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األربعاء  17  فبراير / شباط 2016 م   8 جمادى األول 1437 هـ  □  العدد 534  السنة الثانية

تونس في مخيلة ساخرة
يحاول الثنائي، نوفل عزارة وحسان الغربي، في مسرحية »بيك نعيش«، التي 

تُعرض حاليًا، إبراز متغيّرات الشخصية التونسية بأسلوب ساخر. ]24[

الدوحة ــ العربي الجديد

توصــل منتجــون رئيســيون للنفط، أمــس الثالثاء، 
فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة، إلــى اتفــاق مبدئــي 
لتهدئــة أســواق النفــط، الــذي فقــد ســعره أكثــر مــن 
ثالثــة أربــاع مســتوياته منذ صيف 2014. وشــمل 
االتفــاق روســيا، املنتــج النفطي العمــالق من خارج 
منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك(، وذلــك ألول 
عــام  منــذ  النفــط،  أســعار  تهــاوي  بــدء  منــذ  مــرة 
ونصــف العــام، باإلضافة إلى الســعودية وفنزويال 
وقطــر، التــي اتفقــت، خــالل اجتمــاع بالدوحــة، على 

تجميــد إنتــاج النفــط عنــد مســتويات يناير/كانون 
الثانــي املاضــي. لكــن وزيــر الطاقــة القطــري محمد 
االتفــاق  إن  قــال  )الصــورة(،  الســادة  صالــح  بــن 
مشــروط بموافقــة كل أعضــاء أوبــك، فــي إشــارة 
إلى إيران والعراق. وتترقب األســواق موقف إيران، 
التي تسعى إلى الحصول على شروط خاصة في 
االتفــاق، وال ســيما بعــد رفــع الحظــر، علــى خلفيــة 
حســب  الغــرب،  مــع  نــووي  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
مصادر نفطية. ورغم التفاؤل الذي ســاد أوســاطًا 
نفطيــة، إال أن األســواق الدوليــة التــي كانــت تأمــل 
اتفاقــًا علــى خفــض اإلنتــاج ولــو بكميــات ضئيلــة 

نتائــج  اســتقبلت  الهبوطــي،  املســار  لتصحيــح 
االجتمــاع بســلبية تقلصــت علــى إثرهــا املكاســب 
التــي حققهــا خــام برنــت بدايــة تعامــالت جلســة 
تراجــع  إلــى  املتاحــة  املعطيــات  تشــير  وال  أمــس. 
اإلنتــاج عــن مســتوياته التــي خلفــت تخمــة كبيــرة 
فــي املعــروض، هــوت األســعار بســببها، إذ تشــير 
بيانــات وزارة الطاقــة الروســية إلــى أن إنتــاج النفــط 
سجل مستويات تاريخية، في يناير/كانون الثاني 
املاضــي، عنــد 10.9 ماليــن برميــل، فيمــا أنتجــت 
يوميــًا  برميــل  ماليــن   10.144 نحــو  الســعودية 
فــي الشــهر ذاتــه. وســارعت الحكومــة العراقيــة إلى 

إعــالن مســتويات إنتــاج قياســية مــن خــام النفــط، 
خــالل يناير/كانــون الثانــي املاضــي، تقــّدر بنحــو 
4.775 مالين برميل يوميًا في املتوسط. وتوضح 
أن  الجديــد«،  »العربــي  رصدتهــا  التــي  املؤشــرات 
أســعار النفط تراجعت في 11 يناير/كانون الثاني 
دوالرًا،   31.55 إلــى  للبرميــل،  دوالرًا   33.43 مــن 
بانخفــاض نحــو 5.7%، نتيجــة تخمــة املعــروض. 
ورغــم الصعوبــات التي تواجه االتفاق، اعتبر وزير 
البترول السعودي، علي النعيمي، أن تجميد اإلنتاج 

سيكون كافيًا لتحسن أوضاع سوق الخام. 
]التفاصيل ص. 12ـ13[

اتفاق خليجي روسي لتهدئة أسواق النفط
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ينقسم الشارع التركي بين مؤيد ومعارض للتدخل العسكري في سورية ألسباب تاريخية وعرقية، إذ يخشى البعض 
فوبيا التورط في الحروب مجددًا، فضًال عن هاجس انعكاس الخارج على شاكلة صراع داخلي

الرباط  ـ حسن األشرف

ــام لـــحـــزب  ــ ــعـ ــ ــــأت تـــصـــريـــحـــات األمـــــــن الـ ــاجـ ــ فـ
»التجمع الــوطــنــي لـــأحـــرار«، وزيـــر الــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة، صـــــــاح الـــــديـــــن مــــــــــــزوار، الـــتـــي 
هـــاجـــم فــيــهــا بـــحـــدة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، عبد 
اإللـــه بــنــكــيــران، وحــزبــه »الــعــدالــة والتنمية«، 
فقط  املفاجأة  ق 

ّ
تتعل ال  املراقبن.  من  العديد 

ــارك  ــم الــــحــــزب املـــشـ ــيـ ــه زعـ ــالـ ــا قـ بــمــضــمــون مــ
فــي االئـــتـــاف الــربــاعــي املـــكـــّون للحكومة في 
املغرب، خال انطاق أعمال املجلس الوطني 
للحزب قبل أيام قليلة، التي اتهم فيها الحزب 
الحاكم بـ»الهيمنة وتقسيم الحياة السياسية 
إلــــى أعـــــداء وحـــلـــفـــاء«، ولـــكـــن أيـــضـــا بــتــوقــيــت 
ى 

ّ
أنه تتبق العلم  املثير للجدل. مع  التصريح 

ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن عــمــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
التشريعية ستجري  االنتخابات  أن  باعتبار 
املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  في 
التي بموجبها سيتم تشكيل حكومة جديدة.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق، دعــــــــا األمــــــــــن الــــــعــــــام لـــحـــزب 
»االستقال« املعارض، حميد شّباط، األطراف 
ــــى »عــــــدم تــضــيــيــع الــــوقــــت فــي  الــحــكــومــيــة إلـ

دمشق ـ العربي الجديد

يــســعــى الــنــظــام الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه، روســيــا 
وإيــــران، إلــى مــواكــبــة التصعيد املــيــدانــي في 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة، بــتــصــعــيــد  ــوريـ الـــجـــبـــهـــات الـــسـ
ســيــاســي، فــي مــحــاولــة لــالــتــفــاف عــلــى حالة 
تزايد  التي يعانون منها على وقع  االرتباك 
التركي  السعودي  التدخل  إمكانية  مؤشرات 
البري في سورية بـ »التنسيق مع الحلفاء«، 
بــحــســب تـــأكـــيـــدات املـــســـؤولـــن األتــــــراك أمــس 
النظام  وزيــر خارجية  كــان  وبينما  الثاثاء. 
ــاورات  الــــســــوري، ولــيــد املــعــلــم، يــســتــغــل املـــشـ
الــتــي يجريها املــبــعــوث األمــمــي إلــى ســوريــة، 
ستيفان دي ميستورا، في دمشق للتصويب 
على املعارضة السورية والدول التي تدعمها 
ــر الــــقــــول إن »الــــشــــعــــب الـــــســـــوري وحــــده  ــبـ عـ
صــاحــب الـــقـــرار فـــي تــقــريــر مــســتــقــبــلــه«، وأن 
»الــحــكــومــة الــســوريــة ووفـــدهـــا الــرســمــي إلــى 
جــنــيــف أثـــبـــت صــدقــيــة مــوقــفــهــم وجــديــتــهــم 
في جهود حل الصراع الــســوري«، كــان وزير 
ــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف،  الــخــارجــيــة اإليــ
يــهــاجــم الــســعــوديــة، فــيــمــا كـــان وزيــــر الــدفــاع 
اإليراني، حسن دقهان، يجري مشاورات في 

رامي سويد

تمكنت قوات »حماية الشعب« الكردية وقوات 
»جــيــش الـــثـــوار« الــحــلــيــف لــهــا ضــمــن »قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة«، مــن بسط سيطرتها  ســوريــة 
بشكل كــامــل عــلــى مــديــنــة تــل رفــعــت، وبــلــدات 
كــفــر نــايــا وكــفــر نــاصــح وقــــرى الــشــيــخ هــال 
والشيخ عيسى، بعد انسحاب قوات »الجبهة 
الشامية« و«لواء الفتح« التابع لحركة »أحرار 
الــشــام« املــعــارضــة، إثـــر تــعــّرضــهــا الســتــنــزاف 
ــــي املــســتــمــر،  ــــروسـ كـــبـــيـــر نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الـ
املــتــزامــن مــع الــهــجــوم الــبــري لــلــقــوات الكردية 

و«جيش الثوار«.
يوضح مصدر في قوات املعارضة، لـ«العربي 
الجديد«، أن »الغارات الروسية اليومية على 
املدينة، التي كانت بمعدل ثاثن إلى أربعن 
ــع عــــدم وصـــــول أي إمــــــدادات  غـــــارة يـــومـــيـــا، مـ
لقوات املعارضة التي تدافع عنها، واضطرار 
من  ألكثر  متواصل  بشكل  للقتال  عناصرها 
اتخاذ  على  أجبرها  وأربــعــن ســاعــة،  ثمانية 
قرار االنسحاب من بلدة كفرنايا وقرية الشيخ 

هال لتعزيز مواقعها في مدينة تل رفعت«.
قـــوات  أن اســـتـــمـــرار اســـتـــنـــزاف  يــضــيــف: »إال 
املعارضة املتزامن مع عدم وصول أي إمدادات 
ــــدود الـــتـــركـــيـــة املــغــلــقــة،  ــــحـ لـــهـــا مــــن جـــانـــب الـ
أجبرها مساء أمس الثاثاء، على اتخاذ قرار 
االنسحاب من تل رفعت وبــلــدات كفر ناصح 
ومــســقــان واحــــرص، لتتركها خــالــيــة، قــبــل أن 
تسيطر القوات الكردية وجيش الثوار على تل 
رفعت وبلدة كفرناصح وقرية الشيخ عيسى، 
وتــنــتــشــر قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي بــلــدتــي مــســقــان 

وأحرص، اللتن بقيتا خاليتن«.
مـــيـــدانـــيـــا، تـــواصـــل تـــراجـــع قـــــوات املــعــارضــة 
ظهر أمــس، مع إعــان املتحدث باسم »جيش 
ــة عــلــى  ــرديــ ــكــ ــلــــقــــوات الــ الــــــثــــــوار«، الـــحـــلـــيـــف لــ
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، 
إلى  توصلت  الديمقراطية  سورية  »قــوات  أن 
اتــفــاق مــع قـــوات املــعــارضــة فــي مــديــنــة مـــارع، 

أكد شباط،  املضادة«.  االتهامات واالتهامات 
 وقت 

َ
م أخيرًا، أنه »لم يبق

ّ
ظ

ُ
في لقاء حزبي ن

للحكومة للمهاترات وتراشق االتهامات، ألن 
الفترة الزمنية القصيرة املتبقية لانتخابات، 
 بـــمـــا يـــنـــفـــع املـــواطـــنـــن، 

ّ
ـــســـتـــغـــل

ُ
يـــتـــعـــّن أن ت

وبــمــا يضع حـــّدًا لــعــدد مــن املــشــاكــل وامللفات 
الــســاخــنــة، مثل قضية األســاتــذة املــتــدربــن«، 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــه »يـــجـــب أن تـــظـــل مـــشـــّددًا عــلــى أنــ

منسجمة إلى حن االنتخابات املقبلة«.
تأثير  إمكانية  طــرحــوا  مراقبن  أن  العلم  مــع 
ــــزب »الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي  ــيـــس حـ اتـــهـــامـــات رئـ
ــــى الـــحـــكـــومـــة فــي  ــل إلــ ــ لــــــأحــــــرار«، الـــــــذي دخــ
نسختها الثانية بناء على طلب من بنكيران، 
ــــال«، عــلــى  ــقــ ــ ــتــ ــ بـــعـــد انــــســــحــــاب حــــــزب »االســ
انــســجــام مــكــونــات الــحــكــومــة فـــي آخـــر أشــهــر 
واليــتــهــا الــحــالــيــة، مـــا قـــد يــدفــع إلـــى تشكيل 
ــديـــدة، حــتــى قبل  اصــطــفــافــات وتــحــالــفــات جـ

تنظيم االنتخابات التشريعية املقبلة.
فــي املــقــابــل، لــم يظهر أي رّد فعل رســمــي من 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، وال مـــن رئــيــس  حــــزب »الـ
ــران مــن  ــاشــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة، وهـــمـــا املـــعـــنـــيـــان املــ
اتـــهـــامـــات رئـــيـــس حــــزب »األحــــــــــرار«، غــيــر أن 

الـــروس، بما في ذلك  موسكو مع املسؤولن 
الرئيس فاديمير بوتن، حيث حضر امللف 

السوري كبند أساسي. 
واحتل موضوع إدخال املساعدات اإلنسانية 
إلـــى املــنــاطــق املــحــاصــرة ونــتــائــج مــحــادثــات 
جــنــيــف ومـــــشـــــاورات مــيــونــخ بـــن مــجــمــوعــة 
الــدعــم الــدولــيــة لــســوريــة مــحــور االجــتــمــاعــن 
املعلم ودي ميستورا  بــن  أمــس  عقدا  اللذين 
فـــــي دمـــــشـــــق، بـــحـــســـب مـــــا أكـــــــد األخـــــيـــــر فــي 

تصريحات صحافية. 
وأفــــاد دي مــيــســتــورا، فــي بــيــان أصــــدره بعد 
االجـــتـــمـــاع الــثــانــي فـــي دمـــشـــق، أن الــحــكــومــة 
الــســوريــة عــلــيــهــا الـــتـــزام يــتــمــثــل فـــي الــســمــاح 
ــدات  ــاعــ ــســ ــال املــ ــإيــــصــ لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة بــ
اإلنسانية إلى كل السورين، وإن هذا سيكون 
ــاء. وأضـــــاف دي  ــعــ مــحــل اخــتــبــار الـــيـــوم األربــ
ميستورا »الــدخــول إلــى هــذه املــنــاطــق سيتم 
ــقــــوافــــل، ومـــــن خـــــال تــنــســيــق فــــريــــق األمــــم  بــ
املتحدة بالباد. من واجب الحكومة السورية 
الوصول إلى كل شخص أينما كان والسماح 
اإلنسانية.  املــســاعــدات  بجلب  املتحدة  لأمم 

سنختبر هذا )اليوم( األربعاء«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــتـــقـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الــثــوار إليها من  قـــوات جيش  على أن تــدخــل 
ــتــــال، وتـــصـــبـــح تـــحـــت ســـيـــطـــرة جــيــش  دون قــ

الثوار لتجنيبها مصير تل رفعت«.
بهذا باتت سيطرة قوات املعارضة في القسم 
الــشــمــالــي مـــن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، تقتصر 
على مدينة إعزاز والقرى املحيطة بها، ومعبر 
باب السامة الحدودي مع تركيا، في منطقة 
تــزدحــم بــآالف الــنــازحــن يعانون مــن أوضــاع 
كــارثــيــة قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، مع 
 

ّ
الــحــدود في وجههم، في ظل استمرار إغــاق 
الخيم واملساعدات  عــدم وصــول ما يكفي من 
الــبــقــاء في  ملساعدتهم عــلــى مــواجــهــة ظـــروف 

العراء تحت أشجار الزيتون.
ودفـــعـــت قــــوات املـــعـــارضـــة شــمــال حــلــب، ثمن 
االســـتـــنـــزاف الــكــبــيــر الـــــذي تــعــرضــت لـــه منذ 
مطلع الشهر الــجــاري حــن بــدأ هــجــوم قــوات 
النظام واملليشيات الحليفة، التي تمكنت من 
فتح طريق إلى بلدتي نّبل والزهراء. بالتالي 
قطع كل طرق اإلمداد عن قوات املعارضة التي 
بقيت في القسم الشمالي من حلب، بعد أن تم 
فصلها بشكل كامل عن بقية قوات املعارضة 

في حلب وريفها الغربي.
الــجــار للمعارضة  الــحــلــيــف  تــركــيــا،  أن  يــبــدو 
ــرت لــلــوقــوف  ــطــ الــــســــوريــــة شـــمـــال حـــلـــب، اضــ

مصادر مطلعة من داخل الحزب »اإلسامي«، 
أكـــــــدت أن »بـــنـــكـــيـــران أصـــــــدر قــــــــرارًا داخـــلـــيـــا 
يقضي بعدم الرّد على تلك االتهامات، وبأنه 
الــنــاطــق الــرســمــي الــوحــيــد املـــخـــول للحديث 
ــرى رئــيــس  ــقـــاش«. مـــن جــهــتــه، يــ ــنـ ــذا الـ فـــي هــ
وتحليل  األمنية  للدراسات  املغاربي  »املــركــز 
أن  اسليمي،  املنار  الرحيم  عبد  السياسات«، 
»رئيس حزب األحرار، اختار بتصريحه الذي 
يهاجم فيه حزب العدالة والتنمية والحكومة، 
إحـــداث قطيعة مــع هــذا الــحــزب، قبل 8 أشهر 

من االنتخابات التشريعية املقبلة«.
ــٍث لــــ»الـــعـــربـــي  ــ ــديـ ــ ــــي حـ يـــتـــوقـــع اســـلـــيـــمـــي، فـ
الجديد«، أن »يؤثر املوقف الجديد ملزوار على 
االئتاف الحكومي، ليس إلى درجة انهياره، 

