا، فيليب هاموند، في 

ً
لم يتوقف املراقبون طويال

مطلع الشهر املاضي، إن الروس يسعون إلى إقامة »دويلة علوية« لبشار األسد، 
ومن ثم ترّددت الفكرة في كالم للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واقترب منها 
الخارجية  الــســوري، حتى إن وزيــر  تلميحًا عــدد من املسؤولني املهتمني بالشأن 
األميركي، جون كيري، وضع »الخطة البديلة« التي لّوح بها، في حال فشل املسار 
التفاوضي، في إطار معادلة قوامها »نجاح املفاوضات شرط بقاء سورية موحدة«، 
املــاضــي. ويــبــدو كــالم كيري ضربًا مــن ممارسة  كما ورد على لسانه األســبــوع 
»التقية«، ألن الواليات املتحدة هي التي أوصلت املوقف في سورية إلى هذه الدرجة 
من االنحطاط، بحيث بات الروس يتحكمون بمفاتيحه الرئيسية، في حني تحاول 

واشنطن أن تعفي نفسها من املسؤولية بتقديم موسكو إلى واجهة املشهد.
 من غيرهم، في رمي هذه 

ً
والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا كان الروس أكثر صراحة

الورقة على الطاولة، على الرغم من أن الفكرة على قدر كبير من الخطورة سياسيًا 
وأخالقيا، فالتاريخ، من جهة، سوف يسجل عليهم أنهم بادروا إلى طرح مشروع 
ثانيٍة، ستقع  يه وتسويقه. ومن جهٍة 

ّ
وتبن الفيدرالية،  اسم  تقسيم سورية، تحت 

عليهم التبعات السياسية املباشرة لهذا املشروع، حتى لو سارت فيه وأيدته األمم 
املتحدة وأميركا وأوروبا والعالم العربي؟

 بأنهم ال 
ٌ
يبدو الروس مستعجلني الستثمار ما حققوه في امليدان، ولديهم قناعة

يستطيعون الحفاظ على املكاسب التي انتزعوها، إذا طال أمد الحرب التي تعتمد 
حتى اآلن على القصف الجوي. وتشير كل املعطيات إلى أنهم، لكي يستمروا في 
تحقيق تقدٍم، ال بد أن يدخلوا في الحرب عنصر املعارك البرية بقوة، سواء ضد 
قوات املعارضة أو داعش وجبهة النصرة، وإال فإن قوات املعارضة سوف تمتص 
الــصــدمــة، وتــبــدأ مرحلة حــرب اســتــنــزاف جــديــدة لروسيا والــنــظــام، ســوف تكون 
إلى االستعجال  الــروس  يدفع  الــذي  الثاني  كلفتها عالية ماديًا وبشريًا. والسبب 
في استثمار نصرهم هو الخوف من أن يجدوا أنفسهم مضطرين لخوض حرب 

ضد داعش والنصرة.
على العموم، تتمحور تقديرات الروس أن الحل األفضل للنظام هو دويلة علوية، 
كما يضمنون، بهذا الخيار أيضًا، إقامة كانتون كردي على حدود تركيا. وبذلك، 

ينال حلفاؤهم حصة أساسية من الوليمة. 
ربط نجاح الهدنة بوحدة سورية أمر في غاية الخطورة، في ظل عدم وجود مسعى 
دولي جدي، من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار فعلي. وليس من باب املصادفة 
أن من يواصل خرق الهدنة، ويطرح تقسيم سورية هي روسيا، وهي، تسعى من 

ذلك، إلى خدمة األسد، لكن املسألة قد تتحول إلى لعبة روليت روسية.

نصري حجاج

لكنه  صفحتي،  على  االفتراضيني  أصدقائي  ميالد  بأعياد  »فيسبوك«  يخبرني 
ال يخبرني بموت أحــد. كان عيد ميالد صديق، قبل أسابيع قليلة، وكنت الحظت 
اختفاءه عن أي نشاط على صفحته أو صفحتي، فكتبت له تحية في عيد ميالده، 
صدم، بعد يومني، في رسالة خاصة من أخيه الذي قرأ تحيتي، يعلمني فيها أنه 

ُ
أل

توفي قبل ستة أشهر. حصل هــذا األمــر مــرات في السنوات املاضية. صــار املوت 
على صفحات »فيسبوك« أمرًا شائعًا، وصرنا نعرف أخبار املوتى من األصدقاء 
والشخصيات العامة في عالم الثقافة أو السياسة أو الصحافة، من خالل ما يكتبه 
أصدقاء آخرون ومتابعون ملثل هذه األخبار. أعطت صفحات هذا املوقع من مواقع 
البائس  أو شعورهم  لكي يعّبروا عن أحزانهم  للناس  التواصل االجتماعي فرصة 
للفقيد، وخصاله ومواقفه  أحيانًا  واملديح  الرثاء  بالفقد، من خالل كتابة نصوص 
وأفكاره، إذا كانت تنسجم مع ما يعتقدون به ويحبونه. وربما يبالغ بعضهم في 
الوصف واملديح، بدافع الشعور بالذنب تجاه املوتى. وقد غدت صفحات »فيسبوك«، 
في أحيان كثيرة، مثل شواهد القبور. نكتب عليها ما هو خاص بمشاعرنا، وليس 
بما هو خاص بالراحل، وال سيما بعد رحيله. عندما يموت شخص عزيز علينا، أٌب 
 ورغبات 

ً
أو أم أو أخ أو أخت أو صديق قريب إلى قلوبنا، ندفن في كلماتنا عنه آماال

ا 
ّ
وتمنيات، ونرفض أن نعترف بموتهم، وال نقبل مواجهة الخسارة، كأن جزءًا من

يموت ويدفن معهم.
، وهو 

ً
مواجهة موت األفــراد الذين نعرفهم أمر عسير علينا، ويميل اإلنسان، عــادة

يعترف بموت اآلخرين، إلى عدم االعتراف بموته أو إمكانية موته الخاص، فيروح 
رضي امليل إلى خلود املوتى، 

ُ
يرثي الفقيد بما يشبه خلوده هو في الكلمات. ولكي ت

قامت إدارة »فيسبوك«، قبل فترة طويلة، وبعد نقاشات داخلية، بتقديم إعداد خاص 
أقاربهم،  أو  أصدقائهم،  مــن  يطلب  ملــن  وأعــطــت   املــوتــى،  للمحافظة على صفحات 
وتغيير  عليها،  يــشــاؤون  مــا  وكــتــابــة  الــراحــل،  صفحة  على  للمحافظة  الصالحية 
الرسائل  إلى صندوق  الدخول  السماح لهم بمسألة واحــدة، هي  صورهم، مع عدم 
جّمد صفحة امليت، وتبقى 

ُ
الخاصة، واستخدامه لقراءة الرسائل السابقة. وهكذا ت

هناك وال يبقى دليل على رحيل صاحبها، غير صندوق رسائله الخاص الذي تدفن 
فيه حواراته مع أصدقائه، وربما أحبابه.

أشخاصًا  نفقد  عندما  »فيسبوك«،  على صفحات  التفّجع  حــاالت  نــرى  ما  كثيرًا 
في  املوتى  الذين يشاهدون صــور  الناس  لكن  ونعرفهم معرفة شخصية،  نحبهم 
الحروب بالعشرات أو املئات يوميًا لم يعودوا يكترثون بهذه الصور، فالناس يتوقعون 
املــوت في املناطق الواقعة تحت وطــأة الــحــروب، ويصير املــوت عــادة يومية، وصور 
املوتى تتوقف عن تحريك مشاعر التفجع والحزن أو األلم أمام أهوالها ووحشيتها. 
في الحروب، نعترف باملوت ونتوقعه يوميًا، ونتمناه أحيانًا للغير، إذا كان عدوًا لنا 
ص مّمن يسّببون 

ّ
 لدينا للتخل

ً
في الصراع الدائر في الحرب. وبذا يصير املوت رغبة

 للحياة، وتختلف ردود أفعالنا 
ً
 مالزمة

ً
آالمنا وكوارثنا. نعترف بوجود املوت حقيقة

تجاه أخبار املوت، وما نشاهده بالصور عن ردة فعلنا تجاه موت فرد من األفراد 
القريبني منا. وتكتسب الحياة من كثرة املوت املتكّرر أهميتها القصوى الكاملة. 

حــني تــدرس أجــيــال املستقبل مــا يجري فــي ســوريــة أو فلسطني أو الــعــراق، اليوم، 
لدارسي  والقتل، وسيمثل  بالدماء  تاريخًا مصبوغًا  تاريخًا سيكون  حني يصبح 
التاريخ سلسلة طويلة ال تنتهي من صور املوتى، وسيبحث دارسو التاريخ تعقيدات 
القتل،  القاتل بكل بدائيته ووحشيته، وهو يقوم بفعل  القاتل والقتلى.  العالقة بني 
مــن غير أن يلتفت إلــى مــا يتركه ذاك الفعل مــن جــروح وفظاعة وبــؤس فــي أرواح 
الوقت  وتمضية  للتسلية  مفتوحة  بالدنا صفحة  في  »فيسبوك«  يعد  لم  األحــيــاء. 
للموت  كتابًا  منا  كثيرين  لــدى  أصبح  والغواية.  باإليروتيكية  املشحون  والتعارف 

والحزن والتعزية والذاكرة املريرة. 

خليل العناني

نقلت جريدة »العربي الجديد« عن رئيس البرملان املصري، علي عبد العال، قوله إن 
إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، والتي تم التصويت عليها في البرملان قبل 
اللقاء  لتصريحاته خالل  ولكن  اإلسرائيلي،  السفير  تكن »الستقباله  لم  يومني، 
عن أمور تمس األمن القومي املصري«. نحن إذا إزاء اعتراف رسمي من رئيس 
»أمــور تمس  بــأن عكاشة تحدث عن  )افتراضًا!( في مصر  التشريعية  السلطة 
األمن القومي املصري« في جلسة في منزله استضاف فيها السفير اإلسرائيلي 
في مصر حاييم كورين، وهو ما ال يحمل سوى معنى واحد، هو الخيانة العظمى 

التي تقتضي املحاكمة الفورية.
بيد أن املسكوت عنه في »مسألة عكاشة« ليس ما ذكره رئيس البرملان عن األمن 
القومي املصري، وإنما حالة الصراع الطاحنة بني األجهزة األمنية واالستخباراتية 
املصرية، والتي أصبحت طقسًا يوميًا وملمحا رئيسيا لنظام الجنرال عبد الفتاح 
السيسي. فعكاشة هو »االبن الشرعي« لهذه األجهزة، وأحد أهم أذرعها اإلعالمية 
الواضح  ثــورة يناير. فمن  االنــقــالب على  التي لعبت دورًا مهمًا فــي كــل مــراحــل 
املاضية،  املرحلة  في  السيسي  انتقاده  في  الحمراء  الخطوط  تجاوز  عكاشة  أن 
عندما انتقده أكثر من مرة تصريحًا وتلميحًا. ويبدو أن عكاشة كان يطمع في 
الحصول على جزء أكبر من كعكة االنقالب، باعتباره، كما يسمي نفسه »مفجر 
ثورة 30 يونيو« التي أوصلت السيسي إلى السلطة، لكنه فشل في ذلك، ما دفعه 
إلى االنقالب على الجنرال. ويبدو أن عكاشة شعر بقدر من التجاهل السياسي 
من حليفه السابق، الجنرال السيسي، فحاول أن يلفت انتباهه إلى أن في وسعه 
إحداث املتاعب له ولنظامه. ولكن، يبدو أن »السحر انقلب على الساحر«، وخسر 

عكاشة مقعده البرملاني.
لذا، لم يكن غريبًا أن تتسابق األذرع اإلعالمية املخابراتية في الهجوم على عكاشة 
وتشويهه، تمهيدًا لذبحه سياسيًا في البرملان. وذلك كله لم يكن نتيجة استقباله 
اإلعالمية ال يعتبرون  األذرع  السفير اإلسرائيلي، فكثير ممن يعملون في هذه 
السيسي،  على  تجرئه  نتيجة  وإنما  مهمًا،  وحليفا  بل صديقًا  عــدوًا،  إسرائيل 
وتهديده بفضح مزيد من األسرار عن الدعم اإلسرائيلي له، ومساهمة هذا الدعم 
في وصوله إلى السلطة. كما لم يكن غريبًا أن يقوم كثير من زمالء النائب عكاشة 
وكثير  السيسي.  مهاجمة  بعد  عضويته  إسقاط  على  بالتصويت  البرملان  في 
الــذي شكلته األجهزة االستخباراتية داخل  منهم ينتمي الئتالف »دعــم مصر« 

البرملان، كما أشرنا في مقاالت سابقة.
أن نظام  أنه تتم معاقبة عكاشة عن عالقته بإسرائيل، في حني  املفارقات  ومن 
السيسي غارق، حتي أذنيه، في عالقة تحالف استراتيجي مع تل أبيب، باعترافات 
توسيع  إلــى  الكثيرة  الــدعــوات   عن 

ً
اإلسرائيلي، فضال الجيش  قــادة  كثيرين من 

الثقافة والرياضة واالقتصاد. كما يسعى السيسي،  التطبيع، لكي تشمل  دائرة 
بكل الطرق، إلى استرضاء اإلسرائيليني، ويتحدث مع نتنياهو مرتني في الشهر 
أن  السيسي  ويعلم  أخــيــرًا.  إسرائيلية  صحف  نــشــرت  مــا  بحسب  األقـــل،  على 
رضى واشنطن هو من رضى إسرائيل. لذا، هو حريص على تعميق عالقته بتل 
أو مواربة. بكلمات أخرى،  أبيب والعمل على تحقيق مصالحها من دون خجل 
تستوجب محاسبة عكاشة على التطبيع مع إسرائيل، بالتبعية، محاسبة رئيسه 
وجنراله عن عالقاته الحميمية مع نتنياهو. وهو قطعًا ما ال يجرؤ أحد على القيام 

به، أو املطالبة بتحقيقه، على غرار ما فعلوا مع عكاشة.
وفي وقت تتم فيه محاكمة كثيرين من قادة »اإلخوان املسلمني«، ومنهم الرئيس 
املعزول، محمد مرسي، بتهمة التخابر مع املقاومة الفلسطينية، فإنه ال توجد أي 
دعاوى ملحاكمة عكاشة أو السيسي على خيانتهما الواضحة من خالل التطبيع 

الكامل مع العدو اإلسرائيلي.

سورية.. روليت روسية الموت على »فيسبوك«

في معنى الخيانة
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بدأ عبد الفتاح السيسي الحديث عن نجاح مصر فى تنفيذ استحقاقات خارطة 
أمامه  الوطنية عليها، وكــأنــه ال يعلم أن عقول مــن  الــقــوى  تــوافــق  الطريق، وزعــم 
تلك  تمت  جــيــدا كيف  ويعلمون  والــثــقــافــة،  بالفكر  تتميز  الــيــابــانــي  الــبــرملــان  فــي 

االستحقاقات. 
ثم أبدى السيسي تقديره الشخصي ملا قدمته اليابان من نجاح، والتحلي بروح 
الجماعة، متناسيا أنه، قبل أيام قليلة، طالب شعبه أن ال يستمع إال إليه هو فقط، 
أي عودة إلى »دولة الفرد«، ثم تناول قدرة اليابان على تحقيق طفرة اقتصادية 

كبرى فى فترة وجيزة مقارنة بعمر األمم.
وتحدث السيسي عن تطلعه إلى توثيق العالقات بني البرملانني، املصري والياباني، 
على الرغم من أنه لو نظر إلى األمس القريب، وأدرك الفضائح اليومية ملا يسمى 
البرملان املصري ما تمنى ذلك، ألن هذا البرملان بمن فيه ال يمثل إال وجهًا قبيحًا 

يمثل الحال التي وصلت مصر إليه .
ثم عاد السيسى إلى اإلشارة لنفسه بشكل مباشر، حني اعتبر أنه أعلى مصلحة 
الوطن وأنقذه من مصير دول فرقتها الحرب األهلية واإلرهــاب املتطرف، وهذه 
كانت سقطة السيسي للمرة الثانية، حيث نسى أنه اعترف، فى خطابه األخير، 
أنه وهو رئيس للمخابرات كان يعلم بمكان الجماعات املسلحة وتحركاتها في 
سيناء، وبذلك يصبح هو املسؤول األول عن انتشار تلك الجماعات، والدليل أنه، 
حتى اآلن، لم يتم القضاء على إرهاب سيناء، بل إنتشر اإلرهاب ليصل إلى كل 

ربوع مصر، بسبب سياسته الحمقاء.
وتحدث السيسي عن قدرة مصر على تحقيق االستحقاق األخير، وهو البرملان 
الحقوق والحريات  فــى تحقيق  الــدســتــور  مــواد  فــى تفعيل  بـــدوره  الــذي سيقوم 
العالم كله يعلم ما  النقطة، إلدراكــه أن  بشكل غير مسبوق، وهو ركز على هذه 

يحدث فى مصر من انتهاكات للمصريني واألجانب .
وتحدث أيضا عن التنمية اإلقتصادية في مصر، مستشهدًا بمشروع التفريعة 
واملليون ونصف مليون فدان، واملشروعات الصغيرة واملتوسطة، على الرغم من 
املليون ونصف فــدان لم يتم تنفيذه، خصوصًا أن مصر مقدمة أو  أن مشروع 
بالفعل وقعت تحت طائلة الفقر املائي، عدا عن أن مشروع التفريعة لن يعود على 

الشعب بأي نفع أو دخل حقيقي للبالد أو ملموس يشعر به املواطن .
محمد الفنان )مصر(

اليوم، ما من شيء فيه عادي،  ال شيء يشبه ذلك 
ــال عــلــى غــيــر مـــا كـــــان، هـــــدوء الــحــي،  ــفــ بـــكـــاء األطــ
الذي َيحسب  الحلوى  بائع  القطط، حتى  مشاكسة 
أن حلواه من الجنة لم يأت إلى ديارنا، الصلوات على 
يناها، فبعد كل صالة جنازة، وبعد  غير اطمئنان أدَّ

كل عني كفاية.
رن هاتفي املــحــمــول، رقــم مــن تسع خــانــات أجهل 
صاحبه، ال اسم، ال تفاصيل، ال معلومات، ترّددت 
، من يكون؟ وماذا يريد في يوم حرب ومعمعة؟

ً
قليال

بــحــذر قــلــت مـــن مــعــي، مـــا مـــن مــجــيــب غــيــر نفس 
ــع بــعــضــه كــأنــه  ــل مــ ــداخـ ــتـ مــتــقــطــع، هـــــرج بــعــيــد مـ
استغاثة، تحذيرات يطلقها بعضهم، نعيق طائرات 
املـــوت تــحــوم، وفــجــأة يتفجر صـــوت خــائــف يلهث 
»ألو.. ألو«، أجبته بانفعال: »معك مني إنت إيش فيه«. 
من دون مقدمات، قــال: »أخــذت رقمك من الصادر 
اليهود بصاروخ قطعوه..  في جــوال شب قصفوه 
تقطع«!. ألقاها على مسمعي دفعة واحدة كصخرة 
ألــواح صفيح، فــدوت في أرجــاء  ألقيت على  صماء 
األرض أصــــــوات أنــــني جـــمـــاد يــشــكــو ظــلــم جــمــاد، 
كبركان لفظ غيظ أحشائه على غير اعتبار لزماٍن، 
أو إنـــذار ملــكــان، مثل ضــربــة خنجر غــدر فــي جنح 
ألقاها وسكت. هنيهة صمت،  الظالم، دفعة واحــدة 
اخــتــفــت معها رعـــود املــدافــع والــقــذائــف والــطــائــرات 
امللعونة، صمت أوقف معادالت الفيزياء في مدارات 

الكواكب كلها.
سألته في اضطرٍب حائر: »وين أنت وين أقابلك؟«

ــاع أمــلــي فـــي أن أتـــعـــرف عــلــى الــهــاتــف  قــابــلــتــه.. ضـ
املــحــمــول، فــأعــرف صــاحــبــه، فــقــد نـــال نصيبه من 
الخراب، ثم ضاع مرة أخرى عندما فتشت األسماء، 

أبــحــث عــن اســمــي، لــعــلــي أجـــد مــعــه مــا يــــدل، قلبت 
الرسائل ليضيع أملي أخيرًا.

الحيرة قاتلة َمن هذا الشاب الذي قطعته صواريخ 
الــصــهــايــنــة: أهـــو مــن أصــدقــائــي؟ مــن إخــوتــي؟ من 
جيراني؟ تنهمر األسئلة على رأسي، كأنها نقرات 
غـــربـــان املـــــوت، تــأخــذنــي الــحــيــرة إلـــى أبــعــد مــكــان، 
تتنقل بي من احتمال إلى احتمال، ما العمل؟ كيف 

أتصرف؟ يا رب لطفك ورحمتك.
رن هاتف الشاب، صوت يجهش بقلق يسأل: خالد 

أنت بخير؟ 
قلت مستغربا: خالد..!

انفجر صاحب الصوت باكيًا، فقد أدرك ما أدركته، 
ال مــزيــد مــن الــكــلــمــات لتلك الــلــحــظــة، ألن كــل لغات 

األرض لن تستطيع وصفها.
الجميع على املستشفى، حيث  الخبر، يتوافد  َم  ُعمِّ
يــخــضــع خــالــد لعملية جــراحــيــة، فــهــنــاك بــقــيــة من 
بجانب  القادمون يصطفون  إنقاذ حياته،  في  أمــل 
السابقني بهدوء، واقتصاد حتى في التحية والدعاء، 
فالقلوب ال تحتمل، واألعصاب مرتبكة وجلة، كأنها 

القيامة  قامت علينا وحدنا..!
الصمت، تسألني:  مــن جــبــروت  الــكــالم  أمــي  تنتزع 
بسؤالها،  زلزلتني  أخــوك محمود؟،  عن  أخبار  في 
نسيُت متابعة السؤال عنه، لكنها الصدمة تفعل ما 

تفعله.
ــــواحــــدة ظـــهـــرا، يــخــبــرنــي والــــــدي: »مــحــمــود خــرج  ال
مــن الــبــيــت فــي الــرابــعــة فــجــرا عــنــدمــا بـــدأ االجــتــيــاح 
اإلسرائيلي، ولم يعد حتى اآلن، واتصلت به، قال أنه 

في منطقة كذا وبعدها لم يرد على هاتفه!«.
قلت في نفسي الله يستر، محمود هناك على حدود 

مخيمنا الشرقية يدفع عن أكبادنا كيد الغاصبني، 
يحول بيننا وبني الطغاة املعتدين، على ثغر الرباط 
املعركة،  مــن  عـــادوا  الــذيــن  األول. سألت عنه بعض 
أجريت بعض االتصاالت: من لديه خبر؟ من عنده 
مــعــلــومــة؟ مــن شـــاهـــده؟ مــن يــعــرف عــنــه شـــيء؟ ال 
عن  البحث  في  الكل مشغول  معلومات  وال  أخبار 
لكنني عثرت  عــيــالــه،  يتفقد  الــكــل  أهــلــه وخــاصــتــه، 
أخــيــرًا عــلــى رســـول يــأتــي لــي بــالــخــبــر الــيــقــني، بعد 
ساعة أو نحوها ستكون األخبار الجلية بني يديك، 
ق. »أيوة يمة« هو بخير إن شاء الله، سأتصل 

َ
وانطل

بصاحبي، وإن شاء الله تكون عنده أخبار تطمئننا، 
أظهرُت بعض التفاؤل، وأبرقت بعيني ببارقة األمل، 
فــأمــي فــي حــال ال تحسد عليها، وفــي شــدة تخر 
لها الهمم، خرجُت ليس بعيدًا إلى مكان يتوفر فيه 
الهدوء، ألجــري اتصالي مع صاحب الخبر،  بعض 

اعتذر لي فال معلومات جديدة عن محمود..
ــــى حــيــث الــجــمــيــع، انــتــفــض جـــســـدي، حني  عــــدت إل
رأيــت والــدي يقف مع أحــد األطــبــاء، قلت ما الخبر؟ 
ــرى، أحسن  ايـــش وضـــع خـــالـــد..؟ الــصــمــت مـــرة أخــ
الله عزاءكم في محمود. وصل املستشفى شهيدا، 

إصابة مباشرة في الرأس.
ــر الــصــمــت  ـــسـ

ُ
ــة واحــــــــدة، ك ــعـ الـــصـــدمـــة والـــقـــهـــر دفـ

فــصــرخــات الــفــؤاد حــني تتلوى أملــا لــفــراق عــزيــز ال 
ألكبادنا  يــا  عــاقــل،  وال  كتمانها حكيم  على  يقوى 
تكتوي بفراقك محمود، يا لقسوة الحياة، يا لتدافع 
األحــــداث، ال شــيء فــي الحسبان، إنما هــي األقــدار 
تنضجها األيام تتجلى على وقتها األزلي الذي أراد 

الله لها وارتضى.
محمد ريان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سالمة كيلة

في  االستمرار  على  املسيطرة  الطبقات  تصّر 
تنفيذ ســيــاســاتــهــا االقــتــصــاديــة، عــلــى الــرغــم 
ــذه الــســيــاســات هـــي الـــتـــي أدت إلــى  مـــن أن هــ
نــشــوب الـــثـــورات. هــي ال تــريــد االقــتــنــاع بهذه 
بــأن سياستها االقــتــصــاديــة هي  املــســألــة، أي 
الــتــي أفــضــت إلــى الـــثـــورات. نهبت االقــتــصــاد، 
وفرضت سطوتها من خالل دولة استبدادية، 
استبدادية بالفعل، ربما على الرغم من بعض 
أو  رادع،  دون  مــن  نهبت  وبالتالي،  االنــفــراج. 
االســتــبــداد.  أو محاسبة، تحت ســتــار  كــشــف، 
واســـتـــمـــرت فـــي نــهــبــهــا، ومــــا زالــــت مــســتــمــرة، 
على الرغم من كل الذي حدث. وهي تستغرب 
بأن  وتشعر  االجتماعي،  االحتجاج  استمرار 
ــه يــمــكــن أن  االحــتــقــان مـــا زال فـــي تـــوتـــره، وأنــ
يــنــفــجــر مـــن جــديــد فـــي ثــــورة جـــديـــدة، لكنها 
القائمة  االقــتــصــاديــة  سياستها  فــي  تستمر 
النهب، وتجريف املجتمع. باتت عاجزة  على 
عــن الــتــوقــف عــن الــنــهــب، ألنــهــا تــريــد الــتــراكــم 
الــســريــع، بعد أن حــصــرت نشاطها فــي قطاع 
ريــعــي، وهــو قــطــاع يفترض الــتــراكــم السريع، 
في ظل اقتصاد عاملي بات يعتمد على النهب 
مـــن خـــالل املـــضـــاربـــات والـــبـــورصـــات والــلــعــب 
باملال. ولهذا، ال ترى أنه من املمكن أن تتراجع 
الشعب،  امللقاة على  األعباء  من أجل تخفيف 
ومــحــاولــة تحسني وضــعــه، بــل تــصــّر على أن 
»من حقها« أن تستمر في النمط االقتصادي 

إبراهيم غرايبة

الشبكي«،  »املجتمع  بــارنــي  دارن  كتاب  يقدم 
الـــصـــادر أخــيــرًا عــن املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراسات السياسات، ترجمة أنور الجمعاني؛ 
التحوالت  وفهم  استيعاب  في  مفيدة  مقاربة 
املصاحبة للحوسبة والتشبيك، والتي غيرت 
والعالقات  واملجتمعات  والثقافة  األعمال  في 
 عن 

ً
 وأهـــمـــيـــة

ً
تــغــيــيــرًا عــمــيــقــا، ال تــقــل جـــذريـــة

الصناعية،  الــثــورة  صاحبت  التي  التحوالت 
وهــــو مـــوضـــوع شــغــل مـــؤســـســـاٍت ومــنــظــمــات 
دولــيــة ووطنية ذات أهمية كــبــرى، مثل األمــم 
املتحدة والبنك الدولي، واملؤسسات السيادية 
ــاع ووكــالــة  ــدفـ فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، مــثــل الـ
االســـتـــخـــبـــارات. وقــــد تـــعـــّددت تــســمــيــات هــذه 
املرحلة على نحو يعبر عن الحيرة والتعقيد 
الثوريتني  املــرحــلــتــني  بــخــالف  طبيعتها،  فــي 
ــــة  ــــزراعـ ــار الــــبــــشــــريــــة: الـ ــــي مــــســ الـــســـابـــقـــتـــني فـ
والـــصـــنـــاعـــة، فـــفـــي حــــني يـــبـــدو تـــعـــبـــيـــٌر، مــثــل 
واضحا  الصناعية،  أو  الــزراعــيــة  املجتمعات 
ال لــبــس فــيــه تــقــريــبــا وال اخــتــالف حــولــه، فــإن 
وامــتــداداتــه  الــحــاســوب  القائمة حــول  املرحلة 
تــقــدم مفاهيم  الــتــكــنــولــوجــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
املعلوماتية،  وتسميات كثيرة وخالفية، مثل 
بعد  ما  الحداثة،  بعد  ما  والرقمية،  واملعرفة، 

الصناعة، املوجة الثالثة.
ــارة »املـــجـــتـــمـــع الـــشـــبـــكـــي«،  ــ ــبـ ــ ــــي عـ تـــجـــتـــمـــع فـ
بسيطٍة،  بــعــبــارٍة  تــؤكــد،   

ً
أطــروحــة باعتبارها 

الــذي يقوم على النهب وزيـــادة النهب،  نفسه 
ومراكمة النهب.

أفقرت الكتلة األكبر في املجتمع، حيث ارتفعت 
الــبــطــالــة بشكل كــبــيــر، وأصــبــح األجـــر ال يفي 
الــعــيــش، وانـــهـــار الــتــعــلــيــم والـــوضـــع الصحي 
دعمها  سحبت  الــدولــة  ألن  التحتية،  والبنية 
لــهــذه الــقــطــاعــات، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا زادت 
الضرائب على الشعب. وهي تمعن في إهمال 
كـــل هــــذه الـــقـــطـــاعـــات، وتـــزيـــد فـــي الـــضـــرائـــب، 
وتــســتــمــر فــي خصخصة الــقــطــاعــات الــتــي لم 
تخصخص بعد، مثل التعليم والصحة واملاء 
والكهرباء. األمــر الــذي يعني زيــادة كلفة هذه 
الشعب.  على  جديدًا  عبئا  لتشكل  القطاعات، 
حيث تعمل على أن تقلل من مصاريف الدولة 
مع زيادة مداخيلها، من خالل فرض ضرائب 
جديدة، وجمارك جديدة. املداخيل التي يسرق 
بــعــضــهــا، ويـــدفـــع مــعــظــمــهــا ســــــدادًا ألقــســاط 

الديون وفوائد عليها.
على الرغم من ذلك كله، تريد الطبقة الحاكمة 
من الشعب أن »يهدأ«، وأن يوقف احتجاجاته 
يـــعـــتـــرض عــلــى  الــــفــــئــــويــــة«، وأال  و»مـــطـــالـــبـــه 
الــســيــاســات الــتــي تــمــارســهــا، ألنــهــا »تــخــدم« 
ــرار، وســـــــوف تـــــــؤدي إلــــــى »تــحــســني  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
وضــع الــشــعــب«. لكنها كــذلــك، وبــالــتــوازي مع 
هــذا الــخــطــاب، تــزيــد مــن ميلها إلــى السيطرة 
والتخويف،  الــعــنــف،  خــالل  مــن  املجتمع  على 
واالعـــتـــقـــال، والـــخـــطـــف والـــقـــتـــل. وهــــي تــشــدد 
الــعــنــف ضـــد املــجــتــمــع، وتــعــيــد تــكــريــس قــوى 

أن روح عصرنا هي روح الشبكية، فالشبكات 
ــاة الـــفـــرديـــة  ــيـ ــلـــحـ أصـــبـــحـــت قــــــوى مـــحـــركـــة لـ
واالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة«، 
ــاع  ــمـ ــتـ ــم االجـ ــالــ ــر عــــن هــــــذه املــــســــألــــة عــ ــبـ ــعـ ويـ
على  كاستلز،  مانويل  الكاتالوني،  اإلسباني 
الــنــحــو الــتــالــي: »ثــمــة نــزعــة تــاريــخــيــة تنتظم 
األساسية  والعمليات  الــوظــائــف  بمقتضاها 
حــــول الــشــبــكــات عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، وتــكــون 
هذه الشبكات الوجه االجتماعي ملجتمعاتنا، 
تعديل  على  التشبيك  منطق  انتشار  ويعمل 
 جــوهــريــا فــي نــواحــي 

ً
الــعــمــل وثـــمـــاره تــعــديــال

اإلنتاج والتجربة والقوة والثقافة«.  
ــورد عــــدة عــنــاصــر  ــ ــ وقــــد حــــدد نــيــك دايــــر رذرفـ
يشهد  عــالــم  فهو  املــعــلــومــات،  ملجتمع  مميزة 
حــالــة مـــن الــتــحــول الــــجــــذري، تــشــبــه الــتــحــول 
الصناعي،  املجتمع  إلى  الزراعي  املجتمع  من 
واملــــــــورد األســــاســــي لــلــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد هــو 
ــة، وتــتــمــيــز الــتــقــانــة، في  ــرفـ ــعـ املــعــلــومــات واملـ
تشكل  وهــي  الدينامية،  بالقوة  املرحلة،  هــذه 
ــــاس فـــي تــطــويــر الــثــقــافــة ونــشــرهــا، وقــد  األسـ
نشأت ثروات مستمدة من اقتصاد املعلومات، 
تفوقت كثيرًا على الثروات املرتبطة باقتصاد 
تحوالت  الــحــال،  بطبيعة  وجـــرت،  التصنيع. 
ــقـــة لـــهـــذه الــتــقــنــيــة، وتـــبـــدو  اجــتــمــاعــيــة مـــرافـ
تــــحــــوالت إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو عــــــام، لــكــنــهــا 
ــا بــــالــــثــــورة، وعــلــى  ــهـ ــفـ تــــحــــوالت يـــمـــكـــن وصـ
ــدر هــائــل فـــي حــجــمــهــا وتــأثــيــرهــا فـــي شتى  قـ
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتقنية. 

بالضبط ألنها ال تريد أن يظهر أن سبب ذلك 
أن  األســهــل  مــن  هــو سياساتها، ونهبها.  كله 
تقول، وأن يصدح إعالمها بأن ثورات الشعب 
هي نتاج افتعال خارجي، ومؤامرة خارجية، 
ألنـــهـــا لــــن تـــعـــتـــرف بـــــأن نــهــبــهــا هــــو الــســبــب 

الجوهري في انفجار الشعب في الثورة.
 ال خـــيـــار لــــدى الــطــبــقــات 

ْ
ذلــــك كــلــه يــعــنــي أن

املسيطرة والنظم التي تحكمها سوى »القتال 
ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــمــط  ــ املــســتــمــيــت« مــــن أجـ
الــذي يحقق مصالحها، ورفــض  االقــتــصــادي 
إلــى تغييره أو حــل املشكالت التي  كــل دعـــوة 
تنتج عنه. ولهذا، تميل إلى زيــادة »التشدد« 
ــة كــل  ــقــ ــات، ومــــالحــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــي، وخــــنــــق الـ ــ ــنــ ــ األمــ
النشطاء. وهي في الدفاع عن نمطها تزيد من 
الــصــراع ضد املجتمع، ومحاولة سحق  حــدة 
كل احتجاج أو حراك أو تظاهر. وبالتالي، هي 
تميل إلى الوحشية، وليست ممارسة النظام 
السوري سوى الشكل األوضح ملمارسة سلطٍة 
طــبــقــيــٍة، تــريــد الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا. هــذا 
يعني أنه ليس االحتجاج هو الذي يفضي إلى 

عــلــى نــحــو شــبــكــي، وإعــــــادة إنـــتـــاج الشبكية 
ــاســــي لــلــتــنــظــيــمــات  بــاعــتــبــارهــا الــشــكــل األســ
والــعــالقــات اإلنــســانــيــة، عبر نــطــاق واســـع من 
الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات األهــلــيــة والــســيــاســيــة 
واالقــــتــــصــــاديــــة. ويـــمـــكـــن تــفــضــيــل مــصــطــلــح 
الشبكية عــلــى مــصــطــلــحــاٍت، مــثــل املــعــرفــة أو 
املــعــلــومــاتــيــة، بــاعــتــبــاره )الــشــبــكــيــة( مفهوما 
ــر مـــنـــحـــاز، فــــي حــــني أن  ــيـ تــقــنــيــا وظــيــفــيــا وغـ
املعلوماتية واملعرفة تشي باالنحياز، كما أن 
املعلومات واملعرفة كانت جزءًا من الحضارات 
 
ْ
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وإن ــيــ الــــزراعــ واملـــجـــتـــمـــعـــات 
تزايدت وتطورت على نحو هائل في املرحلة 
الجديدة.  تتألف الشبكات من ثالثة عناصر: 
أطروحة  وتشير  والتدفقات،  والروابط  العقد 
متزايدًا  عــددًا  هناك  أن  إلــى  الشبكي  املجتمع 
ــات  ــعــــالقــ ــات والــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــات واملـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــن املـ ــ مـ
التي  واالقــتــصــاديــة  والسياسية  االجتماعية 

العنف والقتل، فاالحتجاج مشروع ضد الفقر 
وضد الجوع، بل إن تمسك الطبقة املسيطرة، 
ــي الـــتـــي تـــريـــد الــعــنــف  املــتــمــثــلــة فـــي الــنــظــم هـ
والـــوحـــشـــيـــة، مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى نهبها 
املــجــتــمــع، وتــوســيــع مــصــالــحــهــا. ألنــهــا تــريــد 
الــنــهــايــة، دفــاعــا عــن مصالحها،  الــقــتــال حتى 
التنازل للشعب خسارة كبيرة  حيث سيكون 

 كان تنازاًل شكليا.
ْ
لها، وإن

هـــذه هــي املــعــادلــة الــتــي تــؤســس لــلــمــآل الــذي 
وصل إليه الوضع في ليبيا واليمن وسورية، 
ويــمــكــن أن يـــوصـــل إلـــيـــه الـــوضـــع فـــي بــلــدان 
بــاإلرهــاب  ربــمــا. فاملسألة ال تتعلق ال  أخـــرى 
وال باألصولية، فهذه نتاج أو إفــراز سلطوي 
تتعلق  بــل  مجتمعيا،  نتاجا  كونها  مــن  أكثر 
بــالــضــبــط فـــي الــتــمــســك املـــفـــرط مـــن الــطــبــقــات 
إلــى حّد  تــدافــع،  التي  فهي  بنظمها.  الحاكمة 
الــتــدمــيــر والــقــتــل واإلبـــــــادة عـــن نــهــبــهــا الـــذي 
توفره لها نظم مستبدة. هي ال تريد الرحيل، 
بــعــد كـــل الـــــذي نــهــبــتــه، وال يــهــمــهــا الــتــدمــيــر 
ــتــــصــــاد فــي  ــــت حــــصــــرت االقــ ــ ــتــــل، مــــا دامـ ــقــ والــ
الطبقات  قطاع ريعي. لكن، ما ال تفهمه هــذه 
لــن يتوقف، وأنــه  د الشعب  ل فــي أن تــمــرُّ

ّ
يتمث

 كان 
ْ
بــالــضــرورة. وإن التغيير  يــفــرض  ســوف 

الفاعلني  غياب  نتيجة  بالعفوية،  اآلن  يتسم 
السياسيني الذين يستطيعون تنظيم الصراع 
وتطويره، لكي ينتصر ضد تلك الطبقات. لكن 
م، وستعلم الشعب كيف ينتصر.