اإليــرانــي، محمد جــواد ظريف، خــال مؤتمر 
صحافي في البرملان األوروبي في بروكسل، 
أمس، ما سّماه »الدور املضّر للسعودية« في 
امللف السوري، معتبرًا أنه »ال يمكن ألشخاص 
من الخارج إماء نتيجة املفاوضات. سيقرر 
ــم حــــــول طـــاولـــة  ــ ــــن هـ ــذيـ ــ ــــون الـ ــــوريـ ــــسـ ذلــــــك الـ
ــم املــنــطــقــة،  ــات ولـــيـــس فــــي عــــواصــ ــاوضــ ــفــ املــ
خصوصا الرياض«. وتابع »لن يتمكنوا من 
اتخاذ قرار عن السورين«. كما اعتبر ظريف 
ــة مـــن دون   »الــــذيــــن يــنــشــطــون فـــي ســـوريـ

ّ
أن

إذن الــحــكــومــة الــســوريــة يــنــتــهــكــون الــقــانــون 
الدولي«. وفي سياق تجاهله مشاركة اآلالف 
من اإليرانين في القتال بسورية إلى جانب 
األفــغــان الــذيــن تــؤكــد الــتــقــاريــر الحقوقية أن 
قـــال ظــريــف »ليس  تــتــولــى تجنيدهم،  إيــــران 

مكتوفة األيدي أمام هذه التمدد الكبير للقوات 
املعارضة،  في  حلفائها  حساب  على  الكردية 
بــســبــب الــضــغــوطــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا مع 
مطالبة الواليات املتحدة لها بإيقاف قصفها 
املدفعي على مــواقــع الــقــوات الــكــرديــة، ودعــوة 
روســيــا مجلس األمـــن لــانــعــقــاد أمـــس للنظر 
فـــي مـــوضـــوع الــقــصــف املــدفــعــي الــتــركــي على 
املواقع التي تقدمت لها القوات الكردية شمال 

ولـــكـــن إلــــى درجـــــة إضـــعـــاف عــمــلــه وتــوســيــع 
الــفــجــوة بــن مــكــونــاتــه، وتــكــريــس الــحــذر بن 
األحزاب املشاركة فيه. كما قد تتأثر األغلبية 
االستراتيجية  القوانن  ومشاريع  البرملانية 
املـــعـــروضـــة، إذ ســيــتــحــول الـــفـــريـــق الــنــيــابــي 
لأحرار إلى املعارضة، رغم وجود وزرائه في 

الحكومة«.
يــعــتــبــر املــحــلــل أن »هـــــذا الــتــصــريــح لـــم يكن 
مــحــســوبــا ســيــاســيــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، لــكــون 
التجمع الوطني لأحرار بدا كأنه يحل محل 
حـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، ويــنــوب عــنــه في 
قيادة الصراع مع إساميي العدالة والتنمية، 
انتخابات  فــي  وقــع  بما  فــي سيناريو شبيه 

سنة 2011«.
 إن »الـــوضـــع الــيــوم 

ً
اســـتـــدرك أســلــيــمــي قـــائـــا

يـــبـــدو مــخــتــلــفــا، وقــــد نـــكـــون أمـــــام ســيــنــاريــو 
تعايش سياسي بعد انتخابات أكتوبر املقبل 
فــي حــكــومــة تــجــمــع حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
وحـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، يــكــون التجمع 
يغامر مرة  مـــادام  لــأحــرار خارجها  الوطني 
العدالة  مــع إساميي  الــصــراع  بقيادة  أخــرى 

والتنمية«.

إليـــران قــوات على األرض فــي ســوريــة. لدينا 
في  كما  ســوريــة  فــي  عسكريون  مستشارون 

مناطق أخرى بدعوة من الحكومة«.
أمــــا وزيــــر الـــدفـــاع اإليــــرانــــي فــكــان يــؤكــد من 
مــوســكــو بـــأن الــتــواجــد الــروســي فــي ســوريــة 
أدى إلى تغيير ميزان القوى في املنطقة، فيما 
الروسي سيرغي شويغو يشدد  كان نظيره 
ــران تــواجــهــان تحديات  على أن »روســيــا وإيـ
التصدي  لهما  يمكن  ال  مشتركة  وتهديدات 
ــدًا بـــيـــد«، بــحــســب الــتــصــريــحــات  لــهــا ســـوى يـ
التي نقلها موقع »روسيا اليوم«. في موازاة 
ذلك، حاولت روسيا التنصل من مسؤوليتها 
عـــن اســتــهــداف املــســتــشــفــيــات واملــــــدارس أول 
ــن أمـــــس فــــي حـــلـــب وإدلــــــــب، بـــعـــدمـــا أكــــدت  مــ
األمــــم املــتــحــدة أن الــقــصــف اســتــهــدف خمس 
مــؤســســات طــبــيــة »عــلــى األقــــل« ومــدرســتــن، 
ــال  . وقـ

ً
مــتــســبــبــا فـــي ســـقـــوط خــمــســن قـــتـــيـــا

بيسكوف  ديمتري  الكرملن  باسم  املتحدث 
ــرة جـــديـــدة نــنــفــي بــشــكــل قــاطــع مــثــل هــذه  »مــ
الذين يدلون بهذه  أن  االدعـــاءات، خصوصا 
إثباتها«.  من  أبــدًا  يتمكنون  ال  التصريحات 
وكـــانـــت فــرنــســا وتـــركـــيـــا قـــد دانـــتـــا الــقــصــف 

ووصفتاه بـ »جريمة حرب«.

حلب. في كل األحــوال تمكنت القوات الكردية 
مـــن تــحــطــيــم جــمــيــع الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي 
وضعتها تركيا، وسيطرت فعليا على معظم 
مــنــاطــق ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، وذلـــك بــعــد أقــل 
الكردية  القوات  من ثاثة أشهر على سيطرة 
الــواقــع على نهر  وحلفائها على ســد تشرين 
الــفــرات، وبــالــتــالــي عــبــورهــا نهر الــفــرات نحو 
بالتصريحات  مكترثة  غــيــر  الــغــربــيــة  الــضــفــة 

الــصــادرة عن املسؤولن األتــراك باعتبار ذلك 
خطا أحمر لن تقبل به تركيا.

الشعب«  لقوات »حماية  الكبير  التمدد  يعني 
ــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي »قــــــــــوات ســــوريــــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
الديمقراطية« سيطرة هذه القوات على كامل 
السورية  للحدود  املقابلة  الــســوريــة،  املناطق 
التركية، من ريف الحسكة شرقا حتى منطقة 
عفرين، في أقصى شمال غرب حلب، بمسافة 
أمـــر كـــان يبدو  تــزيــد عــلــى 700 كيلومتر. هــو 
بــه، لكنه أصــبــح قريبا من  لــن تقبل  أن تركيا 
ــزاز ومــعــبــر بــاب  ــ الــتــحــقــق مـــع بــقــاء مــديــنــة إعـ
السامة فقط بيد املعارضة، واملناطق املمتدة 
بن مدينة جرابلس وبلدة الراعي، شمال شرق 

حلب بيد تنظيم الدولة اإلسامية »داعش«.
ــــاس، يــبــدو أنـــه مــن املــتــوقــع أن  عــلــى هـــذا األسـ
تكون وجهة القوات الكردية وحلفائها التالية 
هـــي مــهــاجــمــة مــنــاطــق »داعـــــش« بــريــف حلب 
ــود الــتــنــظــيــم في  ــ الـــشـــرقـــي لــلــقــضــاء عــلــى وجـ
املنطقة بإسناد من الطيران الروسي أو طيران 
الــقــوات  لتكون  كليهما،  أو  الــدولــي  التحالف 
 بوصل 

ً
الكردية املستفيد األكبر وتنجح فعا

مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي مــنــطــقــة عـــن الــعــرب 
ــرقـــي بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا  بـــريـــف حـــلـــب الـــشـ

الجديدة بريف حلب الشمالي.
من جهتها، أفــادت مصادر محلية في مدينة 
الكردية  الشعب«  »وحـــدات حماية  بــأن  حلب، 
ومــجــمــوعــات أخـــرى تتحالف مــعــهــا، حــاولــت 
اقتحام حيي الهلك وبستان الباشا، الواقعن 
ــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه املـــعـــارضـــة  ــ ــ فــــي الــــجــــزء الـ
السورية من مدينة حلب، فيما سيطرت قوات 
الــنــظــام صــبــاح أمـــس، عــلــى املــحــطــة الــحــراريــة 
الشرقي،  بريف حلب  السفيرة  الواقعة شمال 
بعد انسحاب مسلحي »داعش« منها. وذكرت 
الجديد«،  لـ»العربي  في حلب  مصادر محلية 
أن »االشــتــبــاكــات تــزامــنــت مــع غــــارات روســيــة 
استهدفت فصائل املعارضة التي تمكنت من 
الهلك  املهاجمة لحيي  الــقــوات  مــن  عـــدٍد  أســر 
ــعـــن شـــمـــال شــرقــي  ــواقـ ــا« الـ ــاشـ ــبـ وبـــســـتـــان الـ
النظام  قـــوات  ذلـــك، تقدمت  إلــى  مدينة حــلــب. 
السوري بريف حلب الشرقي اليوم، وأحكمت 
سيطرتها على املحطة الحرارية، الواقعة على 
طــريــق حــلــب ـ الـــرقـــة، شــمــالــي بــلــدة الــســفــيــرة 
بنحو عشرة كيلومترات، وذلك بعد انسحاب 

مسلحي »داعش« منها.
ــان إن  وقــــال املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــسـ
»قـــــوات الــنــظــام واملــســلــحــن املـــوالـــن لــهــا من 
جنسيات ســوريــة وعــربــيــة وآســيــويــة مدعمة 
واملروحية  الحربية  للطائرات  مكثف  بقصف 
ــة، تــمــكــنــت مـــن اســتــعــادة  ــيـ الـــســـوريـــة والـــروسـ
الحرارية، بعد توقفها  السيطرة على املحطة 
مــنــذ نــحــو عـــامـــن عـــن الــعــمــل، عــقــب ســيــطــرة 

التنظيم على املحطة الحرارية«.

إسطنبول ـ باسم دباغ

تـــقـــرع أنـــقـــرة طـــبـــول الـــحـــرب في 
»العمال  سورية، لكن ضد حــزب 
السوري  وجناحه  الكردستاني« 
»االتحاد الديمقراطي«، في ما بدا توسيعا 
األراضــي  األم« نحو  »الحزب  للمعركة ضد 
 الــجــيــش 

ّ
ـــن أن ـــم مـ ـــرغـ ـــة. وعـــلـــى الـ ــوريـ ــســ الــ

الـــتـــركـــي اســـتـــعـــاد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــظــم 
»الكردستاني«  التي سيطر عليها  املناطق 
وأعــلــن فــيــهــا اإلدارة الــذاتــيــة داخــــل تــركــيــا، 
جـــّدد حــظــر الــتــجــوال فــي عـــدد مــن املناطق 
ــبــــاد، تــمــهــيــدًا لــضــرب  الـــجـــديـــدة شـــرقـــي الــ
عناصر »الكردستاني« فيها. ويتزامن ذلك، 
ــذي تلقاه  مـــع الـــضـــرب املــدفــعــي الــعــنــيــف الــ
ــاء مــحــاولــتــه  ــنـ ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« أثـ ــحــ »االتــ
الــتــقــدم شــمــال حــلــب بتغطية مــن الــطــيــران 
الروسي. وأعلن والي والية شرناق )شرقي 
الباد( حظر التجوال في كل من مدينة إيدل 
وقرية ديرسيك، تزامنا مع سحب املعلمن 
عسكرية  عملية  لــشــن  تمهيدًا  املــديــنــة،  مــن 
هناك. بينما واصل الجيش التركي توجيه 
الديمقراطي«،  »االتــحــاد  قصف عنيف ضد 
من دون جدوى، إذ استمر األخير بالتقدم، 
وسيطر، أمــس األول اإلثــنــن، على بلدة تل 
رفــعــت وعـــدد مــن الــقــرى والــبــلــدات األخـــرى 

املحيطة بها.

هاجس الفتنة
ــداد الـــنـــفـــســـي« فــي  ــعــ ــتــ ــــورة »االســ ــبـــدو صــ تـ
تــركــيــا لــدعــم عملية عــســكــريــة فــي ســوريــة، 
لــنــاحــيــة مـــوقـــف األحــــــــزاب والــــــــرأي الـــعـــام، 
 
ّ
مــتــشــابــكــة. حــزبــيــا، يــعــرف حــكــام أنـــقـــرة أن
أي حــزب غير كــردي لــن يتجرأ على اتخاذ 
موقف معاٍد لعملية تركية في تركيا، على 
 مــزاج الــرأي العام التركي غير 

ّ
الرغم من أن

محسوم. ويعود ذلك، إلى مجموعة أسباب 
الرئيسي  تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة عــنــوانــهــا 
ما 

ّ
 الــرأي العام التركي »محلي جدًا« وقل

ّ
أن

بــقــضــايــا مـــا وراء حـــــدوده. ويخشى  يــهــتــم 
تــاريــخــيــا، مــن فــوبــيــا الـــتـــورط فــي الــحــروب 
 
ً
مـــنـــذ كـــــــوارث الــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة، فــضــا
عـــن هــاجــس حــقــيــقــي يــنــتــابــه إزاء الــدخــول 
ــراع قـــد يــنــعــكــس داخــلــيــا، نــظــرًا إلــى  فـــي صــ
ــن« 

َ
ــيــت

ّ
يــتــألــف مــن »أقــل الــتــركــي   املجتمع 

ّ
أن

العملية 
التركية

حماسة وعقبات داخلية أمام 
الخيار العسكري في سورية

مزوار يهاجم 
رئيس الحكومة وحزبه 

بشكل عنيف

دي ميستورا: من واجب 
الحكومة السماح 
بإيصال المساعدات
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سياسة

االئتالف الحكومي المغربي يهتزّ قبل انتخابات أكتوبر

مشاورات روسية إيرانية... واختبار المساعدات يبدأ اليوم القوات الكردية ُتسقط ريف حلب بفضل موسكو 

ــقــــوى األوروبـــــيـــــة كــبــريــطــانــيــا  اعــــتــــراض الــ
الغزو من خافات عميقة  وفرنسا وما تا 

داخل حلف األطلسي.

انقسام المعارضة 
ــد زعــــيــــم حــــزب  ــ ــ ــان مــــتــــوقــــعــــا، وجـ ــ ــ وكــــمــــا كـ
متطرف(،  قومي  )يميني  القومية  الحركية 
لـــ«االتــحــاد  األخــيــر  بالتقدم  دولـــت بهجلي، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« فـــي حــلــب وســيــلــة لــتــوجــيــه 
انتقادات شديدة لسياسة الحكومة التركية 
تعاملها  انتقد  كما  والــداخــلــيــة.  الخارجية 
مـــع »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« خــــال عملية 
ــرارًا لــســيــاســة  ــمــ ــتــ ــا بـــــدا اســ ــي مــ ــــام، فــ ــــسـ الـ
»الحركة  التي ينتهجها  القومية  املــزاودات 

القومية« ضد »العدالة والتنمية«.
ــيـــة عــلــى  ــتـــركـ ــة الـ ــكـــومـ  بــهــجــلــي الـــحـ

ّ
وحـــــــث

ــنـــاع عـــن املــشــاركــة  ــتـ عــــدم إعــــــادة خــطــأ االمـ
فــي غـــزو الـــعـــراق، ملــنــع »الــكــردســتــانــي« من 
نــقــل مــركــزه مــن جــبــال قــنــديــل إلـــى ســوريــة. 
ــد واشــنــطــن  ــدًا ضـ ــديـ ــه هــجــومــا شـ كــمــا وجــ
متهما  الكردستاني«،  »العمال  من  ملوقفها 
ــاون مـــــع مــــوســــكــــو إلنــــشــــاء  ــعــ ــتــ ــالــ إيـــــاهـــــا بــ
ــا حــكــومــة »الــعــدالــة  ــ ــتـــان. ودعـ ــة كـــردسـ ــ دولـ
، إن 

ً
والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـــــى عـــــدم الـــــتـــــردد، قــــائــــا

»العمال الكردستاني واالتحاد الديمقراطي 
متساوون. 

وكـــان رئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد داود أوغــلــو 
يـــرســـل الــتــحــيــات إلــــى مــديــنــة عـــن الـــعـــرب، 
سابقا، وكانت أساسا لاتحاد الديمقراطي. 
الفتنة  يخلقوا  أن  اإلرهابيون  يحاول  اآلن، 
بــن خــط أعــــزاز وجــرابــلــس، بــهــدف توحيد 
كــانــتــونــاتــهــم«. وأضــــاف »يـــا أمــيــركــا، عليك 
تلتزمي بما قلت. سنقوم  لــم  بأنك  تــري  أن 
بفعل كل ما يستوجب الحفاظ على الوجود 
القومي التركي، حكومة العدالة والتنمية ال 
مــوّحــدة بوجه  التركية  األمــة   

ّ
إن تخافوهم، 

كل األعداء«.
مــن جــانــبــه، بـــدا حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
)أكــبــر أحـــزاب املــعــارضــة( ممزقا بــن رأَيــن. 
وبــيــنــمــا أكـــد زعــيــمــه كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، 
يــوم األحـــد، أن الــحــزب ضــد أي قـــرار يدخل 
تركيا في الحرب، أبدى أحد صقور الجناح 
دينيز  السابق  زعيمه  الــحــزب،  فــي  القومي 
التركية  املدفعية  لضربات  تأييده  بايكال 
»االتحاد الديمقراطي«. وردًا على  املوجهة لـ

سورية،  شرقي  شمال  الحسكة  محافظة  في  محلية  مصادر  ذكرت 
أمس الثالثاء، أن »عدد ضحايا الغارة التي استهدفت مخبزًا في مدينة 
الشدادي بريف المحافظة الجنوبي، ارتفع إلى 28 قتيًال وعدد كبير من 
الجرحى«. أكد الناشط اإلعالمي أبو كنان الحسكاوي لـ«العربي الجديد« 
تنظيم  ضد  الدولي  التحالف  لطائرات  أنه  ويُرجح  الجوي  »القصف  أن 
مدنيًا   28 لمقتل  أدى  ما  الشدادي،  مدينة  مخبز  استهدف  داعــش، 

بينهم عمال المخبز الوحيد في المدينة«.

عناصر  إن  الثالثاء،  أمس  أوغلو،  داود  أحمد  التركي  الوزراء  رئيس  قال 
موسكو  مخططات  لتنفيذ  مرتزقة  أصبحوا  الديمقراطي«  »االتحاد 
اإلقليمية، خصوصًا بعد توتر العالقات بين تركيا وروسيا، وبات إلحاق 
الضرر بتركيا من أولوياتهم. ووّجه داود أوغلو، في كلمة ألقاها أمام 
الكتلة البرلمانية لحزب »العدالة والتنمية«، في أنقرة، الدعوة للجميع 
األكراد  دولة  هي  التركية  فالجمهورية  األكراد،  استغالل  عن  »لالبتعاد 

أيضًا والحامية لهم«.

»مرتزقة« لروسيا

مجزرة في الشدادي 

تقرير

متابعة الحدث

حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
حول الخطأ التركي بعدم املشاركة في غزو 
العراق وتسليمه إليران، قال كلجدار أوغلو، 
»كــــمــــا عـــــــارض الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري غـــزو 
الــعــراق، سيبقى ضد أي قــرار يدخل تركيا 

في حرب«.
أن  مــؤكــدًا  املدفعية،  الــضــربــات  بايكل  وأّيـــد 
تركيا لها الحق بالتدخل إلبقاء خط أعزاز 
للتسلل  »هــنــاك خطة   

ً
قــائــا حلب مفتوحا، 

نحو حلب من الجنوب. حلب مدينة سنية، 
هذا ما يقوله التاريخ، وكان لها بصمة في 

الحضارة اإلسامية، و
بــحــمــايــة الـــروســـي يــتــم الــعــمــل عــلــى تسليم 
األسد  وقــوات  الشيعية  للمليشيات  املدينة 
والـــقـــوى الــنــصــيــريــة«. وأضــــــاف، »مــــن اآلن 
النتائج فقط موجة من  وصــاعــدًا لن تكون 
الــاجــئــن، بــل مــجــزرة. نحن نعيش عملية 
تغيير هوية تاريخية، وال أرى الحديث عن 
ــرورة عـــدم الــتــدخــل صــحــيــحــا، وال يحق  ضــ

ألميركا أن تدير ظهرها لذلك«.
في غضون ذلك، بدا كأن الضرب العسكري 
التركي غير مجد في إيقاف تقدم »االتحاد« 
ــلــــب، إذ ســـيـــطـــر األخـــــيـــــر، يـــوم  ــاتــــجــــاه حــ بــ
ــعـــت وعــــــدد مــن  ــدة تــــل رفـ ــلـ االثــــنــــن، عـــلـــى بـ
الحديث عن ضرورة  ليبدأ  املحيطة،  القرى 
بالتعاون  ولــكــن  الــبــري  العسكري  الــتــدخــل 
مــع »الــحــلــفــاء الــدولــيــن«. األمـــر الـــذي يبدو 
التردد  اآلن بعيدًا، خصوصا في ظل  حتى 

األميركي األوروبي الواضح.

التركية األخرى، أكثر قربا لدعم هذا التدخل 
لــحــمــايــة حـــلـــب، فــــي ظــــــروف تــشــبــه كــثــيــرًا 
الــتــدخــل الــتــركــي فــي قــبــرص 1974 لحماية 
ــاء ذلـــك، بــأمــر حكومة  األقــلــيــة الــتــركــيــة. وجـ

 
ً
ــيـــن، مــمــثــا ــقـــومـ تـــحـــالـــف اإلســـامـــيـــن والـ
بـــحـــزب »الـــســـامـــة الــقــومــيــة« بــقــيــادة نجم 
الدين أربكان، وحزب »الشعب الجمهوري« 
بـــقـــيـــادة بــولــنــت أجــــاويــــد، عــلــى الـــرغـــم من 

ــال  ــم ــع ــر »ال ــاص ــن ــد ع ــ ــرف أح ــتـ اعـ
شرطيين  قتل  الــذي  الكردستاني« 
آب  ــس/  ــط ــس أغ  28 فـــي  تــركــيــيــن 
أورفــة  شانلي  ــة  والي في  الماضي، 
أنـــه تلقى  تــركــيــا،  جــنــوب شــرقــي 
تــدريــبــات لــمــدة ثــالثــة أشــهــر على 
ــيــات االغـــتـــيـــال فـــي مــديــنــة  عــمــل
الحسكة  بمحافظة  القامشلي، 
سيطرة  تحت  الــواقــعــة  الــســوريــة، 
مقاتلي »االتحاد الديمقراطي«. كما 
اعترف، بحسب وكالة »األناضول«، أنه 
جاء إلى قضاء سوروج وقام بجولة 
استكشافية لتنفيذ عملية ثانية، قبل 

أن تلقي قوات األمن القبض عليه.

اتهام عابر 
للحدود

من الغارات 
الروسية على 
حلب )مأمون 
أبو عمر/ 
األناضول(

كبيرتن جدًا، األكراد والعلويون )يشكلون 
مــجــمــوعــن حــــوالــــي 20 مــلــيــونــا مــــن أصـــل 
78 مليون تــركــي(. وجـــزء كبير مــن األكـــراد 
ــال، يــعــارضــون  والـــعـــلـــويـــن، بــطــبــيــعــة الــــحــ
أكانت  ســوريــة،  فــي  تركية  عسكرية  عملية 
موجهة ضد املقاتلن األكراد أو ضد النظام 

السوري، وذلك ألسباب إثنية مذهبية.
القانون يدعم

دســـتـــوريـــا، لــيــس هــنــاك عــقــبــة أمــــام عملية 
 لــدى 

ّ
عــســكــريــة تــركــيــة فـــي ســـوريـــة، بــمــا أن

الحكومة تفويضا من البرملان يتم تجديده 
ســنــويــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات خــــارج الـــحـــدود، 
الــعــراق فــي قصف  واملــقــصــود منه ضمنيا، 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وال مــانــع مـــن أن 
التفويض،  تصبح ســوريــة هــي وجهة هــذا 
بما أنه ال ُيحّدد الدولة املقصودة في النص 

القانوني.
 ال أحد في الداخل التركي، 

ّ
وعلى الرغم من أن

بــاســتــثــنــاء حـــزب »الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« 
الكردستاني(،  للعمال  السياسي  )الجناح 
يستطيع االعتراض على أي عملية عسكرية 
ضــد »الــكــردســتــانــي«، بــدت جميع األحـــزاب 

باتت قوات »حماية 
الشعب« الكردية على 
مشارف اإلطباق على 

ريف حلب الشمالي، بفعل 
تمّددها وسيطرتها على 

مدينة تل رفعت، وقرى 
مجاورة، وسط غطاٍء 

جوي روسي كثيف
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وائل قنديل

ذات يوم، أو ذات حلم، أو يمكنك القول 
ذات وهم، قلت إن الحكم بالحبس 

املشدد 15 عاما والسجن املؤبد على 
قتلة الشاب السكندري سيد بالل، 
يمثل واحدا من تجليات ثورة 25 
يناير، تماما كما جاء الحكم على 

قتلة شهيد اإلسكندرية اآلخر خالد 
سعيد. باألمس، وبعد 45 شهرا من 
حكم اإلدانة، جاءت اللحظة الحتمية 
لتبرئة ضابط أمن الدولة الذي عذب 

سيد بالل، حتى املوت. غير أن األكثر 
إثارة في دراما االستبداد املصرية، 
أن يكون اسم رئيس املباحث، وقت 
استشهاد سيد بالل، السكندري، 

حاضرا في واقعة مقتل جوليو 
ريجيني اإليطالي، لتتحول قصة 

األخير إلى نسخة إيطالية من مأساة 
خالد سعيد، وسيد بالل، من دون 

اختالف كبير في التفاصيل. دعني 
أذكرك أوال بسيد بالل، الشاب 
السلفي الذي كان أحد ضحايا 

التفجير اإلرهابي بكنيسة القديسني 
في اإلسكندرية، قبل ثورة يناير 

2011 بأسابيع، لكنه سقط سهوا، 
ولم يكن له نصيب من الدموع التي 

تسح على خد »الوطن« الحقيقية 
منها والصناعية، ولم يصبه الحظ في 

شمعة واحدة من تلك التي توقدها 
»القوى الوطنية« وبوتيكات االستنارة 

واملواطنة على الضحايا. 
حزنت مصر كلها على ضحايا 

االنفجار، لكنها تناست سيد 
بالل، الذي مات أثناء التحقيق 

معه ومحاولة استنطاقه بالقوة 
للحصول على معلومات بشأن 

جريمة الكنيسة، وكأن إلصاق كلمة 
»سلفي« باسمه يكفي مبررا لكي 

يموت أثناء تعذيبه. حتى »بارونات 
السلفية« باإلسكندرية في ذلك الوقت، 
برهامي وشركاه، والذين تطوروا إلى 

»حزب النور«، لم يطالبوا بحقه، ولم 
يخرجوا في تظاهرات صاخبة تطلب 

القصاص من القتلة، بل إن ياسر 
برهامي، الرجل األول في الدعوة 

السلفية، حينذاك، منع الشباب من 
التظاهر من أجل زميلهم الشهيد.

كشفت األيام فيما بعد أن العالقة بني 
سلفيي برهامي والشحات، وامتدادها 

السياسي، ممثال في »حزب النور« 
كانوا بالنسبة لوزارة الداخلية، بمثابة 

سالح الشؤون املعنوية بالنسبة 
للمجلس العسكري، يلعبون األدوار 

ذاتها في هدم املعاني وعبادة 
املباني، مع فارق بسيط، وهو أن 

قيادات »السلفية النظامية« املصنعة 
بمعرفة النظام، يوظفون النصوص 

الدينية للسيطرة على وعي الجمهور 
البسيط، فيما تشتغل »الشؤون 

املعنوية« على تسييد مفاهيم 
ونصوص وتعريفات فاسدة للوطنية. 

لقد كان من املمكن أن تدفن مأساة 
مقتل خالد سعيد، وتوارى جريمة 

مصرع سيد بالل مع جثتيهما لوال 
أن ثورة من أجل الكرامة اإلنسانية 
قامت فى 25 يناير 2011، أي بعد 

أسبوعني فقط من رحيل سيد بالل، 
وشهور على استشهاد خالد سعيد. 
أعادت  ثورة يناير جريمة قتل سيد 
بالل على أيدي زبانية التعذيب إلى 

صدارة املشهد، بعد أن كان قد 
أصبح »ابن البطة السوداء« فتنظر 

املحكمة في القضية، ويصدر الحكم 
في يونيو/حزيران 2012، قبل أيام 

من تسلم الرئيس محمد مرسي 
السلطة، بالسجن املشدد 15 عاما 

على ضابط الشرطة الذي عذبه 
وقتله. واآلن وفي ظل حرب اجتثاث 

ثورة يناير، يصبح طبيعيا أن يمحو 
قضاء الثورة املضادة كل األحكام 

التي أنصفت »يناير« وثوارها، 
لتكون، مثال، ذكرى استشهاد خالد 
سعيد، أيقونة الثورة، هي اليوم الذي 

يقف فيه محامي حبيب العادلي، 
وزير داخلية مبارك، بقاعة املحكمة 
طالبا رد االعتبار، ومطالبًا الشعب 
املصري باالعتذار له، عما لحق به 
من أضرار نتيجة الثورة »املؤامرة 

الكونية املاسونية اإلمبريالية 
الصهيونية العاملية«. ما معنى أن 
تقرأ اسم ضابط أمن الدولة خالد 

شلبي كرئيس مباحث لإلسكندرية، 
حني قتل سيد بالل، ومن قبله خالد 

سعيد، ثم تجده أمامك كرئيس 
لإلدارة العامة ملباحث الجيزة، حني 

قتل »جوليو ريجيني«؟
أترك لك اإلجابة.

خالد سعيد 
وسيد بالل: 

النسخة اإليطالية

مرور 
الكرام

يتخّوف األتراك من عودة االنفجارات والفتنة )إلياز أكنجين/فرانس برس(



لن يكون ممكنًا حسم مصير حكومة الوفاق 
بعدما  املقبل،  األسبوع  قبل  الليبية  الوطني 
ــتـــراضـــات الــتــي أعــقــبــت اإلعــــان  فــرضــت االعـ
عـــن الــتــشــكــيــلــة الــثــانــيــة املــصــغــرة لــيــل األحـــد 
ــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  - اإلثــــنــــن، عـــلـــى رئـ
الليبي، رئيس الحكومة املكلف، فائز السراج، 
الـــطـــلـــب مــــن بــــرملــــان طـــبـــرق تـــأجـــيـــل جــلــســتــه 
الثاثاء  أمــس  مــن  عليها  للتصويت  املــقــررة 
ــــذي بــدأ  إلــــى األســـبـــوع املــقــبــل، فـــي الـــوقـــت الـ
فــيــه ســلــســلــة مــــشــــاورات مـــع الـــقـــوى الليبية 
لضمان تمرير حكومته، وهو ما قــاده أمس 
إلــى الــقــاهــرة. ولــزيــارة القاهرة رمــزيــة كبيرة 
لكون القيادة املصرية تعتبر، باإلضافة إلى 
للمعترض  األقـــوى  الحليف  اإلمـــــارات،  دولـــة 
الــرئــيــســي عــلــى حــكــومــة الـــســـراج؛ أي الــلــواء 
ــة  ــاريـ ــبـ ــــع إخـ ــــواقـ ــر. وأفــــــــــادت مـ ــتـ ــفـ خـــلـــيـــفـــة حـ
لــيــبــيــة بـــأن الـــســـراج طــلــب الــتــأجــيــل بــذريــعــة 
أن مــشــاكــل لــوجــســتــيــة كــانــت تــمــنــع وصـــول 
ــيــــس وأعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي إلـــى  رئــ
الثاثاء، ونظرًا النعقاد مجلس  طبرق أمس 
الـــنـــواب يــومــي اإلثـــنـــن والـــثـــاثـــاء فــقــط فقد 
املقبل. وبحسب  إلى األسبوع  التأجيل  طلب 
املـــصـــدر، والــــذي نــقــلــت املـــواقـــع تــصــريــحــاتــه، 
الـــنـــواب عــقــد جلسة  فـــإنـــه »إذا قــــرر مــجــلــس 
)اليوم( األربعاء أو الخميس يمكن لألعضاء 
حـــضـــور الـــجـــلـــســـة«. وبـــالـــفـــعـــل، طــلــب بــرملــان 
طبرق من السراج الحضور إلى طبرق السبت 
التصويت  يجري  أن  على  ملناقشة حكومته، 
أيـــام، أي  ذلــك بثاثة  الثقة بعد  على منحها 
السراج يتجه  أن  املقبل. ويبدو  الثاثاء  يوم 
الــذي يفصل عن املوعد  إلــى استغال الوقت 
الجديد الجتماع برملان طبرق ملحاولة تأمن 
الوزارية  تشكيلته  لتمرير  الكافية  األصــوات 
في ظل االعتراضات الواسعة على الحكومة.

الليبي،  الجوار  ذلــك، تراقب دول  في غضون 
وتـــــحـــــديـــــدًا تـــــونـــــس واملـــــــغـــــــرب والـــــجـــــزائـــــر، 
املصير الـــذي ســتــؤول إلــيــه حكومة الــســراج، 

وخصوصًا فــي ظــل تــزايــد مــؤشــرات التدخل 
الــعــســكــري الــغــربــي املــحــتــمــل فــي لــيــبــيــا، بما 
فـــي ذلــــك مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جورنال« عن مسؤولن في اإلدارة األميركية 
عن أن واشنطن تخطط لبناء قاعدة عسكرية 
لطائرات من دون طيار على الحدود مع ليبيا 
مـــن أجـــل الــحــد مـــن انــتــشــار تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلســامــيــة« )داعــــش( فــي الــبــلــدان املغاربية. 
إحدى  واشنطن  تستخدم  للصحيفة،  ووفقًا 
الـــقـــواعـــد الـــواقـــعـــة عــلــى الــــحــــدود بـــن ليبيا 
ــوار، وتــعــمــل حــالــيــًا على  ــجــ الــ ــدى دول  ــ وإحــ
في  التنظيم  أنشطة  عــن  أدق  صـــورة  تكوين 

ليبيا. 
وفيما رحب املغرب بتشكيل حكومة السراج 
»الخطوة املشجعة« في مسار  واصفًا األمر بـ
ــاق الــســيــاســي الليبي  ــفـ تــنــفــيــذ وتــفــعــيــل االتـ
ــــذي تـــم تــوقــيــعــه فـــي 17 ديــســمــبــر/كــانــون  الـ
األول املاضي في مدينة الصخيرات املغربية، 
جدد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد 
الغنوشي، التأكيد أن باده تعارض أي تدخل 

أن »األزمــات  عسكري في ليبيا، مشددًا على 
ال تــعــالــج بــالــحــرب بــل بــالــحــلــول السياسية 
والسلمية«. وأعرب الغنوشي في تصريحات 
لوكالة »األنــاضــول« عــن أمله فــي »أن يجمع 
الليبيون أمرهم على الحل السلمي، ويقبلوا 
الــحــل السلمي  الــوطــنــي، ألن  الــوفــاق  حكومة 
وإن كان ناقصًا فهو أفضل من الحرب«، على 

حد قوله.
من جهتها، حذرت »الرابطة الجزائرية للدفاع 
ــــس، مـــن تــداعــيــات  عـــن حـــقـــوق اإلنــــســــان«، أمـ
الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي لــيــبــيــا، وخــصــوصــًا 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــلــيــبــيــن إلـــى  لــجــهــة تـــدفـــق عـ
الجزائر، فيما كان الفتًا إعانها، بحسب ما 
أنها تتوقع بدء  أوردت وكــالــة »األنــاضــول«، 
التدخل »خال شهري مارس/آذار أو أبريل/
نيسان املقبلن، ألن هذا املخطط بلغ أشواطًا 
الكواليس األوروبــيــة«، على حد  متقدمة في 

قولها.
)العربي الجديد، األناضول(

بريطانيا وفرنسا. يبدو هذا املشهد وكأنه 
ليبيا  فقد عرفت  التاريخ؛  يعيده  سيناريو 
والفرنسي،  والبريطاني  اإليطالي  الوجود 

واألميركي في الوقت نفسه.