ِّ
التجربة تعل

)كاتب فلسطيني(

تــنــتــظــم وتــتــشــكــل حــــول الــشــبــكــة. وفــــي ذلـــك، 
يمكن الحديث عن خصائص محددة ومميزة 
للمجتمع الشبكي، إذ تقوم أسس هذا املجتمع 
على اقتصاد رأسمالي معلوماتي، بمعنى أنه 
الصناعي،  الرأسمالي  االقتصاد  عن  مختلف 
من  وتشكله  الشبكي  االقــتــصــاد  انتظام  وفــي 
خـــالل الــشــبــكــة، وعــلــى نــحــو عـــاملـــي، فـــإن دور 
ــة يــتــغــيــر مــتــراجــعــا عــمــا كــــان عــلــيــه في  الـــدولـ
للدولة  شــركــاء  نشأ  وقــد  الصناعي.  املجتمع 
في تنظيم السلطات السياسية واالقتصادية، 
ويبدو أن املكان والزمان لهما مفهوم مختلف، 
املنظور الصناعي، ال مكان وال  وكأنهما، في 
القوة  تتوقف  الشبكي،  املجتمع  وفــي  زمـــان. 
 )Access( والــوصــول  املشاركة  على  والتأثير 
إلى الشبكة والسيطرة، أو املشاركة في تدفق 
املعلومات والسلع من خاللها، ويكون املصدر 
الــرئــيــســي لـــلـــصـــراع واملـــقـــاومـــة فـــي املــجــتــمــع 
الــشــبــكــي الــتــنــاقــض بـــني الـــطـــابـــع الــالمــكــانــي 

للشبكة وتجذر املعنى اإلنساني. 
بالطبع،  تستحق،  مــســألــة  الشبكي  املجتمع 
، ذلـــك أن مــعــظــم، إن 

ً
اهــتــمــامــا كــبــيــرًا وشـــامـــال

والــعــالقــات  واملــــوارد  املفاهيم  يكن جميع،  لــم 
يعاد تعريفها وتشكيلها اليوم، ونحتاج إلى 
الــتــعــرف إلــيــهــا مــن جــديــد، وعــلــى نــحــو تبدو 
خبراتنا ومفاهيمنا ومهاراتنا املستمدة من 
للزوال وعدم   

ً
الشبكية عرضة قبل  ما  مرحلة 

الجدوى.
)كاتب أردني(

أي  بــمــحــاســبــة  تــســمــح  أن  ــن دون  مــ ــمـــع،  الـــقـ
ــريـــد اســـتـــمـــرار الــنــمــط  عــنــصــر فـــيـــهـــا، فـــهـــي تـ
النهب  الـــذي عــبــره تحقق  القائم  االقــتــصــادي 
إلى  أدى  الــذي  النمط  السريع، وهــو  والتراكم 
كل املشكالت التي أنتجت الثورات. وبالتالي، 
فـــال تــســعــى إلــــى حـــل مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة، على 
العكس تزيدها، وال تسعى لزيادة األجور، بل 
تميل إلى تخفيضها. وإضافة إلى ذلك، تزيد 
الضرائب، وتوغل في الخصخصة كما أشرت. 
الــتــوقــف عــن تحقيق  أنــهــا ال تستطيع  حــيــث 
الـــتـــراكـــم الـــســـريـــع اآلتــــــي عــــن طـــريـــق الــنــهــب، 
النهب،  بــتــوســيــع طـــرق  بــالــتــالــي، هــي معنية 

وليس وقفه.
ولهذا، وألنها تريد استمرار اقتصادها، فهي 
ل 

ّ
تدخ وبفعل  مــؤامــرة،  الشعب  حـــراك  تعتبر 

»خــــارجــــي«، بــالــضــبــط ألنــهــا تــريــد تــشــويــهــه، 
بعد أن أوجــدت ظروفا تفرضه. هي تستعيد 
ــقــنــع أتــبــاعــهــا بـــأن ما 

ُ
نــظــريــة املـــؤامـــرة، لــكــي ت

يجري هو من فعل خارجي، كما لكي تغطي 
هي  بها  يتعلق  الـــذي  الحقيقي  السبب  على 
بـــالـــذات، بــمــصــالــحــهــا الــتــي تــفــرض مــمــارســة 
مزيد من النهب، وبالتالي، اإلفقار والتهميش، 
ودفـــع املجتمع إلــى »املــــوت«. فهي ال تــريــد أن 
الشعب هو  الحقيقي لحراك  السبب  أن  ُيعمم 
كلها  تنتج  الــتــي  والبطالة  والتهميش  الفقر 
الـــتـــي تتبعها  الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة  عـــن 
هـــي. تــريــد تــشــويــه الــصــراع مــن خـــالل اعتبار 
أنـــه نــتــيــجــة »مــــؤامــــرة« خــارجــيــة، مـــن عــمــالء، 

وبـــذلـــك، تــمــثــل خــطــوة كــبــيــرة إلـــى األمـــــام، في 
ثورة  إنها   .. البشرية،  الحياة ومسار  تطوير 
وال  مقاومتها،  يمكن  ال  بــارنــي،  يصفها  كما 

الرجوع عنها. 
وقـــد ارتــبــطــت بــالــشــبــكــة، عــلــى نــحــو عــضــوي، 
مــفــاهــيــم »الـــعـــوملـــة« وتــطــبــيــقــاتــهــا، وهـــي وإن 
، أو مختلفة، إال أنها 

ً
كانت تبدو حالة مستقلة

بالطبع من أهم تمظهرات الشبكية، وقد خّص 
تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية )1997( 
أيــضــا، إلى  العوملة باهتمام خــاص، وتــطــرق، 
املجتمع  الشبكية ومفاهيمها، وحــدد مفهوم 
الشبكي بــأنــه يشمل مــا بــعــد الــصــنــاعــة، ومــا 
بــعــد الــحــداثــة والــعــوملــة ومـــا بــعــد الــفــورديــة، 

ومجتمع املعلومات.
ترّكز التيارات الفكرية املا بعد حداثوية على 
دراسة الظواهر االجتماعيتة، بوعيها املتزايد 
بالوظيفة البنائية للغة، والطريقة التي ترمز 
بها عالقات معينة في سياق تاريخي محدد، 
وتـــؤمـــن شــرعــيــتــهــا. ومــــن هــــذه الــــرؤيــــة، فــإن 
السياسية في جوهرها صراعات  الصراعات 
مهمة  وتتمثل  والــخــطــاب.  اللغة  على  نصية 
الـــفـــكـــر فــــي تــفــكــيــك الـــتـــمـــظـــهـــرات الــخــطــابــيــة 
املهيمنة لبيان الحدث األساسي في ثنايا تلك 

التمظهرات. 
خاصيتني  الشبكي  املجتمع  عــبــارة  تضيف 
في توصيف املجتمعات الجديدة، أو املتشكلة 
حــــول الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة: تــقــانــة الــحــوســبــة 
واالتــــصــــاالت، وتـــوزيـــع املــعــلــومــات وإدارتـــهـــا 

ما ال تفهمه الطبقات الحاكمة

... عن المجتمع الشبكي
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الكويت ـ خالد الخالدي

عــلــى مــقــربــة مـــن مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، 
يقع حي جليب الشيوخ، أحد أكبر أحياء 
الكويت على اإلطالق. يقطن فيه نحو 350 
ألف نسمة من الوافدين والعمالة من ذوي الدخل 
املحدود. ويمكن القول إن أحد عوامل شهرة الحي 
السورية  للجالية  الرئيسي  املقر  كونه  في  تتمثل 
في الكويت، والتي يقدر عددها بنحو مائتي ألف 
نسمة. ولقب بـ »ديــر الــزور الصغرى«؛ ألن غالبية 
الشرقية  املدينة  مــن  يــتــحــدرون  الــســوريــني  سكانه 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة 

)داعش( اليوم.
من الناحية االجتماعية، يعاني هؤالء السوريون 
من مشاكل عدة. بعد اندالع الثورة بفترة قصيرة، 
فــتــحــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــــاب لـــم شــمــل األســـر 
الكويت  في  العاملون  السوريون  فعمد  السورية، 
إلى استقدام عائالتهم من سورية. إال أن الحكومة 
عــــادت وأغــلــقــت بـــاب لـــّم الــشــمــل بــعــد أقـــل مــن عــام، 
بذريعة الحفاظ على األمن الداخلي، والخوف من 

دخول خاليا مشبوهة إلى البالد. 
الدولة شروطا جديدة  الوقت ووضعت  مّر بعض 
وصـــفـــتـــهـــا املـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة بـــالـــقـــاســـيـــة، إذ 
اشــتــرطــت أال يــقــل دخـــل رب األســــرة الــســوريــة عن 
أمــيــركــي،  ألــفــي دوالر  يـــعـــادل  مـــا  650 ديـــنـــارًا، أي 
العشر سنوات،  الــذكــور  األبــنــاء  يتجاوز عمر  وأال 

والفتيات  الخمس عشرة سنة.
البرملان  أو  الكويتي  األمــة  نــواب مجلس  ولــم يكن 
الكويتي بعيدين عن الحدث. طالب النائب عبدالله 
الطريجي الحكومة الكويتية باحتضان الالجئني 
الشيخ محمد  الداخلية،  السوريني، وخاطب وزير 
الخالد الحمد الصباح، مشيرًا إلى ضرورة »إعانة 

ومع النهضة العمرانية في ستينيات وسبعينيات 
الــقــرن املــاضــي، نــزحــت مــجــمــوعــات مــن املهندسني 
واملدرسني وغيرهم. وفي ثمانينيات القرن املاضي، 
فـــّر إســالمــيــون مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة حــمــاة مـــن بطش 
النظام السوري إلى بلدان عربية عدة، منها الكويت. 
ــدودًا فــي  مــــع ذلـــــــك، يـــعـــد الـــــوجـــــود الـــــســـــوري مـــــحـــ
الكويت، باملقارنة مع الجنسيات العربية األخرى، 
العراقي  الغزو  أن   إال  واملصريني.  كالفلسطينيني 
انعكس سلبا  فــعــل،  ردود  مــن  تبعه  ومــا  للكويت، 
إلــى  الـــبـــالد، وأدى  فــي  الفلسطيني  الـــوجـــود  عــلــى 
نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني من الكويت 
إلى األردن وغيرها من البلدان العربية واألجنبية. 
ــة هــــــــؤالء مـــــن األطــــــبــــــاء واملـــعـــلـــمـــني  ــيـ ــبـ ــالـ وكــــــــان غـ
الكويتية  الحكومة  فتح  إلــى  أدى  ما  واملهندسني، 
الباب على مصراعيه أمام الجالية السورية، التي 
قــدر عــددهــا مــا قبل الــثــورة بنحو مــائــة وعشرين 
ألــــف نــســمــة. عــمــل هــــؤالء فـــي مــهــن مــخــتــلــفــة، وقــد 

ملؤوا الفراغ الذي خلفه الفلسطينيون.
في الوقت الحالي، يقّدر عدد السوريني في الكويت، 
بحسب إحــصــائــيــات غــيــر رســمــيــة، مــا بــني مائتي 
ألف نسمة ومائتني وخمسني ألفا. وتتحدر النسبة 
األكــبــر مــن هـــؤالء مــن ديــر الـــزور وأريــافــهــا، ويعمل 
معظمهم في مهن حرة. يتاجر البعض في السيارات 
آخـــرون كموظفني في  الــبــيــوت، فيما يعمل  وأثـــاث 
شــركــات ومكاتب. أمــا أولــئــك املــتــحــدرون مــن درعــا، 

فيعمل معظمهم في سلك التعليم. 
طالب جهات برملانية 

ُ
ت األزمـــة،   استمرار 

ّ
وفــي ظــل

مجددًا  الباب  بفتح  الكويتية  الحكومة  وحقوقية 
أمــــام الــتــحــاق أقـــــارب الــعــائــالت الــســوريــة املقيمة 
الــكــويــت بــهــا، علها بخطوة كــهــذه تساهم في  فــي 
إنــقــاذ املــزيــد مــن الــنــاس مــن الــحــرب أو العيش في 

املخيمات.

بـــداًل مــن أن نكون  الــســوري فــي مصيبته،  الشعب 
ضده بهذه الشروط املجحفة«. أضاف أن »الشعب 
معاناة  مــع  تضامنا  الشعوب  أكثر  أحــد  الكويتي 
ــــاش تــجــربــة  ــه عـ ــ ــــوري، خـــصـــوصـــا أنـ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
مماثلة أثــنــاء الــغــزو الــعــراقــي«، الفــتــا إلــى أنــه »من 
نقف  بينما  األوروبـــيـــون  يستضيفهم  أن  املخجل 

مكتوفي األيدي«.
ــو مـــدرس  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أنــــس الـــدومـــانـــي، وهــ
»الــعــربــي  ريــاضــيــات ســــوري مــقــيــم فــي الــكــويــت، لـــ
الصغيرة  عائلتي  إحضار  من  »تمكنت  الجديد«: 
السماح عــام 2012.  )زوجــتــي وابنتي( خــالل فترة 
ليس هــنــاك أي صــعــوبــات هــنــا، ونــعــامــل باحترام 
بـــالـــغ«. يــضــيــف: »أشــعــر بــتــعــاطــف الــكــويــتــيــني مع 
 الــكــويــتــيــون 

ُ
ــأل ــن تـــالمـــيـــذي. يـــسـ أزمـــتـــنـــا، حــتــى مـ

باستمرار عن مدينتي واألوضاع املعيشية  هناك. 
لــدى الــنــاس فــضــول ملعرفة مــا يــجــري فــي ســوريــة، 

ويشعرون بأنه من واجبهم مساعدتنا«. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول ســـعـــد، الـــــذي يــبــيــع الـــســـيـــارات، 
»العربي الجديد«،  ويتحدر من مدينة دير الزور، لـ
ـــور لــيــســت عــلــى مـــا يـــــرام. اســتــشــهــد زوج  ــ إن »األمـ
داعــش،  أختي. وباتت عالقة وأبناؤها تحت حكم 
ــي الــــكــــويــــت. لــكــنــنــا ال  بــيــنــمــا تــعــيــش عــائــلــتــهــا فــ
نستطيع إحــضــارهــا إلــى هــنــا«. فــي املــقــابــل، يلفت 
إلى أن »السوريني يتمتعون بتسهيالت كثيرة في 
الكويت، خصوصا من ناحية التعليم والصحة. وال 
تعمد الحكومة إلى ترحيل أولئك الذين يرتكبون 

الجنح«. 
بــالــعــودة إلـــى املـــاضـــي، بـــدأ الـــوجـــود الـــســـوري في 
ــتـــشـــاف الـــنـــفـــط فــــي خــمــســيــنــيــات  ــكـــويـــت بـــعـــد اكـ الـ
الــقــرن املــاضــي. فــي ذلــك الــوقــت، نــزحــت مجموعات 
إلــى الكويت،  الــســوريــة  الــبــاديــة  صغيرة مــن قبائل 
وقــد حصل بعض هــؤالء على الجنسية الكويتية. 

مجتمع
تظاهر عشرات الالجئني الفلسطينيني، أمس الخميس، أمام املقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني »أونــروا« التابعة لأمم املتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت. جاء ذلك 
في خطوة احتجاجية منهم على »تقليصات خدمات الصحة التي تقدمها الوكالة إليهم، وعدم 
»أونروا« بدعوة من بعض الهيئات   هذه املشكلة«. وتجمع املتظاهرون أمام مبنى الـ

ّ
السعي لحل

الفلسطينية، ورفعوا خالل تجمعهم األعالم الفلسطينية، ويافطات كتبت عليها شعارات تطالب 
)األناضول( بحل املشكلة املتفاقمة منذ العام املاضي.  

بلغت قيمة املساعدات التركية إلى الصومال، خالل السنوات الخمس األخيرة، 500 مليون ليرة 
تركية )نحو 172 مليون دوالر أميركي(، علما أن هذا البلد يعاني من مجاعة جراء الحرب األهلية 
التي اندلعت منذ عام 1991، باإلضافة إلى الجفاف. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية »آفاد« 
إقامة  في  األفريقي، ونجحت  القرن  في  اإلنساني  التعامل  في  »نموذجا حديثا  تركيا شكلت  إن 
وقدمت مساعدات شملت مجاالت  املباشر،  امليداني  العمل  خــالل  من  السكان،  مع  دافئة  عالقات 
)األناضول( الصحة والتعليم والنقل واألمن«.  

172 مليون دوالر مساعدات تركية للصوماللبنان: تظاهرة لالجئين الفلسطينيين أمام الـ »أونروا«

دمشق ـ ريان محمد

ــائــــع فــي  ــدنــــي جــ ــر نـــحـــو 50 ألــــــف مــ ــظـ ــتـ انـ
الــشــام فــي ريــف دمشق الغربي،  معضمية 
ســاعــات طــويــلــة هـــذا األســـبـــوع مــســاعــدات 
بالفعل، دخــلــت 52 سيارة  املــتــحــدة.  األمـــم 
تــابــعــة ملنظمة »الـــهـــالل األحــمــر الــســوري« 
ـــهـــا ال تحمل 

ّ
تــحــمــل املــــســــاعــــدات. تـــبـــنّي أن

مساعدات غذائية بل مواد تنظيف وأواني 
طبخ وحرامات وفرشا إسفنجية.

يقول الناشط في املدينة أبو كنان الدمشقي 
»العربي الجديد«: »مساء اإلثنني املاضي،  لـ

دخلت سيارات املساعدات بعد انتظار دام 
ساعات على حاجز القوات النظامية التي 
إذ  تفاجأنا  ســنــوات.  منذ  املدينة  تحاصر 
لــم تــكــن مــن بــني املــســاعــدات مــــواد غــذائــيــة 

وطبية«.
 »الـــــوضـــــع اإلنــــســــانــــي فــي 

ّ
إلــــــى أن يـــلـــفـــت 

الحصار  نتيجة  للغاية،  سيئ  املعضمية 
وهناك  املتواصلة،  العسكرية  والعمليات 
والطبية«.  الغذائية  املـــواد  فــي  شــح شديد 
يضيف: »وإن وجدت أي مواد غذائية فهي 
بــأســعــار مــرتــفــعــة جـــدًا بــالــنــســبــة لــأهــالــي 
الذين يعانون من البطالة والفقر الشديد«.

وعن قافلة املساعدات الغذائية، التي أدخلت 
إلـــى املــعــضــمــيــة منتصف الــشــهــر املــاضــي، 
يـــقـــول أبــــو كـــنـــان: »كــمــيــة املــــــواد الــغــذائــيــة 
الــتــي أدخــلــت يــومــهــا كــانــت مــحــدودة جــدًا، 
وهو ما اضطر العائالت إلى تقاسم السلل 
الــواحــدة  العائلة  الــغــذائــيــة، وهــي ال تكفي 
الــتــي تــتــعــامــل مــع املــــواد بــاقــتــصــاد شديد 

أكثر من 10 أيام كحّد أقصى«.
يتابع: »كثير من البالغني اليوم قد يمضي 
عليهم يوم واثنان من دون تناول الطعام. 
ــا تــتــكــون  ــلـــى املــــــــاء. كـــمـ ــقـــط عـ يـــعـــيـــشـــون فـ
من  تمكنت  إن  للعائلة  الــغــذائــيــة  الــوجــبــة 

 أو البرغل. 
ّ
تأمينها من القليل، بعض األرز

 سعر الكيلوغرام الواحد منها 
ّ
مع العلم أن

لــيــرة ســوريــة )نــحــو 14 دوالرًا  يبلغ 5500 
أمــيــركــيــا(، والــســّكــر 8000 لــيــرة )نــحــو 21 
ليرة   6000 الــواحــد  الــزيــت  وليتر  دوالرًا(، 

)16 دوالرًا(«.
الجمعيات  تقدمه  »مــا  كــنــان:  أبــو  يضيف 
واملـــؤســـســـات اإلنــســانــيــة املــحــلــيــة مــحــدود 
توقفت  كما  إمكانياتها.  قلة  بسبب  جـــدًا، 
الساخنة  الوجبات  تقدم  التي  الجمعيات 
وارتفاع  الغذائية  املــواد  توفر  عــدم  بسبب 
أسعار ما يدخل منها، في ظل وجود أعداد 

كبيرة من املدنيني. وهناك جمعية واحدة 
توزع بني فترة وأخرى مبالغ مالية صغيرة 

كمساعدة للمواطنني املحاصرين«.
 معضمية الشام سبق 

ّ
تبقى اإلشارة إلى أن

لها تسجيل وفــاة عدد من األطفال بسبب 
التغذية  ســوء  وأهمها  الــجــوع  مضاعفات 
والــنــحــافــة الــشــديــدة. كــذلــك، أطــلــق األهــالــي 
والــنــاشــطــون الــعــديــد مـــن املـــنـــاشـــدات لفك 
العمليات  عــن  املــدنــيــني  الــحــصــار وتحييد 
الــعــســكــريــة والـــســـمـــاح بــــخــــروج الـــحـــاالت 
اإلنــســانــيــة، لكنها لــم تجد صــدى لــدى كل 

من املنظمات الدولية والنظام السوري.

مواد تنظيف للجياع في معضمية الشام

سالمة عبد الحميد

كنت بني آالف هتفوا لشهور »الشعب 
يريد«. كنا نغّير النصف الثاني من الهتاف 

بحسب تغّير األحداث، أو تغّير املطالب. 
كانت مطالبنا ال تنتهي سعيًا إلتمام ما 

شاركنا في الثورة من أجله. كانت أحالمنا 
وردية وآمالنا عريضة، وكنا مقتنعني 
أن مطالبنا، باعتبارها مطالب الشعب، 

ستتحقق.
فاتت شهور طويلة، ولم تتحقق أي من 

مطالبنا، ربما على العكس تمامًا، تم 
القضاء بشراسة على كل أحالمنا وآمالنا، 

ر من كنا نطالبهم بتحقيق املطالب لكل 
ّ
وتنك

وعودهم وتطميناتهم بتحقيقها، باألحرى 
انقلبوا عليها.

هل كنا من السذاجة بحيث تخيلنا أن ما 
نطلبه يمكن تحقيقه؟ أم أننا كنا نحارب 
طواحني هواء ننفخ فيها بأنفسنا لتدور 
فوق رؤوسنا، بينما هي تشحن طاقتها 

استعدادًا لإلجهاز علينا؟
ال أشك في سذاجتنا التي أّدت بنا إلى كثير 

مما نحن فيه. ربما الزالت تلك السذاجة 
قائمة لدى الغالبية العظمى منا، لكن جلد 
الذات ال يفيد، وإن كان ضرورة تنّبه إلى 
عدم تكرار األخطاء. األهم أن سذاجتنا 

ترافقت مع إجرام مخطط من عدو ظاهر 
كنا نتعامل معه باعتباره مهزومًا ضعيفًا، 
بينما الواقع أنه ماكر كامن يتحني الفرصة.

لست ممن يرفضون التذكير بما جرى، 
على العكس، تدبر ما حدث يؤثر فيما هو 

آت، واملستقبل مرتبط بوقائع التاريخ، فنحن 
أجزاء من ماكينة كبيرة تدور، والعطب في 
جزء منها قد يعطبها بالكامل، لذا قررت 
أن أقف بحدة ووضوح ضد هؤالء الذين 

يرّوجون اليأس والقنوط، وأدعم هؤالء الذين 
يدعمون مواصلة الحراك ومواصلة الثورة، 

دونما التفاف.
قررت في الوقت ذاته أن ال أترك فرصة 
لفضح هؤالء الذين يزعمون أنهم معنا 
بينما هم خنجر في ظهورنا، وال أترك 
فرصة لتذكير هؤالء الذين أوقعونا في 

الكارثة بما فعلوه، سواء بالسذاجة أو الغباء 
أو الجهل. لست من هؤالء الذين يقبلون 

العائدين من معسكر العدو بسهولة، مهما 
حاولوا ادعاء أنهم تطهروا أو جاهروا بأنهم 

لم يفهموا.
يظن البعض أن ما أفعله طارد لهؤالء من 

معسكرنا الذين نسعى ليزيد أفراده حتى 
نستطيع مواجهة املعسكر اآلخر، بينما 
أعتبر أن تلقف كل هارب من املعسكر 

اآلخر، مهما كان جرمه أو غباؤه، مجرد 
انتهازية ال تليق بمن يسعون ملستقبل 
أفضل، إضافة إلى ما جربناه من أمثال 

هؤالء سابقًا من خيانة.
يتهمونني بأنني حالم، وأن ما أفعله ال 

عالقة له بالسياسة التي تعني استغالل 
الفرص إلضعاف العدو، فأحمد الله أنني 

لست سياسيًا، وأحمد الله أنني لست 
انتهازيًا، وأواصل ما أفعله ويزعجهم، 

 انتقاداتهم ومتجاوزًا اتهاماتهم، 
ً
متجاهال

ورّدي املكرر: لكم سياستكم العفنة، ولنا 
ثورتنا التي سنكملها بكم أو بدونكم. 

سنكملها.

ال زال الشعب يريد

مزاج
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لم يحالفه الحظ بالوصول إلى الكويت )لؤي بشارة/فرانس برس(



يبدو أن حقوق اإلنسان والحريات في مصر في 
واحدة من أسوأ حاالتها، وتأتي النداءات التسعة 

التي وّجهها مجلس حقوق اإلنسان لتؤّكد ذلك

كبار موّظفي اليمن يتخّفون

1819
مجتمع

جنيف ـ أحمد مفرح

ــر، أصــــدر   مــــن ســـتـــة أشــــهــ
ّ

فــــي أقــــــل
ــــان الــتــابــع  ــــسـ مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـ
ــة نــــــــداءات  ــعـ لــــألمــــم املــــتــــحــــدة تـــسـ
فيها  يطالبها  املــصــريــة  للحكومة  عــاجــلــة 
ــان  بـــوقـــف انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنــــســــان. وكـ
املجلس على هامش دورته 31 التي انطلقت 
فــي 29 فــبــرايــر/ شــبــاط املــنــصــرم وتستمر 
قــد عرض  الــجــاري،  آذار  مـــارس/  لغاية 24 
لــتــقــريــر الــشــكــاوى الــتــي أرســلــهــا املـــقـــررون 
الخواص في األمم املتحدة للدول األعضاء 
مطالبن تلك الدول بوقف انتهاكات حقوق 
باملواثيق  وااللتزام  أراضيها  على  اإلنسان 

عت عليها.
ّ
واملعاهدات الدولية التي وق

حــظــيــت مــصــر بــعــدد الــشــكــاوى األكــبــر بن 
الــدول املنتهكة لحقوق اإلنسان، في الفترة 
ــهــــت تــســع  ــر، إذ وّجــ ــريـ ــقـ ــتـ الـــتـــي غـــطـــاهـــا الـ
شكاوى إلى الحكومة املصرية. أما الجهات 
ــــدرت الــــنــــداءات الــعــاجــلــة  األمــمــيــة الــتــي أصـ
اإلنسان في مصر،  انتهاكات حقوق  لوقف 
فقد شملت أكثر املقررين الخواص، ال سيما 
املــهــتــمــن مــنــهــم بــشــكــل كــبــيــر بــالــحــريــات 

املدنية والسياسية. 
التي أصــدرت حولها األمم  وأبــرز القضايا 
اتـــهـــا الــعــاجــلــة وتــوصــيــاتــهــا  املــتــحــدة نـــداء
فيها  االنتهاكات  بوقف  املصرية  للحكومة 
ــرارات الــخــاصــة  ــقــ أو الـــعـــدول عـــن اتـــخـــاذ الــ
بـــهـــا، هـــي االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
ــان املــصــريــة خــالل  ــسـ مــنــظــمــات حــقــوق اإلنـ
الفترة املاضية عن طريق محاولة الحكومة 
املصرية وضع يدها على منظمات املجتمع 

املدني وتحجيم عملها.
في هذا اإلطار، أصدرت ثالث هيئات تابعة 
 مــشــتــركــًا، وهــم 

ً
لــألمــم املــتــحــدة نــــداًء عــاجــال

املقرر الخاص املعني باملدافعن عن حقوق 
اإلنــــســــان واملــــقــــرر الـــخـــاص املــعــنــي بــحــريــة 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر واملـــقـــرر الـــخـــاص املــعــنــي 

بالحق في التجمع السلمي. 
النداء إلى الحكومة املصرية في  وقد وّجــه 
تاريخ 12 مايو/ أيار 2015 إثر الهجمة التي 
في  اإلنــســان  لها منظمات حقوق  تعّرضت 
مصر والــتــي أسماها خــبــراء األمــم املتحدة 
ــيـــود املـــتـــزايـــدة عــلــى املــجــتــمــع املــدنــي  ــقـ »الـ
واســتــهــداف املــدافــعــن عــن حــقــوق اإلنــســان 
فــــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ قــــانــــون املـــنـــظـــمـــات غــيــر 

الحكومية«. 
ــاجـــل  ــعـ ــراء فـــــي نــــدائــــهــــم الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وضــــــــرب الـ
ــه الـــنـــاشـــطـــان إســـــراء  ــعــــّرض لــ ــا تــ مــــثــــااًل، مــ
عــبــد الــفــتــاح وأحــمــد غنيم والــعــامــلــون في 
املعهد الديمقراطي املصري، باإلضافة إلى 
ــــذي تــمــثــل فـــي تــشــكــيــل وزارة  الــتــضــيــيــق الـ
ــاعـــي لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق  ــمـ ــتـ الـــتـــضـــامـــن االجـ

جماعة  إلــى  انتماءهما  زاعــمــة  اعتقلتهما 
اإلخوان املسلمن.

مصنفات تحت الرقابة
في السياق نفسه، أشار التقرير إلى النداء 
الــعــاجــل الـــذي أرســلــه خــبــراء األمـــم املتحدة 
والثقافة،  والتعبير  الــرأي  بحرية  املعنيون 
حـــول انــتــهــاك قـــوانـــن املــصــنــفــات املــصــريــة 
لــحــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر. وأوضــــح الــخــبــراء 
ــي نـــدائـــهـــم إلـــــى الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة فــي  فــ
القانون  أن   ،2015 آب  أغسطس/   19 تاريخ 
رقم 340 لسنة 1955 الخاص بالرقابة على 
رقم  الثقافة  وزيـــر  ــرار  وقـ الفنية  املصنفات 
الرقابة  بأنظمة  الــخــاص   1993 لسنة   162
على املصنفات الفنية وكذلك معايير النظر 
في الرقابة الـــواردة في الــقــرار الـــوزاري رقم 
220 لسنة 1976 باإلضافة إلى مواد عديدة 
واردة في قانون العقوبات املصري، »تضع 
قـــيـــودًا ال داعــــي لــهــا عــلــى الــحــق فـــي حــريــة 
بالجانب  عــالقــة  لــه  مــا  خصوصًا  التعبير، 
الفني«. أضافوا أن هذه القرارات والقوانن 
»تنشأ مسبقًا للرقابة على الفنون ال تتوافق 

مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان«.
وتطرق الخبراء أيضًا إلى القيود املفروضة 
عــلــى الــفــنــانــن املـــصـــريـــن إلرغـــامـــهـــم على 
ــى نــقــابــة »فــــريــــدة مـــن نــوعــهــا«  االنـــتـــمـــاء إلــ
إلى   .1978 لسنه   35 رقــم  الــقــانــون  بموجب 
ذلك، حثت لجنة الخبراء الحكومة املصرية 
ــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــالزمـــــة لــضــمــان  ــ ــــخـ ــلـــى اتـ عـ
االمتثال للتشريعات الوطنية وتنفيذها مع 
القانون واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

صحافيون معتقلون
وشمل تقرير الخبراء املعنين كذلك قضية 
اعتقال الصحافين في مصر، خصوصًا ما 
يتعلق بوضعية الصحافي حسن القباني. 
وقـــد أرســــل املـــقـــرر الـــخـــاص املــعــنــي بحرية 
ــرأي والــتــعــبــيــر واملـــقـــرر الـــخـــاص املــعــنــي  ــ الــ
نـــداًء  املــتــحــدة  الــتــعــذيــب بــاألمــم  بمناهضة 
 إلى الحكومة املصرية في تاريخ 20 

ً
عاجال

أكتوبر/ تشرين األول 2015، تناوال فيه ما 
تعّرض له من اعتقال تعسفي وتعذيب في 
ســجــن الــعــقــرب بسبب »عــمــلــه الــصــحــافــي«، 
ــي مـــزاعـــم  ــ ـــن غــــيــــاب الـــتـــحـــقـــيـــق فـ  عــ

ً
فــــضــــال

التعذيب التي تلت القبض عليه.
وتــــخــــّوف املـــــقـــــّررون الــــخــــواص فــــي قــضــيــة 
بناء  املحاكمة  إلى  أن يتعرض  القباني من 
عــلــى مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة ومـــســـارات 
قضائية غير سلمية نتيجة عمله الصحافي 
ومـــعـــارضـــتـــه لـــعـــدد مـــن قـــــــرارات الــحــكــومــة 
ــكــــون الـــســـلـــطـــات  املــــصــــريــــة، األمـــــــر الـــــــذي تــ
املصرية خالله قد انتهكت املعايير الدولية 

الخاصة بحقوق الصحافين في التعبير.

يُبدي األهالي امتعاضهم 
وتوّجسهم من أن ُتقصف 

منازلهم بعد عودة هذه 
القيادات

يرفض الخبراء مشروع 
قانون مكافحة اإلرهاب 

الذي يقّوض أبسط 
الحقوق والحريات

فــي أنشطة املعهد. ُيــذكــر أنــه إثــر ذلــك، ُمنع 
الناشطون من السفر.

ومــثــال عــلــى ذلـــك أيــضــًا، االنــتــهــاكــات التي 
القاهرة لدراسات حقوق  لها مركز  تعّرض 
اإلنـــســـان والــتــحــقــيــق مــع الــعــامــلــن فــيــه من 
الــتــضــامــن  مــــن وزارة  مــشــّكــلــة  لــجــنــة  قـــبـــل 
الذي  التضييق  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
رأسهم  وعلى  العاملون  هــؤالء  له  يتعرض 
ـــن حــــســــن، عــنــد  ــديــ ــ ـــز بـــهـــي الـ ــركــ ــ رئــــيــــس املـ
مغادرتهم البالد أو العودة إليها. وقد أشار 
الخبراء إلى أن ذلك يحصل »بانتظام«، إلى 

جانب سؤالهم عن نشاط املركز.
وتناول الخبراء أيضًا قرار املنع من السفر 
الـــذي تــعــّرض لــه مــديــر املــفــوضــيــة املصرية 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات مــحــمــد لــطــفــي، أثــنــاء 
مغادرته إلى أملانيا في إطار دعوة وّجهت له 
من قبل البرملان األملاني. ُيضاف إلى ذلك ما 
تسجيل  املصرية  السلطات  برفض  يتعلق 
مؤسسة ضحايا االختفاء القسري واللجنة 
ــة لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات، مــــن دون  ــريـ املـــصـ
مــبــرر. وتــحــّدث خــبــراء األمـــم املتحدة أيضًا 
والصحافي  الحقوقي  الناشط  توقيف  عن 
حسام بهجت من قبل املخابرات العسكرية، 
وما تعّرض له من حبس تعسفي ملدة ثالثة 
أيــام من دون سند قانوني، وقــد عــّدوا ذلك 
ــًا لــلــمــدافــعــن عــــن حــقــوق  انـــتـــهـــاكـــًا واضــــحــ

اإلنسان وحرية الرأي والتعبير. 