■ ولكن هناك مشاريع مختلفة في ليبيا؟
الـــيـــوم نــــرى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
تقريبًا  ولديهما  واحــد  فــي صــف  وإيطاليا 
مشروع متجانس. أما مشروع فرنسا فهو 
مستقل بحّد ذاته. وكذلك مشروع بريطانيا. 
هذه  عــن  غيابها  فــرغــم  ألملــانــيــا،  وبالنسبة 
الشراكة العتبارات تتعلق بدستورها، الذي 
ال يسمح لها بالدخول في حرب، لكن لديها 
مــصــالــح فـــي الـــغـــاز والــنــفــط، خــصــوصــًا اذا 
املــورديــن للنفط، وهي  علمنا أنها مــن أهــم 
سيدة أوروبا وال يمكنها أن تبقى في موقع 

املتفرج على ما يحصل.

■ متى تتوقعون الضربات العسكرية الجوية في 
ليبيا، وهل ستكون مشتركة؟

ــلــــســــي فــي  ــمــــال األطــ ــدخــــل حـــلـــف شــ ــــن تــ حـ
الثورة الليبية في العام 2011 وقضى على 
نظام معمر القذافي، لم يكمل املهمة بشكل 
متعمد. ولو تتبعنا ما حدث آنــذاك لفهمنا 
ســيــتــم  إذ  اآلن،  يـــحـــدث  ــذي  ــ الــ الـــســـيـــنـــاريـــو 
فقد  تنته.  ولــم  بــدأت  التي  املهمة  استكمال 
انتقال  الــحــدود مفتوحة، مــا سهل  تــرك  تــم 
ــلـــى مـــــــرآى قـــــــوات عــســكــريــة  ــيـــــن عـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
مــتــعــددة. هــنــاك قــــوات فــرنــســيــة فــي جنوب 
ليبيا في قاعدة الواد، وفي النيجر، ولكنها 
سيناريو  أنــه  اعتقد  وبالتالي،  تتحرك.  لــم 
للتواجد على األرض  الــبــدايــة  مــرســوم منذ 
فــي ليبيا  الــقــوى األجــنــبــيــة  تــدخــل  الليبية. 
واقع وجزء من مخطط استراتيجي، وليس 

عملية عبثية. 
ومـــا نــخــشــاه هـــو الــتــداعــيــات الــتــي تــطــاول 
ــر الـــتـــي  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــّدمـ ــ ــقـ ــ ــقــــة، وفـــــــي املـ ــنــــطــ املــ
ســتــصــبــح خـــزانـــًا لــلــعــنــف. وإذا تـــم احــتــال 
ليبيا عــلــى غـــرار مــا حـــدث فــي الـــعـــراق قبل 
سنوات، ستصبح الجزائر ماذًا للمقاتلن، 
وستعود ذكريات »العشرية السوداء«، وهو 
ما يعطي القوى االستعمارية ذريعة العودة 

إلى املنطقة.

للغرب، فما هي أســرار  ليبيا مغرية جــدًا  ■ تبدو 
الثروة الليبية؟

الـــغـــرب يــعــرف مــكــونــات الــــثــــروات الــلــيــبــيــة، 
ــر مــــن الــلــيــبــيــن أنـــفـــســـهـــم. خـــال  ــثـ ــا أكـ ــمـ ربـ
فـــتـــرة االســـتـــعـــمـــار اإليـــطـــالـــي، أو الــتــواجــد 
الــثــروات،  راهــنــوا على  ليبيا،  فــي  األميركي 
وعلى التركيبة القبلية الهشة، والتي يمكن 
لـــلـــغـــرب اســـتـــخـــدامـــهـــا. هــــم يـــعـــرفـــون جــيــدًا 
الــكــعــكــة الــلــيــبــيــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى خـــزان 
مائي ضخم جــدًا، إذ إن أكبر بحيرة مائية 
ليبيا، وهي  فــي  تقع  أفريقيا  فــي  مــوجــودة 
قادرة على تلبية معدل استهاك كبير يمتد 

إلى ألف عام. 
ــي لــيــبــيــا الــنــفــط والــــغــــاز، والــنــفــط  يـــوجـــد فـ
الـــصـــخـــري، املـــعـــادن والـــحـــديـــد، واألملــنــيــوم 
والذهب، وعدد من الثروات التي لم تستغل. 
الحديد  مــعــدن  يــتــواجــد  املــثــال،  على سبيل 
ويمتد  ليبيا،  جنوبي  الشاطئ  منطقة  فــي 
على مساحة 150 كيلومترا، وهو من أفضل 
األملنيوم  العالم. ويوجد معدن  في  األنـــواع 

في الجنوب.

■ ماذا عن البوارج الحربية اإليطالية قبالة السواحل 
الليبية وما هي املصالح اإليطالية في ليبيا؟

هــنــاك عــدة تــبــريــرات للوجود اإليــطــالــي في 

تهديدات  ثــم  ليبيا،  مــن  قربها  أواًل،  ليبيا. 
ــاب  ــ الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة وانـــتـــقـــال اإلرهـ
االعتقاد  فهي  الخفية  األســبــاب  أمــا  الــيــهــا. 
لها، وبالتالي هم  ليبيا ملك  بــأن  اإليطالي 
التاريخي.  للتقارب  نظرًا  بثرواتها،  األحــق 
كما أن الفكرة االستعمارية املسيطرة تكمن 
في أن ليبيا تمثل الشاطئ الرابع إليطاليا؛ 
ــيـــن بـــأنـــهـــم  ــبـ ــيـ ــلـ ــــون الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــف اإليـ ــــصـ ويـ

»إيطاليون مسلمون«. 

ــع حــكــومــة تــكــون قــــادرة على  ■ هــل الــهــدف وضـ
تنفيذ هذه املخططات؟

لقد تغيرت اآللــيــات والــوســائــل، ولــن يكون 
االستعمار بالطريقة القديمة أي عن طريق 
الــجــيــوش، وانــمــا بــوســائــل وطــــرق جــديــدة. 
ــا حــــدث في  نـــعـــرف الــتــجــربــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــ
الـــعـــراق ســيــطــبــق تــمــامــًا فـــي لــيــبــيــا، وعــلــى 
غالبية البلدان العربية، عن طريق استغال 
ــورات الـــعـــربـــيـــة. صــحــيــح أن الــلــيــبــيــن  ــ ــثـ ــ الـ
الــثــورة من  غلت 

ُ
الــحــدث، ولكن است صنعوا 

قبل قــوات مضادة زرعــت الفتنة واإلرهــاب، 
نتيجة  اليوم  اليه  ما وصلنا  إلــى  ووصلنا 
غـــــيـــــاب الــــفــــكــــر الــــــــــذي يـــــؤســـــس لــــلــــثــــورات 

ويستوعب األحداث. 

■ ما تقييمكم للدور التونسي في األزمة الليبية؟
ــورة الــلــيــبــيــة وفـــي  ــثــ تـــونـــس شــــريــــك، فــــي الــ
الــنــهــضــة  تـــحـــقـــقـــت  واذا  أيـــــضـــــًا.  املــــــأســــــاة 
وأصـــبـــحـــت لــيــبــيــا بــخــيــر، تـــونـــس ســتــكــون 
بخير. التاريخ والجغرافيا مشتركة. ناحظ 
أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
ر الــلــيــبــيــن مــن الــتــدخــل األجــنــبــي، ألنــه 

ّ
حــــذ

يــعــرف مــخــاطــره. وتــونــس الــدولــة الوحيدة 
الرئة  التي ليس لها مطامع في ليبيا؛ هي 

التي يتنفس منها الليبيون.

ــو الــســيــنــاريــو املــحــتــمــل في  ــا هـ ■ مـ
ليبيا؟

ــتــــراب الـــتـــدخـــل األجــنــبــي،  مـــع اقــ
أصبح الوضع قاب قوسن لتحقيق أهداف 
استعمارية. ليبيا اليوم هي جزء من األمن 
القومي األميركي االستراتيجي؛ فالواليات 
ــان لـــهـــا دور كــبــيــر فــــي مــرحــلــة  ــ ــتـــحـــدة كـ املـ
االستقال ما بن عامي 1950 و1951، وكان 
هــنــاك تــنــافــس أمــيــركــي بــريــطــانــي فـــي ذلــك 
الليبية  باالتفاقية  عنه  يعبر  ما  أو  الوقت، 
الليبية  االتفاقية  والتي نسخت  األميركية، 
جنوب  أن  األمــيــركــيــون  ويـــرى  البريطانية. 
املــتــوســط هـــو مــركــز اســتــراتــيــجــي للتحكم 
ــا لفترة طــويــلــة، وإبــقــاء الهيمنة  فــي أوروبــ
األمــيــركــيــة على الــقــارة األفــريــقــيــة، وجنوب 
أوروبا. من جهة ثانية، فإن البحر املتوسط 
هو  وبالتالي  الــدولــيــة،  للتجارة  معبر  هــو 

جزء من األمن الغذائي القومي األميركي.
املسألة الثانية تتعلق بالديمقراطية، والتي 
وبحجة  احتكارية،  مــادة  الــغــرب،  يعتبرها 
تــصــديــرهــا إلـــى الــعــالــم الــثــالــث، أو الــشــرق 
األوسط، يصبح لديه مشروعا استراتيجيا 
فيه أو ما يعرف بالشرق األوســط الجديد، 
ــيـــات.  ــلـ ــيـــات واألقـ ــنـ يــعــتــمــد عــلــى إثــــــارة اإلثـ
املــســألــة الــكــرديــة فــي الــعــراق وتــركــيــا مــثــااًل 
عــلــى ذلـــك، وكــذلــك األمــازيــغــيــة فــي الــجــزائــر 
وليبيا وتــونــس. كــل هــذه املــجــمــوعــات كان 
لديها مطالب، وبالتالي فإن الحراك في هذه 

املنطقة كبير جدًا.

محمد
     بالخير

خالفات ليبيا وسيناء

أهداف استعمارية 
ال »داعش« وراء 

التدخل العسكري

كشفت مصادر مطلعة لـ»العربي الجديد«، أّن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، يدفع باتجاه حّل األزمات 

بين األجهزة األمنية المصرية حول ليبيا وسيناء

يرى وزير العمل الليبي 
في حكومة طرابلس، 

محمد بالخير، في 
حوار مع »العربي 

الجديد«، أن التدخل 
العسكري الجاري التحضير 

له على حد تعبيره، 
تقف خلفه أهداف 
استعمارية، ال تنظيم 

»داعش«

ليبيا جزء من األمن 
القومي األميركي، 

ومصر لها أهداف 
واضحة في ليبيا 

يريد السيسي 
توحيد الرؤية إزاء 

الدور المصري 
العسكري في ليبيا

عدد المعتقلين بين 1000 
و1500 سيتم اإلعالن 

عنهم قريبًا

تونس الدولة 
الوحيدة التي ليس 

لها مطامع في ليبيا 
وهي رئة الليبيين

45
سياسة

خاص حوار

متابعة

مصر: موجة اعتقاالت بتهمة »داعش«السراج يبحث عن ثقة حفتر... في القاهرة

حفتر  خليفة  اللواء  وجود  يكون  ربما  إنه  بالخير  محمد  الوزير  يقول 
قريبة  شخصيات  )عبر  الدفاع  وزارة  في  أي  الجديدة،  الحكومة  في 
الغرب  ألن  السياسي،  االتفاق  على  ستقضي  موقوتة،  قنبلة  منه(، 
بـ»االنقالبي«،  الليبي يرفض وجوده. ويذّكر بأن حفتر ُصنف في الغرب 
خصوصًا أنه ال يحمل الشروط التي يجب أن تتوفر لمن يوجد في مراتب 

عسكرية متقدمة، ويحمل جنسية أجنبية.

عقدة وزارة الدفاع

D D

الــعــســكــري فـــي ليبيا  الــتــدخــل  وال يــرتــبــط 
ــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــامــــيــــة«  ــنـــظـ ــود تـ ــ ــــوجــ بــ
)داعش(، والذي ال يتعدى عناصره األربعة 
قــادرون  الليبيون  آالف شخص.  أو خمسة 
لـــوحـــدهـــم عــلــى مــقــاومــتــهــم. وقــــد صنعته 
يكون  لكي  أجنبية  استخبارات  )التنظيم( 
األرض،  على  السيطرة  من  تمكنهم  ذريعة، 
ــانـــات شــبــيــهــة بــالــتــجــربــة  ــيـ ــاء كـ ــن انــــشــ ــ ومـ
الــعــراقــيــة. واملـــثـــال الــعــراقــي ال يـــزال شــاهــدًا 
على التدخل األجنبي، ولم ير العراقيون من 

الديمقراطية شيئًا.

■ لكن ماذا عن القوى األخرى كإيطاليا، وفرنسا 
وأملانيا واملشروع البريطاني؟

ــة قــــديــــمــــة، كـــانـــت  ــمــــاريــ ــتــــعــ هـــــــذه قـــــــوى اســ
مــوجــودة فــي الــشــرق األوســــط، وفــي شمال 
فإيطاليا  لديها مصالح.  أفريقيا. جميعها 
ترى أنها األحق بليبيا، وأنها الشريك األول 
لذلك هي في مقدمة الصف، وبعد ذلك تأتي 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســتــمــر حــالــة الــتــرقــب فـــي املـــوقـــف املــصــري، 
شأنه شــأن الحال في بقية الــدول املتحمسة 
لـــخـــيـــار الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــــي لــيــبــيــا، فــي 
ــراءات املــتــصــلــة بـــوالدة  ــ انــتــظــار اكــتــمــال اإلجــ
بــاتــجــاه نيلها  الــغــرب  يــدفــع  حــكــومــة ليبية 
ثقة تسمح لها بتسيير إجراءات قانونية قد 
تفتح الباب لتوسيع »الحرب على اإلرهاب« 
إلى األراضي الليبية. لكن الحماسة املصرية 
أواًل،  الــلــواء خليفة حفتر  ى خيار 

ّ
تتبن التي 

ال تزال تشوبها صعوبات في توحيد الرؤية 
إزاء الــــدور املــصــري الــعــســكــري املــحــتــمــل في 
تقديرات  وقــع  على  املرتقبة،  الليبية  الحرب 
ــاط األمــنــيــة داخـــل سلطة  مختلفة فــي األوســ
الوضع  السيسي حيال  الفتاح  الرئيس عبد 
في ليبيا وفي سيناء في آن. وفي هذا السياق، 
 النظام 

ّ
»العربي الجديد«، أن كشفت مصادر لـ

الحالي يعمل مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع داخــل 
األجهزة األمنية كي تكون مستعدة للتعامل 

مع األوضاع في ليبيا وسيناء.
الفعالية املصرية في  وبــغــرض ضــمــان هــذه 
الرئيس  يعمل  املحتمل،  بالتدخل  املــشــاركــة 
الصراع  إنهاء حالة  أجــل  املصري حاليًا من 
ــزة الـــســـيـــاديـــة فـــي مـــصـــر، والــتــي  ــهــ بـــن األجــ
ظهرت في أكثر من مناسبة منذ توليه الحكم، 
خصوصًا مع ثقته الكبيرة في االستخبارات 
الحربية دون غيرها. وكان الرئيس املصري، 
قد أحال عددًا من قيادات جهاز االستخبارات 
الــفــتــرة املاضية،  التقاعد خــال  إلــى  الــعــامــة، 
ف 

ّ
ونقل آخرين من الجهاز تمامًا، وهو ما خل

 من الفجوة بن الرجل والجهاز التابع 
ً
حالة

له مباشرة.
ــن مـــصـــادر  ــد«، مــ ــديــ ــجــ وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــ
عقدته  موسعًا  اجتماعًا  أن  خاصة،  مصرية 
أجـــهـــزة ســـيـــاديـــة، االثـــنـــن املـــاضـــي، ملــتــابــعــة 
ــل  ــتـــدخـ ــا يــــخــــص الـ ــمـ ــيـ تــــــطــــــورات املـــــوقـــــف فـ

العسكري املحتمل في ليبيا.
ــالــــت املـــــصـــــادر، الـــتـــي شـــــــّددت عـــلـــى عـــدم  وقــ
ــر عــلــى  ــتـــصـ ــاع اقـ ــمــ ــتــ ــر اســــمــــهــــا، إن االجــ ــ ذكــ
العامة  املخابرات  بــارزة في جهازي  قــيــادات 
 اإلفــصــاح عن 

ً
واملــخــابــرات الــحــربــيــة، رافــضــة

أســمــاء الــحــاضــريــن. وأضـــافـــت أن االجــتــمــاع 
ــان هـــدفـــه تــنــســيــق الــجــهــود بـــن الــطــرفــن،  كــ
الــوضــع فــي ليبيا،  وتــبــادل املعلومات حــول 
وإعادة تقييم املوقف وشكل التدخل في إطار 

تحالف دولي إقليمي.
وبحسب املــصــادر نفسها، فــإن الــلــقــاء، الــذي 
إلــى كيفية دعم  امتد لبضع ســاعــات، تطرق 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا عــقــب إتــمــام 
األرض  على  التحرك  وســبــل  عليها،  االتــفــاق 
هــــنــــاك. وأكــــــــدت اســـتـــكـــمـــال املــــــشــــــاورات بــن 
الطرفن حول هذا امللف الحيوي، الذي يشهد 

تطورات بن الحن واآلخر.
ــداد تقرير  وفــي الــســيــاق، تــم االتــفــاق على إعـ
مفصل حول الوضع في ليبيا واالستعدادات 
ــه إلـــى مــؤســســة الــرئــاســة،  ــالـ املــصــريــة، وإرسـ
ــــاع حـــول مختلف 

ّ
إلبــقــاء الــســيــســي عــلــى اط

الــجــهــود. وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى الــوضــع في 

واالستخباراتي في التعامل مع ملف سيناء. 
يتوسع  لم  إليه،  املشار  االجتماع  أن  وأّكـــدت 
في مناقشة األوضاع في سيناء، ولكن طغت 
عليه األزمة الليبية. وقالت إنه جرى التأكيد 
على ضــرورة تبادل املعلومات بن الطرفن، 
وتكثيف جهود تجنيد عدد كبير من األهالي 
»واليــة  تنظيم  وأخبار  لنقل تحركات  هناك، 
التعامل معه. وبحسب  لكي يسهل  سيناء«، 
املصادر، فإن االجتماع ليس األول من نوعه، 
ــار تــوجــيــهــات  ــ ــ ــر، فــــي إطـ ــ ــيـ ــ ولـــــن يــــكــــون األخـ
الــســيــســي بـــضـــرورة الــتــنــســيــق بـــن جــهــازي 
ــّددت  االســتــخــبــارات الــعــامــة والــحــربــيــة. وشــ
من  بــداًل  بالتنسيق  طالب  السيسي  أن  على 
التخبط والصراع بن األجهزة السيادية في 

الدولة، وهو ما يضّر أكثر مما يفيد.

ليبيا لصالح  العسكري في  التدخل  المصري من أجل  النظام  يعمل 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي يتمتع بعالقات قوية 
التقى  أكثر من مرة، كما  السيسي، والتقاه  الفتاح  الرئيس عبد  مع 
زياراته  في  المصرية،  الدفاع  وزارة  في  العسكريين  القادة  كبار 
الضربات  في  كبيرة  بفعالية  المشاركة  مصر  وتحاول  مصر.  إلى 

العسكرية المرتقبة في ليبيا.

خيار السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

تستعد أجــهــزة األمـــن املــصــريــة، خــصــوصــًا جــهــاز األمــن 
الوطني، ملا تسميه »الكشف عن قضية تتعلق باملنتمن 
إلى تنظيم الدولة اإلسامية« )داعــش(، وهو ما تعتبره 
ــعـــارض لسلطة  ــل مـ ــدة عـــنـــوانـــًا العـــتـــقـــال كـ ــديـ أوســــــاط عـ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وخــصــوصــًا مـــن أبــنــاء 
الــتــيــار اإلســـامـــي عــمــومــًا. واعــتــقــلــت قــــوات األمــــن، خــال 
األشــهــر القليلة املــاضــيــة، املــئــات مــن الــشــبــاب اإلســامــي 
بـــدعـــوى االنــتــمــاء لــلــتــنــظــيــم، والــســعــي لــتــنــفــيــذ عمليات 
عدائية مسلحة تجاه قــوات األمــن والجيش في مختلف 

املحافظات املصرية.
وتــنــظــر املـــحـــاكـــم املـــصـــريـــة، حـــالـــيـــًا، عـــــددًا مـــن الــقــضــايــا 
ــــش«، ومنها  املتعلقة بــانــتــمــاء بــعــض الــشــبــاب إلـــى »داعـ
»الــعــائــدون مــن ليبيا وســوريــة«. وتــحــاول أجــهــزة األمــن 
إلصاق االتهامات ببعض الشباب باالنتماء للتنظيم، في 
الكبير  الفشل  جــراء  عليها،  الضغوط  لتخفيف  محاولة 
في وقف العمليات ضد جهاز الشرطة، عقب تزايدها في 

إطار القاهرة الكبرى.
وتـــأتـــي الــقــضــيــة الــتــي مـــن املــتــوقــع ظــهــورهــا إلـــى العلن 
قوات  تنفذها  التي  املداهمات  عمليات  عن  بعيدًا  قريبًا، 
بمنطقة  القاهرة  في  املاضين،  األسبوعن  األمــن، خــال 
حدائق املعادي، والجيزة في منطقة الكريمات، إذ تكشف 
مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، عـــن اعــتــقــال املـــئـــات مـــن الــشــبــاب في 
»داعــش«. ويؤكد  لـــ عدد من املحافظات، بدعوى االنتماء 
بعض هذه املصادر أن املعتقلن ليسوا منتمن للتنظيم 
املسلح، وإنما تم الزّج بهم. وتقول مصادر أمنية خاصة 
 عمليات القبض على الشباب في 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

عدد من املحافظات، معظمها في الوجه البحري، تتعلق 
بــمــحــاصــرة الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي تــســعــى لــوضــع 

أقدامها بشكل كبير في مصر، إلثارة الرعب والفوضى.
 عمليات بحث وتحرٍّ دقيقة تم 

ّ
وتضيف هذه املصادر أن

تنفيذها على بعض املشتبه بهم في االنتماء لجماعات 

مسلحة، وأســفــرت عــن تــحــديــد دائــــرة مــن الــتــواصــل بن 
ــــش« في  شــبــاب فــي الـــداخـــل املــصــري وعــنــاصــر مــن »داعـ
ســوريــة والــعــراق. وتشير إلــى أن مــن تــم اعتقالها يمكن 
إلى سورية  للسفر  التي تسعى  »الشبكة«  بـ أن يوصفوا 
يريد  هــنــاك، وبعضها  »داعـــش«  لــــ لانضمام  الــعــراق  أو 

الترتيب لتنفيذ عمليات في مصر.
القبض عليها  تم   معظم من 

ّ
أن األمنية  املــصــادر  وتؤكد 

يستخدمون حسابات وهمية عبر مواقع التواصل، وتم 
التوصل إليهم من خال تلك الحسابات، ومن ثم القبض 
 عــن تــحــديــد دائــــرة أوســع 

ً
عــلــى بــعــض أصــحــابــهــا، فــضــا

تتعامل معها تــلــك الــعــنــاصــر. وتــكــشــف املــصــادر ذاتــهــا، 
عن عدم توقف عمليات البحث في محاولة إلسقاط تلك 

املجموعات التي تنشط على مواقع التواصل.
رشــد عن غيره 

َ
أ املعتقلن  الشباب  أن عــددًا من  وتوضح 

والتحري عنها  البحث  اإلرهابية، وعملية  العناصر  من 
لكشف  لها  دقيقة  مراقبة  بعد  تمهيدًا لضبطها  جــاريــة، 
كــل الــدوائــر املرتبطة بها. وتــشــدد هــذه املــصــادر على أن 
بــعــض أصــحــاب الــحــســابــات عــلــى مــوقــع الــتــواصــل، نــواة 
ليس لتنفيذ عمليات، لكن لنشر الفكر اإلرهابي، وتجنيد 
مــزيــد مـــن الــشــبــاب فـــي الـــداخـــل، والــتــنــســيــق لــلــســفــر إلــى 
سورية والعراق، وهــؤالء مدانون بحكم قانون اإلرهــاب. 
وتــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــتــم ضـــم عـــدد مـــن املــقــبــوض عليهم 
ا من  خال العامن املاضين إلى القضية باعتبارهم جزء

مخطط الفوضى في مصر.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  مــن جانبها، تؤكد مــصــادر خاصة 
صــحــة املــعــلــومــات حـــول اعــتــقــال مــئــات الــشــبــاب، ويــقــّدر 
عدد املعتقلن منهم بما بن »1000 و1500«. وتقول هذه 
لــم تتوقف خــال األشهر  االعــتــقــال   عمليات 

ّ
إن املــصــادر 

إلــى بعض أصحاب  التوصل  القليلة املاضية، في ضــوء 
التواصل، ومعظمهم داخــل مصر،  حسابات على مواقع 
مضيفة أن تحذيرات صــدرت للشباب داخــل مصر بعدم 

اإلفصاح عن مكان تواجده حتى ال يسهل القبض عليه.
وتـــشـــدد هــــذه املــــصــــادر عــلــى أن مــعــظــم مـــن تـــم الــقــبــض 
عليهم، ليسوا تابعن لـ »داعش«، وإنما هم من األنصار 
واملـــؤيـــديـــن عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، ولـــيـــس لــهــم عــاقــة 
املــصــادر  وتلفت  التنظيم.  بعمليات  بعيد  أو  قــريــب  مــن 
الــخــاصــة إلـــى أن الــحــســابــات الــتــابــعــة لــلــتــيــار الــجــهــادي 
عبر مــواقــع الــتــواصــل، كانت تنشر أخــبــارًا حــول اعتقال 
بعض األشخاص من أصحاب الحسابات، والتحذير من 
التواصل معهم، منعًا للوقوع في يد قوات األمن. وتؤكد 
أن معظم املعتقلن في القضية التي سيتم اإلعان عنها، 
ليس لهم ميول إسامية أو حتى مناصرين لـ »داعش«، 
الشعبي على  الضغط  لتخفيف  أنها محاولة   عن 

ً
فضا

وتتساءل  األمــنــي.  بالتقصير  التهامها  الداخلية  وزارة 
الذين ينفذون  هــذه املصادر عن مكان عناصر »داعــش« 
العاصمة املصرية،  قــوات الشرطة في قلب  عمليات ضد 

وما إذا تّم القبض على املنتمن الحقيقين للتنظيم.

تؤكد مصادر أمنية مصرية 
أّن عدد الشباب الذين طاولتهم حملة 
االعتقاالت، بتهمة االنتماء لـ »داعش«، 

بلغ 1500 تقريبًا، ومنهم من
 ال عالقة  له بذلك

خاص تقرير

ال  ــه  إن بالخير  محمد  ــر  ــوزي ال يــقــول 
نفذت  إسرائيل  أن  أؤكد  أن  يستطيع 
سرقة  لمنع  ليبيا  جنوب  في  ضربات 
اليورانيوم، »ولكن إسرائيل براغماتية، 
جيد«.  بشكل  مصالحها  تحمي 
أن  بالخير  فيعتبر  لمصر،  بالنسبة  أما 
مطامع  »لديها  المصرية  السلطة 
أخرى في ليبيا، كضم مدينة برقة إلى 
األراضي المصرية، والعمالة المصرية 
ليبيا عامل مهم، وهي تشكل  في 
حوالي 80 % من العمالة الخارجية«.

مصالح 
إسرائيل مصر

ــل تــنــامــي  ــ ــــي ظـ ــاء، خـــصـــوصـــًا فـ ــنــ ــيــ ســ
ــلـــحـــة الــــتــــي يــنــفــذهــا  ــيـــات املـــسـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
فـــرع تــنــظــيــم »داعـــــش« هـــنـــاك، وكيفية 
الــتــعــامــل مـــع األزمـــــة. ولــفــتــت املــصــادر 
نفسها، إلى أن هناك استياء من جانب 
السيسي حول ضعف األداء العسكري 

أجراه في تونس وليد التليلي
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القاهرة ـ العربي الجديد

دخلت قضية الشاب اإليطالي، جوليو ريجيني، الذي ُعثر عليه مقتواًل بطريق 
الحالي، من دون كشف  4 فبراير/شباط  الــصــحــرواي«، في  ـ إسكندرية  »مصر 
هوية الجاني، أسبوعها الثالث، بعد فشل األجهزة األمنية، في معرفة أسباب 
الحادث، وهو ما يشعل أزمــة بن مصر وإيطاليا. كما يكشف مصدر قضائي 
الذي  عليه،  باملجني  الخاص  الطبي  »التقرير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مصري، 
لع عليه 

ّ
النائب العام املصري، املستشار نبيل صــادق، لم تط وصل إلى مكتب 

عن  خطيرة  معلومات  ويــتــنــاول  التحقيق،  مــن  قريبة  فقط  سيادية  جــهــات  إال 
االنتقام من  بــدافــع  الشنعاء  العملية  بتلك  قــام  »الجاني  أن  الــحــادث«. ويــشــرح 
املجني عليه، لورود كسر مضاعف بالجمجمة في التقرير، ونزيف حاد نتيجة 
في  والبطن، وقطع  بالصدر   عن وجــود ضربات شديدة 

ً
الضربات، فضا تلك 

األذن، وحــرق بالسجائر في مناطق متفرقة بجسده، وكسر في إحــدى ذراعيه 
العضو  بالكهرباء في  الضلوع مكسورة، باإلضافة لعامات صعق  وعــدد من 
العنق  أنحاء جسمه، وكسر في فقرات  الذكري، وإصابات داخلية في مختلف 
فــارق الحياة بسببها«. يضيف املصدر أن »املجني عليه ظهرت عليه عامات 
الضرب الوحشي والتعذيب، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب لاعتراف بشيء 
معن، واألرجح أن االعتداء عليه كان بالعصي واللكم والركل، من أجل الوصول 

إلى معلومات بشيء معن«.
وكــانــت قــد تــواتــرت خــال األيـــام املاضية أنــبــاء عــن أن أجــهــزة أمنية تقف وراء 
الحادث، لكون املجني عليه على عاقة قوية بعدد من التنظيمات العمالية في 
العمالية، والحركات  الشباب، والكيانات  مصر، وأنــه كان يتردد على عدد من 
السياسية، إلمدادهم بعدد من املعلومات عن العمال، من بينها حركة »6 أبريل« 
التي تُعّدها الحكومة »أعــداء للدولة«. كما تعتقد السلطات اإليطالية أن قوات 
األمن املصرية استجوبت ريجيني، ليعترف باالتصاالت التي أجراها في سياق 
بحثه في أوســاط العمال وغيرهم من الناشطن. وكــان ريجيني )28 عامًا( قد 
قضى في القاهرة أشهرًا عدة، كجزء من بحثه لرسالة الدكتوراه حول الحركات 
أربــع لغات وحــاصــل على عــدة منح دراســيــة،  العمالية املصرية، وأنــه يتحدث 
ووفقًا ألصدقائه فقد رأوه آخر مرة عند دخوله إلى محطة مترو في أثناء توجهه 
ملقابلة صديق له في وسط القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني املاضي، وهو 
اليوم املوافق للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وكانت قوات األمن على حالة 

من االستعداد املشدد واالنتشار املكثف في الشوارع ملنع اندالع أية تظاهرات.
قل ريجيني داخل املترو لكونه كان يتصرف مع الشرطة كأنه »رجل قوي«، 

ُ
اعت

الخارجية اإليطالية عن اختفائه في 31 يناير/كانون  وبعدها اختفى. أعلنت 
 مع نظيره 

ً
الثاني، وأجرى وزير الخارجية اإليطالي، باولو جنتيلوني، اتصاال

املصري سامح شكري، لبحث األمر. في املقابل نفت وزارتا الداخلية والخارجية 
املصريتان، مسؤولية قوات األمن عن قتل ريجيني.