قانون اإلرهاب مرفوض
إلــى مخاطبة خبراء  التقرير كذلك  وتــطــّرق 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــســلــطــات املـــصـــريـــة بــنــداء  ــ األمـ
ــادر عـــن ثــمــانــيــة خـــبـــراء دولــيــن،  عــاجــل صــ
ــانــــون مــكــافــحــة  ــروع قــ ــشــ يـــرفـــضـــون فـــيـــه مــ
ــّر فـــي 17 أغــســطــس/ آب  ــ ــــذي أقـ اإلرهــــــاب الـ
2015. ويبّن التقرير أن خبراء األمم املتحدة 
عّبروا عن رفضهم مشروع القانون قبل أن 
املــؤرخــة فــي 21 يوليو/  ُيــقــّر فــي رسالتهم 

تموز 2015.
وقد أوضح خبراء األمم املتحدة حينها أن 
ــواده - يقوم  ــاب - ومــ قــانــون مكافحة اإلرهــ
عـــلـــى »تـــقـــويـــض أبـــســـط حـــقـــوق وحـــريـــات 
اإلنسان«، بما في ذلك الحق في حرية الفكر 
والوجدان والدين، والحق في الخصوصية، 
والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين 
الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير.

ــد عـــّبـــر الـــخـــبـــراء عـــن شـــعـــورهـــم بــالــقــلــق  وقــ
إزاء الــتــعــريــف املــقــتــرح لـــإرهـــاب واألعــمــال 
اإلرهابية، إذ يؤدي إلى تجريم أفعال عديدة 
األفــراد،  املجتمع وحريات  تقييد  من شأنه 
مثل »تكدير النظام العام«، وكذلك احتوائه 
ــــي تــعــريــف  ــة فـ ــامـــضـ ــلـــى مـــصـــطـــلـــحـــات غـ عـ

األفعال التي ترى الدولة أنها إرهابية.
وأكــــد الــخــبــراء عــلــى أن الــحــكــومــة املــصــريــة 

ــاذ كـــل الــتــدابــيــر  مــلــزمــة بــالــعــمــل عــلــى اتـــخـ
بــالــقــانــون ومــا يحتويه  الــخــاصــة  املناسبة 
من مواد، على أال يقمع الحريات األساسية 
واملعاهدات  املواثيق  في  عليها  املنصوص 
ــا يــتــعــلــق بــالــعــهــود  ــة، خــصــوصــًا مـ ــيـ ــدولـ الـ
ــة بــــالــــحــــقــــوق املــــدنــــيــــة  ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـــــدولـــــيـــــة الـ

والسياسية.

أطفال معتقلون
ــم  ــ ــراء األمــ ــ ــبــ ــ ــاول خــ ــ ــنــ ــ ــة أخـــــــــــرى، تــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
املتحدة في التقرير ظاهرة اعتقال األطفال 
واالنتهاكات التي يتعرضون لها بعد إلقاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم ومــحــاكــمــتــهــم مــحــاكــمــات 
املمكن  أفعال ال يدركونها، من  جائرة على 
إلــى السجن مــدى الحياة أو  أن تــؤدي بهم 
اإلعــدام. وتحّدث التقرير عن النداء العاجل 
الـــذي أرســلــه خــبــراء مــن األمـــم املــتــحــدة إلــى 
الحكومة املصرية بتاريخ 15 أغسطس/ آب 
2015 حول قضية الطالب املصري األيرلندي 
إبــراهــيــم حــــالوة الــــذي اعــتــقــل عــلــى خلفية 
أحــداث مسجد الفتح في 16 أغسطس/ آب 
ــرًا. وشـــرح  2013 والـــــذي كـــان حــيــنــهــا قـــاصـ
الـــخـــبـــراء مـــا تـــعـــّرض لـــه مـــن ســــوء مــعــامــلــة 
نــتــيــجــة االعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي واالحـــتـــجـــاز 
السابق للمحاكمة في ظروف سجن سيئة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدم كــفــايــة األدلـــــة املــقــّدمــة 
التفات سلطات  أمــام املحكمة، وعــدم  ضــده 
التحقيق إلى وضعه كقاصر خالل األحداث، 
مع  املحاكمة  إلــى  وتقديمه  معه  والتحقيق 
احـــتـــمـــال فــــرض عــقــوبــة اإلعـــــــدام والــســجــن 
كبت وهو 

ُ
ارت أنها  ُيزعم  املؤبد على جرائم 

لم  محاكمة جماعية  نتيجة  وهـــذه  قــاصــر. 
ــراَع فيها اإلجــراءات القانونية وضمانات 

ُ
ت

املحاكمة العادلة.
ــداء الــعــاجــل  ــنـ كــذلــك تـــحـــّدث الــتــقــريــر عـــن الـ
الـــذي أرســلــه خــبــراء حـــول قضية األخــَويــن 
وإبراهيم  أحمد شعبان يوسف  القاصَرين 
ــن مـــحـــافـــظـــة الــســويــس  شـــعـــبـــان يـــوســـف مــ
ــار 2015.  ــ أيــ مــــايــــو/  مــــن  األول  تــــاريــــخ  فــــي 
التعسفي  لالعتقال  تعّرضا  قد  كانا  وهما 
والــتــعــذيــب وســـوء املــعــامــلــة والــحــرمــان من 
الــعــالج، بحسب مــا بــّن املــقــررون الخواص 
فـــي تــقــريــرهــم الفـــتـــن إلــــى أن قـــــوات األمـــن 
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الذين اعتادوا حياة الترف قبل 

الحرب، انقلبت حياتهم رأسًا 
على عقب. صاروا مواطنين 

عاديّين ومتخّفين

صنعاء ـ العربي الجديد

نــادرًا ما يخرج من بيته املتواضع الذي استأجره 
ــات مــتــبــاعــدة،  مــنــذ أشــهــر قــلــيــلــة. وإن فــعــل فــي أوقــ
يــخــرج متخفيًا وفـــي الــظــالم حــتــى ال يــعــرفــه أحــد، 
أنــه يستخدم  أو ســيــارة، حتى  ومــن دون مرافقن 
اســـمـــًا غــيــر اســـمـــه. هـــكـــذا صــــار األمـــــن الــشــخــصــي 
الذين  الــدولــة،  كــبــار موظفي  أكــثــر مــا يقلق معظم 
تركوا منازلهم خشية املالحقة، واختاروا التخفي 
خوفًا من أن ُيستهدفوا من قبل التحالف العربي، 
عبدالله  علي  للمخلوع  منهم  املــوالــن  وخصوصًا 
الشرعي  للرئيس  املوالن منهم  اعتقال  أو  صالح، 
قبل مليشيا جماعة  مــن  هـــادي  ربــه منصور  عبد 

أنصار الله )الحوثّيون(.
ــــي مـــــــــــارس/ آذار  ــزم فــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــفــ ــة عــــاصــ ــ ــدايــ ــ ــع بــ ــ مــ
السياسية  الشخصيات  مــن  كثير  ــل 

ّ
فــض املــاضــي، 

ــا إلــــى مــنــازل  واالجــتــمــاعــيــة املـــرمـــوقـــة نــقــل أســـرهـ
أال  وشــقــق صغيرة مستأجرة، وقــد حــرصــوا على 
يــعــرف أقـــربـــاؤهـــم أو أصـــدقـــاؤهـــم أمـــاكـــن سكنهم 
التواصل مع  أو  االحتكاك  لوا عدم 

ّ
الجديدة، وفض

جيرانهم الجدد املحيطن بهم. 
تــفــاجــأ عــيــســى إســـمـــاعـــيـــل، وهــــو صـــاحـــب عــمــارة 
العاصمة صنعاء،  سكنية في منطقة هائل وسط 
حــن عــرف أن مــن يسكن إحــدى شقق الــعــمــارة مع 
عــائــلــتــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر هـــو مــحــافــظ 
ــم أعــــرف أن  »الــعــربــي الــجــديــد«: »لـ ســابــق. يــقــول لـــ
املستأجر مسؤول كبير في الدولة، وخصوصًا أن 
العقد أبرم باسم شخص آخر«. يضيف أن املحافظ 
السابق تعّمد عدم الخروج من شقته، وكان أبناؤه 
يتولون مهام تلبية احتياجات األسرة يوميًا«. إال 
أن الجيران وأهل الحي عرفوه مع مرور األيــام، ما 

اضطره لالنتقال إلى منزل آخر.
ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، يــعــيــش هــــؤالء حــيــاة عــاديــة 
ــتــــادوا عليها  جــــدًا بـــخـــالف حـــيـــاة الـــتـــرف الـــتـــي اعــ
خالل السنوات السابقة. في السياق، يؤكد قيادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن بــعــض قــيــادات  عــســكــري لـــ
ــلــت عـــدم املــشــاركــة فــي الــحــرب مــع أي 

ّ
الــجــيــش فــض

طــــرف كـــــان، لــكــن هــــذا الـــحـــيـــاد يــعــّرضــهــا للخطر 
مـــن مــخــتــلــف املــتــخــاصــمــن. ويـــقـــول إن الــحــوثــيــن 
ــهــمــونــه بـــأنـــه مـــــواٍل لــلــتــحــالــف، لـــذلـــك يــبــحــثــون 

ّ
يــت

عنه، كما يخشى استهداف منزله من قبل طائرات 
التحالف الــعــربــي. هــذا األمـــر أجــبــره على مــغــادرة 
إلى قرية ريفية ليسكن وأسرته  صنعاء والتوجه 
أنــه لم يذهب  إلــى  في أحــد منازل أقربائه. ويشير 
وقبيلته إلى قريته، بل اختار منطقة أخرى تمامًا، 

ال يعرف أحد عنها شيئًا. وكــان هذا مصير غيره 
من القادة العسكرين. 

البيت  فــي  البقاء  املستطاع  قــدر  »أحـــاول  يضيف: 
ــأي ضـــرر  ــ ــبـــب بــ ــتــــى ال أتـــسـ ألســــبــــاب أمــــنــــيــــة، وحــ
لــلــجــيــران. وإذا مــا اضـــطـــررت إلـــى الـــخـــروج، أضــُع 
لــثــامــًا«. ويــلــفــت إلـــى أن كــثــيــرًا مــن زمــالئــه غـــادروا 
ــبـــالد فـــي وقــــت مــبــكــر، لــكــنــه مــمــنــوع مـــن الــســفــر  الـ
آخــريــن من  الحوثين، حاله حــال  مــن قبل جماعة 

العسكرين واملسؤولن الحكومين. 
ــى جـــانـــب إيـــجـــابـــي مـــن حــيــاتــه  ــع ذلـــــك، يــشــيــر إلــ مـ
 إن الـــحـــرب جــعــلــتــه يــقــتــرب أكــثــر 

ً
الـــجـــديـــدة، قـــائـــال

من أفــراد أسرته، بعدما قضى سنوات طويلة من 
الرغم  يقول: »على  العسكرية بعيدًا عنهم.  حياته 
من الخوف الذي تعيشه األسرة بسبب الحرب، إال 
أنني بت أكثر قربًا منهم، واكتشفنا أشياء لم نكن 

نعرفها عن بعضنا بعضًا«. 
ــل كــثــيــر مـــن املــســؤولــن فـــي الــدولــة 

ّ
إلـــى ذلــــك، فــض

ــم فــــي مـــنـــاطـــق نـــائـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــراهــ الـــســـفـــر إلـــــى قــ
واالستقرار فيها، بحثًا عن الحماية من أقربائهم، 
وذلــك كفيل بــأن يبعدهم عــن األنــظــار. وألن كثيرًا 
منهم ال يملكون بيوتًا فــي هــذه املــنــاطــق، لــم يكن 
أو  القديمة  العائلة  مــنــازل  فــي  السكن  إال  أمــامــهــم 

استئجار منازل جديدة. 
ــددًا من  ــاح عــبــدالــلــه أن عــ فـــي الــســيــاق، يــؤكــد وضــ
إلى  عــادت  املعروفة  والعسكرية  املدنية  الــقــيــادات 
قـــرى وأريــــاف مــديــنــة ذمــــار، لــيــكــون ذلـــك سببًا في 
القرى،  هــذه  األهالي من استهداف  توّجس بعض 
على غرار ما حدث في قرى أخرى. ويشير عبدالله 
إلى أن هذه القيادات تحرص على عدم الظهور، أو 
الــخــروج برفقة  إلــى تغيير هيئتها، وعــدم  تسعى 
أحد. مع ذلك، ُيبدي األهالي امتعاضهم وتوّجسهم 
القيادات،  قصف منازلهم بعد عــودة هــذه 

ُ
من أن ت

البارزة منها  العسكرية والرسمية  تلك  وال سيما 
إلى قراها األصلية. 

وفي الشارع، ال يخفي بعض املواطنن شعورهم 
»الشماتة« ملا آل إليه حال هؤالء املسؤولن، هم  بـ
الذين يحّملون هذه الطبقة املسؤولية عن الفساد، 
ومــا وصــل إلــيــه الــوضــع فــي الــبــالد. إال أن آخــريــن، 
ومنهم حسن السنيدار، يشعر باألسى ملا آلت إليه 
ظروف هؤالء، هو الذي لطاملا تمنى الوصول إلى 
مــراكــز رفــيــعــة، ولـــم يتخيل يــومــًا أن ينقلب األمــر 
التخلي تمامًا  إلــى  املسؤولون  تمامًا، وقــد اضطر 
التي لطاملا عاشوها، والتصرف  الترف  عن حياة 

كمواطنن عادين، خشية أن يتعرضوا لألذى.

مصر االنتهاكاتتحقيق
حقوق اإلنسان في قبضة الحكومة

أخطاء طبيّة أمام محاكم تونس

حاالت كثيرة ال يُبلغ 
عنها، وقضايا عديدة 

ما زالت لدى القضاء

تونس ـ مريم الناصري

ــــي الــــثــــانــــي مــن  ــفـــى فــ ــشـ ــتـ ــــت إلـــــــى املـــسـ ــلـ ــ دخـ
الحياة  لتهب   2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــاتــــت بـــعـــد بــضــع  ـــهـــا مــ

ّ
ــد، لـــكـــن ــ ــديـ ــ ــــود جـ ــولـ ــ ملـ

ســـاعـــات مـــن آالم الــــــــوالدة. هـــي زوجـــــة عبد 
ــت الــحــيــاة فـــي مستشفى  ــــالوي الــتــي ودعــ الـ
ــارعــــت آالم الــــــوالدة  ــونــــس. صــ ــي تــ خـــــاص فــ
نــحــو ســت ســاعــات، بحسب زوجــهــا. أخــبــره 
ــــوالدة تــســبــبــت فـــي وفــاتــهــا،   الــ

ّ
الــطــبــيــب بــــأن

فيما نجا مولودها. نقلت العائلة جثة املرأة 
الــطــبــي،  للتشريح  املنستير  مستشفى  إلـــى 
 أحــد 

ّ
ــتـــمـــرت فـــي انـــتـــظـــار املــــولــــود. لـــكـــن واسـ

عبد  أخــبــر  املنستير  مستشفى  فــي  األطــبــاء 
الزوجة   

ّ
بــأن يفيد  ملفًا  تلقوا  هم 

ّ
بأن الـــالوي 

توفيت هي واملولود معًا.
الـــــالوي: »زرت طفلي ورأيـــتـــه من  يــقــول عــبــد 
بعيد فــي صــنــدوق زجــاجــي. فــي الحقيقة لم 
تــكــن ســـوى جــثــتــه. فــقــد أخــفــى الــطــبــيــب عني 
حقيقة موته«. يضيف: »تلقيت بعد يوم من 
وفـــاة زوجــتــي خــبــر مـــوت ابــنــي عــنــد الساعة 
الواحدة من بعد الظهر، بينما تشير الوثائق 
الطبية إلى وفاته عند العاشرة صباحًا«. ولم 
يــجــد عــبــد الـــــالوي مـــن بـــد ســـوى رفـــع قضية 
ومولودهما،  زوجته  مــوت  مالبسات  لكشف 
ــهــا لــم تكن تشكو مــن أي مـــرض، كما 

ّ
علمًا أن

ها أنجبت أربع مرات سابقًا 
ّ
يشير. ويؤكد أن

ولم تشُك أّي مضاعفات صحية.
ــدة مـــن مــئــات الــحــاالت  ــ ــرأة حــالــة واحـ ــ تــلــك املـ
ــتـــي يــشــتــبــه بــالــخــطــأ  األخـــــــرى فــــي تـــونـــس الـ
ذلــك، ال يبت  مــع  للوفاة.  فيها كسبب  الطبي 

القضاء في حقيقتها.  
على الرغم من عــدم وجــود إحــصــاءات دقيقة 
عـــن حــجــم األخــــطــــاء الــطــبــيــة فـــي تـــونـــس، إال 
 جــهــات مــتــابــعــة عـــديـــدة أكــــدت ازديـــادهـــا. 

ّ
أن

249 قضية  عـــن  الــصــحــة  وزارة  كــشــفــت  فــقــد 
املحاكم بن عامي 2013 و2014 تتعلق  لــدى 
باألخطاء الطبية في املستشفيات والعيادات 
ــل مــعــظــمــهــا ضــد  ــة. ســـجـ ــ ــــاصـ ــــخـ الــــعــــامــــة والـ
املؤسسات العامة مع 147 قضية. كذلك سجل 
األخطاء  مــن  األعــلــى  النسبة  الجراحي  الطب 

الطبية. 
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــد رئــ ــؤكــ ــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــ فـ
الطبية،  التونسية ملساعدة ضحايا األخطاء 
»العربي الــجــديــد«، وجــود  صابر بــن عــمــار، لـ
نــحــو 15 ألــــف حـــالـــة خــطــأ طــبــي ســنــويــًا في 
مختلف املؤسسات الطبية العامة والخاصة. 
يضيف: »الجمعية تلقت منذ عام 2006 نحو 
7500 حالة تضرر«، ويرجح أن »يكون العدد 
 حـــــاالت كــثــيــرة ال 

ّ
أكـــبـــر بــكــثــيــر، ال ســيــمــا أن

 قضايا كثيرة ما زالت 
ّ
يبلغ عنها. كذلك فــإن

لــدى الــقــضــاء منذ ســنــوات، وهــي فــي ازديـــاد 
مستمر«.

 ضــحــايــا األخـــطـــاء 
ّ
يــشــيــر بـــن عـــمـــار إلــــى أن

ــــاك عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــنـ ــ الـــطـــبـــيـــة بــــــــــاآلالف، وهـ
القضايا لم يبّت القضاء فيها. لذلك ال يمكن 
تسعى  الجمعية   

ّ
أن يضيف  عنها.  الحديث 

إلــــى اإلحـــاطـــة بــجــمــيــع املـــتـــضـــرريـــن، وكــذلــك 
ــقــــاف نـــزيـــف األخـــطـــاء  الـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة إيــ

الطبية.
 القوانن التونسية حدّدت املسؤولية 

ّ
يذكر أن

بالقتل  واملتعلقة  الطبيب  عاتق  على  امللقاة 
غير العمد واملسؤولية عن الجرح غير العمد 
بــصــفــة عـــامـــة، وذلــــك بــمــقــتــضــى الــفــصــل 217 
املنقح في فبراير/شباط 1936، لتنص على أن 

»يعاقب بالسجن مّدة عامن وبغرامة قدرها 
مــرتــكــب  أمــيــركــيــًا(  دوالرًا   360( ــارًا  ــنـ ديـ  720
أو املتسبب عن  الــواقــع  القتل عــن غير قصد، 
قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنّبه 

أو عدم مراعاة القوانن«.
إلى ذلك، نّص الفصل 225 املنقح في التاريخ 
ــّدة عــام  نــفــســه، عــلــى أن »يــعــاقــب بــالــســجــن مــ
دوالرًا(   240( ديـــنـــارًا   480 قـــدرهـــا  وبـــغـــرامـــة 
 من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت 

ّ
كــل

تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه 
لـــلـــقـــوانـــن، في  أو تــغــافــلــه أو عــــدم مـــراعـــاتـــه 
أو يتسبب فيها  إلحاق أضــرار بدنية بغيره 

عن غير قصد«.
مــئــات الـــحـــاالت تــصــل إلـــى جمعية مــســاعــدة 
ــــك يــلــجــأ  ــذلـ ــ ــة، كـ ــيــ ــبــ ــا األخــــــطــــــاء الــــطــ ــايــ ضــــحــ
الـــعـــشـــرات إلــــى الـــقـــضـــاء. عــائــلــة ســمــيــة الــتــي 
توفيت في مستشفى خاص رفعت قضية عام 
العائلة،  الــوفــاة، بحسب  2013. تعود أسباب 
إلــى املستشفى  إلــى خطأ طبي، فقد توجهت 
إثــر خضوعها  توفيت  ها 

ّ
لكن توأمن،  لتضع 

ثقب  إلــى  تعرضت خاللها  قيصرية،  لعملية 
في أمعائها عن طريق الخطأ.

التونسية،  الصحة  وزارة  في  املسؤول  يشير 
 املــشــّرع التونسي 

ّ
طــه زيــن الــعــابــديــن، إلــى أن

أعــطــى تعريفًا عــامــًا للخطأ الــطــبــي. وهــو ما 
صالحيات  مــن  الطبي  الخطأ  تحديد  يجعل 
ــذي يــبــقــى املــــؤهــــل الـــوحـــيـــد بــعــد  ــ الـــقـــضـــاء الــ
وجود  لتحديد  خبير  إلــى  واللجوء  التحري 
ــوزارة الصحة  ــ  لـ

ّ
خــطــأ مــن عــدمــه. يــضــيــف أن

رقابة قائمة على كل ما يخص املنشآت العامة 
والـــخـــاصـــة. وتــعــتــمــد فـــي ذلــــك عــلــى عــــدد من 
والبحث  التقصي  فــي  املتخصصن  األطــبــاء 
 مــعــظــم األخــطــاء 

ّ
فـــي الـــحـــاالت. وقـــد تــبــّن أن

ــتــــدخــــالت الـــجـــراحـــيـــة  الـــطـــبـــيـــة يــــعــــود إلـــــى الــ
كالتوليد والعظام والجراحة العامة وجراحة 

األعضاء.
 الجمعية التونسية ملساعدة ضحايا 

ّ
يذكر أن

األخــــطــــاء الــطــبــيــة أطـــلـــقـــت، قــبــل مــــــّدة، حملة 
إلحصاء ضحايا األخطاء الطبية في البالد، 

وذلك من خالل استمارات إلكترونية.

ــر األخـــــيـــــرة، دمــــــرت حــركــة  ــهــ فــــي األشــ
طالبان املسلحة في أفغانستان ثالث 
ــنـــدوز  مـــحـــطـــات إذاعـــــيـــــة فــــي واليـــــــة قـ
 ذلـــك لــم يمنع املذيعة 

ّ
الــشــمــالــيــة. لــكــن

الــشــابــة مــريــم دورانــــي )28 عــامــًا( عن 
ــى الــنــســاء  ــه إلــ عــمــلــهــا اإلذاعـــــــي املـــوجـ

بالذات.
ــنــــدوز يــبــدو  الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي فــــي قــ
 الــكــثــيــر مــن التجار 

ّ
مــقــفــرًا. الــســبــب أن

والــســكــان فـــروا مــن املــديــنــة أو يبقون 
خــلــف أبـــوابـــهـــم املــغــلــقــة بــعــد ســيــطــرة 
طــالــبــان عــلــيــهــا فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
يطلب  صحافي،  يقول  املــاضــي.  األول 
مــن موقع »كــي بــي آر« اإلخــبــاري عدم 
 سبب ذلك يعود ببساطة 

ّ
ذكر اسمه إن

 املــديــنــة بــاتــت خــطــيــرة للغاية 
ّ
إلـــى أن

الـــيـــوم: »اقـــتـــاد املــســلــحــون الــعــديــد من 
األشـــخـــاص مــن مــنــازلــهــم وقــتــلــوهــم«. 
إذاعية  ثــالث محطات  املسلحون  دمــر 

وهددوا عددًا من املراسلن أيضًا.
ال تشعر دورانــي بالخوف بالرغم من 
تشهد  قندهار  الجنوبية  مدينتها   

ّ
أن

كـــذلـــك وجــــــودًا بــــــارزًا لــحــركــة طــالــبــان 
 بشكل 

ّ
التي تنفذ اعتداءات مسلحة كل

مستمر يذهب ضحيتها املدنيون في 
أحيان كثيرة. أسست دوراني إذاعتها 
القضايا  »راديــو ميرمان« لتركز على 
الـــنـــســـائـــيـــة بـــــــالـــــــذات. وتــــعــــنــــي كــلــمــة 

»ميرمان« املرأة باللغة البشتونية.
ــوات، تــمــكــنــت  ــ ــنــ ــ عـــلـــى مــــــدى أربــــــــع ســ

إذاعتها ذات  الشابة من جعل  املذيعة 
شــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي املــديــنــة املــحــافــظــة 
التي شهدت فــي الــقــرن املــاضــي والدة 
الراحل املال محمد عمر  زعيم طالبان 

بالذات.
تقول دوراني: »تتصل النساء باإلذاعة 
مــشــاركــة مشاكلهن والبحث  أجــل  مــن 
ــاء  ــا.. كـــذلـــك يــتــصــل اآلبــ عـــن حـــلـــول لـــهـ
كيفية  حــول  توجيهات  عــن  بباحثن 
بناء مستقبل أفضل لبناتهم«. تتابع: 
ــــده إنـــجـــازًا عــظــيــمــًا فـــي مــنــطــقــة ال  »أجـ
مــن دون  الــخــروج  للنساء  فيها  يمكن 
ارتداء البرقع، وال يسمح األهل للمرأة 

بالعمل«.
املــرأة  تغطي »راديــو ميرمان« قضايا 
املرتبطة بالتعليم والحقوق والثقافة. 
وتـــبـــث عــلــى مـــــدار 13 ســـاعـــة يــومــيــًا، 
ألــــف مستمع   800 نــحــو  إلــــى  فــتــصــل 

شهريًا معظمهم من نساء قندهار.
 الترويج 

ّ
أن مــع ذلــك، تعترف دورانـــي 

ــاك لـــيـــس بـــاألمـــر  ــنــ لـــحـــقـــوق املـــــــــرأة هــ
الــــســــهــــل. وهـــــــو مـــــا جـــعـــلـــهـــا بــــالــــذات 
للهجوم واالنتقاد من طالبان  عرضة 
ومناصريها، ما وصل إلى حّد إرسال 
تهديدات بالقتل لها. تتحداهم وتقول: 
»أن تكون صوت من ال صوت لهم هو 
أمر خطير دائمًا، لكنني لست خائفة، 
بل أنا أكثر تصميمًا على إيصال هذا 

الصوت«.
)إعداد: عصام سحمراني(

مذيعة تتحدى طالبان

رلى المصري

دار نقاش خالل إحدى األمسيات بني مجموعة من الشبان والشابات 
في شمال لبنان بخصوص عمل النساء، وأوضاعهن في سوق العمل.

معظم املــشــاركــني واملــشــاركــات فــي األمــســيــة هــم مــن الــنــاشــطــني في 
مجال االستجابة لحاجات الالجئني في لبنان. من بينهم مهندسات 
النظر  وجهات  تفاوتت  وغيرهن.  اجتماعيات،  ومساعدات  وطبيبات 
 واحـــد وواحــــدة مــن املــشــاركــني عبر عــن وجهة 

ّ
حــول املــوضــوع. وكـــل

نظره.. أو نظرها، حول حقوق النساء.
وفي سياق الحديث، أشارت إحدى الطبيبات إلى أّن النساء بنت يحتللن 
مواقع ريادية وتنافسية في سوق العمل. تابعت أّن هذه الفرص التي 
باتت تنالها النساء في سوق العمل هي في الواقع فرص »ضائعة« من 
العودة إلى »مكانهن  النساء  أّن على  العمل. وأكــدت  طريق الرجل إلى 
الطبيعي« في املنزل وترك سوق العمل كمكان »طبيعي« للرجل. أخذ 
شاب دفة الحديث ليعيد النقاش إلى سياق الحق بالتساوي في األدوار 
والــفــرص. لكّن النقاش انتهى في أّن لكٍل واحــد وواحــدة وجهة نظره 

ونظرها في املسألة.
 ،

ً
أوال امــرأة  من  »الخطير«  التصريح  هــذا  مثل  يخرج  أن  قد نستغرب 

وثقافته  املجتمع  حــال  بلسان  تتكلم  هــي  ثــانــيــًا.  طبيبة  كونها  ومــن 
وأعرافه. مقولة »املرأة عدوة املرأة« توصيف ثقيل وسطحي ويراد به 
باطل. تعيش النساء -كما الرجال- في ظل املنظومة الذكورية. قد تعي 
على  فتعمل  اإلقصائية  وأشكالها  املنظومة  هــذه  ثقل  النساء  بعض 
محاربتها، أو على األقــل تحديدها وعــدم االنـــزالق في زواريــبــهــا. قد 
ال يعي بعضهن هذا األمر، فيعشن بحسب األطر الذكورية الجامدة، 
 
ً
أشكاال الذكورية  املنظومة  هذه  تأخذ  معها.  يتطبعن  وقد  ويبررنها، 

مختلفة من القانون إلى املؤسسات واألفراد. تعّرض النساء للتحرش 
النساء على االستفادة   هو أحد أشكالها. وعــدم قــدرة 

ً
الجنسي مثال

من تقديمات الضمان االجتماعي والصحي ألزواجهن وأوالدهن في 
حاالت معينة بقوة القانون هو أيضًا أحد أشكالها. أن تعمل النساء 
أكثر من 13 ساعة في اليوم بني الوظيفة والعمل املنزلي هو بالتأكيد 
م أو العمل أو السفر هو في 

ّ
منع النساء من التعل

ُ
أبرز أشكالها. وأن ت

صلب تجلياتها.
ربما ال تعلم هذه الطبيبة أّن النساء في حقل الطب واملجال الصحي 
عمومًا يواجهن تمييزًا صارخًا. تتعرض 56% من املمرضات لتحرش 
جنسي وتمييز لفظي )بحسب دراسة أجرتها مؤسسة عامل الدولية 
عام 2012(. قد ال تعلم كذلك أّن املجتمع بشكل عام ال يثق بالنساء 
االخــتــالف في  قــد يكون  األطــبــاء عليهن.  الــرجــال  الطبيبات ويفضل 
ليس كذلك حني يكون  ه 

ّ
لكن عــام،  أمــرًا طبيعيًا بشكل  النظر  وجهات 

موضوع النقاش أحد الحقوق. فالحقوق ليست وجهة نظر!
)ناشطة نسوية(

نساء ضد حقوقهن

تاء

هل الشبان سبب التحرش أم الفتيات؟
السعودية  في  الشباب؟«   

ّ
وال البنات  سببه  »التحّرش  هاشتاغ  انتشر 

واألردن منذ مساء أمس األول، وحقق أكثر من 20 ألف تغريدة تميزت 
بتنوع آرائها واحتدام الجدل فيها بن عدة أطراف.

النظر  مــن  العن  ما خجلت 
ّ
كل البنت،  زادت حشمة  ما 

ّ
»كل »نــجــد«:  قــال 

 السبب، 
ّ
 البنات هن

ّ
إليها«. وفي السياق نفسه قالت ابتسام: »أعتقد أن

 أصبحن وقــحــات جــدًا بما يرتدينه ويضعنه مــن ماكياج، 
ً
ــهــن فعال

ّ
ألن

وحتى في طريقة املشي وأسلوب الكالم«. في املقابل، قالت بنت سلمان: 
 
ّ
منا أن

ّ
»التحّرش سببه األول الرجال ونشأتهم غير السليمة .. فلو سل

لبس املرأة هو السبب ملا رأينا تحرشًا باألطفال أيضًا«.
بــــدوره، جــمــع رجـــل الــديــن الــشــيــخ أنـــور خــانــجــي بــن الــطــرفــن: »سببه 
انــتــشــار الــرذيــلــة والــســفــاهــة واالبــتــعــاد عــن الــديــن. فــاملــرأة مــســؤولــة عن 

 البصر«.
ّ

حشمتها، كما على الرجال غض
 فهد ذهب في اتجاه آخر: »سببه غياب القوانن الرادعة. فلو طبقت 

ّ
لكن

عقوبات على املتحرش ملا تجرأ«.
باملسؤولية  وألقت  القضية على طريقتها،  فقد حسمت  أما »عقالنية« 

بعيدًا عن الطرفن في قولها: »التحّرش سببه الشيطان«.

هاشتاغ

حظيت مصر بعدد الشكاوى األكبر بين الدول المنتهكة )األناضول(
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MEDIA

حرب نشرات األخبار 
بدأت

تطبيقات لتنظيم البريد 
اإللكتروني

تطبيق »هاوند« 
الذي تفّوق على »سيري«

تونس ـ محمد معمري

الــــخــــاصــــة،  قــــنــــاة »الــــتــــاســــعــــة«  يــــبــــدو أن 
بإعانها الــشــروع بــدايــة مــن الــثــاثــاء، في 
بـــث نــشــرة مــســائــيــة لــأنــبــاء عــنــد الــســاعــة 
الــثــامــنــة بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، قـــد اخـــتـــارت 
نــهــج املــنــافــســة مــع الــنــشــرة املــســائــيــة التي 
يــقــدمــهــا الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــتــونــســي 
املنافسة حاولت  هــذه  نفسه.  التوقيت  في 
تجنبها  األخـــرى  الخاصة  القنوات  بعض 
عــنــدمــا أعــلــنــت عـــن بــثــهــا لــنــشــرة رئيسية 
ــتــــارت قــنــاتــا »حــنــبــعــل  لـــأنـــبـــاء، حــيــث اخــ
تي فــي« و»نسمة تي فــي« أن يكون موعد 
نشرتيهما لأنباء خمسة عشر دقيقة قبل 
موعد نشرة أنباء التلفزيون الرسمي، في 
حــن ارتــــأى املــشــرفــون عــلــى قــنــاة »الــحــوار 
التونسي« إعداد برنامج حواري ذي طابع 
لأنباء،  نــشــرة  تقديم  متحاشن  إخــبــاري 
أنـــهـــم عــمــلــوا فـــي صــيــف 2015 على  رغــــم 
إعداد هذه النشرة من خال فريق متكامل 
يضم اإلعامي سفيان بن حميدة ومحمد 
عــلــي بـــن رجـــب ويــقــدمــه اإلعـــامـــي الــيــاس 
الغربي، ليتم التراجع بعد ذلك عن الفكرة 
النشرة  بإعداد  ف 

ّ
كل الذي  الفريق  ويختار 

ــوار الـــتـــونـــســـي« إلـــى  ــ ــحـ ــ ــاة »الـ ــنـ مــــغــــادرة قـ
قنوات تلفزيونية أخرى.

تـــوفـــر  أن  حــــــاولــــــت  »الـــــتـــــاســـــعـــــة«  قـــــنـــــاة   
لسياستها كــل أســبــاب الــنــجــاح مــن خــال 
االستعانة باإلعامي التونسي مكي هال 
الذي فّك ارتباطه بقناة »بي بي سي« التي 
كـــان يــقــدم نـــشـــرات األنـــبـــاء فــيــهــا، واخــتــار 
الـــعـــمـــل مــــديــــرا ومـــقـــدمـــا لـــأخـــبـــار بــقــنــاة 
»الــتــاســعــة«. كــمــا تــّمــت االســتــعــانــة بفريق 
أما في  التونسين  الصحافين  كبير من 
جـــذب املــشــاهــد الــتــونــســي وبــالــتــالــي جلب 

أكبر عدد من اإلعانات للقناة.
ــاذا هــــذا االخـــتـــيـــار؟ وملـــــاذا تجنبت  ــ لــكــن ملـ
ــة األخـــــــــــرى مـــنـــافـــســـة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــــقـــــنـــــوات الـ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــونــســي فــي تقديم 
التوقيت نفسه؟  أنباء رئيسية وفي  نشرة 
اإلجابة عن هذين السؤالن تتلخص في أن 
التلفزيون الرسمي التونسي يحظى بعدد 
ــات يــومــيــا قــبــل نــشــرة  قــيــاســي مـــن اإلعـــانـ
تقديم  قبل  أي  وبعدها،  الرئيسية  األنــبــاء 
ــــا ملــصــادر 

ً
ــوال الـــجـــويـــة. ووفــــق ــ ــ نـــشـــرة األحـ

الرسمي  للتلفزيون  التجارية  اإلدارة  مــن 
لأنباء  الرئيسية  الــنــشــرة  تـــدر  الــتــونــســي 
مـــا يـــعـــادل الــســبــعــن بــاملــائــة مـــن مــداخــيــل 
اإلعـــــانـــــات الــــتــــي يــحــّصــلــهــا الــتــلــفــزيــون 
الرسمي التونسي، بدون احتساب مداخيل 
ــات الــتــجــاريــة فـــي شــهــر رمـــضـــان.  ــانــ اإلعــ
ولهذه االعتبارات اختارت قناة »التاسعة« 
هذا  فــي  الــرســمــي  التلفزيون  مــع  املنافسة 
ها تستطيع الحصول على جزء 

ّ
املجال عل

من هذه اإلعانات التجارية التي توفرها 
الــنــشــرة الــرئــيــســيــة لــأنــبــاء، خــاصــة أمـــام 
التجارية  املالي لإلعانات  املــردود  ضعف 
وتــراجــعــهــا فــي الــســنــوات األخــيــرة نتيجة 

األزمة االقتصادية التي تعيشها تونس.
التلفزيونية  القنوات  اختارت  املقابل،  في 
فــى مجال  املنافسة  الخاصة األخـــرى عــدم 
ــاء الــرئــيــســيــة وذلـــــك الرتـــفـــاع  ــبــ نـــشـــرة األنــ
نسب املشاهدة لهذه النشرة في التلفزيون 
ــتـــونـــســـي، حـــيـــث بــلــغــت وفــقــا  الـــرســـمـــي الـ
في سبر  املختصة  »ميديا سكان«  لشركة 
النصف  في  املشاهدة  وقياس نسب  اآلراء 
األول من شهر شباط/ فبراير املاضي 31.7 
للقناة  نسبة مشاهدة  أعلى  وهــي  باملائة، 
مّكنتها من احتال املرتبة األولى. ويرجع 
التونسين  أن  إلــى  ذلــك  املختصن  بعض 

منوعات

تونس

تقنية

تكنولوجيا

تداول مستخدمون على مواقع التواصل تغريد
االجتماعي في السعودية أخبارًا عن قرار 

القائمين على برنامج »الراصد«، الذي 
يعرض على قناة »اإلخبارية«، بإيقافه، من 

دون ذكر األسباب. وأطلق مستخدمون 
سعوديون وسم »#ايقاف_برنامج_الراصد«، 

واستنكروا الخبر، حيث برزت ردود فعل 
إعالميين سعوديين.