3 أسابيع وقاتل ريجيني مجهول

تحّل الذكرى الخامسة للثورة الليبية وسط أزمات عدة )محمود تركية/ فرانس برس(

يريد السيسي إنهاء الصراع داخل األجهزة األمنية )كنزو تريبويار/فرانس برس(

بالخير: إيطاليا تعتبر أنها األحق في ليبيا )رسم: أنس عوض(

  شرق
      غرب

الحكومة اإلسرائيلية تؤيد 
عزل نواب »التجّمع«

اإلسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  أبــلــغ 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــيـــس لــجــنــة الـــقـــضـــاء والـــدســـتـــور  رئـ
سلوميانيكس،  نــيــســان  الــبــرملــانــيــة، 
أن »كـــافـــة كــتــل االئـــتـــاف الــحــكــومــي 
ســتــدعــم اقـــتـــراح الــقــانــون الــــذي كــان 
قـــد طــرحــه رئــيــس الــكــنــيــســت، يــولــي 
إدلـــشـــتـــايـــن«، بــإيــعــاز مـــن نــتــنــيــاهــو 
ــع قــــانــــون  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ نــــفــــســــه، بـــــهـــــدف »تـ
يتيح عــزل وإبــعــاد أعــضــاء كنيست 
مــنــتــخــبــن«. يـــشـــار إلــــى أن مــشــروع 
ــاء بـــعـــد قــيــام  ــ الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، جـ
ثـــاثـــة نـــــواب مـــن الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي، وهـــم جــمــال زحــالــقــة، 
ــل غــــطــــاس  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــي وبـ ــبــ ــ ــــن زعــ ــنــ ــ وحــ
)الـــــصـــــورة(، بـــاالجـــتـــمـــاع قــبــل أكــثــر 
مــن أســبــوعــن بــعــائــات شــهــداء من 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، يـــواصـــل االحــتــال 
ــرفـــــض  ــ ــنــــهــــم ويـ ــيــ ــثــــامــ احـــــتـــــجـــــاز جــ

تسليمها ألهاليهم. 
)العربي الجديد( 

اإلفراج عن 4 أميركيين 
في البحرين

ــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــن فـ ــ ــلـ ــ عـ
ُ
أ

ــاء، عـــن إخـــاء  ــثـــاثـ املـــنـــامـــة، أمــــس الـ
ــيـــن  ــركـ ــيـ ــيـــل الـــصـــحـــافـــيـــن األمـ ــبـ سـ
املتهمن بإعطاء معلومات مغلوطة 
عند دخولهم  البحرينية،  للسلطات 
ــة  ــاركـ ــى املـــشـ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ الـــــبـــــاد، بــ
فـــي أنــشــطــة غــيــر مـــشـــروعـــة. وكــانــت 
أعلنت يوم  البحرينية قد  السلطات 
االثنن، عن اعتقال أربعة أميركين، 
ــهــم أحــدهــم بــاملــشــاركــة فــي أعــمــال 

ُ
ات

شــغــب فـــي مــديــنــة ســـتـــرة، بــيــنــمــا تم 
ــن بـــمـــزاولـــة  ــ ــريـ ــ اتــــهــــام الـــثـــاثـــة اآلخـ

أعمال إعامية غير مرخصة. 
)العربي الجديد(

... وتحرير مخطوفي 
العراق

ذكـــرت مــصــادر أمنية عــراقــيــة، أمس 
ــاء، أن »قــــــوة خـــاصـــة تــابــعــة  ــثــــاثــ الــ
ــيـــة،  ــارات الـــعـــراقـ ــبــ ــخــ ــتــ لـــجـــهـــاز االســ
ــر املـــخـــتـــطـــفـــن  ــريــ ــحــ ــن تــ ــ ــنـــت مــ ــكـ ــمـ تـ
ــــاث، الــــذيــــن جـــرى  ــثـ ــ األمـــيـــركـــيـــن الـ
املــاضــي عــلــى يد  الــشــهــر  اختطافهم 
العاصمة  جنوبي  حة، 

ّ
مسل مليشيا 

بـــــغـــــداد. وقـــــــال مــــســــؤول بــالــشــرطــة 
الــعــراقــيــة بــبــغــداد، إن »قــــوة خــاصــة 
مـــن عــمــلــيــات جــهــاز االســتــخــبــارات، 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــــحــــريــــر املـــخـــتـــطـــفـــن، 
املنطقة الخضراء حيث  إلى  ونقلهم 

مقر السفارة األميركية«.
)العربي الجديد(

تكريم رباعي الحوار 
التونسي

كّرم البرملان التونسي، أمس الثاثاء، 
املــنــظــمــات األربــــــع الـــراعـــيـــة لــلــحــوار 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  الــوطــنــي )االتـــحـ
للشغل واالتحاد التونسي للصناعة 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــارة والـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
املحامن(،  وعمادة  اإلنسان  لحقوق 
ــلــــى جـــــائـــــزة نـــوبـــل  ــــي حـــــــــازت عــ ــتـ ــ الـ
للسام، في جلسة عامة استثنائية 
الغاية، حضرها رئيس  عقدت لهذه 
الــنــهــضــة« راشـــد الغنوشي،  »حــركــة 
ورئيس املجلس الوطني التأسيسي 
مصطفى بن جعفر، واألمينة العامة 
للحزب »الجمهوري« مية الجريبي، 

وآخرون.
)العربي الجديد(

الرئيس األوكراني يدعو 
إلى استقالة الحكومة

ــلــــب الــــرئــــيــــس األوكــــــــرانــــــــي بـــتـــرو  طــ
ــكــــو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــنــ ــيــ بــــوروشــ
الثاثاء، من رئيس وزرائــه أرسيني 
سلسلة  بعد  االستقالة  ياتسينيوك 
إلصاحين  املدوية  االستقاالت  من 
وفضائح فساد. كما طالب باستقالة 
وقال  شوكن.  فيكتور  العام  املدعي 
بــوروشــيــنــكــو فـــي رســـالـــة إلـــى األمـــة 
الــكــثــيــر إلنــقــاذ  إن »الــحــكــومــة فعلت 
الباد، لكن املجتمع قرر بوضوح أن 

األخطاء أكثر من اإلنجازات«.
)فرانس برس(



أرادوا التغيير بالكامل فأنا مستعد لذلك«.
وكـــان مــن املــقــرر أن يعلن الــعــبــادي عــن شكل 
حكومته الجديدة أول من أمس )االثــنــن(، إال 
أن الخالفات أفضت إلى تأجيل اإلعالن مقابل 
أكد  الــتــي  التلفزيونية  كلمته  الــعــبــادي  إلــقــاء 
وفشل  السلطة.  عــن  التخلي  اســتــعــداده  فيها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــضــوء 
التحالف  السياسية داخل  الكتل  األخضر من 
ــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه، كــخــطــوة أولـــى  الـــوطـــنـــي، الـ
لــالنــتــقــال إلـــى بــاقــي الــكــتــل الــكــرديــة والسنية 
والـــكـــتـــل املـــســـتـــقـــلـــة األخــــــــرى داخـــــــل الـــبـــرملـــان 
كـــشـــرط لــجــمــع الـــعـــدد املــطــلــوب مـــن األغــلــبــيــة 
والــذي  الحكومي،  تعديله  لتمرير  البرملانية 
مـــن املـــقـــرر أن يــفــضــي إلــــى حــكــومــة مــصــغــرة 
يرأسها العبادي لتسيير شؤون البالد. وعقد 
العبادي اجتماعات ليلة السبت وظهر االثنن 
وقد  الوطني.  التحالف  قيادات  مع  املاضين، 

ــمــــاع األخــــيــــر خـــمـــس ســـاعـــات  ــتــ اســـتـــمـــر االجــ
واسعة  وخــالفــات  كالمية  مــشــادات  وتخللته 
بن العبادي وعدد من قيادات الكتل بدون أن 

يخرج بنتيجة.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة أن كتلة 
دولـــة الــقــانــون بــزعــامــة نـــوري املــالــكــي، وكتلة 
املواطن بزعامة عمار الحكيم، أبرز املتحفظن 
تتشارك  فيما  الحكومة،  تعديل  على مشروع 

معهما كتل صغيرة في هذا التوجه.
ــدًا بــاســتــثــنــاء  ــيــ ويـــجـــد الــــعــــبــــادي نــفــســه وحــ
الــدعــم الــذي يلقاه مــن التيار الــصــدري وكتلة 
»مــســتــقــلــون« بــزعــامــة حــســن الــشــهــرســتــانــي 
إلى جانب قيادات وشخصيات منفردة داخل 

التحالف اصطفت إلى جانبه.
وأعلن املالكي الذي يتزعم كتلة دولة القانون، 
في بيان أصــدره يوم االثنن، أنه يتعن على 
رئــيــس الــحــكــومــة الــقــيــام بــإصــالحــات شاملة 

عثمان المختار

ــــي،  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــوزراء الـ ـــيـ ــل رئــ ــشــ فــ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، خــــالل اجــتــمــاعــن 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــن، فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
أجل  مــن  الرئيسية  السياسية  الكتل  مــوافــقــة 
إجـــــراء تــعــديــل شــامــل لــلــحــكــومــة. وقــــد تــرجــم 
هــذا الــرفــض بــإعــالن مجموعة مــن تلك الكتل 
بــادرت  التعديل، فيما  عن تحفظها على هــذا 
مــجــمــوعــة أخـــــرى إلــــى طــــرح مـــشـــروع مــضــاد 
ــــوزراء نــفــســه وإعـــالن  يــشــمــل تغيير رئــيــس الــ
أو حكومة مصغرة من  إنــقــاذ وطني  حكومة 
ما  وهــو  املحاصصة.  عــن  بعيدة  التكنوقراط 
يــفــتــح بــــاب الــتــوقــعــات عــلــى مــفــاجــآت كــثــيــرة 
ــتـــرة املــقــبــلــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــلــيــة  ــفـ فــــي الـ
السياسية بالبالد، تبدأ بتراجع العبادي عن 
بشكل  تعديلها  أو  الــجــديــدة  حكومته  إعـــالن 
بــســيــط ولـــيـــس جـــوهـــري كــمــا يـــرغـــب، مــــرورًا 
لكن  للبالد.  الحاكم  الوطني  التحالف  بتفكك 
عند  تتوقف  ال  الحكومة  أزمــة  سيناريوهات 
هذا الحد، إذ قد تنتهي أيضًا بسحب البرملان 
الــثــقــة مـــن حــكــومــة الـــعـــبـــادي، وال ســيــمــا بعد 
للتخلي  باستعداده  فيها  لــوح  لألخير  كلمة 

عن رئاسة الحكومة.
ه التلفزيون 

ّ
وأكد العبادي، في حديث متلفز بث

بإجراء  »متمّسك  أنــه  الثالثاء،  أمــس  الرسمي 
والذي  والشامل،  الجوهري  الــوزاري  التغيير 
ــه لن 

ّ
أن مــؤّكــدًا  الحكومة بأكملها«،  قد يطاول 

يستطيع »االستمرار في اإلصالحات بحكومة 
ووزراء يتبعون األحزاب«. وفي تلويح إلى أن 
جميع الخيارات مطروحة أمامه، قال العبادي: 
ني مستعد لترك املنصب ولست متمسكًا 

ّ
»إن

ــنــي ال أتــهــرب مــن املــســؤولــّيــة، وإذا 
ّ
بــه، كما أن

الحكومة العراقية
تعديل جوهري 
أو رحيل العبادي

أوًال بأول
شامل  حكومي  تعديل  إلجراء  مساعيه  فشل  بعد  العبادي  حيدر  خيارات  تتقلص 
باتت تنحصر  الحاكم، حتى  الوطني  االئتالف  األساسية داخل  الكتل  نتيجة تحفظات 

بين االكتفاء بتعديل محدود أو خروجه من المشهد
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باستهداف  جديدة  مرحلة  اليمن  في  العربي  للتحالف  الجوية  العمليات  تدخل 
تنظيم »القاعدة« الذي يسيطر على أجزاء واسعة من محافظات جنوبي البالد. 
اغــتــيــال جــديــدة استهدفت محافظ عــدن،  التصعيد مــع مــحــاولــة  ويــتــزامــن هــذا 
عــيــدروس الــزبــيــدي، ومــديــر أمــن املــديــنــة، شــالل علي شــائــع. وأطــلــق مسلحون 
التي  األحــيــاء  أشهر  املنصورة،  بحي  كالتكس  منطقة  في  موكبهما  على  النار 
ينتشر فيها مسلحون محسوبون على تنظيمي »القاعدة« و»داعــش«، ما أدى 
إلى اشتباكات قتل على إثرها ثالثة من املسلحني وأصيب آخرون من حراسة 
املحافظ ومن املدنيني. في غضون ذلك، وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
له من  املوجهة  للدعوة  تلبية  أنقرة،  التركية  العاصمة  إلى  الثالثاء،  أمس  هــادي، 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العالقات الثنائية والتطورات األخيرة 
العاصمة  في  املؤسسات  الزيارة بحث سير  اليمنية. كما تشمل  الساحة  على 
اإلعــمــار،  ومــشــاريــع  واالقــتــصــاديــة،  والعسكرية  األمنية  واملــلــفــات  عـــدن،  املؤقتة 
أبني،  محافظة  في  محلية  وتؤكد مصادر  الجديد«.  »العربي  لـ بحسب مصادر 
ذت، 

ّ
نف العربي  التحالف  مقاتالت  أن  الجديد«،  »العربي  لـ لعدن،  الشرقية  البوابة 

أمــس الــثــالثــاء، غـــارات جوية ضــد مــقــرات يسيطر عليها »الــقــاعــدة« فــي مدينة 
جعار، بالتزامن مع غارات أخرى في محافظة لحج، بوابة عدن الشمالية. 

وجاءت الغارات الجوية في لحج لليوم الثاني على التوالي، بعد استهداف مقرات 
يبدو  فيما  أمــس.  مــن  أول  لحج،  فــي  »الــقــاعــدة«  تنظيم  يسيطر عليها مسلحو 
بعدما فشلت  تستمر،  أن  املتوقع  ومــن  بــدأت رسميًا،  »القاعدة«  مع  املعركة  أن 
 
ً
وساطات وجهود محلية في إقناع »القاعدة« باالنسحاب من بعض املدن، فضال

عن توسع التنظيم، أخيرًا، وسيطرته على مدن في أبني وشبوة ولحج. وظهرت 
بصمة ضربات التحالف واضحة من خالل استهداف الغارات منشآت يشتبه 
تنفذها  التي  األميركية  للغارات  للتنظيم فيها، خالفًا  تابعني  بتواجد مسلحني 
أثناء  التنظيم  في  قيادات  أساسية  وتستهدف بصورة  طيار  دون  من  طائرات 
تنقالتهم. وتدشن الغارات الجوية التي تستهدف »القاعدة« بالتزامن مع التوتر 
فــي عــدن، مرحلة جــديــدة مــن مــعــارك التحالف العربي فــي اليمن، إذ بــات أمــام 
املخلوع علي  للرئيس  »الحوثيني« واملــوالــني  إلــى جانب  ثالث على األرض  طــرف 
عبدالله صالح، وتتركز املعركة ضد »القاعدة« في املحافظات الجنوبية املحررة، 
مسلحيه  وجــود  خــالل  من  بنفوذ  »القاعدة«  تنظيم  ويتمتع  أساسية.  بصورة 
مركز  املكال،  مدينة  أبرزها  املناطق،  من  العديد  في  كاملة  فرضهم سيطرة  أو 
أبــني، ومدينة عزان  في  واملحفد  ومــدن زنجبار، وجــعــار،  محافظة حضرموت، 
في شبوة، باإلضافة إلى نفوذه في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، وبعض 
أحياء عدن. ومن املتوقع، أن تشهد املناطق الجنوبية في اليمن تصعيدًا في الفترة 
املقبلة على خلفية الضربات الجوية التي استهدفت للمرة األولى مواقع يسيطر 
عليها »القاعدة«، خالفًا للسياسة التي اتبعها التحالف، بالتركيز على الحوثيني 

وحلفائهم وتجنب الصدام مع املجموعات األخرى. 
ويعتبر متابعون أن العمليات ضد »القاعدة« هي معركة مؤجلة منذ البداية، في 
حني كان العديد من التصريحات والبيانات الحكومية يشير إلى أن املعركة مع 
»اإلرهاب« هي الخطوة املقبلة، بعد تحرير تلك املناطق من االنقالبيني. واستفاد 
الجنوبية وما نتج عنها من سقوط  املناطق  الحرب في  »القاعدة« من  مسلحو 
للمعسكرات واملقرات األمنية ليتوسعوا في العديد من املناطق. لكنهم في املقابل، 
خسروا خالل أكثر من عام مضى، عددًا من قيادات الصف األول في التنظيم، 
الوحيشي.  ناصر  الــعــرب«،  في جزيرة  »القاعدة  فــرع  مقدمتهم، مؤسس  وفــي 
وفقد التنظيم، أخــيــرًا، قائدًا ميدانيًا بــارزًا وهــو جــالل بلعيدي إثــر غــارة جوية 

لطائرة أميركية.

مسلسل اغتياالت الزبيدي وشائع

ولــيــســت تــرقــيــعــيــة، عــلــى حــد وصــفــه. بــــدوره، 
يتمسك املجلس األعلى بزعامة عمار الحكيم 
»املــواطــن« بموقفه من  البرملان  وكتلته داخــل 
التغييرات أو التعديالت الحكومية، من خالل 

دعوته إلى تشكيل حكومة جديدة.
ــادي فــــي الــتــحــالــف  ــيـ ــقـ مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـ
ــديـــث  الـــــوطـــــنـــــي، مـــحـــمـــد املــــــــوســــــــوي، فــــــي حـ
 التحفظ أو الرفض من 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ينطلق  الحكومي  التعديل  على  الكتل  بعض 
مـــن كــــون الـــخـــطـــوة لـــن تــحــل مــشــاكــل الـــعـــراق 

الــحــالــيــة«. ويــضــيــف أن جـــزءًا مــن املعترضن 
يطالب بحكومة جديدة بما في ذلك رئيسها، 
فيما ذهب آخــرون أبعد من ذلك بالدعوة إلى 
إجراء انتخابات مبكرة، وهذا مستحيل بسبب 
ويرجح  الــخــيــام«.  فــي  مهجر  الشعب  ثلث  أن 
املوسوي أن يعلن العبادي عن تعديل جزئي 
سياسية  بكتل  وزراء  تغيير  يتضمن  بسيط 
أعلنت تأييده في حال استمر املوقف الحالي.

لحفل  العبادي  مقاطعة  بن  مراقبون  ويربط 
ذكرى  بمناسبة  بغداد  في  اإليرانية  السفارة 

ــران  ــ ــام إيـ ــيـ ــد قـ ــؤكـ ــــن مـــعـــلـــومـــات تـ الــــثــــورة وبـ
السياسية  األحــــزاب والــكــتــل  مــن  عـــدد  بحشد 
املقربة منها إلفشال ورقة اإلصالح السياسية 

الجديدة للعبادي.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي  ــــذر املــــحــ ــــحـ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الله السعدي، في حديثه  العراقي، أحمد عبد 
على  مقدمة  البالد  أن  من  الجديد«  »العربي  لـ
أزمــة سياسية كبيرة في حال أخفق العبادي 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأيـــيـــد الـــــــالزم لــلــتــعــديــل 
الحكومي مع إصراره على تنفيذه. ويلفت إلى 

أن »الكتل السياسية الرافضة للتعديل لم تبرر 
 ذلك يضّر بشعبيتها 

ّ
رفضها على الرغم من أن

ــــذي يــنــتــظــر تــلــك الــتــعــديــالت«.  فـــي الـــشـــارع الـ
ويشير السعدي إلى أن حدوث »اجتماع آخر 
ثــالــث فــاشــل يعني خـــروج الــعــبــادي بخطاب 
جــديــد قــد يــكــون مــصــارحــة الــشــارع بما يــدور 
ويعتذر عن اإلصالح«، قبل أن يستدرك بالقول 
إن »العبادي ال يرغب في البقاء على حكومة 
ضعيفة متعددة الــوالءات وقد يرحل إن فشل 

في التعديل مع استمرار الضغوط عليه«.

التشنج  سبب  أّن  أمين،  حمة  الكردستاني،  التحالف  في  القيادي  أكد 
كنتيجة  يأتي  للتعديل،  الجديدة  العبادي  حيدر  ورقة  ورفض  الحالي 
اإلعالم،  وسائل  خالل  من  بالموضوع  معرفتهم  إثر  شركائه  غضب 
ومخالفته االتفاق السابق المتضمن مناقشتهم بما يريد أن يتخذ من 
أن  إلى  به، الفتًا  يثقون  ال  السياسيين  العبادي  أن شركاء  خطوات. ورأى 
األكراد ليست لهم مشكلة في تغيير وزير أو مسؤول ما من ممثليهم.

غضب الشركاء

ثائر غندور

اليوم؟  اللبنانّيني  يجمع  الــذي  ما 
تــبــدو اإلجــابــة عــلــى هـــذا الــســؤال 
اللبنانيون  جــدًا.  البديهي صعبة 
إزاء  عمليًا  ســاكــنــًا  يــحــركــون  ال 
أحيائهم.  بني  املنتشرة  النفايات 
ُيـــعـــانـــي الـــلـــبـــنـــانـــّيـــون، مــــن ســـوء 
ــــعــــامــــة، والـــخـــاصـــة،  ــــخــــدمــــات ال ال
جنوني،  بشكٍل  كلفتها  وارتفاع 
إال  ــم،  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـ ــون.  ــ ــــرضـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ وال 
 الــفــيــســبــوكــي«. 

ّ
ــق ــ ــنـ ــ بــبــعــض »الـ

دولــة  ظــل  فــي  اللبنانّيون  يعيش 
ــة، وتـــراجـــع فــي الــحــريــات 

ّ
مــتــرهــل

الــــعــــاّمــــة والـــــخـــــاّصـــــة، وازديـــــــــاد 
ــة املـــوصـــوفـــة،  ــرقـ الـــبـــطـــالـــة، والـــسـ
وال يــتــحــّركــون. عــدى ذلـــك، تبدو 
قليلة.  بيننا  املشتركة  الــقــواســم 
ــة ــــــ أمـــــة نـــتـــوّحـــد  ــ ــ فــــال نـــحـــن دولـ
ــة  حـــول عــنــاويــن وطــنــيــة، وال دول
ثــيــوقــراطــيــة، يــحــكــمــهــا كــهــنــة أو 
مــاللــي. هـــذا جــّيــد. لكننا أيــضــًا، 
لـــســـنـــا دولـــــــة حـــديـــثـــة يــحــكــمــهــا 
القانون. فمن شروط دولة القانون 
التي  العبارة  )واملؤسسات، وهي 
نـــشـــأنـــا عــلــيــهــا، نـــحـــن جـــيـــل مــا 
القانون  ُيطبق  أن  الــحــرب،(،  بعد 
الواحد.  البلد  أبناء  باملساواة بني 
ــر. الــتــعــامــل مع 

ّ
وهــــذا غــيــر مــتــوف

قضية ميشال سماحة، الذي أراد 
تفجير البلد بعبواته التي حملها 
مــن دمــشــق إلــى بــيــروت، نموذج 
ــّي عــلــى الــتــمــيــيــز، خــصــوصــًا  حــ
أخــرى  بقضايا  قــارنــاهــا  مــا  إذا 
القانون  »انتهاك«  لكن  مشابهة. 
ال يقتصر عــلــى مــلــف اإلرهــــاب. 
حاضر  والتمييز  االنــتــهــاك  هـــذا 
ــل إنـــه  ــ ــا. ال بـ ــايــ ــــقــــضــ  ال

ّ
ــي كــــــل ــ فـ

ــّوة، فـــي الــدســتــور  ــقــ حـــاضـــر، وبــ
اللبناني، الذي يمنع لبنانيني من 
البلد  في  رسمّية  مناصب  تولي 

بعناوين طائفية.
الـــفـــروقـــات بـــني الــلــبــنــانــّيــني تــزيــد 
ــوقـــت. ضــاعــت فــرصــة 14  مـــع الـ
أن  لــهــا  ُيــمــكــن  ــان  كـ آذار 2005. 
لبنان.  في  لدولة  سة  مؤسِّ تكون 
الـــهـــويـــات املــذهــبــيــة تــطــغــى على 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة بــشــكــٍل قــاتــل. 
نفذته  رأي  استطالع  أظــهــر  وقــد 
مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة )»هـــيـــا 
بــنــا«( بــني ســيــدات بــقــاعــيــات، أن 
يملكن  ال  مــنــهــن  ــة  ــائـ املـ ــي  فـ  13
أصدقاء من خارج إطار »املذهب 
أو الطائفة«، و17 في املائة يملكن 
املائة  فــي   جـــدًا، و32 

ً
عـــددًا قليال

بعض األصــدقــاء من خــارج هذه 
الدائرة. الالفت أن هذا االستطالع 
في منطقة ُيفترض أنها مختلطة 
تــزداد  مذهبيًا.  صافية  وليست 
ــات، وهـــنـــاك مـــن ال يـــزال  ــروقـ ــفـ الـ
ُيــصــّر أن األمـــور يجب أن تكون 
على ما ُيرام في البلد. وأنه ُيمكن 
ــة الــســيــاســّيــة  ــّي ــعــمــل ــادة ال ــعـ ــتـ اسـ
بناء  ُيمكن  وأنــه  طبيعي،  بشكٍل 
ــه تـــأثـــيـــرات الــحــرب  ــٍد فـــي وجــ ســ

السورية على لبنان.

للحديث 
تتمة

سذاجة لبنانية

صالح النعامي

يتزايد عدد األصوات في تل أبيب، أخيرًا، الداعية لفرض 
تغيير  على  حكومتها  إلجــبــار  إســرائــيــل  على  عقوبات 
نمط تعاطيها مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي 
ك دولـــي وإقــلــيــمــي لــوضــع حــد النتفاضة  بـــدأ فــيــه تــحــرُّ
القدس الشعبية. ودعا أحد أبرز الباحثن في تل أبيب، 
أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية في القدس املحتلة، 
لــفــرض عقوبات على  العالم  زنـــد،  الــبــروفــســور شلومو 

إسرائيل إلجبارها على إنهاء االحتالل.
وفــــي مـــقـــال نـــشـــره مـــوقـــع صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، أخـــيـــرًا، 
ــلــــيــــن يــتــحــمــلــون  ــيــ  جـــمـــيـــع اإلســــرائــ

ّ
ــح زنــــــــد، أن يــــوضــ

الذي لحق بالفلسطينين  الظلم والغنب  املسؤولية عن 
ــراء االحـــتـــالل املـــتـــواصـــل. ويـــنـــّوه األســـتـــاذ الــجــامــعــي  جــ
ــــون تــمــامــًا عما  ــا أنـــهـــم راضــ إلــــى أن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن؛ إمــ
غير  ـــهـــم 

ّ
أن أو  الفلسطينين  حــكــومــتــهــم ضـــد  بـــه  تــقــوم 

الفلسطينين، مما يجعلهم يتحملون  مبالن بمعاناة 
املسؤولية عن نتاج سياسات حكومة بنيامن نتنياهو. 
 يــعــي تــمــامــًا أن 

ً
ــل مــن يــمــلــك عــقــال  »كـ

ّ
ويــضــيــف زنــــد، أن

االحتالل املتواصل واإلهانة اليومية واليأس، هو الذي 
ويردف  اإلسرائيلين«.  الستهداف  الفلسطينين  يدفع 
، »كما أن العقوبات الدولية كان لها دور بارز في 

ً
قائال

تغيير سلوك حكومة جنوب أفريقيا وإيــران، فيتوجب 
فرض عقوبات مماثلة على إسرائيل إلنهاء االحتالل«.

لقناة  اإلســرائــيــلــي  العسكري  املعلق  يعتبر  جهته،  مــن 
األمنية  النظرية   

ّ
إن دافــيــد،  بــن  ألـــون  الــعــاشــرة،  التلفزة 

التي يتشبث بها نتنياهو »مجرد منظومة من األفكار 

االفتراضية املنفصلة عن الواقع والتي لن تحّسن الواقع 
األمني«. 

ويـــقـــول بـــن دافـــيـــد، إن »حــــــوادث الــقــتــل الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا اإلســرائــيــلــيــون هـــي نـــتـــاج الــســيــاســة االفــتــراضــيــة 
ــــدت دولــــة ثنائية  الــتــي يــطــبــقــهــا نــتــنــيــاهــو والـــتـــي أوجـ
الفلسطينين على استهداف  القومية تحّسن من قدرة 
ــي مــــقــــال نــــشــــره مــــوقــــع صــحــيــفــة  ــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــن. وفـ
»في  أنه  إلى  العسكري  ق 

ّ
املعل ينّوه  أخيرًا،  »معاريف«، 

الــــذي يــتــحــدث فــيــه نتنياهو عــن دور الــجــدران  الــوقــت 
اإلسمنتية التي يقيمها على الحدود مع الدول العربية، 
يتجاهل حقيقة أن مثل هذه الجدران ال يمكنه أن يقيمها 
يتكرس وجودها  التي  القومية  ثنائية  الدولة  قلب  في 

من خالل رفضه االنفصال عن الفلسطينين«.
في غضون ذلك، شرعت جهات دولية وإقليمية بتحركات 
ــــى تــهــيــئــة الــــظــــروف لـــوقـــف انـــتـــفـــاضـــة الـــقـــدس  ــهـــدف إلـ تـ
ووضــع حد لها. وذكــرت صحيفة »هــآرتــس« في عددها، 
أول من أمس األحــد، أن اللجنة الرباعية الدولية تعهدت 
بــإعــداد تــوصــيــات تــهــدف لتوفير الــظــروف الــتــي تضمن 
واستئناف  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  الــقــائــم  التصعيد  وقــف 

املفاوضات بن إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الـــدول   وزراء خــارجــيــة 

ّ
أن إلـــى  ذاتــهــا  الصحيفة  وتــشــيــر 

املشاركة في اللجنة، التي تضم الواليات املتحدة، وروسيا، 
واالتحاد األوروبي، واألمم املتحدة، قرروا في اجتماعهم، 
أخيرًا، على هامش مؤتمر األمن في نسخته الـ52، املنعقد 
في مدينة ميونخ األملانية، إعداد تقرير حول األوضاع في 
الضفة الغربية. ويتضمن هذا التقرير توصيات يفترض 
ــــف الــتــصــعــيــد والـــتـــدهـــور  ــــى وقـ أن يــفــضــي تــطــبــيــقــهــا إلـ

واإلسرائيلين.  الفلسطينين  بــن  العالقة  فــي  الحاصل 
ويلفت تقرير »هآرتس«، إلى أن وزراء الخارجية شددوا 
ــدول اإلقــلــيــمــيــة ذات  ــرورة االســتــعــانــة بــجــهــود الــ عــلــى ضــ
لتهيئة  اإلســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الــعــالقــة  على  التأثير 
ـــام الـــشـــروع فـــي مــســار تــفــاوضــي يــرمــي إلــى  الـــظـــروف أمـ

 الدولتن.
ّ

تطبيق حل
 
ّ
ــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــوضـــح صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، أن وفــ
وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسبق، يوري سافير 
الــنــقــاب، أخــيــرًا، عــن مــبــادرة يعكف عليها النظام  كــشــف 
ــقـــدس مـــن خــالل  ــى وقــــف انــتــفــاضــة الـ املـــصـــري تـــهـــدف إلــ
الفلسطينية  والسلطة  إســرائــيــل  بــن  املــفــاوضــات  إحــيــاء 
وتــحــســن مــن قـــدرة دول املنطقة عــلــى مــواجــهــة اإلرهــــاب. 
وفي مقال نشرته الصحيفة، الثالثاء املاضي، نقل سافير 
 الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 

ّ
عـــن مـــســـؤول مـــصـــري، إن

السيسي ســيــدعــو لعقد مــؤتــمــر فــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 
تشارك فيه إلى جانب مصر كل من السلطة الفلسطينية، 
واألردن، وإسرائيل ملواجهة اإلرهاب واالتفاق على أسس 
 السيسي يخشى أن 

ّ
فــإن الــصــراع. وبحسب سافير،   

ّ
لحل

يفضي تفّجر االنتفاضة الفلسطينية الشعبية إلى تعزيز 
حساب  على  »حــمــاس«  اإلسالمية  املقاومة  حركة  مكانة 
أن  »فــتــح«. وأوضــح سافير  الفلسطينية وحركة  السلطة 
مــصــر تــوجــهــت إلـــى كــل مــن فــرنــســا، والـــواليـــات املــتــحــدة، 
والسلطة الفلسطينية، وجهات أمنية إسرائيلية ملناقشة 
مع  بالتنسيق  معنيون  املصرين  أن  إلــى  منوهًا  الفكرة، 
فرنسا بشأن سبل دفع مبادرة جديدة لحل الصراع، على 
اعتبار أن باريس تقدمت بمبادرة سياسية مماثلة بسبب 

مكانتها في مجلس األمن.

السيسي قلق من شعبية »حماس«

تقرير إخباري

ــدت كـــتـــلـــة املـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــقـ ــ عـ
الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة، أمـــس 
األول،  اجتماعها  الــثــالثــاء، 
بـــحـــضـــور رئــيــســهــا ســعــد 
الــحــريــري، مــشــددة على أن 
»عـــودتـــه فــي هـــذا الــتــوقــيــت، 
ــادة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــم فــــــــي اســ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ تـ
آذار، وفــي  قـــوى 14  ــدة  وحـ
ــة قــضــيــة  ــ ــويـ ــ ــادة أولـ ــعــ ــتــ اســ
إنــهــاء الــشــغــور الــرئــاســي«. 
وفي سياق الدعوات إلجراء 
ــيــــة،  ــــرئــــاســ االنــــتــــخــــابــــات ال
اتــهــم وزيـــر اإلعــــالم، رمــزي 
جـــــــريـــــــج، »حــــــــــــزب الــــــلــــــه«، 
الــفــراغ  بالسعي الســتــمــرار 
وقال  الرئيس،  منصب  في 
ال  االنــتــخــابــيــة  »العملية  إن 
الــتــفــكــيــر  يــمــكــن أن يـــكـــون 
فيها عــلــى قــاعــدة أنـــا أو ال 

أحد«.

خــالل  ــن  م ــادي  ــعــب ال حــيــدر  يسعى 
امتصاص  إلــى  الحكومي  التعديل 
األمنية  األوضـــاع  من  الــشــارع  نقمة 
مدن  فــي  المتردية،  واالقتصادية 
بغداد  والعاصمة  الــعــراق  جنوب 
سجلت  حيث  الخصوص،  وجه  على 
أعلى معدالت للفقر والبطالة فاقت 
مع  تتزامن  كما  المئة.  في  األربعين 
والسرقة  السطو  معدالت  ارتــفــاع 

وفوضى انتشار المليشيات.

إيــاد  بزعامة  الوطنية،  ائــتــالف  دعــا 
عالوي، إلى اإلعداد النتخابات مبكرة، 
واستبدال المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات. واعتبرت كتلة عالوي، في 
بيان، أنه »ال مسوغ الستبدال الوجوه، 
باتجاه  هي  المؤشرات  كل  يجد  إنما 
وتنفيذها،  الطريق  خارطة  وضــع 
وثائق  مــن  مستوحاة  تــكــون  وأن 

اإلصالح السياسي واالقتصادي«.