في قرية »إمزا« بإقليم ميدلت وسط 
المغرب، نقل أحد السكان فيديو المرأة 

مريضة يتم نقلها إلى المستشفى مثبتًة 
بالحبال إلى جرار، بعد أن فشلت محاوالت 

االتصال بوزارة النقل والتجهيز ومندوبية 
الصحة، ما أثار موجة غضب بين رواد 

»فيسبوك« المغاربة، منتقدين أداء الوزارات 
في التعامل مع أهالي المناطق النائية.

بعد اتهامه بالترويج لإلسالموفوبيا من 
قبل مجموعة من الجامعيين والصحافيين 

الفرنسيين، دعا رئيس الوزراء الفرنسي، 
مانويل فالس، في رسالة مفتوحة نشرها 

على صفحته الرسمية في »فيسبوك«، إلى 
مساندة الكاتب والصحافي الجزائري كمال 
داود الذي قرر االنسحاب من النقاش العام 

ومن الصحافة بعد تلك االتهامات.

لــأنــبــاء في  الرئيسية  الــنــشــرة  يــشــاهــدون 
ــادة، فــهــذا  ــعـ الــتــلــفــزيــون الــرســمــي بــحــكــم الـ
املوعد اإلخباري يعود تاريخه إلى تاريخ 
تــأســيــس الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــونــســي 
تعّبر عن  النشرة  هــذه  أن  سنة 1966، كما 
بــاألحــداث وهــو ما  الرسمية  النظر  وجهة 

يجعلها األكثر مشاهدة.

محمد دنكر

رغــــم فــعــالــيــتــه وقـــوتـــه فـــي تــشــغــيــل الــبــريــد 
اإللــكــتــرونــي وتنظيم عــمــلــه، أوقــفــت شركة 
»مــايــل  تطبيق   dropbox بــوكــس«  »دروب 
الــــ3 سنوات  قــرابــة  بــوكــس« mail box بعد 
من العمل. إليكم قائمة بأفضل 5 تطبيقات 

فّعالة لتنظيم البريد اإللكتروني: »آوتلوك« 
يعّد »آوتلوك« outlook من أقوى التطبيقات 
املــوجــودة فــي األســـواق منذ أطلقته شركة 
يفعل  وهــــو   .2014 عــــام  »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
 شيء وبطريقة منتظمة وآمنة. 

ّ
 من كل

ً
قليا

ــه يسمح بــاالتــصــال بأكثر مــن بريد 
ّ
أن كما 

إلكتروني إضافة إلى ميزة الجدول الزمني 
للرسائل اإللكترونية والتي تعود إلى وقت 
ــح جــهــات 

ّ
الحـــــق. كــمــا يـــؤّمـــن ســـرعـــة تــصــف

إلــى جانب  باملستخدم،  الخاصة  االتــصــال 
ســرعــة رفـــع املــرفــقــات. ويــحــتــوي التطبيق 
أيضًا على تقويم مدمج، األمر الذي يسمح 
يمكن  كما  الرسائل.  بن  بسهولة  بالتنقل 
استخدام التقويم إلرسال وتحديد املواعيد 
 على بريدهم 

ً
مسبقًا ولأشخاص مباشرة

الــــخــــاص. الــتــطــبــيــق مـــوجـــود فـــي مــتــجــري 
»iOS« و»آندرويد« وهو مجاني.

»سبارك«: ملحبي تأجيل الرسائل وعرضها 
في وقت الحق، »سبارك« spark هو التطبيق 
للرسائل  تنظيمه  إلــى جانب  فهو  األمــثــل. 
حــســب نــوعــهــا ومــواضــيــعــهــا، يــتــيــح مــيــزة 
ــادة ظــهــورهــا فـــي وقـــت الحــق  ــ حــجــبــهــا إلعـ
محّدد من قبل املستخدم. ويتمتع التطبيق 
بـــقـــدرتـــه تــلــقــائــيــًا عـــلـــى تــنــظــيــم الـــرســـائـــل، 
ــبــــاريــــة، حــتــى يــتــمــّكــن  ــنـــشـــرات اإلخــ مــثــل الـ
ــة 

ّ
ــى ســل ــن نــقــلــهــا إلــ املــســتــخــدم بــســهــولــة مـ

الخاصة بالتطبيق بعد االنتهاء  املهمات 
من قراءتها. ويحتوي التطبيق أيضًا على 
تخصيصات، منها صندوق البريد، والذي 
يمكن تخصيصه حسب طول السحب على 
 الــســحــبــة الــقــصــيــرة قد 

ّ
الـــجـــهـــاز، حــيــث إن

تعني نقل الرسالة إلى األرشيف، في حن 
 السحبة الطويلة قد تعني نقله إلى سلة 

ّ
أن

 »iOS« املهمات. التطبيق متوفر في متجر
وهو مجاني.

»إنـــــبـــــوكـــــس«: أحــــــــدث تـــطـــبـــيـــقـــات الـــبـــريـــد 
اإللكتروني من شركة »غوغل«، هو تطبيق 
البريد  الــذي جعل  »إنبوكس« inbox. وهو 
ــخــــاص بـــاملـــســـتـــخـــدم أكــثــر  اإللـــكـــتـــرونـــي الــ
ذكـــــاًء. فــالــبــحــث فــي الــتــطــبــيــق ســريــع جــدًا، 
إلى  الرسائل  عــرض  تأجيل  ُيتيح  ــه 

ّ
أن كما 

الرسائل  من  مهمة  تفاصيل  اظهار  جانب 
دون فــتــحــهــا. أيـــضـــًا، يـــعـــرض »إنــبــوكــس« 
احتماالت رد على الرسائل وذلك لتسهيل 
التطبيق  ويــحــتــوي  الـــرد.  وتــســريــع عملية 
أيــضــًا عــلــى مــيــزة أرشــفــة لــلــرســائــل، حسب 
نوعها ومضمونها. »إنبوكس« متوفر في 

متجر »آندرويد« وهو مجاني.
متعددة،  بحسابات  للعاملن  »إيــرمــايــل«: 
ــــى جـــانـــب مـــيـــزات  ــر. إلـ ــفـــاتـ مــســتــخــدمــي الـ
 airmail »سحب الرسائل، تطبيق »إيرمايل
هـــو الــخــيــار األمـــثـــل. وأيـــضـــًا يــمــكــن قــــراءة 
مــحــتــوى الــرســالــة بــأكــمــلــهــا دون الــحــاجــة 
ودمجها  الرسائل  إرســال  ويمكن  لفتحها. 
بـــالـــتـــقـــويـــم، كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل نــوعــهــا 
صندوق  من   

ً
مباشرة  PDF كملف  ورفعها 

»آيــفــون«  التطبيق متوفر ألجــهــزة  الــبــريــد. 
بـــ9.99  بــــ4.99 دوالرات ولحواسيب »مــاك« 

دوالرات.
»جيميل«: من يعتمد على »غوغل« كمزّود 
 Gmail »جــيــمــيــل« لــبــريــده اإللـــكـــتـــرونـــي، فـــ
إلــى جانب  فالتطبيق  األفضل.  الخيار  هو 
م بطريقة رائعة. وهو 

ّ
بساطته، قوي ومنظ

يــعــمــل بــســرعــة إنــتــرنــت ضعيفة جــــدًا، كما 
ـــه يتيح األولـــويـــة فــي الــكــشــف عــن أنـــواع 

ّ
أن

ومــن  للمستخدمن.  تــصــل  الــتــي  الــرســائــل 
مــيــزاتــه أيـــضـــًا، الــتــنــبــيــه الـــخـــاص فـــي حــال 
كانت الرسالة تحتوي على موعد أو تذكرة 
لــطــائــرة أو قــطــار. الــتــطــبــيــق مــجــانــي وهــو 

متوفر في متاجر »iOS« و»آندرويد«.

بيروت ـ العربي الجديد

لنتائج  الــتــوصــل  الــرائــدة  التكنولوجية  الــشــركــات  حــاولــت 
واضــــحــــة تــســتــطــيــع مــــن خـــالـــهـــا تـــحـــديـــد ومـــتـــابـــعـــة قــــدرة 
الحواسيب على فهم لغة البشر، ومؤخرًا، استطاعت شركة 
»ســاونــد هــاونــد« الــتــوصــل إلـــى اإلجــابــة وتــطــويــر منافس 

جديد للتطبيقات األخرى.
يعتمد  رقمي جديد  هــو مساعد   »Hound »هــاونــد  تطبيق 
»سيري«  على األصوات البشرية، ويعمل بطريقة مشابهة لـ
الـــــذي يــتــلــقــى أســئــلــة املـــســـتـــخـــدم، فــيــقــدم ويـــقـــتـــرح حــلــواًل 
وإجابات. إال أن ما يمّيز تطبيق »هاوند« هو سرعة تجاوبه 
مع املستخدم، وقدارته التي تعتبر مميزة بحسب موقع »ذا 

فيرج«، والتطبيق متوفر اليوم ألنظمة iOS و»آندرويد«.
وكانت »ساوند هاوند« قد أطلقت نسخة تجريبية »بيتا« 
املــاضــي، واســتــمــرت بمحاولة  الصيف  »آنــدرويــد«  ألنظمة 
األخيرة  الثمانية  التطبيق خال االشهر  تطوير وتحسن 

بمساعدة ما يقارب الـ150 ألف مستخدم.
كما أطلقت »ساوند هاوند« شراكة جديدة مع كل من »يلب 
Yelp« و»أوبــر Uber«، وذلك ملساعدة مستخدمي »هاوند« 
للحصول على معلومات عن املطاعم واملواصات، ويحاول 

التطبيق بذلك التفوق على كل من »آبل« و»غوغل«. ويعمل 
الــتــطــبــيــق بــطــريــقــة ســريــعــة جــــدًا بــمــا فــيــه دعــــم الــتــرجــمــة 
الـــفـــوريـــة لــجــمــلــة كـــامـــلـــة بـــعـــدة لــــغــــات، كـــمـــا يـــتـــم تــشــغــيــلــه 
»أوكـــي هــاونــد OK Hound«، بطريقة  الــصــوتــي  األمـــر  عبر 
 »Google Now نــاو  »غــوغــل  الشخصي  للمساعد  مشابهة 
على أنظمة »آندرويد« الذي يتم تفعيله عبر »غوغل أوكي 
يتيح »هاوند  املنافسة  التطبيقات  OK Google«. وبعكس 
Hound« ملستخدميه توجيه األوامر دون تنسيقها معتمدًا 
عــلــى الـــعـــبـــارات األســـاســـيـــة لــلــقــيــام بــالــبــحــث، ولــيــس على 

الترتيب اللغوي. 
ــيـــزات األســـاســـيـــة لــلــتــطــبــيــق الــتــعــرف إلــــى األغــانــي  ومــــن املـ
واملــقــاطــع املــوســيــقــيــة الــعــامــلــة بــجــوار املــســتــخــدم بواسطة 
األماكن والعناوين  الذكي، والبحث عن  ميكروفون جهازه 
والــحــصــول عــلــى تــوجــيــهــات دقــيــقــة عــبــر خــرائــط »غــوغــل«، 
وإيــجــاد املــعــلــومــات عــلــى اإلنــتــرنــت عــبــر مــحــركــات البحث 
وتحديد درجات الحرارة. كما طّور القائمون على التطبيق 
خــاصــيــة الــتــرجــمــة الـــتـــي ســتــتــوســع لــتــشــمــل عــــدة لــغــات، 
وتصفح األخبار باإلضافة إلى املنبه، وتطوير آلة حاسبة 
تــقــلــيــديــة لــلــحــســابــات الــعــاديــة وأخــــرى لــحــســاب الــســعــرات 

الحرارية في وجبات الطعام.

اختارت قناة 
التاسعة موعد نشرة 

التلفزيون الرسمي

أوقفت شركة »دروب 
بوكس« تطبيق »مايل 

mail box »بوكس
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قضايا

ال يمكن للسالم 
األهلي في سورية 
أن يتحقق إذا أصّرت 
موسكو على تجاهل 
مبادئ المساءلة 
والعدالة وتطبيق 
القانون

ترعى حًال سياسيًا وال رصيد إيجابيًا لها 
بشأن تطلعات الشعوب

هدنة روسيّة لتقسيم سورية

روسيا
أمام امتحان الهدنة 

وتحّدي السالم برهان غليون

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا يـــقـــال في 
األوســــــــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي 
ــٍر  ــي لــحــظــة ذعــ كـــانـــت تــصــطــف فــ
ــة الــحــفــاظ عــلــى األســـد  ســابــقــة وراء أطـــروحـ
هناك  ليس  داعـــش،  مقابل  الــشــّريــن  كأفضل 
أحـــد، بما فــي ذلــك طــهــران، املــدافــع األول عن 
املمكن  مــن  أن  بالفعل  يعتقد  دمــشــق،  نــظــام 
وقف الحرب السورية مع اإلبقاء على األسد. 
املشكلة كانت، وال تــزال، كيف يمكن إزاحته، 
قبل التفاهم بن أصحاب املصالح الرئيسية 

والدول الفاعلة على مرحلة ما بعد األسد. 
الدولية  األطـــراف  جميع  قبلت  آخـــر،  بمعنى 
الــســوري،  الـــدم  نــزيــف  أن يستمر  واإلقليمية 
وأن يضّحى بالسورين، بانتظار أن تضمن 
كل األطراف مصالحها في سورية املستقبل. 
ــذه املـــصـــالـــح مــتــنــاقــضــة ومــتــنــافــيــة،  وألن هــ
اســتــمــر الــقــتــال، مــع تــرديــد جــمــيــع األطــــراف، 
فــي وجــه خصومها، شــعــارًا واحـــدًا تــبــّرر به 
حربها وتــدعــو اآلخــريــن إلــى الــتــراجــع: ليس 
بالحل  إال  مــخــرج،  هناك حسم عسكري، وال 
األطــراف  الــواقــع، جميع  فــي  لكن،  السياسي. 
تسعى إلى تغيير ميزان القوى، قبل أن تقبل 
بالدخول في أي مفاوضات جدية. أما األسد 
فـــكـــان، وال يـــــزال وســيــبــقــى، ال يــفــكــر بــشــيء 
مملكته  واستعادة  أعدائه  آخر سوى سحق 
الـــوراثـــيـــة، مــعــتــقــدًا، عـــن حـــق، أنـــه مــهــمــا كــان 
الحل السياسي القادم فسوف يكون ال محالة 
على حسابه، ولن يكون حل من دون خروجه 

حيًا أو ميتًا من املسرح.
بــيــان فــيــيــنــا ثـــم إصـــــدار قــــرار مــجــلــس األمـــن 
ــم 2254 بــتــوافــق جــمــيــع األطـــــــراف، أظــهــر  رقــ
كما لــو أن شرخًا مــا حصل فــي هــذه الحلقة 
املفرغة، أوحى للجميع بأن دورة جديدة من 
مفاوضات الحل السياسي يمكن أن تبدأ، أو 
أن الــشــروط إلطاقها أصبحت جــاهــزة. منذ 
التدخل العسكري الروسي الواسع واملباشر 
في الحرب. وهذا ما بعث بعض التفاؤل في 
الــرأي العام، ويمكن أن يخلق زخمًا  أوســاط 
مــا لــو ثبتت الــهــدنــة الــتــي أعلنت فــي 27 من 
هـــذا  وراء  ويـــكـــمـــن   ،2016 ــاط  ــبـ شـ فـــبـــرايـــر/ 
الــتــغــيــيــر الــتــفــاهــم األمــيــركــي الـــروســـي الـــذي 
لـــوضـــع حــدٍّ  يــضــمــر وجـــــود إرادة مــشــتــركــة 
لــلــحــرب الــداخــلــيــة الـــســـوريـــة، أو عــلــى األقـــل، 
لــتــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــحــربــيــة املــســتــمــرة 
ــــى تــخــفــيــف  ــقــــود إلــ ــوات، يــ ــ ــنـ ــ ــنـــذ خـــمـــس سـ مـ
ــنـــف، وتــقــلــيــص الـــنـــتـــائـــج املـــدمـــرة  ــعـ حـــــدة الـ
الستمرارها على البيئة اإلقليمية والدولية. 

في هذا املستوى من التحليل، هناك من دون 
شـــك فـــرصـــة لــلــتــقــدم نــحــو عــمــلــيــٍة ســيــاســيــٍة 
ــدٍة أكـــثـــر حــظــا مـــن ســابــقــاتــهــا جنيف  ــديــ جــ
املحلية  املــعــنــيــة  األطـــــراف  جــمــيــع  و2، ألن   1
حتى  فيها،  للمشاركة  مضطرة  واإلقليمية 
لو أنها ليست مقتنعة بها، وألن روسيا التي 
هي  السابق  فــي  السياسية  العملية  عرقلت 
3، بمشاركة  لجنيف  الرئيسي  العراب  اليوم 

واشنطن ومباركتها.
وهــنــاك، من دون شك أيضًا، مصلحة كبيرة 
أوكــلــت لها،  التي  إنــجــاح املهمة  فــي  لروسيا 
ــــى الـــخـــروج  والــــدفــــع بــعــمــلــيــٍة قــــد تــفــضــي إلـ
مــن مصلحتها  فليس  الــحــرب.  مــن  تدريجيًا 
الغرق في مستنقع حرب عصاباٍت ال تنتهي، 

تقاسم مناطق النفوذ بن الدول، أو التقسيم 
الـــطـــائـــفـــي الــــــذي يــضــمــن لــلــجــمــيــع الــتــدخــل 

للتحكم بمستقبل الباد ومصيرها.
إليها  أوكــل  التي  روسيا  أن  الثانية  املشكلة 
تــمــلــك أي  الـــســـيـــاســـي ال  ــل  ــحـ الـ ــة  ــايــ دور رعــ
ــة االســـتـــجـــابـــة  ــألـ ــد إيــــجــــابــــي فــــي مـــسـ ــيــ رصــ
أكثر  من  كانت  ربما  بل  الشعوب،  لتطلعات 
النوع  لها، وأن معالجتها هــذا  عـــداًء  الـــدول 
من الثورات، أو التحوالت االجتماعية، تكاد 
العنف واستخدام  إلى  اللجوء  تقتصر على 
القوة. ومــا من شك في أن مثل هــذه املقاربة 
املغرقة في الرجعية واملحافظة، والتي ترّكز 
الــحــفــاظ على مؤسسات  فــي جــوهــرهــا على 
النظام، أي في الواقع على نظاٍم ومؤسساٍت، 
ــة  كـــان فــســادهــا الــســبــب فــي االنــفــجــار واألزمـ
الراهنة، ستشكل العائق الرئيس أمام تقدم 
العملية السياسية، وربما مقتلها. والسبب 
ــو تـــمـــّكـــنـــت بــالــضــغــط  ــو، حـــتـــى لــ ــكـ أن مـــوسـ
العسكري من دفع املعارضة والدول الداعمة 
ــات، إال أن  ــفـــاوضـ لــهــا إلــــى االنــــخــــراط فـــي املـ
رؤيتها تفتقر إلى  البصيرة التي يحتاجها 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــٍة مـــتـــوازنـــٍة، تــوفــق بن 
قـــّدم أعظم  الـــذي  الــســوري  الــشــعــب  تطلعات 
املاضية،  الخمس  السنوات  في  التضحيات 
التي  والدولية  اإلقليمية  األطــراف  ومصالح 

ــة الـــتـــي حــلــت بــــه، بما  ــارثـ ــكـ ســاهــمــت فـــي الـ
فــيــهــا روســيــا نــفــســهــا. كــمــا أنــهــا تفتقر إلــى 
املـــرونـــة الــكــافــيــة لــلــتــعــامــل مــع قــــوًى ســوريــة 
مـــشـــتـــتـــة، نـــظـــامـــيـــة وغـــيـــر نـــظـــامـــيـــة، تــابــعــة 
للدول أو مستقلة عنها. باإلضافة إلى أنها 
الــضــروريــة لصوغ  لــلــروح اإلبــداعــيــة  تفتقر 
والرهانات  املصالح  بن  املمكنة  التوافقات 
املــتــبــايــنــة واملــتــنــاقــضــة واملـــتـــداخـــلـــة. وعــلــى 
األغــلــب، سيحتاج الــوضــع إلــى وقــت طويل، 
ــا نــقــائــص مــقــاربــتــهــا،  ــيـ ــدرك روسـ ــ قــبــل أن تـ
ــــت ذلــــك، وأن تــتــقــّدم  فــي مــا لــو حــصــل وأدركـ
باقتراحاٍت إيجابية قادرة على فكفكة العقد 
الداخلي  الوضعن،  ترتيب  وإعــادة  القائمة، 

واإلقليمي.  
واملــشــكــلــة الــثــالــثــة مــوقــف روســيــا املــســبــق من 
نتائج مفاوضات التسوية السياسية، والذي 
ــرار فـــي الــحــســم  ــمـ ــتـ ــى تــبــريــر االسـ يــدفــعــهــا إلــ
فــي تحقيق تغيير جـــذري في  أو  الــعــســكــري، 
ــل فــرض  ــقـــوى عــلــى األرض، مـــن أجــ ــزان الـ ــيـ مـ
وجهة نظرها القائمة على مبدأ تعزيز وضع 
النظام، وإجبار املعارضة على االندماج به من 
خــال حكومة وحــدٍة وطنيٍة، ضمانًا ملصالح 
الــــدول الــتــي تعتقد خــطــأ أن نــظــام األســـد هو 
ــام تــوســع اإلرهـــــاب وانــتــشــاره  ــر حــاجــز أمــ آخـ
وسيطرة منظماته.  والحال، ال يمكن ملصير 
الهدنة أن ينفصل عن إطاق عمليٍة سياسيٍة 
إلـــــــى مــــصــــالــــح جــمــيــع  ــر  ــنـــظـ تـ ذات صــــدقــــيــــة 
ــراف، وتــــدرك مــركــزيــة الــرهــانــات القائمة  ــ األطـ
السورين واستبسالهم. ولن  وراء تضحيات 
ــذه العملية،  يــكــون مـــن املــمــكــن إطــــاق مــثــل هـ
مــا لــم تــتــوقــف جــمــيــع األطـــــراف، ولــيــس طرفًا 
أو  العسكري،  الحسم  فــي  التفكير  عــن  واحـــدًا 
في تغيير أساسي مليزان القوى على األرض. 
وال يهم مــا إذا كــان الساعي إلــى هــذا الحسم 
بـــشـــار األســـــد أو الـــرئـــيـــس بـــوتـــن. فــفــي حــال 
الحسم  فــي سياسة  األطـــراف  استمرار بعض 
الــعــســكــري، لــن يعني قــبــول األطــــراف األخـــرى 
بــهــا ســــوى تــحــيــيــد نــفــســهــا، وإخـــراجـــهـــا من 
الصراع، واملقصود هنا بشكل خاص فصائل 

الجيش الحر. 
ــوة مـــوســـكـــو وقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ مــهــمــا كـــانـــت قـ
ــن املــمــكــن تــحــقــيــق أي  ــن يـــكـــون مـ ــــادرة، لـ ــبـ ــ املـ
تقدم  في العملية السياسية، وقبل ذلــك في 
وقف إطاق النار، قبل أن يدرك الروس أنه ال 
من خال  فقط  السورية  الحرب  إنهاء  يمكن 
الــتــوصــل إلــى تــســويــٍة، ال تــأخــذ فــي االعتبار 
والدولية  اإلقليمية  األطـــراف  مصالح  ســوى 
املــنــخــرطــة فــيــهــا. وأن وقـــف الـــحـــرب وإحـــال 
لــن يتحققا إال  الــســام فــي ســوريــة واملنطقة 
بـــاالعـــتـــراف بــأســبــقــيــة مــصــالــح الـــســـوريـــن، 
الــتــي يتقدمها تفكيك  املــعــارضــن واملــوالــن، 
نظام الــرق والعبودية والــذل واالنتقال نحو 
نظام ديمقراطي، ومؤسسات قانونية، ودولة 
القانون، وتساوي بن  مدنية تخضع لحكم 
جميع مواطنيها وتتعامل معهم من منطق 
ــــادة، وتــــضــــع نــفــســهــا فــي  ــيـ ــ ــــسـ االحـــــتـــــرام والـ
لتحقيق مصالح  أن تجندهم  بدل  خدمتهم، 
طغمة صغيرة تعمل وسيطًا لخدمة مصالح 
الدول األجنبية على حساب مصلحة شعبها 

وضد تحرر أبنائه وانعتاقهم. 
االعــتــقــاد بـــأن حــربــًا ضــروســًا أزهــقــت أرواح 
ــن نـــصـــف مـــلـــيـــون ســــــوري يــمــكــن أن  أكـــثـــر مــ
تنتهي من دون تحديد املسؤوليات ومعاقبة 
الجناة مهما كانوا، أو أن السام واملصالحة 
اإلنسانية والوطنية يمكن أن  يعودا من دون 

مساءلة أحد.
فكما أن الحرب ال يمكن أن تنتهي بالتوصل 
إلــــى تـــســـويـــٍة تــقــتــصــر عــلــى تـــوزيـــع مــنــاطــق 
الــنــفــوذ واملـــصـــالـــح بـــن األطــــــراف اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية، وتتجاهل مصالح الشعب السوري 
وحــقــوقــه، كــذلــك ال يمكن للسام األهــلــي في 
إذا أصـــّرت موسكو على  أن يتحقق  ســوريــة 
لــة والــعــدالــة وتطبيق  املــســاء تجاهل مــبــادئ 
القانون. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن 
أن يخرج سورية من محنة الحرب، ويضعها 

على طريق التفاهم والتعاون واالزدهار.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

على الطريقة األفغانية، كما أن موسكو تدرك 
الــكــبــيــرة لتبسط نــفــوذهــا  أن هـــذه فــرصــتــهــا 
فــي املــشــرق الـــذي كــانــت على وشــك أن تطرد 
مــنــه، وأن تتحول مــن قـــوٍة خــارجــيــٍة مهمشٍة 
إلى القوة اإلقليمية املهيمنة التي تملك بن 
ــادة تــنــظــيــم الــعــاقــات بن  ــ يــديــهــا مــفــتــاح إعـ
ما  بمقدار  أوضــاعــهــا،  وترتيب  املنطقة  دول 
أصبحت الدولة الوحيدة التي تملك عاقاٍت 
 مع جميع األطراف املتنازعة واملتنافسة 

ً
قوية

في تجميد  وإذا نجحت  واإليرانية.  العربية 
الــنــزاع اإلقــلــيــمــي وتحقيق الــحــد األدنــــى من 
االستقرار  في منطقٍة ملتهبة، ستتحول إلى 
تقرب جميع  ثمار  استقطاب، وتقطف  مركز 
ــة عليها  الــــــدول فـــي اإلقـــلـــيـــم مــنــهــا واملـــراهـــنـ
ــة عــظــمــى مــشــاركــة في  ــ واالعــــتــــراف بــهــا دولـ
صنع أجندة السياسة الدولية، بعد أن كانت 
مهمشة تــمــامــًا. ُيــضــاف إلـــى ذلـــك أن الـــروس 
الــذيــن أنـــقـــذوا املـــشـــروع اإليـــرانـــي مــن الفشل 
االنهيار يملكون وحدهم  مــن  األســد  ونــظــام 
إلجبار  أرادوا،  إذا  الكافية،  الضغط  وســائــل 
ــع املــطــلــب الـــدولـــي  الـــطـــرفـــن عــلــى الــتــأقــلــم مـ
فــي تحقيق الــهــدنــة، ثــم االنــتــقــال إلــى عملية 
ســيــاســيــة. ال يــشــذ عـــن ذلــــك إال تــركــيــا الــتــي 
ستبدو الخاسرة الرئيسية في هذه التسوية 
الــروســيــة املــوعــودة. املشكلة األولـــى فــي هذا 

التغيير الحاصل من حول القضية السورية 
الشعب  باعثه ليس تحقيق تطلعات  أن  هو 
السوري التي تدخلت جيوش وقوى إقليمية 
ودولية عديدة لقطع الطريق عليه، وال حتى 
ــاة الـــســـوريـــن،  ــانـ ــعـ الـــســـعـــي إلـــــى تــخــفــيــف مـ
بالرغم من احتمال أن يكون ذلك من آثارها. 
الغربين  لــذلــك هــو خــوف  الحقيقي  الــحــافــز 
والروس معا من مضاعفات استمرار الحرب 
عــلــى مــصــالــحــهــم االســتــراتــيــجــيــة، ســــواء ما 
تـــعـــلـــق مـــنـــهـــا بـــتـــجـــذر اإلرهـــــــــاب وانـــتـــشـــاره 
وتـــمـــدده فــي اتــجــاهــهــا، وقـــد عــانــى بعضها 
منذ اآلن من التفجيرات اإلرهابية، أو بتفاقم 
الــتــي تــهــدد بتقويض التفاهم  الــلــجــوء  أزمـــة 
الهش أصا داخل االتحاد األوروبي وبدرجة 
العربي  ثالثة الضغط املتزايد لدول الخليج 
الــتــي تــشــعــر بــالــتــهــديــد املــبــاشــر عــلــى أمنها 
املقاربة  أن  يعني  وهــذا  واإلقليمي.  الوطني 
 بشكل 

ً
الــدولــيــة للحل ســـوف تــكــون مــرتــبــطــة

ــانــــات اإلقــلــيــمــيــة  ــذه الــــرهــ ــ ــر بــتــحــقــيــق هـ ــبـ أكـ
النظر عن  الجيوسياسية، بصرف  والدولية 
مصالح السورين ومستقبل سورية نفسها، 
أو ربط هذه املصالح األخيرة بأجندة الحل 
الــدولــيــة. بــل مــن األغــلــب أن تتم على حساب 
ــواء بـــالـــذهـــاب نحو  ــ ســـوريـــة والـــســـوريـــن سـ
نـــوع مــن الــتــقــســيــم الــســيــاســي الــــذي يشرعن 

)Getty( صورة وزعتها وكالة تاس الروسية في 15 أكتوبر 2015 لقنابل تطلقها مقاتالت سوخوي على مواقع سورية

غازي دحمان

ــة فــــي ســـوريـــة  ــيــ ــيـــاســـة الــــروســ ــفـــت الـــسـ اتـــصـ
ــــات الــتــصــعــيــديــة،  ــــوجـ بـــاتـــبـــاعـــهـــا تــكــتــيــك املـ
ــن األخــــــــرى،  ــ ــة مــنــفــصــلــة عـ ــوجــ ــل مــ ــ وبــــــــدت كـ
ســــواء لــجــهــة أهــدافــهــا الــقــصــيــرة املــــدى، مثل 
إبــعــاد املــخــاطــر عــن مناطق تجمع األقــلــيــات، 
األسلحة  ونــوعــيــة  االنــخــراط  لجهة حجم  أو 
ــاعـــات  ــفـ ــتـ املـــســـتـــخـــدمـــة، وحــــتــــى طـــبـــيـــعـــة الـ
 كانت 

ً
الجارية مع الاعبن اآلخرين، سياسية

نـــاورت موسكو على خط  فكما  أو عسكرية، 
واشنطن، لتغير مقاربتها عبر مؤتمر فيينا 
وقرار مجلس األمن 2254، وصواًل إلى االتفاق 
على خطة لوقف إطــاق الــنــار، مــارســت على 
املــدروســة  الــتــركــي سياسة االســتــفــزاز  املقلب 
تــجــاه تــركــيــا، والــتــي انــتــهــت بــإســقــاط طــائــرة 
الــســوخــوي الــتــي نــتــج عــنــهــا، الحـــقـــًا، انــكــفــاء 
تركيا نهائيًا واستفراد روسيا بوضع قواعد 
اللعبة. لكن، في رؤية كاملة للمشهد، يتضح 
أن تلك املوجات ليست منفصلة، وهي سلسلة 
وإذا  لاحقة،  السابقة  تهيئ  بحيث  توالدية، 
املنطوية على تكتيٍك  األخــيــرة  املــوجــة  كــانــت 
يــهــدف إلـــى إجـــهـــاض إمــكــانــيــة قــيــام تحالف 
إقــلــيــمــي، بــــدأت تــتــبــلــور مــامــحــه، فـــإن النية 
تذهب إلى الرغبة في إغاق سلسلة املوجات، 
واخــتــتــامــهــا بــتــغــيــيــر كــبــيــر بــحــجــم تقسيم 
ســوريــة، يهدف إلــى وضــع الاعبن اآلخرين 
ــٍر واقــــع، يــدفــعــهــم إلـــى أحـــد خــيــاريــن:  ــام أمــ أمــ
التعامل بواقعية مــن ال حــول لــه وال قــوة، أو 
إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه مــن ســوريــة واملنطقة. 
قــد انتقلت مــن مرحلة  وبــذلــك تكون موسكو 
االســتــثــمــار فــي األزمـــة إلــى مرحلة بــدء جني 

مـــن خــــال اســتــثــمــار عــنــاصــر قــوتــهــا املــالــيــة 
ارتــكــزت،  والــعــســكــريــة، ذلـــك أن إدارة بــوتــن 
في بناء نفوذها، وقوتها من خال القروض 
والــهــبــات وبــشــروط مــيــســرة، بــهــدف تشكيل 
حــوافــز لــحــث الــــدول املــســتــفــيــدة عــلــى اتــخــاذ 
قــرارات سياسية خارجية، بما يتماشى مع 
الدعم  الروسي، واحتمالية تراجع  االحتياج 
مـــن شـــأنـــه أن يـــخـــرج تــلــك الــــــدول مـــن دائــــرة 
النفوذ الروسي، والبحث عن مصادر غربية، 
مثل روسيا البيضاء التي تعيش على الدعم، 
وكذلك أرمينيا وقيرغيزستان وكازاخستان، 
وهـــي دول تــقــع فـــي نــطــاق الــنــفــوذ الــروســي 
ــــدول  ــــذه الـ ــقـــاء هـ ــر، ويـــهـــم مـــوســـكـــو بـ ــاشـ ــبـ املـ
تلك  وخصوصًا  الغربي،  التأثير  عن  بعيدة 
الـــواقـــعـــة فـــي الـــطـــرف األوروبــــــــي، كــمــا سعت 
موسكو إلــى إتــبــاع اآللــيــات نفسها مــع دول 
أوروبية، صربيا وبلغاريا واليونان واملجر، 
لــتــحــقــيــق أغـــــراض اســتــراتــيــجــيــة مــعــيــنــة في 
مــواجــهــة حلف الــنــاتــو والــغــرب، وحــتــى دول 
ذات تأثير إقليمي وموقع استراتيجي، مثل 

مصر وإيران. 
ــلـــى وضـــع  ــام عـ ــ ــلـــى اطـــــــاع تــ بــــوتــــن الـــــــذي عـ
ــع الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــراجــ ــ احـــتـــيـــاطـــاتـــه املــــالــــيــــة، وتــ
الـــداخـــلـــيـــة، يــحــركــه هـــاجـــس أن الـــغـــرب يــديــر 

العوائد املتوقعة.  هل نضجت الحالة السورية 
ملثل هذا الخيار، أو التطور، ولم يعد مجديًا 
تجريب خيارات أخرى؟ ليست اإلشكالية في 
ســوريــة، بقدر مــا هــي عند روســيــا، وتسريع 
موسكو الذهاب إلى هذا الخيار هو انعكاس 
لطبيعة األزمة عندها، وليس لواقع سورية، 
 في بلٍد 

ٌ
ذلــك أنــه ليس شرطًا أن تفضي أزمــة

مـــا، حــتــى لـــو كــانــت حــربــًا أهــلــيــة، إلـــى حــالــة 
ــيـــل أن مــوســكــو عــمــلــت على  ــدلـ ــام، والـ ــقـــسـ انـ
األزمــة  فــي مفاصل  االنــقــســام  تثمير عناصر 
الـــســـوريـــة، وتــكــريــســهــا مــعــطــيــاٍت غــيــر قابلة 
لـــإلزاحـــة، وتــجــســد ذلـــك عــبــر إصـــرارهـــا على 
الشيعية  واملليشيات  األســد  بشار  توصيف 
طــرفــًا طبيعيًا فــي الـــصـــراع، عــبــر خــطــة وقــف 

إطاق النار املتفق عليها مع واشنطن.
ــكـــن، مــــا هــــي دوافـــــــع الـــكـــرمـــلـــن ومــحــفــزاتــه  لـ
ثّمة  الخطير؟  الخيار  هــذا  مثل  إلــى  للذهاب 
مــؤشــرات عــديــدة، مصدرها روســيــا نفسها، 
تفيد بأن فاديمير بوتن ال يملك ترف الوقت 
أهدافه في سورية،  الكافي، النتظار تحقيق 
إجراءات أميركا و«الناتو« تخنقه. وقد بدأت 
ــا تظهر  ــ الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــعــقــوبــات أوروبــ
انخفاض  اقتصاده، وشكل عامل  بقوة على 
الطاقة متغيرًا سلبيًا طارئًا ومدمرًا.  أسعار 
وقد ساهمت هذه املتغيرات في التأثير على 
املدين،  على  حتى  الروسية،  االستراتيجية 
القصير واملتوسط، وبأسرع مما كان يتوقعه 
خصوم روسيا، ووضعت نفوذ موسكو في 
الــحــيــوي  املــجــال  »الــتــي تعتبر  الـــجـــوار  دول 
لــأمــن الــقــومــي الـــروســـي« فــي وضـــع خطير، 
بـــل وأثـــــرت عــلــى اســتــراتــيــجــيــة مــوســكــو في 
قــّوٍة معتبرٍة في النظام الدولي  التحّول إلى 

عملية اســتــنــزاف لــه فــي ســـوريـــة. وبــالــتــالــي، 
ــوده عـــلـــى مــــدار  ــهــ إفــــشــــال كــــل مــــنــــاوراتــــه وجــ
سقف  خفض  إلــى  ودفعه  السابقة،  السنوات 
ــي املــلــفــات  ــفــــاوض مـــعـــه فــ ــتــ ــي الــ تـــوقـــعـــاتـــه فــ
ــذا، فــهــو يــحــاول الــدفــع بمتغيراٍت  األخــــرى. لـ
مــفــاجــئــٍة، تــعــيــد الـــغـــرب إلــــى ســكــة الــصــدمــة، 
وتدفعه إلى تغيير سياساته تجاهه، والدفع 
اإلقليمي  النظام  وتحطيم  التقسيم  باتجاه 
الــشــرق أوســطــي، أحــد أهــم أدواتـــه الصراعية 

وأوراقه التساومية.
على ذلك، يبدو بوتن محكومًا بزمن محّدد، 
يكون خاله قد رسم تمامًا جغرافية تموضعه 
ونـــفـــوذه فـــي ســـوريـــة، املـــنـــاخ االســتــراتــيــجــي 
الــراهــن مــقــدم عــلــى تــغــيــيــراٍت، تتمثل بــقــدوم 
إدارة أميركية جديدة. اآلن هو قادر بتكتيكات 
دبلوماسية على مواجهة إدارة باراك أوباما، 
وإنفاذ جهدها، في حن أنه سيضطر إلى ما 
هو أكثر من ذلك، مع إدارة جديدة، بما يفوق 
جهود روسيا وقدراتها. كما تواجه موسكو 
بدايات تمرد أوروبــيــة، من شــأن تاقيها مع 
اتــجــاهــات الــتــحــركــات الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
ووصــولــهــا إلـــى حــالــة مـــن الــتــبــلــور، الــتــأثــيــر 
بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى مـــشـــاريـــع مــوســكــو في 
سورية واملنطقة، وهذا ما يشكل حافزًا إلدارة 
ــّرع بــتــغــيــيــر املــعــطــيــات في  بـــوتـــن، لــكــي تـــسـ
سورية، بما يمكنها من إجهاض أي إمكانية 

لتخريب سيناريوهاتها السورية.
وتنطلق استراتيجية موسكو في االستفادة 

ــتـــقـــال  ــــف إطــــــاق الــــنــــار، واالنـ مــــن خـــطـــة وقـ
إلــــى املــرحــلــة الــتــالــيــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
التقسيمية، من جملة ركائز، ستبدأ معاملها 

في الظهور في املرحلة املقبلة:
ــة مــــن الـــفـــوضـــى فــــي ســـوريـــة  ــالـ - إيــــجــــاد حـ
بدرجة أكبر، بإيجاد دينامية صراعية بن 
األطــراف املعارضة لأسد، بذريعة التفريق 
بن إرهابي ومعتدل، وبالتلميح إلى وجود 
أطراف سورية معارضة، تتعاون مع الخطة 

الروسية، وتنسق معها على األرض.
- الــعــمــل عــلــى خــطــوط الـــصـــدع بــعــنــف، مثل 
تظهير حــــدود اإلقــلــيــم الـــكـــردي فــي ســوريــة، 
ــد طــــرق  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــزًا، وتـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ وفــــــرضــــــه واقــــــعــــــًا مـ
املــــواصــــات فـــي الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، 
الروسية  القواعد  أمــن  على  الحفاظ  بذريعة 
الــوجــود  فــيــه. وهـــذا نمط مــن تزخيم فعالية 
الروسي ورفع سقفه التفاوضي، بما يضمن 
ــيـــا من  الـــدفـــع إلــــى تــرتــيــبــاٍت تــســتــطــيــع روسـ
خــالــهــا، تــرســيــخ مــكــاســبــهــا، واالنــتــقــال إلــى 

مرحلة ما بعد التقسيم.
- تحييد الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة مــا أمــكــن، على 
األقــــل مـــدة مـــحـــدودة، حــتــى تظهير مامح 
اتـــــهـــــا، وذلـــــــك مــــن خــــــال جـــمـــلـــة مــن  إجـــــراء
التكتيكات. العزل كما هو حاصل مع تركيا، 
أو عبر التطمن والتسكن، كما هو حاصل 
العربية. وعندها، يصبح من  األطـــراف  مــع 
املستحيل على هذه الدول القيام بأكثر من 
إجـــراءات دفاعية داخــل حــدودهــا، لن يكون 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى خــريــطــة تــحــركــات موسكو 
في سورية، وال على املشهد الذي ستصنعه 

هناك.
)كاتب فلسطيني(

ليس من الواقع  
تصور أن روسيا ستضع 

نفسها في مأزق
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ــبـــدة،  ــتـ ــعـــــارض لـــلـــســـلـــطـــة املـــسـ ســـيـــاســـي مـــ
املربع  التاريخ  ذلك  املصريون منذ  فتوارث 
املشهور: »وال بد من يوم معلوم/ تترد فيه 
املظالم. أبيض على كل مظلوم/ أسود على 
كــل ظــالــم«. بعد ذلـــك، تنوعت أغــراضــه إلى 
بـ  الــغــزل والفخر واملـــدح. وتمثل مــا يسّمى 
لجميع  الــعــامــة  املظلة  الــشــعــريــة«  »الحكمة 
األغـــــانـــــي. كـــقـــولـــهـــم: »أوِصـــــيـــــك ال تــعــاشــْر 
تكلمه  ــراحـــة.  ــتـ ــاالشـ بـ تــكــلــمــه  وال  الــــــــّدون/ 
الـــكـــام مـــــــوزون/ يـــجـــدد مـــعـــاك الــقــبــاحــة«. 
الكام(.  )واالشــتــراحــة: أي تتبسط معه في 
للنـدل  تقول  »إوعـــى  غناء بعضهم:  وكــذلــك 
ْرِج راكــب. وال حد  م/ وان كان على السِّ يا َعـْ

خالي من الهْم/ حتى قلوع املـراِكْب«. ونظرًا 
 شعبي خالص ينتمي ملجتمع فقير 

ّ
ه فن

ّ
ألن

واالقتصادية  السياسية  بــاألعــبــاء  مهموم 
واالجتماعية؛ تسربت الروح الحزينة لتلك 

القاهرة ـ محمد كريم

ــــرف صـــعـــيـــد مـــصـــر الـــجـــّوانـــي  عــ
الشعبي  الشعر  مــن  خاصًا  لونًا 
والـــغـــنـــاء يــســمــى »فــــن الــــــواو« أو 
»املــربــعــات« أو »الــربــاعــي«. يقال إن بدايات 
هــــذا الـــفـــن كـــانـــت فـــي أيـــــام حــكــم املــمــالــيــك، 
فــي فــتــرة نــفــوذهــم الـــواســـع فــي معظم أيــام 
لتبادل  الحاجة  اقتضت  حيث  العثمانين، 
لعبة  عبر  الــداللــة  مكثفة  سياسية  رســائــل 
»التورية« الباغية، التي تساعد في تبرئة 
تهمة  الجوال من  واملغني  الشعبي  الشاعر 
معارضة السلطة السياسية. وترتبط نشأة 
ــذا الـــفـــن تــاريــخــّيــًا بــمــحــافــظــة قـــنـــا، الــتــي  هــ
انــطــلــق مــنــهــا إلــــى بـــاقـــي مــنــاطــق الــصــعــيــد 

املصري.
يسّمى هذا الفن بـ »الواو«، نظرًا، ألن الراوي، 
أي القّوال، كان دائمًا ما يبدأ إنشاده بعبارة: 
ــال الـــشـــاعـــر«. كــمــا أن كـــثـــرة اســتــخــدام  ــ »وقــ
حرف الــواو للربط بن الفقرات جعلت منه 
 مميزة أطلقوها عليه. وهي عبارة عن 

ً
ِسَمة

)عــادة(،  الصعيدية  بالعامية  أربعة شطور 
تتفق فيها قافيتا الشطرين األول والثالث، 
ــن  ــحــسِّ

ُ
وقــافــيــتــا الــثــانــي والـــربـــع. كــمــا أن امل

 فــي الــجــنــاس الــنــاقــص أو 
ً
الــبــديــعــي، مــمــثــا

 عــاّمــة فــي الــقــافــيــة. مثل 
ً
 ســمــة

ُ
ــل

ّ
الـــتـــام، يــمــث

َحق/ 
ْ
وْم ِال

ُ
قول الراوي: »طبيب الجرايح/ »ق

 / فــيــه نـــاْس/ 
ْ

وهـــات لــي الــــدوا الــلــي ُيـــوافـــق
ــرورة  ــ

َّ
 الــــض

ْ
/ والجــــــل

ّ
ــق ــحــ  الــ

ْ
كــتــيــر بـــتـــعـــرف

ِتَواِفق«.
املربعات  بــدأت  املوضوعية؛  الناحية  ومــن 
بــوصــفــهــا فـــنـــًا غــنــائــيــًا شــعــبــيــًا، ذا طـــابـــٍع 

تسعى حركة المقاطعة 
إلى عزل إسرائيل ثقافيًا 

وأكاديميًا

نفى الشاعر عبد الرحمن 
األبنودي عالقة ابن 

عروس بنشأة فن الواو

2223
منوعات

األغاني املوروثة، لذا أقبل عليها املهمشون 
الهم  أنا من  ِحفظًا وترنمًا. مثل قولهم: »ال 
ـــَحـــْك 

ْ
ــــْدت بـــايـــع/ أض مــهــمــوم/ ال لــلــشــرور ُعـ

ــع«.  ــايـ ـــه َوَجـ
ًّ
ـــِب كـــل

ْ
ـــت ِمـــْهـــُمـــوم/ والـــقـــل

ْ
إذا ُكـــن

ى به الــرّواة: »أنا اللي 
ّ
ومن الغزل الذي تغن

ّهّمك/  وُيوماِتي/َمشّيلني  وَعاِشق/  ك  حابَّ
ياسيدي  وأنـــت  راشـــق/  القلب  ِف  وسهمك 

وال همك«.
وهو فن شفاهي من ناحية أخرى، تناقلته 
فه 

ّ
األجــيــال حفظًا ال كتابة، ولــم يعرف مؤل

األّول. وإن كان الباحثون في األدب الشعبي، 
لشاعٍر  املــربــعــات  تــلــك  ينسبوا  أن  اعـــتـــادوا 
ــــروس«، وهــو  قــديــٍم مــجــهــول يــدعــى »ابــــن عـ
لف حول وجودها من عدمه. 

َ
ت

ْ
شخصّية ُمخ

ه كان 
َّ
إذ يزعمون أنه ولد سنة 1780م، وبأن

لصًا وقاطع طريق، ثم تاب وصار صالحًا، 
وشــاعــرًا حكيمًا، ولــكــن هــذا كــام يبقى في 

إطار القيل والقال.
ــنــــاســــخــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  جــــمــــع بــــعــــض الــ
املــربــعــات، تصل إلــى 74 مربعًا فــي ديـــوان؛ 
ــد ابـــن  ــمــ ــه »ديــــــــــوان أحــ وُكــــــِتــــــَب عـــلـــى غــــافــ
عروس«!. األمر الذي أسهم في تثبيت فكرة 
»ابــن عــروس« في األذهـــان، وهــو ما انتقده 
ــنـــودي،  الــشــاعــر الــكــبــيــر، عــبــد الــرحــمــن األبـ
الشعبي. حن  األدب  على  افــتــراء  واعــتــبــره 
ـــه عــــاش فـــي الــصــعــيــد 

َّ
ــأن ــنــــودي بـ يـــذكـــر األبــ

، ولــم يسمع أحــدًا مــن القّوالن 
ً
زمنًا طــويــا

ينسب األشعار البن عــروس!، وأن لغة هذا 
الــــديــــوان ال تــنــتــمــي إلــــى صــعــيــد مــصــر، بل 
إنها أقــرب إلــى لغة أهــل شمال مــصــر!. كما 
وصـــف الـــديـــوان بــأنــه فــقــيــر. وبــالــتــالــي قــام 
 »ابــن عروس« 

َّ
األبنودي بتفنيد مقولة بــأن

هو مؤسس فن الواو. 

ولغة، فن الواو، السائدة في الجنوب مغرقة 
لــدرجــة أن بعض أشــعــارهــا ال  فــي املحلية، 
الصعيدي،  املحيط  خـــارج  هــم  مــن  يفهمها 
العازفون  تفنن  والتفسير.  الــشــرح  بعد  إال 
وتوزيعها  املربعات،  تلحن  في  والقّوالون 
كالربابة  الشعبية  املوسيقية  اآلالت  عــلــى 
ـــرق والــدربــكــة  والـــنـــاي واملـــزمـــار الــبــلــدي والـ
التصّرف واإلغـــراق  قلة  مــع  وغيرها، وذلــك 
ــة املــوســيــقــى. ويــظــل، فــن الـــــواو، إلــى  فــي دقـ
 املقاهي 

َّ
جانب املدائح والسير الشعبية فن

باهتمام  التي تحظى  واملــوالــد،  والساحات 
للسماع  العاشقن  الصعيد  أهــل  مــن  كبير 

والطرب واملوسيقى والكام املوزون.
من أشهر منشدي املربعات، خضرة محمد 
خضر، وزين محمود، والريس متقال، وأبو 
رســـان، وشــوقــي الــقــنــاوي، وســيــد الضوي 
ــا الـــــرواة )الـــقـــوالـــون( الـــذيـــن ال  وآخــــــرون. أمـ
ــذا الــــتــــراث فهم  ــانـــة هــ يــــزالــــون يــحــمــلــون أمـ
كثيرون، وينتشرون في أماكن متعددة في 
مــا ال يحفظه غيره  ويــحــفــظ بعضهم  قــنــا، 
مثل محمد حسن بدوي )قرية بني برزة(، 
وثـــــروت شـــوقـــي الـــديـــري )قـــريـــة بــخــانــس(، 
ــد )قــــريــــة الــشــرقــي  ــمـ ومـــحـــمـــد الـــبـــربـــري أحـ
ســمــهــود(، ومــحــمــد اليمني )قــريــة الــــدرب(، 
وأحــمــد عــمــارة الــشــريــف )قــريــة املــخــادمــة(، 
ومــــمــــا أنــــشــــده بـــعـــضـــهـــم: أنـــــا الــــلــــي فـــراقـــك 
علم  مــن  واملــحــابــر/  القلم  ني/ وجبت 

ْ
رجف

ني/ غير ساكنن املقابر«.
ْ
النوح جف

ــفـــن، فــقــد اهــتــم  ــذا الـ ــرًا لــجــمــاهــيــريــة هــ ونـــظـ
ــراء الــصــعــيــد املــعــاصــريــن  ــعـ الـــعـــديـــد مـــن شـ
ــات  ــداعـ بــالــنــســج عــلــى مـــنـــوالـــه، وتـــقـــديـــم إبـ
جــديــدة، فــي مــا ســمــي بــفــن الــــواو الــحــديــث، 
النابي،  الشاعر علي  ومن أشهرهم، قديمًا، 
ــده  ــبــ ــــار ســـلـــيـــم وعــ ــتـ ــ ــــسـ ــد الـ ــبــ وحـــــديـــــثـــــًا، عــ
الـــواو«،  »مــلــك  بـــ  يلقبونه  الـــذي  الشنهوري 
وهــو صاحب عملية جمع ودراســـة مميزة 
بلغت أربعة مجلدات. ومن أمثلة املعالجات 
ــره، حسن  ــ ــا ذكــ ــعـــات، مـ ــربـ الــحــديــثــة فـــي املـ
الــــســــوهــــاجــــي، مــعــلــقــًا عـــلـــى واقــــعــــة ضـــرب 
بوش  لــجــورج  العراقين  الصحافين  أحــد 
أثناء مؤتمر صحافي: »أنا عندي  بالحذاء 
ِعّمه وطربوش/ من عصر جّدي ف زمانه/ 
مــن جزمه واحـــدة طــار بــوش/ وجــه أوباما 
مــكــانــه«. وعـــن بــعــض املــجــازر الصهيونية 
في األراضــي الفلسطينية قال: »الــّدم سايل 
ى األراضي/ وَعَرْبنا 

ّ
ه/ فيضانه غط

ّ
في غز

قاعدين ف غرزة/ والكل شايف وراضي«.
جه عدٌد من الشباب املطربن إلى 

ّ
رًا، ات

َّ
ومؤخ

غناء املربعات التي تنتمي إلى فن الواو في 
إطــار الــعــودة إلــى الــتــراث، مثل باسم وديــع 
وديــنــا مــســعــود ومــحــمــد القصيفي وفــرقــة 
الطنبورة وفرقة الورشة املصرية وغيرهم.

فلكموسيقى

بورتريهرسم

سما حسن

افتتح الفنان املقدسي، طالب الدويك، معرضه 
الجديد الذي حمل عنوان« القدس تسكنني”، 
مؤخرًا، في القدس، في »مركز الحياة للثقافة 
ــام بــافــتــتــاح املــعــرض الــدكــتــور،  والــفــنــون«. وقـ
ــــادي األهـــلـــي  ــنـ ــ بـــاســـم أبـــــو عـــصـــب، رئـــيـــس الـ
املــقــدســي. طــالــب الـــدويـــك، مــن مــوالــيــد مدينة 
ــاش حــيــاتــه فــوق  ــ ــربـــى ونـــشـــأ وعـ الــــقــــدس، وتـ
تـــرابـــهـــا، وقــــد كــــان ذلــــك ســبــبــًا فـــي أن تــرتــبــط 
املدينة في ذهنه، كما رآها في طفولته، حيث 
العام 1952، وتخرج من كلية  إنــه من مواليد 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــجــامــعــة حـــلـــوان املــصــريــة 
بالقاهرة عام 1977، وشغل مناصب أكاديمية 

ومهنية ونقابيةعديدة.
اعتنى طالب الدويك في لوحاته بالنشاطات 
ورسم  القدس،  ألهــل  واالجتماعية  اإلنسانية 
 جّسد 

ْ
كــل طــقــوس الــحــيــاة فيها بــكــل دقـــة، إذ

ــــى تــشــجــيــع املــنــتــج  ــيـــة، إضــــافــــة إلـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ــنـــي، ومـــنـــهـــا »ال تـــدعـــم االحـــــتـــــال«، »ال  الـــوطـ
تــســاهــم فـــي بـــنـــاء املـــســـتـــوطـــنـــات«، »ال تــدعــم 

السجان«، »ساهم في بناء اقتصاد بلدك«.
الـــجـــدار الــعــنــصــري اإلســرائــيــلــي الـــذي يقضم 
األراضي الفلسطينية، كان حاضرًا في معظم 
الـــصـــور والـــرســـومـــات الــتــي تـــم عــرضــهــا، في 
يعيشها  التي  املعاناة  مــدى  إلظــهــار  محاولة 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس واملــــــدن  ــ ــالـ ــ أهـ
أبـــرزهـــا، صــورة  وكـــان  املــحــتــلــة.  الفلسطينية 
ملنزلن فلسطينين فرق بينهما جدار الفصل، 
كــتــب فــــوق أحــدهــمــا »مـــنـــزلـــي«، وفــــوق اآلخـــر 

»منزل أخي«.
وعــكــســت الـــصـــور املـــشـــاركـــة مــعــانــاة األطــفــال 
ــدار الــفــصــل، حيث  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن نــتــيــجــة جـ
عرض صورًا ألطفال يمرون بن فتحات ضيقة 
فـــي الــــجــــدار، وأخـــــرى لــفــتــيــات يــصــعــدن على 
فــي طريقهن  الــجــدار  سالم خشبية الجتياز 
إلـــى مــدارســهــن، إلـــى جــانــب مــشــهــد األراضــــي 
كذلك، عكست  الجدار.  التي قضمها  الزراعية 
الـــدائـــرة في  الــهــبــة الشعبية  الــصــور مــشــاهــد 

غزة ـ عالء الحلو

َحـــــّول نــشــطــاء فـــي حــركــة مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
إسرائيلية  حليب  علبة  صـــورة  اإلســرائــيــلــيــة 
ــارة إلــى  الــصــنــع إلـــى »قــنــبــلــة يـــدويـــة«، فــي إشــ
أرباح املنتجات اإلسرائيلية، التي تذهب إلى 
دعم جيش االحتال، الذي يقتل أبناء الشعب 
الفلسطيني، بأطفاله ونسائه وشيوخه دون 
أدنــــى تــفــريــق. الـــصـــورة كــانــت ضــمــن معرض 
فـــوتـــوغـــرافـــي وفـــنـــي، أقـــامـــتـــه حــمــلــة »بــــــادر«، 
ــل، وســـحـــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقـــاطـــعـــة إسـ وهــــــي حــــركــــة ملـ
االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، 
املــبــادرة الوطنية وســط مدينة غــزة،  فــي مقر 
الوطنية  الفصائل  قــيــادات  عــدد من  بحضور 

واإلسامية، ونشطاء شباب.
بالشعارات  غنية  كانت  التي عرضت  الصور 
البضائع  مــقــاطــعــة مختلف  إلـــى  تــدعــو  الــتــي 

بكل  بالقدس  الحياة  كــل طقوس  لوحاته  فــي 
دقة. ولوحاته تحمل بألوانها املشرقة الحلم، 
بــأن الغد سيكون أجمل، رغــم كل ما تتعرض 
للتهويد  انتهاكات، ومحاوالت  املدينة من  له 

وطمس الهوية العربّية الفلسطينية. 
تــعــبــر لـــوحـــات الـــدويـــك عـــن قــضــيــة ســيــاســّيــة 
وفنّية استثنائية، واستطاع رغم ألم الواقع أن 
ُيــْدِخــل فيها  الفرح، وأن  بألوان  يلون لوحاته 
  اليزال 

ْ
روح الطفل الــذي شب فوق ترابها. إذ

يــــرى الـــقـــدس جــمــيــلــة بــأشــجــارهــا ومــبــانــيــهــا 
ــقــــول الــــدويــــك،  ومـــســـاجـــدهـــا وكـــنـــائـــســـهـــا. ويــ
إن مــعــرضــه الـــخـــامـــس هـــــذا، يـــأتـــي بــعــد عــدة 
معارض، هي معرض »صــاج«، ومعرض »ما 
وراء الـــجـــدار«، ومــعــرض »جـــــذور«، ومــعــرض 
ــعـــرض الــجــديــد  »أفـــــق مـــقـــدســـيـــة«. ويــشــمــل املـ
19 لــوحــة مــن املــقــاس الــكــبــيــر، والــتــي تنوعت 
موضوعاتها واختلفت، ولكنها حملت دالالت 
تعبيرية غير مباشرة، وتؤكد على انتماء هذا 
الرجل ملدينته التي يعشقها. وقد رسم الدويك 
كــل شـــيء فــي مــديــنــة الــقــدس، حــتــى الطقوس 
الــتــراويــح في  املــوســمــيــة، مثل صــاة  الدينية 
بكل  الفلسطيني  والــعــرس  األقــصــى،  املسجد 
فــقــراتــه، وهـــنـــاك لــوحــة تــحــكــي عـــن الــحــصــاد، 

ولوحة سّماها »القدس والصبر«.
برغم ما تمّر به مدينة القدس، من محاوالت 
ــتــــال االســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــي  مــســتــمــّرة مـــن االحــ
 الدويك 

ّ
التضييق على السكان بالحواجز، فإن

اســتــطــاع أن ينقل بــإحــســاس عـــال مــا تــمــّر به 
املدينة حالًيا.

إلى  املواجهات،  الغربية، وصــور  الضفة  ُمــدن 
جانب صور املعاناة واالعتداءات اإلسرائيلية 
الــشــعــب الفلسطيني،  أبــنــاء  املــتــواصــلــة بــحــق 
عـــــاوة عــلــى عــــرض لـــوحـــات فــنــيــة، أوضــحــت 
الفلسطيني،  الشعب  الــواقــع على  الظلم  مــدى 

نتيجة املمارسات اإلسرائيلية العدائية.
وقال منسق حملة بادر، أيمن علي، لـ »العربي 
ــه ومـــنـــذ الـــعـــام 2005، تـــم الــبــدء  الـــجـــديـــد«، إنــ
بــفــعــالــيــات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع اإلســرائــيــلــيــة، 
ضـــــمـــــن أســــــــبــــــــوع مــــــقــــــاومــــــة األبــــــارتــــــهــــــايــــــد 
واالستعمار اإلسرائيلي، من أجل تنبيه العالم 
والسعي  اإلسرائيلي،  االحتال  عنصرّية  إلى 
 املعرض والحملة 

ّ
أن إلى إنهائها. وأكد علي، 

يـــحـــمـــان رســــالــــة لـــلـــعـــالـــم، تـــطـــالـــب بـــضـــرورة 
وكشف  اإلسرائيلية،  املنتجات  ة 

ّ
كاف مقاطعة 

وجه إسرائيل العنصري، عاوة على مساندة 
الشعب الفلسطيني في إنهاء آخر احتال في 
الفلسطيني  الشعب  التفاف  موضحًا  العالم، 

بمختلف أطيافه خلف فكرة املقاطعة.
وتــســعــى حــركــة املــقــاطــعــة إلـــى عـــزل إســرائــيــل 
ثــقــافــيــًا وأكـــاديـــمـــيـــًا واقـــتـــصـــاديـــًا وعــســكــريــًا، 
ــام  ــًيــــا أمــ ــة إحــــراجــــهــــا أخــــاقــ ــاولـ ــحـ ــا مـ ــًعـ ــبـ وطـ
املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، حـــتـــى تـــنـــصـــاع لــلــقــانــون 
الدولي، إلى جانب إنهاء االحتال االسرائيلي 
ــــي الــعــربــيــة املحتلة  واالســتــعــمــار لــكــل األراضـ
الــــجــــدار  تـــفـــكـــيـــك  ذلــــــك  ـــي  فــ بـــمـــا  عــــــام 1967، 
ــاء نـــظـــام األبـــارتـــهـــايـــد  ــهــ واملـــســـتـــعـــمـــرات، وإنــ
االسرائيلي ضد فلسطينيي األراضي املحتلة 

عام 1948.

طالب الدويك.. فنان ينقل الواقع في القدس بدّقةمعرض في غزّة يحاكي »األبارتهايد« اإلسرائيلي
أقام نشطاء في 

حركة مقاطعة البضائع 
اإلسرائيليّة معرضًا في 

قطاع غزّة، يدعو إلى 
تشجيع المنتج الوطني 

الفلسطيني في وجه 
اقتصاد االحتالل

فتح المندل، واألبراج، 
ووشوشة الودع، 

وقراءة الكوتشينة، 
والفنجان، وقراءة الكف، 

من أساليب التنبؤ بالطالع 
والحظ عند المصريين

طالب الدويك، فنان 
من مواليد مدينة 

القدس، من مواليد عام 
1952، افتتح معرضه 

الجديد في القدس 
بعنوان »القدس تسكنني«

رشا بخيت

ــــاص فـــيـــمـــا يــعــشــقــون  ــــوى خــ لـــلـــمـــصـــريـــن هــ
ــا يــمــارســونــه من  ويـــعـــتـــقـــدون، فــكــثــيــر مـــن مـ
عـــــادات يـــومـــّيـــة، قـــد يــكــون خـــارجـــًا عـــن إطـــار 
العقل واملــألــوف، وقــد ال يؤمنون به أساسًا، 
لكن شغفهم واعتيادهم، جعل تلك التصرفات 
عادة مألوفة، للتسلية أحيانًا، ولطمأنة البال 
“التبصر«،  الــعــادات،  مــن تلك  أخـــرى.  أحيانًا 
أو قــــراءة الــطــالــع. ومــنــذ الــقــدم حــتــى الــيــوم، 
حـــاول املــصــريــون قــــراءة الــطــالــع بــكــل الــطــرق 
املتخصصن  ببعض  واالســتــعــانــة  املــمــكــنــة، 
الغيب. وهنا  في فك رمــوز وطاسم خطوط 
نستعرض بعض آلّيات قراءة الطالع القديمة 
والـــجـــديـــدة، الــتــي اخــتــفــت مـــع مــــرور الــزمــن، 

والتي مازالت باقية وتنتشر بقوة.

فتح المندل
عــــادة مــصــريــة قــديــمــة، عــنــد ســرقــة شـــيء أو 
 يـــلـــجـــؤون إلــــى ذلــــك الـــنـــوع من 

ْ
ضـــيـــاعـــه. إذ

الغيبيات لاستدالل على السارق، أو للعثور 
على الــشــيء املــفــقــود. وبـــدأت تلك الــعــادة في 
ــّيـــا، حـــتـــى أصـــبـــحـــت شــبــه  ــاء تـــدريـــجـ ــفـ ــتـ االخـ

مـــعـــدومـــة، إال فـــي بــعــض األمـــاكـــن الــشــعــبــّيــة 
والريفّية.

قراءة الفنجان
الــوســطــى. وتــقــوم بها  الطبقة  لــدى  وتنتشر 
ــقـــدرة على  بــعــض الــنــســاء، الـــاتـــي يـــّدعـــن الـ
كــشــف املــســتــور والــتــنــبــؤ بــالــغــيــب مـــن خــال 
ــــن املـــتـــبـــقـــيـــة فــي  ــــط وتـــفـــســـيـــر خــــطــــوط الــ ربــ

الفنجان بعد االنتهاء منه وقلبه.

قراءة الكوتشينة
ــتـــخـــدم ورق  ــًا، كــــانــــت الــــســــيــــدات تـــسـ ــمــ ــديــ قــ
ــة )إحــــــــــدى األلــــــعــــــاب الــشــعــبــيــة  ــنـ ــيـ ــكـــوتـــشـ الـ
للتسلية( في قراءة الطالع، وعددها 52 ورقة، 
ــهــا بشكل معن، وفــكُّ رمــوز األوراق  يتم رصُّ

التي يقع عليها االختيار ملعرفة الطالع.

وشوشة الودع
الطالع،  لــقــراءة  طريقة قديمة جــدًا في مصر 
ــازالـــت مــســتــمــرة حــتــى الـــيـــوم. إذ تعطيك  ومـ
ــة بــيــضــاء  ــ ــرأة الـــتـــي تـــقـــوم بـــالـــقـــراءة، ودعـ ــ املــ
وتـــطـــلـــب مـــنـــك أن »تــــوشــــوشــــهــــا« بـــمـــا فــي 
ثم تأخذها منك وتحركها بيديها  مكنونك، 

وتلقيها وسط مجموعة من الودع، وتخبرك 
بـــطـــالـــعـــك. وتـــســـتـــخـــدم تـــلـــك الـــطـــريـــقـــة الـــيـــوم 
للتسّول أمام املوالت التجارية الكبرى، وفي 
ــــرور، وإن كــانــت بــصــورة أقـــل من  ــارات املـ ــ إشـ

املاضي.

قراءة الكف
أنــه علم، ولــه أســس وقواعد،  يعتقد البعض 
ومنتشر في مصر منذ القدم، ومازال موجودًا 
ــيــــوم، لــكــن بـــصـــورة ضــيــقــة. وهــنــاك  حــتــى الــ
بــعــض املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة تــخــصــصــت في 
قراءته. ويعتمد على الخطوط املوجودة في 

الكف، وربطها بحياة ومستقبل الشخص.

األبراج
ظــهــرت قــــراءة الــطــالــع مــن خـــال األبـــــراج في 
مـــصـــر خـــــال الــــــــ20 عـــامـــا املــــاضــــيــــة، أي أنـــه 
ـــا فـــي املــجــتــمــع، وهــــو من 

ً
يــعــد عــلــًمــا حـــديـــث

عــدد كبير من  إليها  التي يلجأ  األمـــور  أكثر 
األمين  مستقبلهم،  ملعرفة  الــيــوم  املصرين 
واملتعلمن على حد ســواء. وظهر عدد كبير 
من املهتمن واملتخصصن في قراءة األبراج 

ومعرفة املستقبل من خالها.

غناء الصعيد الجواني

الفنان طالب الدويك )يوتيوب(

فن الواو، هو لون غنائي خاص في أداء الكالم المسّجع والمختصر والموارب. بدايات هذا 
الفن كانت في أيام حكم المماليك، وانتشر بسبب الحاجة إلى التورية خوًفا من القمع

فن الواو

قراءة الطالع

حكواتي

محمد الحاج حسين

هو لون الــدم، ال شيء جديدا في كل هذا النحت، حتى ُعمر األقالم 
أمـــاَم عظمِة  الــرســام   عــِن 

ُ
لما اتسعت حــدقــة

ُ
الــجــافــة، َيضيُع دمـــا، ك

 
ُ
تقتلها نصاعة أن  أوشــكــت  التي  الــعــواطــِف  أمـــاَم سكون  أو  مشهٍد، 
القماش. أنت تنظر من عن دٍب خائف، ُرغم كل هذِه الوحشيِة التي 
خــاصــرة ضعيف، خاصرة  لــك  مــا،   

ً
فريسة هاجم 

ُ
ت ــَت  وأنـ تعتريك، 

حاول جاهدًا إخفاءها. 
ُ
رديك، وأنت ت

ُ
ت

ُيــرديــِه كاتٌب  الليل بعتمة شعر أو كحلة،  الفراق حن يجن  لــون  هو 
في أحلِك ليٍل أو أنقى ُصبح، ال فرق، العتمة تكتبها قلوٌب شبت على 
 شعٍر في دفتِر شاعٍر 

ُ
الحزن، شابت على اللوِن كما تشيُب خصلة
لم ُينصفه الزمن، فأرداُه الليل وأردى األوراق.

بــردى، صفصاف األرض كله: وكــل هذا  الياسمن، نسمات  الليلك، 
التي نعيش: نخطها على  البشاعة  العطر مجرد مشية على طريق 
مهٍل كأنها وداع الدفء، أو قبل الحزن، املتجدد الوحيد في محصلة 
أّيامنا. كل هذا اللون، مجرد قفزة فوق لون الدم الذي ما زال يجف 

ساخنا، رغم كل هذا الحقد. 
الــصــوت لـــوٌن آخــر ال تـــراه، تــحــسُّ بــه كقطعة مبتورة مــنــك، تتحرك 
بعيدًا، في مخيلتك، في أعماقك. لكنك ال تراها، وكذلك حلم أنت لست 
صاحبه، ال يمكنك الشعور به، ولو كان أنت. لألحجار مآٍق وهموم 
لون كتمان  نألفه،  الــذي ال  امللمس  املختلفة،  ألوانها  للريح،  تخرجها 

أسرار أو إفشاء خفايا، ما لون املدينة؟
أليس للشوارع الصارخة من حر اإلسفلت وآثار األقدام، لوٌن ككتمان 
الحزن في شباط، أو قبل شهور من الحداد، أسود يا درب، ولو رماك 
ها أعمدة اإلنارة بكل 

ّ
الجميع بعطرهم. ال أحلك من وحدتك، ولو غطت

األلوان.
الغرف التي تموت دائما، رحلة املهاجرين، صوت صرير الباب في 
الــيــوم، مجرد  الــذي ينسب لك فشل نومه  التاكسي  الــوحــدة، سائق 
كلمات أخــرى بال لــون، كأن الشوك قدماك واألرض هشة، سُيقتلع 

الشوك يوما، وتبقى أنت الطريق، عاريا. 

لو  الــذي نكتب، ليس ســوى مساحة مقفرة نلونها كما نشاء،  هــذا 
كنت مصابا بعمى األلــوان، لكان املــوت أقل سطوة، كان مجرد ظل 

أخر يدهسك. 
الكلمات، ُصفر كــقــرِص الشمس، ستذرُه  كــل هــذا مجرد رمــل مــن 
الــريــح ولــو أقــفــرت الــطــرقــات، فالريح الــتــي ال تصنع شيئا مــن لــون، 
ما  ثم  التخمة،  امتألت حتى  تــذر، كمثانة  بقي وال 

ُ
ت التي ال  وحدها 

لبثت أن عادت كقماشة ناصعة تنتظر اللون من جديد، كل األلوان 
التي بطعم الريح. 

ثم انظر إلله أنت ال تراه، هل ثمة معول لتفقأ عينك قبل تشظي الوهم، 
كل هذا مجرد تنبؤ بأن األمس، مجرد أمنياٍت بأن تحيا لترى نفسك 

قماشا أبيض في حفرة من رمل وتراب، وال لون. 

لون الدم
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بلغ  التشيلي، وقــد  مــن  الهاتف،  الــيــوم عبر 
69 عامًا(. حوالى السادسة والنصف مساًء، 
خرج مسرعًا من مستشفى سانتا ماريا في 
العاصمة سانتياغو، وركب سيارته »فيات 
125«، وانــطــلــق لــشــراء الــــدواء. أوقــفــه أربعة 
اشات. شرح لهم أرايا من 

ّ
جنود يحملون رش

والشخص  والسائق  السكرتير  »أنــا  يكون: 
الحائز  نــيــرودا،  بابلو  بالسيد  ُيعنى  الــذي 
على نوبل لآلداب، وأنا متوّجه لكي اشتري 
على  جبر 

ُ
أ رّده،  ورغــم   .»

ً
دواًء مستعجال له 

 
ً
ى ضربات وطلقة

ّ
النزول من السيارة، وتلق

نارية في ساقه، واقتيد بعد ذلك إلى مخفر 
ــرك في 

ُ
ب، ثــم ت

ّ
جوب وُعـــذ

ُ
شرطة حيث است

يرسل  النظام  كان  الوطني«، حيث  »امللعب 
معارضيه لينّكل بهم أو يخفيهم. 

هـــنـــاك أمـــضـــى الــلــيــلــة. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
إنريكث.  راوول سيلبا  األسقف  إليه  تعّرف 
وبعد الفجاءة األولـــى، قــال لــه: »تــصــّور، يا 
الليلة،  ي 

ّ
)نيرودا( توف بابليتو  أن  مانويل، 

في العاشرة والنصف«. صاح أرايا: »قتلة!«. 
طــلــب األســقــف مــن الــجــنــود إخــــراج السائق 

مـــن املــلــعــب، وهـــو شـــيء لـــم يــحــدث إال بعد 
42 يومًا مــن وفــاة نــيــرودا، بمالبس معارة 
ولــحــيــة طــويــلــة جـــّدًا ووزن 33 كــيــلــوغــرامــًا، 

لتبدأ بذلك محنته.

شاهد وحيد
منذ وفاة نيرودا وإلى اليوم، عاش مانويل 
أرايـــا فــي الــظــل، رّبــمــا ُمجبرًا على الصمت، 
ا اغتيل 

ّ
 ثانية من املوت، مل

ً
وأّكد أنه أفلت مّرة

أخوه باتريسيو، يوم 22 آذار/ مارس 1976، 
 بــن االثــنــن. ولتأكيد 

ُ
عــنــدمــا خــلــط الــقــتــلــة

ــأن هــومــيــرو آرســـي،  نــظــرّيــتــه، فــهــو يــذّكــر بـ
تل سنة 1977: 

ُ
الكاتب الشخصي لنيرودا، ق

خفوا. أنا الطرف 
ُ
 املتعاونن مع نيرودا أ

ّ
»كل

األساس الذي بقي على قيد الحياة«. »عدُت 
ذات يـــوم إلـــى ســانــتــيــاغــو حــتــى ال أواصـــل 
تــعــريــض عــائــلــتــي لــلــمــعــانــاة. عـــشـــُت شبه 
مختف فــي بــيــت بــعــض األصـــدقـــاء. لــم تكن 
لدّي بطاقة هوية، وال رخصة سياقة. ال أحد 
، إلى أن بدأت سنة 1977 

ً
كان يمنحني عمال

الديكتاتورية  انتهت  العمل سائق تاكسي. 
أّروتـــــيـــــا،  ــلـــدي  ــيـ ــاتـ مـ ــيـــت  تـــوفـ  .1990 ــنـــة  سـ
الزوجة الثالثة لنيرودا، سنة 1985، »هي لم 
التحّدث عن االغتيال، ولقد  أبــدًا في  ترغب 
وبقينا  السبب،  لــذاك  معها  العالقة  قطعُت 
األبـــواب طيلة  مــن  متعادين. طــرقــُت كثيرًا 
الــوقــت، بما فــي ذلــك بــاب الرئيس إدواردو 

الغوس، ولم ينصت إلّي أحد«.
بسبب  القضية،  إلى  مجّددًا  الحياة  عيدت 

ُ
ا

ــر الـــشـــعـــراء«  ــيــ ــــرودا »أمــ ــيـ ــ صــــــدور ســـيـــرة نـ
ــي مــــاريــــو  ــتــ ــانــ ــكــ ــــي األلــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــؤّرخ اإلسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــاس  أمـــــــــوروس، الـــتـــي قــــّدمــــت ســبــقــهــا األسـ
السّري  التقرير  مؤخرًا،  »إلباييس«  جريدة 
الداخلية،  وزارة  في  اإلنــســان  لهيئة حقوق 
الــذي أرســل يــوم 25 آذار/ مــارس 2015 إلى 
القاضي ماريو كاروثا إسبينوسا، املسؤول 
»احتمال  إلــى  الوثيقة  تشير  الــقــضــّيــة.  عــن 

كبير بأن أطرافًا تدخلت في موت نيرودا«.
ــتــــرف إســـبـــيـــنـــوســـا أن  ــة، فـــقـــد اعــ ــافــ ولــــإضــ
فريقًا من أجانب دولين يبحث عن وجود 
ــّورة عــنــقــوديــة مــذّهــبــة فـــي جسد  ــكـ مـــــاّدة مـ
ــق األمــــر بــجــرثــومــة مــعــّدلــة 

ّ
الــشــاعــر. ويــتــعــل

أن  يمكن  عالية  بجرعات  ومحقونة  جينّيًا 
تكون مميتة. لقد حّدد الفريق لنفسه شهر 
النهائي،  رأيــه  آذار/ مــارس 2016 كي يقّدم 

وينستون مانريكي سبغال

أربع ساعات قبل وفاة بابلو نيرودا 
بــســبــب »ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا«، 
 ،1973 سبتمبر  أيــلــول/   23 ــد  األحـ
لم يستطع الرجل الذي كان يرعاه أن يؤّدي 
العسكر  لقد حــال  األخــيــرة.  قبل  مــا  مهّمته 
كــان  »دواًء  لـــه  يــشــتــري  أن  تــنــفــيــذهــا:  دون 
الــشــاعــر«. بعد ذلك  ألــم  ف 

ّ
ُيــفــتــرض أن يخف

أرايــا  اعتبر مانويل  باثنن وأربــعــن عامًا، 
ــذ آخــــر مــهــّمــة يـــخـــدم بها 

ّ
أن عــلــيــه أن يــنــف

إنه  اغتياله.  إثــبــات  فــي  أن يساعد  نــيــرودا: 
متأّكد من أن الشاعر لم يُمت وفق األسباب 
ــة الــرســمــيــة. مــانــويــل  ــا الـــروايـ ــهـ الــتــي أوردتـ
أيام  آخــر  على  والحي  الوحيد  الشاهد  هو 
ــد عـــاش تــلــك الــلــحــظــات األولـــى  ــيـــرودا. وقـ نـ
الــدخــول فــي نفق ديكتاتورية  ــنــت 

ّ
التي دش

أيــــلــــول/  يــــــوم 11  أوغــــوســــتــــو بـــيـــنـــوشـــيـــه 
سبتمبر 1973. 

ــد، عشّية  ــا 27 عــامــًا ذلــك األحـ كــان عمر أرايـ
سفر نيرودا إلى املكسيك )إنها أياٌم يتذّكرها 

ــــول/ ســبــتــمــبــر فــي  ــلـ ــ »ســــافــــرنــــا يـــــوم 19 أيـ
إلــى سانتياغو.  الــســيــارة، مــن إيسال نيغرا 
رنا حوالى خمس ساعات، وفي العادة 

ّ
تأخ

تـــكـــون املــــــّدة ســـاعـــتـــن. كــــان يـــومـــًا فــظــيــعــًا. 
جــبــرنــا على الــنــزول 

ُ
وقــفــنــا مـــّرات عــديــدة. أ

ُ
ا

األرض.  الرصاص على  طلق 
ُ
وأ مليبيا،  في 

ــان االضـــطـــراب  جــعــلــونــا نــعــيــش الـــخـــوف. كـ
لم  مساء.  السادسة  حوالى  وصلنا  مفزعًا. 
ها 

ّ
ــام كل نــتــرك نــيــرودا وحــيــدًا. أمضيت األيـ

، جالسًا على كرسي، وكانت 
ً
أنام عنده ليال

ماتيلدي تنام في حجرة باملدخل الرئيسي 
للغرفة. 

فق 
ّ
م له يوم 22 الترخيص باملغادرة، فات

ّ
ُسل

مـــع ســفــيــر املــكــســيــك، غــونــثــالــو مــارتــيــنــيــث 
فــي  زاره   ،24 يــــــوم  الـــســـفـــر  عـــلـــى  كـــــربـــــاال، 
أن  لــه  رادومــيــرو توميك وحكى  املستشفى 
اليأس  اغتيل. سيطر  خــارا  فيكتور  املغني 
على نيرودا. في اليوم التالي، أي األحد 23، 
قال لي إنه سيذهب إلى )إيسال نيغرا( مع 
زوجته ليجلب أمتعته. مضينا نحن، وبقي 
هــو مــع أخته مــن أّمــه لوريتا. وفــي الرابعة 
ا قريبن من العودة، هاتف 

ّ
مساًء، عندما كن

ــيـــرودا فــنــدق ســانــتــا هــيــلــيــنــا، وطــلــب من  نـ
عامل االستقبال أن يقول ملاتيلدي أن تأتي 
ا وصلنا 

ّ
على وجه السرعة إلى املستشفى. مل

شاهدُت أن وجه نيرودا أحمر. »مــاذا جرى 
ســيــدي بـــابـــلـــو؟!«، ســألــتــه، فــأجــابــنــي: »لقد 
الــداخــل«.  من  ألتهب  اآلن  وأحّسني  ُحقنت، 
لتها، 

ّ
 وبل

ً
ذهبت إلى الحّمام، أخذت منشفة

آخر أيام نيرودا 
سيقتلوننا جميعًا

»لقد ُحقنت، وأحّسني اآلن ألتهب من الداخل«، هذا ما قاله بابلو نيرودا لمرافقه 
في مستشفى »سانتا ماريا« قبل رحيله عام 1973 عقب االنقالب العسكري واغتيال 

من  مشابهة  حاالت  وسائقه  الشاعر  مرافق  شهادة  تستدعي  أليندي.  الرئيس 
منطقتنا عزّ شهودها. فريق التحقيق سيعلن هذا الشهر نتيجة التحقيقات

»اقتادوني إلى مخفر 
الشرطة واستنطقوني ثم 

عّذبوني. كانوا يريدون 
أن أقول لهم بمن كان 

نيرودا يجتمع. قلت لهم 
إنه كان يجتمع بالكتّاب 

فقط«

أخيرًا سيثبت الشاهد الوحيد اغتيال الشاعر

مانويل أرايا ينجز مهّمته األخيرة

طرقت أبوابًا كثيرة 
طيلة هذا الوقت ولم 

ينصت إلي أحد 

يُنتظر أن يقّدم فريق 
التحقيق النتيجة النهائية 

هذا الشهر

أكثر من  الواجهة بعد  إلى  - 1973(، عادت  نيرودا )1904  قضية رحيل 
أربعة عقود. إنها من ذلك النوع من القضايا التي ال تسقط بالتقادم، 
غامضًا  منها  بقي  مــا  وكــشــُف 
كثير  عن  اللثام  إماطة  شأنه  من 
التي  المرحلة  تلك  تفاصيل  من 
التشيلي مع رحيله. لكن،  دخلتها 
منطقتنا  ــي  ف ــرودا  ــي ن ــن  م ــم  ك
ــّل االغـــتـــيـــاالت  الـــعـــربـــيـــة؟ ســـجـ
غامضة«  ظروف  في  و»الموت 
الثقافية  األسماء  عشرات  يضّم 
والسياسية العربية، غير أن الصمت 

والنسيان طاوالها جميعًا.

كم نيرودا عربيًا؟

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الــعــربــي: فمن جهة  النقد  فــي  املحّير  التناقض  هــذا  عــن  مــا تساءلت  كثيرًا 
أدار حــوارات سياسية،  ما  إذا  يؤنبه،  أو  العربي،  الكاتب  ر 

ّ
الناقد يحذ كــان 

أو فلسفية، أو دينية في روايته، بالزعم أن السياسة أو الفلسفة، يمكن أن 
تفسد النص )ولدى النقد تهمة جاهزة هي املباشرة( فيما يرى الدين من 
منظور املقّدس املحّرم االقتراب منه في الرواية. ومن جهة ثانية، كان الناقد 
ذاته يرزح تحت حضور السياسة والفلسفة واملناقشات الدينية، في الرواية 

الغربية، دون أن يرى فيها عيبًا، أو خروجًا عن شروط الرواية. 
املالحظ أن حالة الخنوع تشمل أيضًا معظم الجوانب الفنية األخرى املتعلقة 
ببنية الرواية، بحيث يبدو املنتج الغربي مجددًا، مهما كانت خياراته، ويبدو 
املنتج العربي مقلدًا، أو يحاسب بتشدد منهجي مبالغ به. ومما يثير الغرابة 
العربي  الروائي  يالَحق  بينما  بالقواعد،  كثيرًا  تحفل  ال  الغربية  الرواية  أن 
أحمد  املصري  الروائي  ب، كما في حالة 

َ
يعاق أن  املدرسة، ويحتمل  بعصا 

ناجي الذي حكم عليه بالسجن سنتني بسبب تهمة يمكن للرواية الغربية 
أن تقهقه إزاءها.

وقــد بــات الــغــرب يعامل الــروايــة والــروائــيــني الــعــرب على هــذه الــصــورة: تقول 
املمارسات الغربية إن العرب ال يكتبون الرواية، وإن ما يكتب هو تعليق على 
األحــداث الجارية، لهذا تمتد يد املترجم األوروبــي للرواية العربية باعتبارها 
نماذج أنثروبولوجية، ال كتابة فنية يمكن أن تشترك مع منتجه في املقام ذاته.

ومن املعروف أن الثقافة العربية عامة، قد واجهت قوانني الرقابة واملنع في 
الدين والجنس والسياسة. )أو »الثالوث املحّرم«  ثالثة حقول مختلفة، هي 
كما سماه بوعلي ياسني( وقد نالت الرواية حصة كبيرة من هذا الترصد، 

واملراقبة، واملنع، أو املعاقبة.  
ملاذا يلتقي الناقد، عبر تقييده الكالم في السياسة أو الجنس أو الدين، مع 
السلطة العربية؟ هل يمثل هذا االتجاه الذي مال إلى تحييد الرواية تقريبًا، 
 

َ
قــد ال تكون مــدبــرة تمامًا، خــوف مــا،  الجمال، بطريقة  الــدفــاع عــن  بذريعة 

املجتمع  في  املمنوع  الحوار  انتقال  أو خشيتها من  الــوضــوح،  السلطة من 
أساسًا، إلى النص املكتوب؟ صحيح أن السلطات العربية، الحكومية والدينية 
واملجتمعية، لم تقّصر البتة في مصادرة الرأي، وتكبيل األيدي، وكم األفواه، 
ت تخشى أن تكون قد أهملت بطريقة ما شقًا هنا، أو فتحة 

ّ
غير أنها ظل

هناك، في جدار العزل الرقابي، يمكن أن تتسّرب منه املمنوعات السياسية 
والفلسفية. فهل أنيطت بالنقد التنظيري والتطبيقي، في مرحلة ما، مهمة 
الوعظ في هذا الشأن، والتخويف من املساس بهذه القضايا التي ال تليق 

بالرواية؟! 
العديد من  تواطؤ  القرائن على  الكثير من  تقديم  يمكن  هــذا صحيح؟  هل 
ال  أننا  غير  والجنسي،  الديني  للمنع  الترويج  فــي  الــديــن  وعلماء  الباحثني 
، الذي يهجو السياسة أو 

ً
نملك أدلة تثبت أمر التواطؤ بني النقد األدبي مثال

اب، أو تعاقبهم إذا اقتربوا 
ّ
ر الكت

ّ
الجنس في الرواية، وبني السلطات التي تحذ

من ممارساتها السياسية، أو بني املجتمع العربي الذي يريد ستر عيوبه، 
بذريعة عدم خدش الحياء العام أو نشر الغسيل الوسخ. 

مناطق ممنوعة

شهادة

فعاليات

مـــن خـــالل ســابــقــة عــلــمــيــة، وهـــي فـــّك شــفــرة 
ــنــــووي لــتــلــك الـــجـــرثـــومـــة، وإن  الـــحـــمـــض الــ
ُعــّدلــت من قبل فريق عسكري ما،  كانت قد 
ــذ بــعــن االعــتــبــار أن ديــكــتــاتــوريــة  مـــع األخــ
في  كيميائية  أسلحة  استعملت  التشيلي 

تصفية عدة شخصيات. 

االنقالب
ُولد أرايا في 29 نيسان/ أبريل 1946، وُعّمد 
بــاســم مــانــويــل دل كــارمــن أرايــــا أوســوريــو. 
كان االبن البكر ملانويل وماريا، التي ستلد 
ثــالثــة عشر ابــنــًا. لــم يــتــّم دراســتــه، لكنه في 
إلــى سانتياغو، وشرع  انتقل  14 من عمره 
ـــا 

ّ
هـــنـــاك يــعــمــل فـــي الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي. ومل

رئيسًا   1970 سنة  أليندي  سلفادور  ـــح 
ّ

ُرش
للجمهورية، كان أرايا يرافقه في الحمالت.

 تلك األيــام: 
ّ

هــكــذا، تستعيد ذاكــرتــه اآلن كــل
فــي 1970، عندما عــاد نــيــرودا إلــى الــوطــن، 
ى عن السفارة في فرنسا، كي يساعد 

ّ
وتخل

ألــيــنــدي عــلــى إخـــــراج الـــبـــالد مـــن الــفــوضــى 

أقــوم  كنت  وبينما  بطنه.  على  ووضعتها 
ــبـــارك  ــتـ ــاعـ ــيـــب: )بـ ــبـ ــل عــلــيــنــا طـ ــ بــــذلــــك، دخــ
دواء  لــه  لتشتري  تمضي  أن  عليك  ســائــقــًا، 
ــان(. لــم أكـــن أعـــرف مــا يــكــون ذلــك  ــوتــ أوروغــ

قرس. 
ّ
الدواء. بعد ذلك عرفت أنه دواء للن

أخــريــان. نزل  اعترضت سيارتي ســّيــارتــان 
مــنــهــمــا أربـــعـــة رجـــــال يــحــمــلــون رشـــاشـــات 
وضـــربـــونـــي. كـــالـــوا لـــي كـــل الــشــتــائــم: )ابـــن 
ــًا عــن جــــّدة(. أخــبــرتــهــم مــن أكـــون.  عــاهــرة أّمـ
)سنقتل الشيوعين!(، صرخوا في وجهي. 
اقتادوني إلى مخفر الشرطة واستنطقوني 
بــونــي. كــانــوا يـــريـــدون أن أقــــول لهم 

ّ
ثــم عــذ

القادة الشيوعين، وبمن كان  مكان وجــود 
كــان يجتمع  إنــه  لهم  نــيــرودا يجتمع. قلت 

اب فقط«.
ّ
بالكت

حن أعلن مانويل أرايا، في 2011، أن بابلو 
القبر  بش 

ُ
ن الدعوى.  تحت 

ُ
ف اغتيل،  نيرودا 

فــي نــيــســان/ أبــريــل 2013. ومــن املنتظر أن 
يــرســل الفريق يــوم 25 مــن الشهر الــجــاري، 

خالصة أبحاثه إلى القاضي.
أرايــا الحكم. لقد أنجز آخر  ينتظر مانويل 
صـــغـــي إلــيــه. 

ُ
مــهــّمــة لـــه مـــع بــابــلــو نـــيـــرودا. أ

سيعرف، في 2016، وهــو في 70 من عمره، 
 شــيء. اآلن في التشيلي 

ّ
إلى ما سيؤول كل

الـــوقـــت ربـــيـــع، مــثــل تــلــك األيــــــام مـــن 1973، 
أكثر  »أنـــا اآلن  بــالــبــرد ويــؤّكــد:  ه يشعر 

ّ
لكن

اطــمــئــنــانــًا، كــأنــي لــم أعــــرف االطــمــئــنــان من 
قبل«.

)وينستون م. س... ترجمة: مزوار اإلدريسي 
عن »أل باييس« اإلسبانية(

ــزب  ــنــــي حــ ــّصــ ــــهــــا، خــ
ُ

ــت تــــعــــيــــش ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
الشعبية بخدمته، فصرُت حارسه  الوحدة 
الــشــخــصــي، وســـكـــرتـــيـــره، وســـائـــقـــه. عشت 
معه في بيت »ال إيسال نيغرا«. كان نيرودا 
اليمنى،  الــســاق  فــي  التهابًا وريــديــًا  يعاني 
ى عالجًا من 

ّ
فكان يعرج أحيانًا. وكان يتلق

لم يكن يحتضر. كان  املثانة، لكنه  سرطان 
 يــزن أكــثــر مــن مــائــة كــيــلــوغــرام، قــوّيــًا، 

ً
رجـــال

وطّيبًا  ودودًا  الحياة،  على   
ً
مقبال بشوشًا، 
مع كل الناس.

ــذ 
ّ
نــف ــا  ملـ ــلــــول/ ســبــتــمــبــر 1973،  أيــ »فــــي 11 

ـــا فــــي »ال إيــســال 
ّ
بــيــنــوشــيــه االنـــــقـــــالب، كـــن

اليوم، كان نيرودا سيقوم  نيغرا«. في ذلك 
بنوع من التدشن ألراض كان قد اشتراها 
فــــي ألـــكـــيـــســـكـــو، حـــيـــث كـــــان يــــرغــــب فــــي أن 
الرابعة  لكن في  العالم.  اب 

ّ
لكت  

ً
إقامة يشّيد 

صباحًا، سمعت الجرس الصغير الذي كان 
ينادي علّي به، حضرت إليه، فقال لي بأنه 
قد سمع في إذاعــة أرجنتينية عن تحضير 
النقالب. في ذلك اليوم، دخل العسكر قصر 

عطلت  قد  كنت  أليندي.  واغتالوا  المونيدا 
التلفزيون كي ال يرى ما يحدث. لكنه عرف، 
بالطبع. البلد برّمته دخل في حظر تجّول. 
بــقــيــنــا مـــن دون هـــاتـــف. امـــتـــأت »ال إيــســال 
نيغرا« بالجنود. »سيقتلوننا جميعًا«، كان 
السيد بابلو يقول. كان يتحّدث عن الحرب 

اإلسبانية، وما قام به فرانكو«.
فــي الــيــوم الــتــالــي، أرســـى الجيش قبالة »ال 
إيسال نيغرا« بارجة حربية بمدافع. فعرض 
اللجوء. وفــي يــوم 14،  عليه سفير املكسيك 
ــل الــعــســاكــر وانــتــهــكــوا حـــرمـــة الــبــيــت.  وصــ

ارتعبنا. 
تحّدث نيرودا مع طبيبه، روبيرتو بارغاس 
ســاالثــار، الــذي قــال لــه بأنه يــوم 19 أيلول/ 
بمستشفى   406 الــغــرفــة  خلى 

ُ
ست سبتمبر 

أن يمنحوه  العساكر  لم يشأ  سانتا ماريا. 
جــــواز املـــــرور. هــكــذا كـــان عــلــيــه أن يــقــول إن 
ى 

ّ
يتلق كي  أن يخرج  عليه  وأن  حاله سيئة 

 الــوحــيــدة إلخــراجــه 
َ
الــعــالج؛ كــانــت الصيغة

ألسباب إنسانية.

إطاللة
تصويب

سلمى عمارة

ربما ألنه طيلة عاٍم كامل لم يتسنَّ 
ز  انتظار اآلخر داخل حيِّ ألحدنا 
التي ارتدناها  مغلق. كل املقاهي 
نتواعد  لــم  بابها ســويــًا؛  اجــتــزنــا 
يومًا إال في الشارع حيث اإلطار 
مــفــقــود، وال شــــيء ُيــلــجــم كــائــن 
هيئتي.  على  ويضبطه  االنتظار، 
ــُت تــمــامــًا بــني أطــيــاف 

ّ
كــنــُت أتــشــت

املاّرة وعطور العابرات. أي عالقة 
نَي 

ّ
ها سك

ُ
تلك التي لم تختبر رقبت

االنتظار؟
الــلــحــظــات الــســحــريــة الســتــكــنــاه 
املشاعر وإعــداد املفاجآت. أرض 
االحتماالت الشاسعة التي تضّج 
ــه مــن املــاقــبــلــيــات.  بــمــا ال نــهــايــة ل
ــا قــبــل« مــتــبــوعــة بالفعل  كـــل »مــ
والــحــركــة ومــســبــوقــة بــالــســكــون 
ــيـــئ األشــــيــــاء  املـــهـــيـــب الــــــــذي يـــهـ
انطمر  ملا  ويسمح  لصيرورتها، 
فــي قــاع ذاتــك بالتفاعل مــع زمن 
االنتظار. كيف يمكن أن تبدو لك 

 دون غالف؟! 
ٌ
هدية

ــيـــدة؟  ـــر هـــديـــتـــك الـــوحـ
ّ
ــتـــذك هــــل تـ

بــحــجــر أزرق  فـــضـــّيـــة  ســلــســلــة 
صــغــيــر يــبــدو مـــن هــيــئــتــهــا أنــهــا 
ــة، لــم  ــلـ ــويـ ـــخـــدمـــت لـــفـــتـــرة طـ

ُ
ــت اسـ

ــة  ــثــ ــــالهــ ــا ال ــنــ ــتــ ــي عــــالقــ ــنـ ــحـ ــنـ ــمـ تـ
الـــســـؤال عــَمــن ملكتها  جـــســـارة 
ــدت فــي مــا بعد 

ّ
قبلي لكنني تــأك

اليوم  أنها لم تكن تخصني. في 
ــا، انـــكـــســـر أحـــد  ــنــ ــوداعــ ــ ــي ل ــالـ ــتـ الـ
العروق حول الحجر األزرق، ومن 
الفضية  الــعــروق  لــم تكف  يومها 
ولم  الحجر،  ِل 

َ
ثق من  ت 

ّ
التفل عن 

 عـــن إصــالحــهــا إال بعدما 
ّ

أكــــف
ــي الـــتـــجـــربـــة واتـــخـــذت  زهـــــــدُت فــ
مــــكــــانــــي الــــــالئــــــق مـــنـــهـــا كــــرّبــــة 
وتفشل  التنظير  تجيد  أوليمبية 

في رسم الخطط.
النهاية؛  أستسغ  لــم  تمامًا  مثلك 
فقط كنت أحــاول أن أنصت إلى 

ماء ذاتي وهو يندلق من إنائك.

برقية وداع

عند الخامسة من مساء اليوم، ُتعرض على خشبة مركز الفنون الدرامية والركحية مثل تلك األيام من 1973
أنتجه  الذي  العمل،  يعود  الفراشات.  أرض  مسرحية  التونسية،  الكاف  مدينة  في 
المجتمع  نتائج حداثة  بداية ظهور  يمثّل  بوصفها عقدًا  الثمانينيات؛  إلى  المركز، 

التونسي وتعثّر منظومة االقتصاد، وظهور األزمات السياسية واالجتماعية.

بمشاركة 38 فنانًا عربيًا وأجنبيًا، تتواصل حتى الخامس من مايو/أيار المقبل، الدورة 
الثالثة من معرض فن جّدة 39، 21، الذي يقام في المدينة السعودية تحت عنوان 
األرض وما بعد ذلك. تحاول األعمال المشارِكة أن تتقّصى راهن اإلنسان الُمعاصر، 

خصوصًا في المنطقة العربية، وما تشهده من حراٍك سياسي واجتماعي.

يمرّ اليوم 93 عامًا على ميالد الموسيقي المصري الراحل محمد الموجي )الصورة(. 
حفًال  مصر،  في  للموسيقى  العربية  القومية  الفرقة  تقيم  المناسبة،  بهذه 
بقيادة مصطفى حلمي،  القاهرة،  األوبرا في  دار  الكبير في  المسرح  على خشبة 
ومشاركة مجموعة من الموسيقيين والمغنّين، الذين سيقّدمون أعماًال منّوعة 

لّحنها الموجي، مثل »اسأل روحك« ألم كلثوم، و»حبّك نار« لعبد الحليم.

خشبة  على  والفنون،  للتربية  خيال  فرقة  تقّدم  غد،  مساء  من  الخامسة  عند 
مسرح دوار الشمس في بيروت، عرضًا بعنوان يلّا ينام مرجان. العرض الذي ينتمي 
قصة  يحكي  وليلة،  ليلة  ألف  قصص  من  ومستوحى  األطفال،  دمى  مسرح  إلى 
فائق  لـ  والنص  دكــروب،  كريم  إخراج  من  وهو  الكبار  عالم  يدخل  أن  يريد  طفل 

حميصي.
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من جنازة نيرودا

)نيرودا وسائقه 
مانويل آرايا 
أوسوريو في 
مستشفى سانتا 
ماريا، 1973(
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في العراق، يشعر النازحون باالستياء بمجرد رؤيتهم للكاميرات، منشغلة في التقاط صورهم بينما يتسلمون المساعدات، 
إذ سرعان ما تختفي بقية الحصص وتتوقف عملية التوزيع، لتنتهي المواد اإلغاثية على أرفف المحال التجارية

بغداد، السليمانية - أمير العبيدي

للمرة الثانية يعود النازح العراقي 
خالي  خيمته  إلــى  الطائي  محمد 
الوفاض، بعدما فشل في الحصول 
على حصة من مواد غذائية ومالبس شتوية، 
ــــدى املـــنـــظـــمـــات الــخــيــريــة  كـــانـــت تـــوزعـــهـــا إحــ
داخــــل مــخــيــم »عـــربـــت« فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
شمال العراق، على الرغم من تأكيدات سابقة 
ملسؤول املنظمة، بأن الكميات املتوفرة لديهم 
تكفي ملئات العائالت، لكن واقع الحال يشير 
إلى توزيع حصص رمزية ألغراض التصوير 

والتوثيق فقط، كما يقول الطائي.
يبني الطائي وهــو نــازح من محافظة صالح 
الدين أن الحال يتكرر مع منظمات وجمعيات 
تحمل أطنانًا من املساعدات في عدة شاحنات 
ُكتب عليها اسم املتبرع أو الدولة التي ينتمي 
إليها، إذ يتم تسجيل بيانات مئات العائالت 
النازحة، وتبدأ عملية تسليم الحصص التي 
مــرة، بحجة  قليلة، في كل  فترة  تتوقف بعد 
مراجعة بعض األوراق وإجــراء اتصاالت مع 
بمغادرة  الــنــازحــون  ليتفاجأ  املانحة  الجهة 
أفراد املنظمة مع الشاحنات بعد التقاط عدد 
للنازحني  الفيديو  الصور ومقاطع  من  كبير 
وهم يتسلمون الحصص ويشكرون املنظمة 

على مبادرتها.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــذه  يــؤكــد الــطــائــي لـــ
الحالة ال تقتصر على مخيم واحد، بل تنتشر 
فـــي الــعــديــد مـــن أمـــاكـــن تــجــمــع الــنــازحــني في 
أقرباءه وأصدقاءه  العراقية، وأن  املحافظات 
القصص  عــشــرات  يمتلكون  هــنــاك  املـــوزعـــني 
عن أساليب وفنون االستيالء على املساعدات 
اإلغـــاثـــيـــة بــكــل أنـــواعـــهـــا، مـــن قــبــل مــنــظــمــات 
محلية يقوم على إدارتها أشخاص يقدمون 
ــة، ويــعــمــلــون  ــاثــ أنــفــســهــم بــصــفــة نــشــطــاء إغــ
العربية  الــجــهــات  أعــمــالــهــم مــن  عــلــى تنسيق 

والعاملية املتخصصة في هذا املجال.
ويستغرب جار الطائي، النازح خالد الحاج، 
مــمــا يــالحــظــونــه مـــن مــالمــح الـــثـــراء الــواضــح 
على العديد من النشطاء وأصحاب املنظمات 

والعاملية  الخليجية  الجمعيات  من  اإلغاثية 
وتــــوزيــــع كــمــيــة قــلــيــلــة مــنــهــا فـــي املــخــيــمــات، 
وبيع الباقي في األسواق التجارية وبأسعار 
مخفضة تغري التجار واملضاربني بشرائها، 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه شخصيًا يــعــثــر بــشــكــل دائــم 
في أسواق جميلة )أكبر مجمع تجاري لبيع 
املــــواد الــغــذائــيــة فــي بـــغـــداد( عــلــى بــضــائــع ال 
بأنها  تفيد  وعـــبـــارات  شـــعـــارات  تـــزال تحمل 

مخصصة للتوزيع اإلغاثي وليس البيع.
ــاع  ويــلــفــت الــشــيــخــلــي إلـــى أن تـــدهـــور األوضــ
األمــنــيــة جــعــل املــنــظــمــات الــعــاملــيــة والــعــربــيــة 
ــي الــــعــــراق  ــ ــة عـــمـــلـــهـــا فـ ــارســ ــمــ ــن مــ ــ تـــمـــتـــنـــع عـ
بواسطة كوادرها األصلية وفضلت االعتماد 
إنــجــاز مهام  أجــل  مــن  على جمعيات محلية 
شـــراء وتقسيم وتــوزيــع املـــواد اإلغــاثــيــة على 
إلى  مشيرًا  واملحتاجني،  النازحني  تجمعات 
من  للتأكد  اتخاذها  يتم  التي  الضمانات  أن 
التصوير  تتعدى  ال  بــنــزاهــة  العملية  إنــجــاز 
الــفــوتــوغــرافــي والــتــوثــيــق بــالــفــيــديــو وجــمــع 
أساليب من  النازحني، وهي  أسماء وتواقيع 
الــســهــل جـــدًا أن يــتــم تــزويــرهــا وفبركتها من 
قبل الذين اتخذوا من العمل اإلغاثي وسيلة 
سريعة وطريقا مختصرا للثراء الحرام، على 

حد تعبيره. 

منظمات وهمية
املسؤول السابق في دائرة منظمات املجتمع 
ــدنــــي الـــتـــابـــعـــة ملــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  املــ
عبداللطيف الهنداوي يقر باستمرار مشكلة 
االســـتـــخـــدام الــســلــبــي لــالفــتــة »مــنــظــمــة غير 
حكومية« وخصوصًا في املوضوع اإلغاثي، 
إلــى منظمات  املــوضــوع ينقسم  إلــى أن  الفتًا 
وأخــرى مرخصة،  منهم،  غير مجازة  وهمية 
ولكن يتم استخدامها في أغراض بعيدة جدًا 
في  تقديمها  يتم  التي  األساسية  الغاية  عــن 
على  يحصل  بموجبه  الــذي  التأسيس  طلب 

املوافقة الحكومية.
أول  أن  ــلــــى  عــ الــــســــابــــق  املــــــســــــؤول  ويـــــشـــــدد 
اشـــتـــراطـــاتـــهـــم إلجـــــــازة أي مــنــظــمــة مــجــتــمــع 
مــدنــي، أن تــكــون غــيــر ربــحــيــة وال تــقــوم بــأي 
أو تصب  الكسب الشخصي  أجــل  مــن  أعــمــال 
فــــي املــصــلــحــة املــــاديــــة لــلــمــؤســس وأعـــضـــاء 
اإلدارة، مع التأكيد على االمتناع عن جمع أي 
أمــوال الستخدامها في أغــراض الترشيح أو 

تمويل الحمالت االنتخابية وغيرها.
ــات إلـــى  ــريـــحـ ــــي تـــصـ ــــداوي فـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــكـــشـــف الـ ويـ
»العربي الجديد«، عن رصد مخالفات للعديد 
من املنظمات العاملة حاليًا في العراق لجميع 
 
ً
قائال املالية منها،  الشروط وخصوصًا  هذه 
تأسيس  على  تــحــرص  السياسية  »األحــــزاب 
لكنها  جمعيات ومنظمات مستقلة ظاهريا، 
مــوالــيــة لــهــا، وتــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــهــا مــنــهــا من 
ــل الــتــكــســب املـــــــادي عـــبـــر الـــحـــصـــول عــلــى  ــ أجـ
أمــوال  الــى  وتحويلها  الخارجية  املــســاعــدات 
إعالمية  لــغــايــات  أو  األحــــزاب  لصالح  سائلة 
ــع  ــوزيــ ــتــ ــوع الــ ــ ــــوضــ ــة اســـــتـــــخـــــدام مــ ــ ــــطـ ــــواسـ بـ
ــازحــــني كــــجــــزء أســــاســــي مــن  ــنــ ــدة الــ ــاعــ ــســ ومــ
تتركز في مناطق  اإلعالمية والتي  حمالتها 

مناصريهم فقط وال تشمل الجميع«.
وبـــالـــرغـــم مـــن عــمــلــهــم عــلــى كــشــف أكـــبـــر قــدر 
مــمــكــن مـــن املــنــظــمــات الــوهــمــيــة ومــالحــقــتــهــم 
ألصحاب الجمعيات املجازة والعاملة بشكل 
الجهود  أن هذه  الهنداوي يرى  مخالف، فإن 
تبقى متواضعة وغير مكافئة لحجم الفساد 

الذي يسود هذا القطاع، الفتا إلى أن تحقيقا 
ساهم فيه قبل أربع سنوات أدى إلى اكتشاف 
1586 مــنــظــمــة غــيــر مــســجــلــة بــشــكــل قــانــونــي 

وتمارس العمل في املجال اإلغاثي.
ــم املــتــحــدة بخصوص  وتـــؤكـــد تــقــديــرات األمــ
الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي الـــحـــالـــي فـــي الــــعــــراق، أن 
»الـــــعـــــدد الــــتــــقــــديــــري لـــلـــمـــحـــتـــاجـــني لـــإغـــاثـــة 
اإلنسانية هو 1.5 مليون »4.7% من مجموع 

السكان بمن فيهم املجتمعات املضيفة«.

نازحو األنبار 
يشكون االستقطاع المباشر

ال يــقــتــصــر الـــفـــســـاد املـــســـتـــشـــري فــــي مــجــال 
املـــســـاعـــدات عــلــى مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
العاملة في املدن العراقية، لكنه يمتد ليشمل 
الحكومية املتخصصة بالتعامل مع  الدوائر 
مقدمتها  وفي  والالجئني،  النازحني  شريحة 
الحكومية  املبالغ  تقديم  تولت  التي  الجهات 
واملــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة لــســكــان املــحــافــظــات 
الذين أجبرتهم العمليات العسكرية على ترك 
منازلهم والسكان في مناطق أخرى، بحسب 
تصريحات لنازحني من محافظة األنبار من 
بينهم ثامر علي الذيابي، الذي يسكن حاليًا 

في منزل قيد اإلنشاء بمدينة السليمانية.
ويوضح الذيابي جانبًا من معاناة مشتركة 
ــــي أســـالـــيـــب  لـــلـــعـــوائـــل الــــنــــازحــــة وتـــتـــمـــثـــل فـ
ــداع واالبــــــتــــــزاز الــــتــــي مـــارســـهـــا عــلــيــهــم  ــ ــخـ ــ الـ
موظفون حكوميون في سبيل منحهم مبلغ 
مــلــيــون ديــنــار عــراقــي )800 دوالر( كــانــت قد 
خصصتها الحكومة العراقية في وقت سابق 
األنباري،  النازح  ويكشف  نازحة.  عائلة  لكل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أنه  فــي تصريحات لـــ
أنفق في املراجعات واستنساخ الوثائق أكثر 
من ثلث مبلغ املنحة الحكومية دون الحصول 
عليها حتى نصحه أحد أقاربه بالتواصل مع 
مــوظــف يــقــوم بــتــأمــني اســتــالمــه ملبلغ املنحة 
بعد أن يستقطع  250 ألف دينار )200 دوالر( 
منه، وهي طريقة أصبح متعارفا عليها فيما 
بعد بني أوساط النازحني باسم »االستقطاع 
املباشر«. ويصف ناشطون في مجال اإلغاثة 
طريقة االستقطاع املباشر بأنها األقل جدوى 
ومنفعة للموظفني الفاسدين، ويؤكد الناشط 
اإلغاثي إيــاد محمود )اســم مستعار(، أنه تم 
وبــيــانــات وهمية  بأسماء  اســتــمــارات  توثيق 
لــعــشــرات الــعــوائــل ومــن خاللها يــذهــب مبلغ 
املوظفني  إلى جيوب حلقة من   

ً
املليون كامال

الـــذيـــن يــقــول إنــهــم تــحــولــوا إلــــى أثـــريـــاء بني 
ــــي مــكــتــب  ــــدرا فـ ــن مـــــصـ ــكـ لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا، لـ
املفتش العام لــوزارة الهجرة العراقية، كشف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــلــقــيــهــم شــكــاوى  لــــ
ــتـــالعـــب فــي  مــســتــمــرة بـــخـــصـــوص حــــــاالت الـ
مــلــف املــنــحــة املــالــيــة املــخــصــصــة لــلــنــازحــني، 
حالة  الـــى  تشير  تحقيقاتهم  بـــأن  مــســتــدركــًا 
قليل  غير  جانبا  النازحني  محمال  معكوسة 

من املسؤولية في هذا املوضوع.
ويصف املصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، 
»املــبــالــغــة  ــاد املـــوظـــفـــني، بـــ الـــحـــديـــث عــــن فـــسـ
والتهويل« وأن له أهدافا سياسية ويستهدف 
 »رصدنا 

ً
قائال الهجرة،  اإلســاءة لعمل وزارة 

فــي أماكن  الــنــازحــني بالتسجيل  قــيــام مــئــات 
ومــحــافــظــات مختلفة مــن أجـــل اســتــالم مبلغ 
إلــى تقديم  أكــثــر، بــاإلضــافــة  املنحة مرتني أو 
بــيــانــات وهــمــيــة وغـــيـــر مــوثــقــة لــعــوائــل غير 

موجودة في سبيل التربح منها«.

الــتــي تــرفــع شــعــار الــعــمــل الــخــيــري، فــي وقــت 
يـــفـــتـــرض أن مــهــنــتــهــم  تــعــتــمــد عـــلـــى الـــبـــذل 
والـــعـــطـــاء ومـــســـاعـــدة املـــحـــتـــاجـــني واإلنــــفــــاق 
عليهم حتى من مالهم الخاص، الفتًا إلى أن 
مكوثه الطويل في مخيمات النزوح، علمه أن 
أكبر عدد  الدولة صاحبة  العراق ربما يكون 
من املنظمات الخيرية البارعة في التصوير، 
والفاشلة في العمل اإلنساني، بحسب وصفه.

طرق االستيالء على المساعدات
يتهم الناشط العراقي ومدير منظمة لإغاثة 
والتنمية تعمل في بغداد زياد الشيخلي، من 
يسميهم بــالــطــارئــني عــلــى هـــذا االخــتــصــاص 
ة الــكــبــيــرة وإلـــحـــاق الــضــرر بسمعة  بـــاإلســـاء
العمل اإلغاثي في العراق، من خالل استغالله 
فـــي املــنــفــعــة الــشــخــصــيــة والـــعـــالقـــات الــعــامــة 
النازحني، كاشفًا عن أن  على حساب معاناة 
بجمعيات  منظماتهم  بربط  يقومون  هــؤالء 
عــاملــيــة يــحــصــلــون مــنــهــا عــلــى تــمــويــل ضخم 
إلنفاقه في شراء السلع الغذائية والتجهيزات 
الخاصة باملخيمات ولكنهم يقومون بإنفاق 
جزء بسيط منها في هذا املجال والباقي يتم 
اإلداريـــة  املــصــاريــف  االســتــيــالء عليه، بحجة 

ورواتب العاملني.
»العربي الجديد«، بعض  ويشرح الشيخلي لـ
الطرق املتكررة والتي يقوم بها من يسميهم 
بالطارئني، من أجل االستيالء على املساعدات 
وأولــهــا االتــفــاق مــع تــجــار على شـــراء كميات 
ضــخــمــة مـــن املـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة واملــالبــس 
ويــتــم تحميلها  التدفئة  واألغــطــيــة ووســائــل 
ــى املـــخـــيـــمـــات ويــتــم  ــ ــنـــات تــتــجــه إلـ فــــي شـــاحـ
بإدخال  يقوم  وبعدها  وتوثيقها  تصويرها 
أصغر الشاحنات إلى املخيم لتوزيعها على 
الــســاكــنــني فــيــه وتـــعـــاد بــقــيــة الــبــضــاعــة الــى 
التاجر األصلي الذي يعيد لصاحب الجمعية 
أو املــنــظــمــة أمــــوالــــه مـــع خــصــم ثــمــن الــكــمــيــة 
املـــوزعـــة واحــتــســاب هــامــش ربـــح بــســيــط من 
العمل  تتم تحت الفتة  التي  االحتيال  عملية 

الخيري.
األخــــرى هي  الــطــريــقــة  أن  الشيخلي  ويــتــابــع 
ــواد  األكـــثـــر انـــتـــشـــارًا، وتــتــمــثــل فـــي اســـتـــالم املـ

4.7% من مجموع 
سكان العراق بحاجة 

لإلغاثة اإلنسانية

اكتشاف 1586 
منظمة غير قانونية 

تعمل في المجال 
اإلغاثي بالعراق

المساعدات
المنهوبة

]4/4[

منظمات وهمية تفاقم 
معاناة النازحين العراقيين

نازحو العراق يشكون من استقطاع موظفين مبالغ مخصصة إلغاثتهم )فرانس برس(
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نوزاد الجاف

27

رياضة

قال مسؤول 
في االتحاد 
األوروبي لكرة 
القدم إن بعض 
مباريات بطولة 
أوروبا 2016 التي 
ستستضيفها 
فرنسا قد 
تنقل إلى 
مالعب بديلة 
أو تقام بدون 
جمهور إذا تبين 
للسلطات األمنية 
وجود خطر أو 
تهديد بوقوع 
هجمات. وتقام 
البطولة في 
الفترة ما بين 10 
يونيو/حزيران 
و10 يوليو/
بعض المباريات قد تقام من دون جماهير )فريد دوفور/فرانس برس(تموز.

يورو 2016 بدون جمهور!

قررت لجنة الرقابة املالية في االتحاد 
األوروبي لكرة القدم »يويفا« استبعاد نادي 

غاالطة سراي التركي من بطوالت االتحاد 
القارية التي سيتأهل لها ملدة موسمني. وقالت 
اللجنة في بيانها الصادر على املوقع الرسمي 

لالتحاد أن قرار االستبعاد جاء بعد عدم 
استيفاء النادي التركي القواعد التي وضعتها 

اللجنة لألندية داخل القارة العجوز، بشأن 
األوضاع املالية لكل فريق.

قال عضو في االتحاد املصري للكرة الطائرة، 
إن منتخب السيدات اعتذر عن املشاركة في 

التصفيات العاملية املؤهلة ألوملبياد ريو دي 
جانيرو 2016، بسبب تعارض موعدها مع 

امتحانات نهاية العام الدراسي. وتأهلت مصر 
للتصفيات العاملية، بحصولها على املركز 

الثاني في التصفيات األفريقية في ياوندي، بعد 
الخسارة في املباراة النهائية 3-2 أمام الكاميرون 

الشهر املاضي.

قررت لجنة االنضباط باالتحاد امللكي املغربي 
لكرة القدم معاقبة نادي املغرب التطواني بخوض 

مباراتني دون جمهور وذلك بسبب سلوك 
جماهير الفريق خالل املباراة التي جمعته بضيفه 

اتحاد طنجة يوم األحد املاضي في الجولة الـ18 
من البطولة املحلية، والتي انتهت بفوز األول 

بهدف نظيف. وكانت جماهير التطواني قد رفعت 
الفتات مسيئة وعدائية ضد نادي اتحاد طنجة، 

 عن اقتحامهم أرض امللعب.
ً
فضال

اليويفا يستبعد غاالطة 
سراي من بطوالته القارية 

لموسمين

االمتحانات تمنع 
»طائرة« مصر من خوض 

تصفيات أولمبياد ريو

حرمان المغرب 
التطواني من جماهيره 

لمباراتين
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حسين غازي

العربية يومًا  األنــديــة  عاشت بعض 
ســيــئــًا لــلــغــايــة فــــي مــســابــقــة دوري 
األبــــــطــــــال، بـــعـــكـــس يــــــوم أمــــــس حــني 
ــفـــرق نــتــائــج إيــجــابــيــة، لكن  حــقــقــت مــعــظــم الـ
للجزيرة  تبتسم  لــم  األربــعــاء  الثانية  الجولة 

اإلماراتي، واألهلي السعودي.

المجموعة الثالثة
الثانية  لهزيمته  اإلمــاراتــي  الــجــزيــرة  تعرض 
ــازي تــبــريــز، فــبــعــد النتيجة  ــام تــركــتــور ســ أمــ
)4-0(، ســقــط  الــــذهــــاب  مــــبــــاراة  فــــي  الــثــقــيــلــة 
ــرة على  ــ ــــرى، ولـــكـــن هــــذه املـ ــرة أخــ الـــجـــزيـــرة مــ
أرضه في استاد محمد بن زايد بنتيجة 0-1، 
وسجل هدف املباراة الوحيد الالعب باختيار 

رحماني في الدقيقة 31.
وفي املجموعة عينها، قلب الهالل السعودي 
الــطــاولــة عــلــى ضــيــفــه بــاخــتــاكــور األوزبـــاكـــي، 
استاد  على   ،1-4 بنتيجة  عليه  انتصر  حــني 
األمير فيصل بن فهد. وتقدم الزوار بهدف في 
قبل  إيــغــور سيرغيف،  عــن طريق   31 الدقيقة 
أن يعدل النتيجة عبدالله الزوري في الدقيقة 
55، ومن ثم استقبلت شباك باختاكور هدفًا 
من نيران صديقة )د.57(، وعزز خالد الكعبي 
النتيجة في الدقيقة 61 بهدف ثالث، وانتهت 
رغم   ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  الذهاب  مباراة 
أن الــهــالل قـــدم مــســتــوى مــمــيــزا لــلــغــايــة، لكنه 
تــراجــع فــي الــدقــائــق األخــيــرة، وهــو حاليًا في 
املركز الثاني، فيما يتصدر تركتور املجموعة 

برصيد 6 نقاط.

المجموعة الرابعة
ــوزًا  ــ ــد حـــقـــق فـ ــ ــي الــــســــعــــودي قـ ــ ــلـ ــ كــــــان األهـ
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تقرير

مهمًا فــي افــتــتــاح مــشــواره، وانــتــصــر خالل 
مباراة ذهاب دوري املجموعات على نادي 
ناساف كارشي األوزباكي، بنتيجة 2-1 في 
السعودية، لكنه سقط بذات النتيجة، حني 
 ضيفًا عليه في استاد كارشي. وتقدم 

ّ
حل

47 عن طريق  الدقيقة  في  األرض  أصحاب 
بــوبــور عبد خليقوف، ومــن ثــم عــزز زميله 
مــاخــســود كــريــمــوف الــنــتــيــجــة فــي الدقيقة 
60، قبل أن يقلص مهند عسيري الفارق في 
ــزاء، لكن األمـــور لم  الدقيقة 70 مــن ركــلــة جـ
تتغير، إذ لم يتمكن األهلي من خطف هدف 

أشار زيزو إلى أنه سيعقد 
جلسة مع يول بعد اللقاء 

لتسليمه المهمة

أمام جماهيره حقق 
فوزه التاسع والعشرين 

على التوالي

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الجزائر
الجمعة مواجهات دور  اليوم  بلعباس  واتحاد  وفــاق سطيف  ستتصدر مباراة 
الثمانية في كأس الجزائر لكرة القدم بينما يتطلع أمل غريس املغمور إلى تحقيق 
مفاجأة أمام مولودية الجزائر. وستواجه أندية دوري الدرجة األولى منافسني من 
درجات أدنى لكن املباراة التي ستقام باستاد 8 مايو في سطيف ستكون األبرز 
الدرجة  الثاني في دوري  املركز  الـــدوري وصاحب  لقب  إذ ستجمع بني حامل 
الثانية. كما سيشهد دور الثمانية أيضا مواجهة بني نصر حسني داي وبارادو 
اليوم، قبل أن يلعب اتحاد تبسة ضد جمعية مغنية السبت. وأحرز سطيف لقب 
الكأس ثماني مرات لكن في ظل نتائجه املتذبذبة في الدوري هذا املوسم سيتعني 

عليه توخي الحذر أمام اتحاد بلعباس املتألق مؤخرا.

الصراع يشتعل على صدارة الدوري السعودي

بني  القدم  لكرة  السعودي  املحترفني  دوري  لقب  على  الثالثي  الــصــراع  اشتعل 
الهالل واألهلي واالتحاد مع دخول املوسم مرحلته األخيرة األكثر إرهاقا. وبدأت 
الفرق الثالثة مشاركتها في دوري أبطال آسيا في نهاية الشهر املاضي وهو ما 
يضع ضغطا إضافيا عليها في الجزء األكثر أهمية من املوسم. ورغم هزيمته 
في آخر مباراتني بالدوري ال يزال الهالل متشبثا بالصدارة برصيد 40 نقطة 
من 18 مباراة متقدما بنقطة واحدة على غريميه جدة األهلي واالتحاد قبل أن 

يسافر إلى الدمام ملواجهة القادسية صاحب املركز قبل األخير.

العين اإلماراتي يسعى الستعادة الصدارة 
من األهلي المتألق

كان األهلي يطارد الصدارة في أغلب فترات املوسم لكن األدوار ستتبدل اآلن 
انتزاعه قمة دوري  اليوم بعد  الفجيرة  إليه عندما يزور دبا  وسينتقل الضغط 
املحترفني االماراتي لكرة القدم ألول مرة هذا املوسم في الجولة السابقة. وفي 
آخر مبارياته في الدوري قبل أسبوعني حقق األهلي فوزا ساحقا على الوحدة 
3-صفر واستفاد من تعثر غريمه العني بملعبه أمام الشباب ليتصدر الترتيب 
اللقب في  مــبــاراة متقدما بنقطة واحــدة على حامل  برصيد 47 نقطة من 19 
مع  الصدارة  على  الحفاظ  مهمة  األهلي  التتويج. وسيبدأ  على  الثنائي  الصراع 
تبقي سبع مباريات على نهاية املوسم لكن سيتعني عليه توخي الحذر من دبا 

الذي يحتل املركز التاسع برصيد 22 نقطة.

األفريقي التونسي يهدر تقدمه 
ويمنى بخسارة جديدة

التونسي املمتاز لكرة  الــدوري  الثامنة في  اللقب بهزيمته  مني األفريقي حامل 
القدم هذا املوسم، بعدما أهدر تقدمه بهدف ليخسر 2-1 أمام مضيفه شبيبة 
الجزائري  افتتح  القدم.  املمتاز لكرة  التونسي  الجولة 18 بالدوري  القيروان في 
إبراهيم الشنيحي التسجيل لألفريقي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط األول 
71. وخطف  الدقيقة  في  األرض  التعادل ألصحاب  القربي  علي  يــدرك  ان  قبل 
صبري العماري هدف االنتصار لفريقه من تسديدة من ركلة حرة قبل دقيقة 
القيروان رصيده إلى 24 نقطة ليقفز  النهاية. وبفوزه رفع شبيبة  واحــدة على 
للمركز السادس متقدما بفارق نقطتني عن االفريقي الذي تراجع للمركز السابع.

سارا إيراني تحجز مقعدها 
في ثاني أدوار بطولة مونتيري

بطولة مونتيري  الثاني من  الــدور  في  إيــرانــي مقعدها  اإليطالية ســارا  حجزت 
بنتيجة  ريباريكوفا  مجدالينا  السلوفاكية  على  فوزها  بعد  للتنس  املكسيكية 
6-1 و3-6 و6-4. ونجحت إيراني في الفوز باملجموعة األولى بسهولة، ولكنها 
خسرت في الثانية إال أنها عادت وفازت بالثالثة وباللقاء، لتواصل تقدمها في 

البطولة التي تعد املرشحة األولى للفوز بها.
وأطاحت الدنماركية كارولني فوزنياكي، املصنفة الثانية على مستوى البطولة، 

بالبيالروسية أولجا جوفورتسوفا بمجموعتني دون رد بواقع 6-1 و2-6.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرأى ومــســمــع مـــن الــهــولــنــدي مــارتــن  ــ تــحــت مـ
يـــول، وفـــي آخـــر مــبــاراة للمؤقت عــبــد العزيز 
ــلـــي إلــــى طــريــق  ــاد األهـ ــزو عــ ــ عــبــد الــشــافــي زيـ
االنـــتـــصـــارات الــغــائــبــة مــنــذ الــكــالســيــكــو أمـــام 
الزمالك وفاز على بتروغيت بهدفني دون رد 
أقيمت بينهما على إستاد  الــتــي  املــبــاراة  فــي 
بــــرج الـــعـــرب فـــي املــرحــلــة الــعــشــريــن ملــســابــقــة 
الدوري املصري لكرة القدم. وقاد زيزو األهلي 
في ثماني مباريات فاز في خمس على الزمالك 
واإلســمــاعــيــلــي واالتـــحـــاد وبــتــروغــيــت وإنــبــي 
وتـــعـــادل فــي ثـــالث مــع طــالئــع الــجــيــش وغــزل 
املحلة واملصري. وبالهدفني اللذين سجلهما 
يحتفظ  الثاني  الشوط  في  السعيد  الله  عبد 
األهلي بقمة املسابقة برصيد 44 نقطة، فيما 
توقف رصيد بتروغيت عند 30 نقطة .. وكان 
الــدور األول بهدف تحت  األهلي فــاز في لقاء 
ــيـــادة الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه بــيــســيــرو. جـــاءت  قـ
املباراة متوسطة املستوى ، وشوطها الثاني 
أفــضــل مــن األول ، وبـــدأ األهــلــي مــهــاجــمــا من 

ستايت  بغولدن  سبيرز  أنتونيو  ســان  لحق 
ووريرز حامل اللقب وضمن مقعده في األدوار 
اإلقصائية »بالي أوف« للمرة التاسعة عشرة 
على التوالي، والرابعة واألربعني في تاريخه 
ــقــــاب، آخـــرهـــا عــــام 2014،  املـــتـــوج بــخــمــســة ألــ
 81-97 بيستونز  ديترويت  على  بفوزه  وذلــك 
األمــيــركــي للمحترفني.  الــســلــة  كـــرة  فــي دوري 
ــام  ــد تـــي ســنــتــر« وأمــ عــلــى مــلــعــب »اي تـــي انــ
18418 متفرجا، واصل سان أنتونيو مسلسل 
انتصاراته بني جماهيره وحقق فوزه التاسع 
والعشرين على التوالي في معقله هذا املوسم 
والــثــامــن والــثــالثــني تــوالــيــا مــنــذ آذار/مـــــارس 
2015، مــعــززا بــالــتــالــي رقــمــيــه الــقــيــاســيــني إن 
كـــان مـــن نــاحــيــة عـــدد االنـــتـــصـــارات املــتــتــالــيــة 
على أرضـــه فــي مــوســم واحـــد، أو امــتــدادا بني 

موسمني.
واملــــــهــــــم بــــالــــنــــســــبــــة لــــفــــريــــق املــــــــــــدرب غـــريـــغ 
بوبوفيتش أنه حجز مقعده في البالي أوف 
بــعــدمــا حــقــق فــــوزه الـــحـــادي والــخــمــســني هــذا 
ــل 60 مــــبــــاراة بــفــضــل جــهــود  ــم مـــن أصــ املـــوسـ
الدريدج إذ سجل  كاوهي لينرد والماركوس 

الدقيقة األولى ، وحرص الالعبون على عرض 
أنفسهم على املدير الفني الجديد الذي جلس 
في املدرجات ووضع وردة حمراء في »جاكت 
البذلة«، فيما  توتر الفريق البترولي  وارتبك 
خــط دفــاعــه ، وأهــــدر مــؤمــن زكــريــا فــرصــة من 
الشناوي،  الــحــارس محمد  فيها  تألق  هجمة 
وتــدريــجــيــا عـــاد بــتــروغــيــت لــلــمــبــاراة وضغط 
على العــبــي األهــلــي مــن وســط امللعب ، ولكن 
خطورة الهجمات بقت لألهلي، وأرسل صبري 
رحيل كرة عرضية من الناحية اليسرى لعبها 
مؤمن زكريا بضربة رأس علت العارضة ، قبل 
أن يتصدى الشناوي لكرة أخــرى من الالعب 
 . إيفونا  ماليك  للغابوني  تمريرة  مــن  نفسه 
وبعد مرور حوالي 30 دقيقة أعلن بتروغيت 
ــيـــرة هــــددت  ــمـــات خـــطـ عــــن نـــفـــســـه بــــعــــدة هـــجـ
مرمى أحمد عــادل عبد املنعم حــارس األهلي 
عــن طــريــق أحــمــد جــعــفــر، وتــصــدت الــعــارضــة 
الــحــمــراء ألخــطــر فـــرص الــشــوط الــــذي انتهى 
بــدايــة األهــلــي في  بالتعادل السلبي. وجـــاءت 
الشوط الثاني شرسة هجوميا، وتناوب عبد 
الله السعيد ومؤمن زكريا في إهــدار الفرص 

األول 27 نقطة والثاني 23 مع 10 متابعات.
ــام فـــريـــق افــتــقــد  ــ وتــمــيــز لــيــنــرد والــــدريــــدج أمـ
العــبــني أســاســيــني بــســبــب اإلصـــابـــة بشخص 
انتوني توليفر وستانلي جونسون، إذ نجحا 
ــــل 38 وســجــل  مـــعـــا فــــي 23 تـــســـديـــدة مــــن أصـ
 15 والثاني  األول  الشوط  في  نقطة   17 األول 
في النصف الثاني من اللقاء الــذي عانى فيه 
العب ارتكاز ديترويت اندري دروموند بسبب 
ــذي فـــرضـــه عــلــيــه كـــل مـــن الـــدريـــدج  ــ الــــدفــــاع الـ
واملــخــضــرم تــيــم دانـــكـــن واكــتــفــى بتسجيل 9 
نــقــاط مـــع 14 مــتــابــعــة مـــا ســاهــم بــوضــع حد 
ملــســلــســل انـــتـــصـــارات فــريــقــه عــنــد 4 مــبــاريــات 
متتالية. وكان الربع الثالث حاسما في تحديد 
هوية الفائز في هذا اللقاء بعدما تفوق سان 
الــدريــدج  بفضل   14-27 ضيفه  على  انتونيو 
والفرنسي توني باركر ودانكن، إذ سجل كل 
الــربــع مقابل  منهما 4 نقاط فــي مستهل هــذا 
ــام  ــا مــهــد الـــطـــريـــق أمـ ســلــة فــقــط لــلــضــيــوف مـ
الثالثني  الهزيمة  إللــحــاق  بوبوفيتش  رجـــال 
بــديــتــرويــت الـــذي بـــرز مــنــه تــوبــيــاس هــاريــس 
ومــاركــوس موريس بعد أن سجل كل منهما 

ــاز الـــفـــنـــي لــألهــلــي  ــهـ الـــســـهـــلـــة، لــيــســحــب الـــجـ
إيــفــونــا ويـــشـــرك عــمــرو جـــمـــال، وفـــي الــدقــيــقــة 
ــل منطقة  ــ انــطــلــق رمـــضـــان صــبــحــي ودخـ  61
الـــجـــزاء وتـــعـــرض لــلــعــرقــلــة لــيــحــتــســب الحكم 
مــحــمــد مــعــروف ركــلــة جــــزاء أحــــرز مــنــهــا عبد 
الله السعيد الهدف األول على يمني الحارس 
الـــروح املعنوية لألهلي  الــشــنــاوي. وارتــفــعــت 
ــل هــجــومــه، وبـــعـــد خــمــس دقــائــق  ــ ــــذي واصـ الـ
تلقى عبد الله السعيد كرة من صبري رحيل 
الــهــدف الثاني قبل أن  ســددهــا قــويــة مسجال 
يهدر مؤمن زكريا فوق العارضة أخطر فرص 
املباراة من انفراد تام بعد تمريرة من رمضان 
صبحي من الناحية اليمنى ليسحبه الجهاز 
الــفــنــي ويــشــرك ولــيــد ســلــيــمــان، ويــعــزز الــقــوة 
الــهــجــومــيــة بــأحــمــد الــشــيــخ بـــداًل مــن رمــضــان 
ــــرص الـــتـــهـــديـــف  ــ صــــبــــحــــي، ولــــكــــن ضــــاعــــت فـ
بــهــدفــني دون  بــفــوز األهـــلـــي  املـــبـــاراة  لتنتهي 
رد. وأعــرب عبد العزيز عبد الشافي »زيــزو«، 
عن سعادته بتحقيق الفوز وقــال في املؤتمر 
الصحافي، عقب اللقاء، إن فريقه حقق النقاط 
الثالث، وهو األهــم رافضا الحديث عن األداء 
ا بأن هناك بعض األخطاء، ولكن املهم 

ً
معترف

أن يستعيد الفريق انتصاراته.
وأوضح أن الفريق كان بحاجة للفوز بالثالث 
نــقــاط لــتــعــويــض سلسلة الــتــعــادالت، مــشــددًا 
على أن الفوز سيمنح الالعبني دفعة معنوية 
املهمة  يول  الهولندي مارتن  تولي  قبل  قوية 
الفنية. وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع يول 

بعد اللقاء لتسليمه املهمة.

سنتر«،  »ستايبلس  ملعب  وعــلــى  نقطة.   16
لــوس انجليس كليبرز مــن بعيد وحــول  عــاد 
ثاندر  اوكــالهــومــا سيتي  أمـــام ضيفه  تخلفه 
 .98-103 بنتيجة  فـــوز  الـــى  نــقــطــة   22 بـــفـــارق 
املــبــاراة في متناول اوكالهوما سيتي  وبــدت 

الشوط  نهاية  فــي   38-58 تــقــدم  بعدما  تماما 
ثم  دورانــــت  كيفن  مــن  نقطة   16 بفضل  األول 
ــر7.30 دقــائــق وهـــو فــي املــقــدمــة  ــ ــل الـــى اخــ دخـ
بعدها  انتفض  كليبرز  لكن  نقطة   16 بــفــارق 
فــقــط لضيفه  مــقــابــل 5  نــقــطــة  بــتــســجــيــلــه 26 

ــدة خــــالل هــذه  ــ ــذي نــجــح فـــي مـــحـــاولـــة واحــ ــ الـ
»االنتفاضة« وكانت لدورانت.

وهذه أكبر عودة لكليبرز هذا املوسم، كما أنه 
وصــل إلــى حــاجــز األربــعــني انــتــصــارا أو أكثر 
منذ  والتاسعة  التوالي  على  الخامسة  للمرة 
أنجليس  لــوس  الــى  مــن ســان دييغو  انتقاله 
عــــام 1984. ويـــديـــن كــلــيــبــرز بـــفـــوزه األربــعــني 
فــي 60 مــبــاراة إلــى صــانــع ألــعــاب كــريــس بول 
وديــانــدري جـــوردان إذ سجل األول 21 نقطة 
مع 13 تمريرة حاسمة، والثاني 20 نقطة مع 
18 متابعة في أول لقاء مع أوكالهوما سيتي 
ــل ثـــالثـــة تــجــمــع بـــني الــفــريــقــني خــالل  مـــن أصــ
الذين  للضيوف  بالنسبة  أما  الحالي.  الشهر 
خـــاضـــوا الــلــقــاء بــعــد ســـاعـــات مـــعـــدودة على 
مصرع أحد مالكي النادي أوبري ماكليندون 
)56 عاما( في حادث سير، فبرز كيفن دورانت 
بــعــد أن ســجــل األول 30  ــــل وســـتـــبـــروك  وراســ
نقطة والثاني 24 مع 12 تمريرة حاسمة دون 
أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته 
الــتــاســعــة عــشــرة فــي 61 مـــبـــارا،ة لكنه مــا زال 
يتقدم على كليبرز في ترتيب املنطقة الغربية 
مباشرة خلف غولدن ستايت وسان أنتونيو. 
ــارة إلــى أن هــذه ثــانــي حــالــة وفــاة  تــجــدر اإلشــ
بــحــادث سير فــي »عائلة« أوكــالهــومــا سيتي 
فــي غضون ثالثة أسابيع ألن زوجــة مساعد 
وليامس،  إينغريد  ولــيــامــس،  مونتي  املـــدرب 
لقيت حتفها بــحــادث مـــروع فــي الــعــاشــر من 

شباط/فبراير.
)فرانس برس(

سان أنتونيو إلى البالي أوف للمرة الـ19 على التوالياألهلي يستعيد نكهة االنتصارات ليلة وداع زيزو

مرة  أيفرغراند  غوانغزو  سقط 
دوري  بطل  تابع  وبذلك  أخــرى، 
انهزم  حين  معاناته،  آسيا  أبطال 
األسترالي  سي  أف  سيدني  أمــام 
المباريات  بقية  وفي   ،1-2 بنتيجة 
الياباني  أوســاكــا  غامبا  تــعــادل 
ميلبورن  مــع  لمثله  ــدف  ــه ب
يوهانغ  وفـــاز   ،1-1 فيكتوري 
فيما  ريد،  أوراوا  على   0-1 ستيلرز 
بلووينغز  سقط سون سامسونغ 
شنغهاي  ــام  ــ أم  1-2 بنتيجة 

الصيني.

نتائج الجولة

عاد األهلي إلى أجواء 
االنتصارات بعد فوزه على 

نادي بتروغيت في آخر 
مباراة لزيزو

تأهل فريق سان 
أنتونيو إلى منافسات 

»البالي أوف« للمرة الـ19 
على التوالي

)Getty( روماريو العب الجيش القطري

)Getty( الهالل حقق فوزًا مهمًا على أرضية ميدانه)Getty( الهالل رفع رصيده إلى أربع نقاط
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األهلي وفرحة االنتصار على بتروغيت )العربي الجديد(

الجيش يجّدد الفوز

تعرّض الجزيرة اإلماراتي لخسارة ثانية على أرضه، وكذلك فشل األهلي 
في تحقيق فوز جديد، فيما جدد الجيش الفوز

األهلي السعودي يسقط خارج الديار والهالل ينتصر

ــــى. وفــي  الــتــعــادل لــيــتــعــرض لــلــهــزيــمــة األولـ
لــقــاء آخـــر بــــذات املــجــمــوعــة، جـــدد الــجــيــش 
القطري فوزه على العني اإلماراتي بنتيجة 
2-1، وهي ذات نتيجة اإلياب، وكان الجيش 
افتتاح  العني في  فــوزًا مهمًا على  قد حقق 
مــشــواره فــي الــبــطــولــة، وتــقــدم عــبــد الـــرزاق 
حــمــد الـــلـــه ألصـــحـــاب األرض فـــي الــدقــيــقــة 
ــزز يــاســر أبـــو بــكــر يــعــقــوب عيسى  49، وعــ
 الــنــتــيــجــة لــلــجــيــش فــــي الـــدقـــيـــقـــة 79، قــبــل 
ــيـــري فــي  ــثـ ــكـ ــارق ســـعـــيـــد الـ ــ ــفـ ــ أن يـــقـــلـــص الـ

الدقيقة 86.

مباريـات
      األسبـوع
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محمد السعو

ــم تـــكـــن الــــــدوريــــــات واملـــنـــافـــســـات  لــ
ــة عـــاديـــة هــــذا األســـبـــوع  ــ ــيـ ــ األوروبـ
دراماتيكية  نتائج  شهدت  بعدما 
للغاية سقط فيها الكبار في أملانيا وإنجلترا 
ــــي إســـبـــانـــيـــا  فـــيـــمـــا وجــــــد فـــيـــهـــا الـــعـــمـــالـــقـــة فـ
صــعــوبــات جــمــة، وتشكلت صـــورة مثيرة في 
ــا الهــبــة  ــداثــ كــــأس إيــطــالــيــا الـــتـــي شـــهـــدت أحــ

وماراثونية استمرت حتى ركالت الترجيح.

ليستر سيتي..»نحن في خدمتك«
الثامنة  الجولة  ختام  فــي  النتائج  كــل  صبت 
والــعــشــريــن مـــن الــــــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم في صالح املتصدر ليستر سيتي، 
بعدما سقط كل من الثالثي أرسنال وتوتنهام 
هوتسبير ومانشستر سيتي في فخ الهزيمة؛ 
النقاطي  الــفــارق  على  ليستر سيتي  ليحافظ 
في املقدمة وتصدر الترتيب برصيد 57 نقطة، 
بفارق ثالث نقاط أمام توتنهام، وست نقاط 
أمام أرسنال. وشهدت املباريات لقطات عدة؛ 
فقمة الريدز والسيتي كانت شاهدة على عراك 
غريب بــني نــافــاز والالنـــا ونجا فيه األول من 
الطرد حيث أظهر نافاز وجها غير رياضي في 
ليفربول  العــب  ونظيره  جمعته  غريبة  لقطة 
آدم الالنـــــا، حــيــنــمــا قــــام الـــالعـــبـــان بــاإلمــســاك 

الدوريات األوروبية
قمة اإلثارة

عن  األذهان  في  عالقة  ستبقى  التي  واللقطات  اإلثارة  سحر  يغب  لم 
المنافسات األوروبية في مختلف البطوالت المحلية، كما أن النتائج كانت 
شاهدة على مفاجآت بالجملة خاصة في إنجلترا وألمانيا. وأبرز المفاجآت 
سقوط الكبار في إنجلترا وتقديمهم لخدمات جليلة للمتصدر ليستر سيتي

3031
رياضة

تقرير

بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض فـــي مــشــهــد عــنــيــف أثـــار 
غضب الالعبني وجماهير فريق ليفربول.

ــم أن الــالعــب جــويــل كــامــبــل ســجــل هدفا  ورغــ
متقنا بطريقة رائعة في شباك فريق سوانزي 
ســيــتــي حــيــث تــمــكــن الـــالعـــب الــكــوســتــاريــكــي 
افــتــتــاح التسجيل لفريق أرســنــال  الــشــاب مــن 
بــطــريــقــة مــمــيــزة، بــعــدمــا اســتــقــبــل كـــرة داخـــل 
ــريــــق ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي فــي  مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء فــ
وضعية صعبة لكنه حوله في شباك حارس 
لــم يجد نفعا  لكنه  الضيوف هدفا ألرســنــال، 

بعد هزيمة املدفعجية.

بايرن ميونخ يسقط ألول مرة
مني نادي بايرن ميونخ األملاني بأول هزيمة 
له هذا املوسم على ملعبه أليانز أرينا وأمام 
ــــك ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة  جــمــاهــيــره، وذلـ
لكرة  األملــانــي  الـــدوري  مــن  الرابعة والعشرين 

القدم، عندما استضاف نادي ماينز )05(.

وأشعل نادي ماينز بهذا الفوز لهيب املنافسة 
في الدوري األملاني حيث جعل الفارق يتقلص 
بني املتصدر بايرن ميونخ ومالحقه املباشر 
نــادي بروسيا دورتموند إلــى حــدود 5 نقاط 
فارق، وذلك قبل ثالثة أيام من املواجهة التي 

ستجمع املتصدر بوصيفه.

رونالدو يضرب من جديد!
رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  عــاد 
إلى ارتكاب تدخالت على خصومه بدون كرة، 
وذلــك خــالل املــبــاراة التي جمعت فريقه ريال 
مدريد بنظيره ليفانتي في الجولة السابعة 
والــعــشــريــن مـــن مــســابــقــة الـــــدوري اإلســبــانــي 
لكرة القدم. وفاز الريال بثالثة أهداف لواحد 
على ملعب سوتات دي فالنسيا، لكن النجم 
الفترة  أوقــاتــا طيبة في  البرتغالي ال يعيش 
الحالية بسبب الضغط اإلعالمي وانخفاض 
مستواه، فصحيفة سبورت اإلسبانية قالت: 
»مــــرة أخــــرى أظــهــر رونـــالـــدو افــتــقــاره لــلــروح 
الرياضية في اللعب بــدون كــرة، حني اعتدى 

على العب ليفانتي أوربان«.
ريكاردو دي بيرغوس  املباراة  يقم حكم  ولم 
في  الــصــفــراء  البطاقة  بإشهار  بينغوتيسيا 
وجــــه الـــالعـــب الــبــرتــغــالــي، أفـــضـــل العــــب في 
العالم 3 مرات، وهي ليست املرة األولى التي 
يــقــوم بــهــا رونــــالــــدو بــمــثــل هــــذه األمـــــور هــذا 

املوسم صحبة النادي امللكي.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة اإلســبــانــيــة فــــإن الــنــجــم 
البرتغالي قد ارتكب أخطاء مماثلة في خمس 
مناسبات، لكن الحكام لم يقوموا بعقابه أبدًا، 
وقــالــت ســبــورت: »مـــرة أمـــام ديفيد سايمون 
ضـــد ال بــــاملــــاس، ولــكــمــة فـــي لـــقـــاء إشــبــيــلــيــة، 
الكالسيكو  لقاء  ألفيش خالل  لدانييل  وكوع 
أمــــام بــرشــلــونــة، وكــذلــك عــلــى حــقــائــب زميله 
ناتشو، وكانت البداية مع العب ريال بيتيس 

ملير«.

يوفنتوس يهزم إنتر 
في مباراة دراماتيكية

بلغ نادي يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا، بعد 
الجزاء بنتيجة 5-3 على نادي  فــوزه بركالت 
ـ120 بثالثة  الـــ  الــدقــائــق  مــيــالن، وانتهت  إنتر 
أهـــــداف لــصــفــر، لــيــحــتــكــم الـــطـــرفـــان لــضــربــات 
الــحــظ، حيث فــاز اليوفي مــبــاراة الــذهــاب 0-3 
أيضًا، وبذلك سيلتقي السيدة العجوز نادي 
ميالن في النهائي. ومن كان يتوقع أن يعود 
إنــتــر فــي مـــبـــاراة الـــرد بــثــالثــيــة لــيــعــادل الكفة 
ويــقــلــب املــعــطــيــات، واســتــمــرت املــفــاجــآت في 
لينهي  الــيــوفــي  عــاد  الترجيح حينما  ركـــالت 
األمــور وانتصر اليوفي بنتيجة 5-3، بعد أن 

أضاع األرجنتيني باالسيو الركلة الثانية.

أشهر لقطة
كانت تلك اللحظة التي ارتكب فيها الحارس 
 فــادحــًا 

ً
الــكــامــيــرونــي إدريـــــس كــامــيــنــي خـــطـــأ

خالل مباراة فريقه ماالغا أمام نادي فالنسيا 
مسابقة  مــن  والعشرين  السابعة  الجولة  فــي 

كريستيانو رونالدو واصل 
هوايته بضرب العبي 

الخصم ونجا من الطرد

أرسنال يرفض فكرة »السوبر ليغ األوروبي«
رفض أرسنال فكرة االنشقاق عن املنافسة في الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم 
بعد أن ذكرت وسائل إعالم بريطانية األربعاء أن أكبر خمسة أندية في إنجلترا ناقشت 
في اجتماع فكرة االنضمام إلى الدوري املمتاز األوروبي إذا تم تأسيسه. وقال متحدث 
باسم ارسنال »نعارض وبشدة أي نوع من االنشقاق. نحن نساند البطوالت الحالية. 
الــدوري اإلنجليزي املمتاز كما هو ودوري أبطال أوروبــا كما هو«. وذكــرت صحيفة 
الصن أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي 
تقابلوا مع ممثلني عن امللياردير األميركي ستيفن روس مالك فريق ميامي دولفينز 

املنافس في دوري كرة القدم األميركية.

أرباح قياسية لليستر سيتي بفضل موسمه االستثنائي
الدوري  بعد موسم رائع داخل امللعب في 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم زادت مكاسب 
أرباحا  املالية حيث سجل  ليستر سيتي 
بلغت 26.4  الضرائب  قياسية قبل حسم 
مليون   37.18( إسترليني  جنيه  مليون 
دوالر(. وتشير هذه النتائج إلى أنجح عام 
مالي في تاريخ النادي ليتزامن مع حملته 
الـــرائـــعـــة حــيــث يــتــصــدر حــالــيــا املــســابــقــة 
بفارق ثالث نقاط عن أقرب مطارديه قبل 
عــشــر جـــوالت عــلــى نــهــايــة املـــوســـم. وقــال 
النادي بموقعه على اإلنترنت إن اإليرادات 
ارتفعت بأكثر من ثالثة أمثال إلى 104.4 
مليون   31.2 إسترليني من  ماليني جنيه 
بعدما  السابق  العام  في  إسترليني  جنيه 

ضمن ليستر البقاء في دوري األضواء في مايو/أيار 2015.

شبح ضعف اإلقبال يواجه أولمبياد ريو
 قال منظمو أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 إن أقل من نصف التذاكر بيعت بالفعل 
الجنوبية.  أميركا  فــي  أوملبية  ألــعــاب  دورة  أول  انــطــالق  على  أشهر  نحو خمسة  قبل 
وتم طرح 7.5 ماليني تذكرة للمنافسات األوملبية التي تقام بني 5 و21 أغسطس/ آب 
بأوملبياد ريــو للصحفيني بعد تسليم  االتــصــاالت  انـــدرادا مدير  املقبل. وقــال ماريو 
تقرير متابعة للجنة األوملبية الدولية »بيعت 47 في املئة تقريبا من التذاكر«. وتأثرت 
استعدادات البرازيل لألوملبياد - التي فازت بحق تنظيمها في 2009 - باالضطرابات 

السياسية والتراجع االقتصادي وانتشار فيروس زيكا.

هيويت المعتزل يريد العودة لقيادة 
أستراليا بكأس ديفيز

ليتون  إعـــالن  أقــل مــن شهرين على  بعد 
هــيــويــت كــابــن الــفــريــق األســتــرالــي الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر 35 عــامــا إنــهــاء مــســيــرتــه في 
املفتوحة،  أستراليا  بطولة  خــالل  املالعب 
أكـــد الـــالعـــب املــخــضــرم عــلــى اســتــعــداداه 
للمشاركة في كأس ديفيز بعد انسحاب 
كــيــرجــيــوس بــســبــب إصــابــتــه بــفــيــروس. 
لــكــن هــيــويــت قـــال إن فــرصــتــه فــي اللعب 
اختيار ســام غــروث  »ضعيفة جــدا« بعد 
ــاراة االفــتــتــاحــيــة ومــواجــهــة  ــبــ لـــخـــوض املــ
الــفــردي املــعــكــوس األخــــرى أمـــام جـــون إيــســنــر وجـــاك ســـوك عــلــى الــتــرتــيــب بـــدال من 

كيرجيوس بعد سحب القرعة.

فريق يتألف من نحو 10 الجئين ينافس في األولمبياد
قد يصل  الالجئني  إن مجموعة من  الدولية  األوملبية  اللجنة  بــاخ رئيس  توماس  قــال 
األوملبية في وقــت الحق  ريــو دي جانيرو  إلــى عشرة سينافسون في دورة  عددهم 
هذا العام. وسيتم اختيار فريق الالجئني - الذي وافقت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة 
من  األوملبيني  الرياضيني  فريق  اســم  تحت  ريــو  في  مشاركته  على  الدولية  األوملبية 
الالجئني - من مجموعة تشمل 43 رياضيا يمكنهم املشاركة في األوملبياد وحّددتهم 
األوملبية  اللجنة  وأضــافــت  للتدريب.  الــالزمــة  بــاألمــوال  تزويدهم  وتــم  األوملبية  اللجنة 
وتصنيف  الرياضي  املستوى  يشمل  املنافسات  لخوض  الترشح  معيار  أن  الدولية 
الشخص كــالجــئ وفــقــا ملــا أقــرتــه األمـــم املــتــحــدة بشكل رســمــي، إضــافــة إلــى وضعه 

الشخصي وخلفياته.

الفترة ألن الفرنسي ويلي سانيول كان على الرواق األيمن، 
وعلى األيسر بيكينتي ليزارازو، فلعب في مركز الدفاع قبل 
أن يعار إلى نادي شتوتغارت، حيث قضى موسمني حتى 

.2005
ــداف مـــع الــفــريــق  ــ الم خــــاض 64 مـــبـــاراة وســـجـــل ثـــالثـــة أهــ
البافاري الثاني، وعندما أعير إلى شتوتغارت دافع عن ألوانه 
في 71 مباراة وسجل 3 أهداف، وخالل مسيرته مع الفريق 
األول لبايرن اشترك الظهير املميز في 448 مباراة وسجل 

13 هدفًا.
ويحمل الم شارة القيادة حاليًا، ويتمتع بالكثير من السرعة 
والـــذكـــاء، والــقــدرة على اللعب فــي عــدة مــراكــز، إضــافــة إلى 
االختراق ومراوغة املدافعني، كما أن كراته العرضية واألمامية 
غالبًا ما تكون قاتلة، وهو أمام املرمى خطير للغاية، ولديه 
األملاني  الـــدوري  بلقب  الــفــوز  الــقــائــد، وتمكن مــن  شخصية 

ودوري األبـــطـــال، وكــــأس الــعــالــم لــألنــديــة، إضــافــة إلـــى عــدة 
كؤوس وجوائز أخرى.

على صعيد املنتخب األملاني ال يمكن إال تقدير هذا الالعب، 
وكذلك   ،1999 فــي  17 سنة  تحت  ملنتخب  استدعي  والـــذي 
تحت 18، 19، 20، و21 في 2003، قبل أن ينضم في سنة 
فــشــارك في  األول،  األملــانــيــة  املــاكــيــنــات  إلـــى منتخب   2004
يورو 2004، لكن الفريق خرج من دور املجموعات، ومن ثم 
استضافت أملانيا كأس العالم في 2006 على أرضها، ولعب 
الخروج  الجميع مستوى مميزًا، لكن  املنتخب وقدم  الم مع 

أتى في نصف النهائي أمام املنتخب اإليطالي بنتيجة 0-2.
وحاول الم تحقيق الحلم صحبة زمالئه في مونديال 2010، 
لكن  الــذهــبــي،  املــربــع  أيــضــًا عند حــاجــز  املهمة توقفت  لكن 
الــبــرازيــل 2014، حــني جاء  بــات حقيقة فــي مونديال  الحلم 

االنتصار في النهائي على حساب األرجنتني.

حسين غازي

ال يمكن أن تــكــون عاشقًا لــكــرة الــقــدم أو ألملــانــيــا، مــن دون 
االعتراف بمهارة وذكاء النجم فيليب الم، الظهير األيسر أو 
املتعدد إذا صح الــقــول، وهــو الــذي ولــد في العام 1983، في 
مدينة ميونخ األملانية، وهناك بدأ أولى خطوات حلمه في عالم 

الساحرة املستديرة حني انضم إلى نادي »غيرن مونشن«.
بــعــد فــتــرة وجــيــزة أثــبــت الم أنـــه العـــب يتمتع بــالــكــثــيــر من 
ــــى بـــايـــرن مــيــونــخ لــلــعــب ضــمــن فــريــق  ــارات، فــانــتــقــل إل ــهــ املــ
وفنياته،  ذكائه  من  الرغم  وعلى  العمرية،  والفئات  الناشئني 
عمل  بيينتا  يــان  املـــدرب  لكن  هزيلة،  الجسدية  بنيته  كانت 
على تحسني ذلك، وبعدها بات قائدًا للفريق، وُرفــع الم إلى 
الفريق الثاني وأصبح يشارك بني الحني واآلخر مع الفريق 
األول في عدة مراكز، لكنه لم يلعب في مركز الظهير في تلك 

فيليب الم

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم ألماني، 

وهو حاليًا قائد 
المنتخب ونادي 

بايرن ميونخ

من القمة التي 
جمعت ليفربول 
ومانشستر 
)Getty( سيتي

لم تكن الهزيمة التي تعرض لها بايرن ميونخ عادية على ملعبه أمام 
ماينتس، ففي جميع المسابقات هذا الموسم حقق البافاري 15 فوزا 
لكنها كانت الهزيمة األولى خالل نحو ثالثة أشهر على أرضه فيما سجل 
53 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف، وقال غوارديوال »تمثل المباراة 
مؤشرا على أنه ليس من السهل الفوز بلقب الدوري األلماني«. وأضاف 
الثاني في ظل وجود 10 العبين في  الشوط  »لم يكن األمر سهال في 

منطقة الجزاء، إال أن هناك الكثير من الفرص سنحت لنا للفوز«.

أول هزيمة وأرقام

وجه رياضي

ــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم أكـــثـــر لقطة  ــبـ الـــــــدوري اإلسـ
حظيت باملتابعة حيث تقدم أصحاب األرض 
في الدقيقة 14، لكن كاميني أهدى الخفافيش 
هدفًا باملجان، حني حاول تشتيت كرة عرضية 
الــجــزاء، لكنه وضــع الكرة  إلــى خـــارج منطقة 
فــي مــرمــاه بطريقة غــريــبــة، حــني لعبها بيده 

مباشرة إلى الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.
ماالغا  استياء جماهير  اللقطة  هــذه  وأثـــارت 
في ملعب ال زواليدا، حيث عاد أصحاب الدار 

لكأس اليونان لكرة القدم، والتي جمعت بني 
بــــاوك وأوملــبــيــاكــوس، قــبــل نــهــايــتــهــا بــدقــائــق 
قــلــيــلــة األربــــعــــاء، بــســبــب اقــتــحــام الــجــمــاهــيــر 

ألرض امللعب بأعداد كبيرة.
وكان نادي أوملبياكوس بطل الــدوري املمتاز 
اليوناني متقدمًا بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 
اســتــاد تومبا  الــذي استضافه  اللقاء  مــن   ،86
قــبــل أن يــرفــض الــحــكــم احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
لصالح العب الوسط السلوفاكي روبرت ماك، 

بعد ذلك لتلقي الهدف الثاني عن طريق العب 
الريال السابق، دينيس تشيرشيف، مما أدى 
إلــى خــســارة الــلــقــاء، حيث تــراجــع الفريق إلى 
املركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، مقابل 

34 لفالنسيا في املركز التاسع.

ملعب كرة أم ساحة حرب
فقد  الكبرى،  األوروبية  الدوريات  وبعيدا عن 
ألــغــيــت مـــبـــاراة ذهــــاب الــــدور نــصــف النهائي 

بعد تدخل عنيف مع قبل ستيفانو كامبينو 
حارس مرمى الفريق الزائر. 

هــــذا األمـــــر أغـــضـــب العـــبـــي وجــمــاهــيــر بـــاوك 
بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء، وهو ما دفع 
بــمــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــجــمــاهــيــر القــتــحــام 
أرض امللعب، األمــر الــذي أجبر قــوات مكافحة 
الــشــغــب عــلــى الــتــدخــل، وحــصــلــت مــعــركــة في 
أرضية امليدان، حيث انطلقت األلعاب النارية 

بشكل عشوائي.

في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، التقطت عدسات املصورين صورة للحارس جو 
روبرتو  الليفر،  العــب  احتفاظ  من  بــدا غاضبا  السيتيزين،  فريق  عرين  هــارت، حامي 
فيرمينو، بالكرة بعد تسجليه هدفا، حيث وضع روبرتو فيرمينو الكرة تحت قميصه 
من أجل إهداء الهدف لزوجته الحامل بطفل. لكن هارت لم يسمح له إطالقا بهذا االحتفال، 
ليس من أجل الالعب، لكن من أجل الوقت، لعله يدرك ثالثية ليفربول الذي هز شباكه من 
البريميرليغ  دون جــدوى، بعد هزيمة مدوية لفريقه وفقدان فرصة كبيرة ملطاردة لقب 
)Getty /جون باول( الذي بات يقترب من ليستر سيتي! 

صورة في خبر

لن تهدي الهدف ألحد!

الجمعة 4 مارس / آذار 2016 م   24 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 550  السنة الثانيةالجمعة 4 مارس / آذار 2016 م   24 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 550  السنة الثانية
Friday 4th March 2016 Friday 4th March 2016



32

تلقب بـ »سويسرا المغرب« لجمال طبيعتها الجبلية، ولكونها مقصدًا سياحيًا مهمًا في المغرب. تلك هي مدينة إفران، قبلة 
شتوية، ومصيف ال يضاهى على قمم األطلس المتوسط

إفران... سويسرا المغرب
منتجع جبلي يهب السحر والجمال

إفران ـ ياسر الزعاتري

هـــي مــديــنــة مــغــربــيــة تــخــتــلــف عن 
الربيع،  يشبه  صيفها  املـــدن،  بقية 
يخيم  الثلج  فبياض  شتاؤها  أمــا 
عليه، وإن كــان موسم »خــمــول« في غيرها، 
فبها يكون موسم نشاط بامتياز، اقتصاديا 
ــاق الـــثـــلـــوج  ــشــ وســــيــــاحــــيــــا. يـــحـــج إلـــيـــهـــا عــ
الذي  والصمت  الــهــدوء  فيكسرون  والتزلج، 

يخيم عليها معظم أيام السنة..
»سويسرا  إنها مدينة إفران املغربية، امللقبة بـ
وُمناخها  معمارها  لــقــرب  نــظــرا  املــغــربــيــة«، 
ــة، عــلــى األخــــص حينما  ــيــ مــن املــــدن األوروبــ
تــتــهــاطــل عليها الــثــلــوج فــي فــصــل الــشــتــاء، 
الذي يغير لون الخضرة التي تجدها أينما 
السماء  تتقاسمه  بياض  إلــى  وجهك  وليت 

مع األرض ويغطي املنازل واألشجار..

البستان الكهف..
»إفــــــــران« كــلــمــة أمـــازيـــغـــيـــة األصـــــل ويــقــصــد 
بها »الــكــهــوف«، ويــرجــع عــدد مــن املــؤرخــن 
املــغــارات  مــن  إلـــى مجموعة  التسمية  ســبــب 
ــكــــهــــوف املـــــوجـــــودة بـــالـــجـــبـــال املــحــيــطــة  والــ
بـــ 1655  البحر  املرتفع عــن  فــي موقعها  بها 
ما  »أورتــي«،  بـــ أيضا  لقبت  فيما  كيلومترا. 
الكثيرين  لكن  الحديقة،  أو  البستان  يعني 
يحلوا لهم تسميتها بـ«سويسرا املغرب«. إن 
كانت زيارتك إلفران صيفا أو ربيعا فأول ما 
سيجذبك إليها نسيمها العليل، والخضرة 
املــنــتــشــرة هــنــا وهــنــاك، ســـواء داخـــل املدينة 
أو نواحيها. مــن حــدائــق وغــابــات تخترقها 
»العذراء« و»رأس  أودية وبعض الشالالت كـ
املــــــاء« وأيـــضـــا شـــــالالت املـــــــأوى. بــاإلضــافــة 
إلـــى »ضــايــة عـــوا« الــواقــعــة قــريــبــا مــن إفـــران 
بحوالي 17 كيلومترا، واملمتدة على مساحة 
تقدر بـ 140 هكتارا، وهي عبارة عن بحيرة 
أسماك  بها  تتواجد  األشــجــار  مائية وســط 
بعض  وأيضا  املدينة  شتاء  وفــي  الزنجور. 
أيام خريفها، ينتقل لونها من األخضر نحو 
األصفر قبل أن تكتسي وشاحا أبيض بعد 
تــســاقــط الــثــلــوج الــتــي تعلن انــطــالق موسم 
لدى  كبيرة  تجارية  بحركة  يبشر  سياحي 
ــم واملـــــحـــــالت، إلـــــى جــانــب  ــاعـ ــطـ ــاب املـ ــحــ أصــ
شتغلن بالسياحة التي تعتبر واحدة من 

ُ
امل

أبرز األنشطة في املدينة..

رواج تجاري وسياحي..
ــع أولــــــى الــــزخــــات الــثــلــجــيــة يـــبـــدأ الــــــزوار  مــ
ــذه املـــديـــنـــة، بــــن عــاشــق  ــ بـــالـــتـــوافـــد عـــلـــى هـ
للتزلج وبــاحــث عــن الــهــدوء والــراحــة. إقبال 
كبير على املدينة تشعر به قبل كيلومترات 
كــثــيــرة مــن الـــوصـــول إلــيــهــا، فــتــجــد الــطــريــق 
مــكــتــظــة بـــالـــســـيـــارات، وال تـــكـــاد تــجــد فيها 
كيلومترا  الستن  لتكلفك مسافة  لك،  مكانا 
أكثر من ساعتن لعبورها.. وبخالف تأفف 
السائقن والزوار من االكتظاظ الذي تشهده 
فإنه  الثلوج،  املدينة خصوصا بعد سقوط 
يمثل »فائدة كبيرة« لدى أصحاب املطاعم، 
إذ »يكون الوصول إلى طاولة مطعم بإفران 
من  بكثير  أصــعــب  السياحي،  موسمها  فــي 
الــحــصــول عــلــى مــقــعــد فــي الـــبـــرملـــان«، يعلق 
ســـاخـــرا أحــــد الــــــزوار لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
مشيرا إلى أنه انتقل عبر ثالثة مطاعم ولم 
املقابل يتحرك بن  يجد له مكانا فيها. في 

»إفران« كلمة أمازيغية، 
ويقصد بها »الكهوف«، 

ويرجع عدد من 
املؤرخني سبب 

التسمية إلى مجموعة 
من املغارات والكهوف 

املوجودة بالجبال 
املحيطة بها.

■ ■ ■
ترتفع عن سطح  البحر 

1655 مترا. ولقبت 
أيضا بـ »أورتي«.

■ ■ ■
تعني كلمة »أورتي« 
البستان أو الحديقة، 

لكن الكثيرين يحلو لهم 
تسميتها بـ«سويسرا 

املغرب«.

هوامش

)Getty/تتحول إفران إلى مقصد سياحي في موسم تساقط الثلوج )أنطونيو سيفو

 املــطــاعــم واملــقــاهــي القليلة 
ُ

ــُدل ــ ــ
ُ
ن الـــطـــاوالت 

لطلبيات  يستجيبون  املدينة،  في  املنتشرة 
زبــائــنــهــم فـــي خــفــة ونـــشـــاط كــخــلــيــة نــحــل، 
ترحب  عريضة  ابتسامات  وجوههم  وعلى 
بزوار املدينة وُمنشطي اقتصادها ورواجها 

التجاري.
غــيــر بــعــيــد عـــن املـــطـــاعـــم الـــتـــي تـــفـــوح منها 
املشوي،  واللحم  املغربي«  »الطاجن  رائحة 
أجــرة  ســيــارة  ســائــق  الجياللي  لبرهة  يقف 
ـــســـرع بــصــعــود مــركــبــتــه قــبــل أن 

ُ
صــغــيــرة، ن

يسبقنا آخر لحظات قبل نزول زبون منها، 
وفـــي الــطــريــق ُيــخــبــرنــا عـــن أيــــام »هـــجـــران« 
الزوار للمدينة، وهي أيام »عجاف«، بحسب 
وصــــف الـــجـــيـــالنـــي، الـــــذي يـــؤكـــد أن مــوســم 
الــشــتــاء يحمل مــعــه الــخــيــر ألهــالــي املنطقة 
خصوصا التجار منهم واملشتغلن في مهن 

لها عالقة بالسياحة.
ــيـــارات  ــة تـــقـــل حـــركـــة سـ ــاديـ ــعـ ــام الـ ــ ــ ــــي األيـ »فـ
ــرة الــتــي ال يــتــجــاوز عــددهــا الــعــشــرات،  األجــ
ويــقــتــصــر اشــتــغــالــنــا عــلــى بــعــض مــوظــفــي 
املواطنن  بعض  وأحيانا  والطلبة،  الــدولــة 
حاجاتهم«،  لقضاء  بالتنقل  يرغبون  الذين 
ــد«،  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ يــــقــــول الــــجــــيــــاللــــي لـــــ
الخير  معهم  كيجي  والــثــلــج  »الــشــتــا  معلقا 
ُينزلنا بمحاذاة شــالالت  أن  قبل  والــبــركــة«، 
العذراء، حيث يتلقفنا بمجرد نزولنا شاب 
فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، ويـــعـــرض عــلــيــنــا جــولــة 

بهذه  املحيطة  األشــجــار  بــن  الحصان  عبر 
الــشــالالت الــصــغــيــرة.  اســمــه حميد، وعمره 
سنوات  منذ  يشتغل  العشرين،  يتجاوز  ال 
رفقة والــده في كراء األحصنة لــزوار املدينة 
واإلشــــــــــــراف عـــلـــى جـــــــوالت ســـيـــاحـــيـــة عــلــى 
يــتــراوح ثمنها بن  دراهـــم  ظهورها، مقابل 
ــد يــصــل أحــيــانــا  الــــدوالريــــن والــخــمــســة، وقــ
الجولة وأيضا  العشرة بحسب مسافة  إلى 
»كرم« السائح أو الزائر. ونحن على صهوة 
جواد يقود لجامه حميد خوفا من انفالته، 
العينن  األمــازيــغــي ذو  الــشــاب  هـــذا  يحكي 
العسليتن، لـ«العربي الجديد« كيف تزدهر 
ــده فـــي الـــشـــتـــاء وتــشــهــد  ــ ــارتـــه« مـــع والــ »تـــجـ
أن  فــي باقي فصول السنة، إذ يمكن  ركـــودا 
يتجاوز مكسبهم في اليوم الواحد من أيام 
أيــام أخرى  لكنه في  الشتاء ثالثمئة دوالر، 

قد ال ُيغطي حتى مصاريف كأل الجياد..

البرد.. الوحش الصامت..
إن كــــان مـــوســـم الـــشـــتـــاء بــالــنــســبــة لــســاكــنــة 
إفران »بشير« دفء للجيوب، فإنه بالنسبة 
يزحف  »وحـــش«  الجبلية  املــنــاطــق  لساكنة 
عــــلــــى أرضـــــهـــــم بـــصـــمـــت ُمــــــهــــــددا إيـــــاهـــــم بـــ 
»العزلة« إلى حد املوت. فكلما نزلت الثلوج 
الــذي  الــشــيء  الــطــرق والسبل بهم،  انقطعت 
يتسبب في صعوبة تنقلهم وأيضا صعوبة 
املـــواد األســاســيــة للحياة، ما  إلــى  وصولهم 

عـــدا إن كــانــت لــديــهــم بــعــض املـــدخـــرات قبل 
نــــزول الــثــلــج. نــــزول الــثــلــج بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
يــجــعــل الــــوصــــول إلــــى املـــديـــنـــة لــــدى بعض 
باعة األثواب التقليدية وأيضا الفواكه التي 
ُمستحيال،  أمــرا  املنطقة،  في  إنتاجها  يكثر 
بسبب ارتفاع سمك الثلج وغلق الطرق الذي 
قــد يــــدوم أيـــامـــا، مــمــا يــعــنــي بــحــســب سكان 
املنطقة شــلــال تــامــا فــي الــحــركــة بــالــدواويــر 
املــجــاورة ملدينة إفـــران، قــد يقف أحيانا في 
وجه طالبي بعض الخدمات االستعجالية، 
ــصــوصــا الصحية مــنــهــا. وال يــؤثــر الــبــرد 

ُ
خ

بــإفــران،  املحيطة  املناطق  حركية  على  فقط 
بل إن انخفاض درجــات الــحــرارة إلــى بضع 
درجات تحت الصفر، يشكل هاجس معاناة 
الفقراء  األخــص  أيــضــا، على  املدينة  لسكان 
مــنــهــم والـــذيـــن ال يـــتـــوفـــرون عــلــى إمــكــانــات 
تكييف،  بــأجــهــزة  مــنــازلــهــم  لتجهيز  مــالــيــة 
إذ تــبــقــى الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة هـــي »مـــواقـــد 
الــحــطــب«. اإلقــبــال الكبير عــلــى الــحــطــب في 
فــصــل الــشــتــاء، يــقــول أحـــد ســكــان املنطقة لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، يتسبب فــي رفـــع ثمنه 
بــشــكــل مــلــحــوظ لــيــصــل إلـــى أكــثــر مـــن مــائــة 
دوالر للطن الواحد، علما أن األسرة الواحدة 
الشتاء  قد يتجاوز استهالكها خــالل فصل 
ســتــة أو ســبــعــة أطـــنـــان، مــمــا يــفــرض عليها 
تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة خـــاصـــة لــلــحــطــب قــد 

تراوح سبعمئة دوالر خالل فصل الشتاء.

باختصار

معن البياري

الهَمج، عندما تمنطقوا  أولئك  بالضبط،  أراده،  الذي  ما 
واعتصموا  ناسفٍة،  بأحزمٍة  ــروا 

ّ
وتــزن وقنابل،   

ً
سلحة

َ
أ

في بيوٍت، وسط ناس آمنني.. هناك، في إربد؟ تجندل 
 منهم صرعى، وسيق ثالثة عشر إلى االستنطاق 

ٌ
سبعة

 أردنية أمرهم، 
ٌ
 عسكرية

ٌ
واالحتجاز، بعد أن عالجت قوة

الــزيــود.  النقيب راشــد  ارتــقــى فيها شهيدًا  فــي معركة 
إنهم سلفيون جهاديون.  وقيل  داعــش،  إنهم من  قيل 
حسُم نسبِتهم هذه أو تلك متروٌك للدارسني، وألجهزة 
الذين تقيم إربــد فينا،  أمــا نحن  التحقيق واملــخــابــرات. 
نــهــم 

َ
فــي كــرّيــات دمــنــا وأرواحـــنـــا، يهمنا فــي شــأنــهــم أ

العمى  إلــى حيث  التي نحّب،  املدينة  هــذه  أرادوا خطف 
املـــرذول. ورد، في أخــبــاٍر أولــى، أنهم كانوا  ومطرحهم 
طون لالعتداء على مدنيني وعسكريني في إربد. 

ّ
يخط

هـــل يــجــوز ســؤالــهــم عـــن ســبــب غــرضــهــم هــــذا؟ ربــمــا 
هذا  مــن  فــي ســـؤاٍل  االستخبارات  يستنطقهم ضباط 
القبيل. أما أنا، وأترابي ممن انتسبوا، تكوينًا وتعليمًا 
، في ذلك الشباب األول، إلى إربد، قبل أكثر من 

ً
وتأهيال

أولئك من إشاعِة  أراده  ثالثني عامًا، فلن نحفل بالذي 
الدم. وهنا، أصّدق أن املخابرات األردنية، قبل تطويقهم 

واالشتباك معهم، نجحت في منع كارثة مروعٍة. وألن 
األمر كذلك، فاملقام هنا، هو البهجة بنجاة إربد وناسها، 
حماها الــلــه وحــمــاهــم، واالطــمــئــنــان، أيــضــًا، إلــى كفاءة 
الدولة في األردن بشأن أيِّ خراٍب من هؤالء الخفافيش 
الذين طرأوا في غير مدينٍة أردنية، وقد احتلوا بطاحًا 

وحواضر في سورية والعراق. 
رى، هل صحيٌح أن مزاجًا داعشيًا استجدَّ أخيرًا في 

ُ
ت

إربد، املدينة التي كانت األنفاس اليسارية غير خافية 
نتأمل  اليرموك،  إّبــان كنا طالبًا في جامعتها،  فيها، 
الــعــالــم، وال نقبل بــأقــل مــن كــنــس كــل الرجعيات  فــي 
فيه، أينما كانت. ونطيل ألسنتنا على الحكومة، غير 
مــرتــعــشــني. ونــثــرثــر عـــن »انــــحــــراف« يــاســر عــرفــات، 
أنــديــرا  أن  وعــنــدمــا نسمع  مــنــاســبــة.  وغــيــر  بمناسبٍة 
للتو، نرميها بالعمالة ألميركا. نحب  غاندي اغتيلت، 
ــــورج حــبــش وفـــرقـــة بــلــدنــا، ونـــقـــرأ غـــالـــي شــكــري،  جـ
ونتبادل رواية عبد الرحمن منيف »شرق املتوسط«. 
وفــي دائـــرة الصحافة واإلعـــالم، نــتــدّرب على إصــدار 
املــاء  الــجــرائــد، وكتابة األخــبــار، إْن كــانــت عــن انقطاع 
ســاعــاٍت فــي قفقفا )إحـــدى قــرى املــحــافــظــة(، أو عن 
الغضون،  تلك  فــي  املنطقة.  فــي  جــورج شولتز  جولة 
كان االعتصام أمام مبنى كلية الهندسة في الجامعة، 

إلحياء ذكــرى وعــد بلفور، أمــرًا واجبًا، وكــذا إلسناد 
مــطــالــب مـــن رئـــاســـة الــجــامــعــة وإداراتــــهــــا، وإذا أحـــّب 
وإذا  بهم،   

ً
فأهال يشاركونا،  أن  املسلمون«  »اإلخـــوان 
عزفوا، فلن يفلتوا من نمائمنا وعنترياتنا. 

نــا عــلــى محمل الــجــد، أو على 
ُ
كــانــت »األجـــهـــزة« تــأخــذ

 فـــي مــنــاوأة 
ً
ــا أكــثــر هــمــة

ّ
ــح، تــأخــذ مـــن كـــانـــوا مــن ــ األصـ

ــيــة«.  الــحــكــومــة، وخــيــاراتــهــا »الــتــســوويــة« و«الــرأســمــال
 بشأن انتساب بعضنا إلى هذا الفصيل 

ً
وكانت يقظة

الفظاظة  كــانــت  األردنـــــي.  الــحــزب  ذاك  أو  الفلسطيني 
ستدعى هذه النتف من تلك 

ُ
وفيرة في هذا وغيره. ال ت

األجــواء هنا، لحننٍي ما )لَم ال؟(، وإنما للجهر بشعور 
بأسًى جارح بشأن ما صار ظاهرًا في عروس الشمال 
األردنــــي ومـــا كــانــت عــلــيــه. يــريــد هـــواة الــقــتــل والعتمة، 
ولديهم من يناصُرهم في بيئاٍت متعلمٍة، وبني موظفني 
مــا ال يستقيم مع  إلــى  أن يأخذوها  الــحــال،  متوسطي 
ــعــام، وهـــو املــحــافــظــة غــيــر املــتــشــّددة، فــإربــد  مــزاجــهــا ال
عمومًا مدينة منفتحة عمومًا، ناُسها فالحون وريفيون 
وتــجــار، ومــزاجــهــم أمــيــل إلـــى االعـــتـــدال والــتــبــاســط مع 
 محاطة بقرى عديدة، تتبع 

ٌ
الجميع. ومعلوم أنها مدينة

املحافظة عمومًا، وسهولها خصبة واسعة، والخضرة 
 وراحة بال ظاهرة...  

ً
فيها تشيع ألفة

إليها من  أغــادر  إربــد.  أتهّجى الصحافة في  رني، 
ّ
أتذك

عــّمــان، فــي »بــاص جــت« بستني قــرشــًا، ومعي جريدة 
الرأي، أغبط في مطالعتها بدر عبد الحق على ما يكتب. 
الــتــالــي، أكـــون فــي سينما الجميل،  ــيــوم  ال أصـــل، وفـــي 
أشــاهــد فيلم الــعــار. وفــي صباح يــوم آخــر، أغــشــى، مع 
والحمص.  للفول  يــاســني  مطعم  األصـــدقـــاء،  مــن  جمع 
وبــني هــذا كله وغــيــره، أكــون فــي محاضرات أســتــاذي، 
نبيل حداد، مبتهجًا بما أتعلم منه وبما يدّربني عليه.. 
أجــوس في إربــد، في زمــن مضى، وفــي زمنها الراهن 

أيضًا، وأبتهج بهزيمة داعش فيها.

في تذّكر إربد...

وأخيرًا

أصّدق أن المخابرات 
األردنية، قبل تطويقهم 

واالشتباك معهم، نجحت 
في منع كارثة مروعٍة
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