امتصاص 
نقمة الشارع

عالوي النتخابات 
مبكرة

تنقسم اآلراء حول تصريحات الحكومة 
اليمنية لمواجهة تمدد »القاعدة« 

جنوبًا، بين من ينتظر التوقيت المناسب 
وآخر يضعها في خانة »التخدير«

E E

المكال ـ العربي الجديد

تتوالى تصريحات نائب رئيس الجمهورية 
اليمنية، رئيس الحكومة، خالد بحاح، التي 
فــي جنوب  املـــدن  يــهــدد مــن خاللها بتحرير 
الــبــالد مــن تنظيم »الــقــاعــدة« وفــي مقدمتها 
مـــديـــنـــة املـــكـــال مـــركـــز مـــحـــافـــظـــة حــضــرمــوت 
ــن. لـــكـــن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات ال  ــمـ ــيـ شـــرقـــي الـ
تلغي الــتــســاؤالت عــن مــدى جــديــة السلطات 
الشرعية في خوض املعركة مع التنظيم الذي 

بات يتمدد بسهولة في جنوب البالد. 
قبل أيام، ناقش بحاح مع محافظ حضرموت 
ــك، املـــعـــن حـــديـــثـــًا، مــحــاربــة  ــريــ ــن بــ أحـــمـــد بــ
تنظيم القاعدة والعمل على عودة االستقرار 
الــدولــة، بحسب  مهام مؤسسات  واستئناف 
مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــحــكــومــيــة. وفــي 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 

وقوات الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح 
ومحاولة تطمن أبناء املحافظات الجنوبية 

بأن الحكومة لن تهمل مناطقهم .
في  املتخصص  الباحث  يعتقد  السياق،  في 
الــجــمــاعــات اإلســـالمـــيـــة، نــبــيــل الــبــكــيــري، أن 
»تعقيدات املشهد في اليمن تكمن في العدو 
األكثر سيطرة وتحكمًا باليمن، وهو الحوثي 
وصالح، الذي أسقط الدولة وكل مؤسساتها 
وحولها إلى أداة في يده لضرب خصومه«، 
فــي حديث  البكيري  ويشير  قــولــه.  حــد  على 
الطرف   »هــذا هو 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ

الذي ينبغي القضاء عليه كتحد رئيسي، وما 
عداه هو عدو ثانوي ونتيجة طبيعية للعدو 
الـــرئـــيـــســـي. وبــالــتــخــلــص مـــن هــــذا سيسقط 
الــعــدو الثانوي مباشرة، وهــذا األمــر هــو ما 
يؤخر معركة القاعدة«. أما الخبير العسكري 
ــيـــرى أن تـــصـــريـــحـــات بــحــاح  عـــلـــي الــــذهــــب فـ

تعهد بحاح بمساعدة السلطات املحلية في 
محافظة حضرموت على طرد تنظيم أنصار 
الــشــريــعــة )اإلســــم املــحــلــي املـــتـــداول لعناصر 
الــتــنــظــيــم(، الفــتــًا إلـــى أن الــســلــطــات املــوالــيــة 
لــلــشــرعــيــة لـــم تــهــمــل املــحــافــظــة وأنـــهـــا تــعــّد 

ملساعدتها على استعادة استقرارها.
وقبل ذلك، وبالتحديد في نوفمبر/ تشرين 
ــدد بــــحــــاح، فــــي مــقــابــلــة  ــ الـــثـــانـــي املــــاضــــي، هـ
تلفزيونية، بأن »الحرب املقبلة ستكون ضد 
الـــقـــاعـــدة«. لــكــن مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة لــم يتغير 
ــقـــوات  لـ تـــحـــذيـــر  ــــوى  ــلـــى األرض ســ عـ ــــيء  شــ
باالنسحاب  املرخصة  غير  للسفن  التحالف 
مـــن مــيــنــاء املــكــال فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املـــاضـــي. ويــــرى ســيــاســيــون أن تــصــريــحــات 
بــحــاح تــأتــي فــي إطـــار التماشي مــع سياسة 
ــيــــادة الــعــلــيــا الــتــي  ــقــ الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي والــ
تخوض حربًا موجهة أساسًا ضد الحوثين 

املــتــكــررة خــصــوصــًا األخـــيـــرة مــنــهــا حقيقية 
ــائـــه بــمــحــافــظ  ــقـ وجـــــــــادة، وال ســـيـــمـــا بـــعـــد لـ
حضرموت الجديد. ويقول الذهب في حديث 
اعتقاده هي  إن ما يعزز  الجديد«  »العربي  لـ
االستعدادات الحثيثة التي تجري لتدريب ما 
يزيد عن ثالثة آالف مقاتل تحت إشراف قائد 
 
ً
الثانية والتحالف، فضال العسكرية  املنطقة 
عن أن املحافظ شخص خلفيته عسكرية وقد 
عن في هذا املنصب وفقًا ملتطلبات املرحلة 
 ســيــاســيــًا آخــر 

ً
ومــقــتــضــيــاتــهــا. إال أن مــحــلــال

إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  حضرموت  من 
تــصــريــحــات بــحــاح تــأتــي فــي ســيــاق التوجه 
الرسمي للدولة حيال ما يحصل في ساحل 
الـــدولـــة فعله.  ــا ينبغي عــلــى  حــضــرمــوت ومـ
ويلفت إلى أن الدولة في هذه الفترة ال ترغب 
ــرقـــي الـــيـــمـــن مــع  فــــي فـــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة شـ
تنظيم القاعدة قبل أن تحسم جبهة الشمال 

الــغــربــي مــع الــحــوثــيــن وصــالــح. كــمــا يعتبر 
 تأخير تحرير حضرموت كان ناجمًا عن 

ّ
أن

عدم وجود قوة عسكرية تفي بهذا الغرض، 
وتؤمن حمايتها من الحوثين بعد التحرير.

 طريقة 
ّ
بــدوره، يرى ناشط سياسي آخر أن

رئــيــس الــحــكــومــة فـــي الــحــديــث عـــن تنظيم 
القاعدة يشوبها الغموض، مذكرًا بما قاله 
في بداية سيطرة التنظيم على مدينة املكال 
ــم »أبـــنـــاء  ــال إن هـــــؤالء املــســلــحــن هـ حـــن قــ
حــضــرمــوت« بــالــرغــم مــن أن الــجــمــيــع يعلم 
أنها »القاعدة«. ويعتبر الناشط نفسه أن ال 
التي وصفها  التصريحات  جــدوى من تلك 
كل  يتمدد  القاعدة  تنظيم  كون  »املخدرة،  بـ
يـــوم وبــســهــولــة تــامــة فـــي املــحــافــظــة بينما 
الــشــرعــيــة وقــيــادتــهــا كـــأن األمــــر ال يعنيهم 
ويــكــتــفــون بــالــتــصــريــحــات فــقــط«، عــلــى حد 

قوله.

مواجهة »القاعدة«... 
مسّكنات بانتظار المعركة

الحدث
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توفي بطرس غالي عن عمر يناهز الـ94 عامًا، بعد 
مسيرة حافلة بالنشاطات والمناصب الدولية والمحلية 

واألكاديمية ال تعفيه من مجموعة اتهامات

في ذمة التاريخ

بهدوء نادر، وغلف كل ما فعل بدبلوماسية 
عــلــى عــالقــات ال تنتهي في  عــالــيــة، محافظًا 
تــعــرض بطرس  الــعــالــم. مصريًا،  دول  جميع 
ــدة، بــســبــب وقـــوفـــه  ــ ــديـ ــ غـــالـــي النــــتــــقــــادات شـ
إلــى جــانــب الــرئــيــس الــراحــل، أنـــور الــســادات، 
بــدايــة مــن زيـــارة الــقــدس املحتلة، والكنيست 
اإلسرائيلي، وصواًل إلى اتفاقية كامب ديفيد. 
القرارات  الدولية، مع  ملواقفه  االنتقاد  وتكرر 

األممية الخاصة بالحرب على العراق.
ــالــــي مـــنـــصـــب األمـــــــن الــــعــــام لــألمــم  تــــولــــى غــ
املــتــحــدة فــي األول مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني 
ــًا  قـــادمـ ــتـــرة خـــمـــس ســـــنـــــوات،  ــفـ لـ ــام 1992  ــ عــ
مـــن مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــــــوزراء لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة فــي مــصــر مــنــذ مــايــو/أيــار 1991. 
وقبلها كان وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية 
 1977 ــام  ــ عـ األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  بــــن  ــا  مــ
تعيينه  تـــم   ،1987 ــام  عــ وفــــي   .1991 وحـــتـــى 
عــضــوًا فــي الــبــرملــان املــصــري، وقبلها عضوًا 
فــي أمــانــة الــحــزب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي في 
عام 1980. كما كان نائبًا لرئيس االشتراكية 
الــدولــيــة، إلـــى أن تــولــى منصب األمـــن الــعــام 
شهيرة  لعائلة  غالي  ينتمي  املتحدة.  لألمم 
ــان رئــيــس  فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، فـــجـــده كــ
وزراء مصر، وكان عمه وزير خارجية مصر. 
 خلفية عائلته كان لها تأثير بالغ على 

ّ
ولعل

إلـــى نفس  دفــعــتــه  فــقــد  الــوظــيــفــي،  مستقبله 
علوم  في  الواسعة  بمعرفته  وتميز  الطريق. 
والقانون  والسياسة  االقتصاد  منها  شتى، 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــــشــــرات الـــكـــتـــب، ومــثــلــهــا مـــنـــاصـــب مــحــلــيــة 
وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، ومــعــهــا أضــعــافــهــا من 
الــقــرارات، ومــواقــف يصعب حصرها، تشهد 
ــبــــق لــألمــم  ــام األســ ــعــ عـــلـــى مـــســـيـــرة األمــــــن الــ
املتحدة، بطرس غالي، الــذي توفي أمــس في 
أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر تجاوز الـ 

94 عامًا، بعد مراحل متباينة من املرض.
بــاالشــتــراكــيــة، والتنظير لها،   مــن االهــتــمــام 
إلى  الدولية، وصــواًل  كياناتها  أحد  ورئاسة 
مــنــصــب األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
األشهر، مرورًا برحلة عمل جامعي، ومناصب 
وزاريـــــة مــصــريــة، انــقــضــت مــســيــرة عــمــل عــام 
تــجــاوزت نصف قــرن ال تعفيه مــن مجموعة 
اتهامات تتصل باملوقف من إسرائيل وتنفيذ 

أجندة غربية ضد املصالح العربية.
ورغم إثارة مواقفه وقراراته وآرائــه لجدل لم 
ينته بــعــد، فــقــد ظــل بــطــرس غــالــي، محتفظًا 

املحلي والدولي وغيرها. التحق غالي بكلية 
الحقوق في جامعة القاهرة لدراسة القانون 
وحصل على إجــازة في الحقوق عــام 1946 . 
وبعدها بعام، حصل على دبلوم في القانون 
الــعــام مــن جــامــعــة بــاريــس. ليحصل فــي عــام 
ــادة الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة  ــهـ 1949 عــلــى شـ

باريس.
وفي عام 1968، حصل على الدكتوراه الفخرية 
مــن جــامــعــة الــســويــد. قـــام بــتــدريــس الــقــانــون 
الـــدولـــي فــي جــامــعــة الــقــاهــرة ابـــتـــداء مــن عــام 
1949 وحتى 1977. وامتدت خبراته كأستاذ 
جامعي في الكتابة؛ فكان مسؤواًل عن إيجاد 
العالقة بن القانون الدولي والقانون املصري 
ــتـــب فــــي »األهـــــــرام  والـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، وكـ
االقتصادي«، وهي جريدة أسبوعية، وشغل 
منصب رئيس تحرير العلوم الرئيسية فيها. 
وكــتــب أيــضــًا فــي »الــســيــاســة الــدولــيــة«، وهي 
مجلة شهرية )السياسة العامة( وكان رئيس 

تحريرها أيضًا.
كما كتب بطرس غالي العديد من املقاالت في 
العربية والعاملية. وكان عضوًا في  الصحف 
العديد من الجمعيات والجماعات السياسية. 
اخــتــيــر فـــي عــــام 1989 لــيــكــون رئــيــس الــوفــد 
الصداقة بن مصر وروسيا. وفي مايو/أيار 
الخارجية  للعالقات  دولـــة  وزيـــر  عــّن   ،1991
باللغة  45 بحثًا  غــالــي نحو  والــهــجــرة. كتب 
 11 وكتب  املوضوعات،  مختلف  في  العربية 

كتابًا و45 بحثًا باللغة الفرنسية.

1949بطرس غالي
حصل على شهادة الدكتوراه 

من جامعة باريس

1977
ُعن بطرس غالي وزيرًا للدولة 

للشؤون الخارجية املصرية

1987
تم تعيينه عضوًا في البرملان 

املصري

 1991
عن كنائب رئيس الوزراء 

للشؤون الخارجية

1992
تولى بطرس غالي منصب 

األمن العام لألمم املتحدة ملدة 
خمس سنوات 

2016
توفي عن عمر يناهز 94 عامًا

تواريخ

يتمّسك العبادي بإجراء تغيير وزاري جوهري وشامل )صباح عرار/فرانس برس(

ًال )فرانس برس( فتح الجيش جبهة جديدة ضد »القاعدة« يبدو مؤجَّ

تقرير
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اقتصاد

أربيل ـ العربي الجديد

يشــهد أداء قطاع الســياحة في إقليم كردستان العراق 
واألزمــة  األمنيــة  االضطرابــات  بفعــل  الفتــا  تراجعــا 
هيئــة  باســم  املتحــدث  وأكــد  املتفاقمــة.  االقتصاديــة 
ســياحة كردســتان العراق، نادر روســتي، في تصريح 
صحفــي، أمــس، أن العــام املاضــي 2015، شــهد إغــاق 
140 فندقــا فــي اإلقليــم. ورغــم إعــان حكومــة اإلقليــم 
مجموعــة مــن اإلجــراءات لتحريــك القطــاع، إال أنهــا لــم 
تفلــح فــي إنعاشــه، وقالــت هيئة الســياحة، أمس، إنها 
تعمــل مــن أجــل عقــد مؤتمــر للترويــج الســياحي فــي 

اإلقليــم بمشــاركة شــركات ســياحية مــن دول الجــوار 
والعالــم، ويأتــي ذلــك بعد انخفــاض حاد لحركة تدفق 
وصــل  بعدمــا  وتركيــا،  وإيــران  العــراق  مــن  الســياح 
عددهم في 2013 إلى 3 مايني سائح عراقي وأجنبي. 
وحسب اإلحصائيات الرسمية، استطاع اإلقليم جذب 
900 ألــف ســائح العــام املاضــي، إال أن هــذه املعــدالت 
الفنــادق  قطــاع  ســجله  الــذي  النمــو  مــع  تتناســب  ال 
واملطاعــم الفتــرات الســابقة، مــا أدى إلــى انكمــاش هــذا 
القطــاع. وزادت مشــكلة تراجــع الدخــل الســياحي، مــن 
األزمــة التــي تواجــه حكومة اإلقليم، فــي تأمني األموال 
الكافية لدفعها كرواتب للموظفني واملتقاعدين البالغ 

وتحتــاج  شــخص،  ألــف  و400  مليــون  نحــو  عددهــم 
الرواتــب مبلــغ ال يقــل عــن 730 مليــون دوالر شــهريا، 

حسب تقارير حكومية.
وبغــداد  اإلقليــم  حكومتــي  بــني  حــادة  أزمــة  وثــارت 
املركزيــة، حــول نصيــب كردســتان املالــي مــن مبيعــات 
متكــرر،  بشــكل  املســتحقات  تأخــر  إلــى  أدت  النفــط، 
فلجــأت كردســتان إلــى تصديــر النفــط بشــكل مباشــر 

لتوفير موارد مالية لعاج أزماتها االقتصادية. 
مــن جانــب ثــان، تراجعــت إيــرادات قطــاع الدواجــن فــي 
واردات  بوقــف  بغــداد،  قــرار حكومــة  بســبب  اإلقليــم، 
وســط  ألســواق  كردســتان  مــن  الدواجــن  منتجــات 

وجنوب العراق، بدعوى إصابتها بإنفلونزا الطيور.
أنــور  باإلقليــم،  الزراعــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وذكــر 
أصحــاب  مســاعدة  تحــاول  الحكومــة  إن  عثمــان، 
عــن  لهــم  بديلــة  أســواق  بإيجــاد  الدواجــن  مشــاريع 
ومبيعــات  األســواق  وباتــت حركــة  العراقيــة.  الســوق 
التجزئة في كردســتان تعتمد بشــكل كبير على إقبال 
النازحــني العراقيــني بســبب الحــرب فــي مناطــق غــرب 
كانــوا  ممــن  النازحــون  ويتقاضــى  البــاد،  وشــمال 
يشــغلون وظائف حكومية رواتبهم بشــكل منتظم من 
بغــداد، فــي وقــت ال يحصــل أقرانهــم من ســكان اإلقليم 

على الرواتب ما أثر على قدراتهم الشرائية.

إغالق 140 فندقًا في كردستان العراق

مصطفى عبد السالم

حرك اجتماع الدوحة االستثنائي 
الذي عقد أمس املياه الراكدة 

داخل سوق النفط العاملية، وألقى 
االجتماع، الذي حضره وزراء الطاقة 

والنفط في 4 دول كبرى منتجة 
للنفط، طوبة داخل بحيرة منظمة 
أوبك املضطربة منذ شهور، كما 

، ولو ضئيال، للدول 
ً
أعطى أمال

املنتجة واألسواق بإمكانية االتفاق 
على آلية محددة يتم من خاللها 

وقف تهاوي األسعار وربما 
إعادتها لالرتفاع مرة أخرى.

وحسب البيان الصادر عن اجتماع 
الدوحة، فقد اتفقت روسيا وثالث 
دول أعضاء بمنظمة »أوبك«، هي 
السعودية وقطر وفنزويال، على 

تجميد مستويات إنتاج النفط عند 
أرقام شهر يناير/كانون الثاني 

املاضي، وذلك بشرط انضمام باقي 
منتجي النفط الدوليني إلى هذه 

املبادرة.
القرار يعني ببساطة تثبيت كل 

دولة إنتاجها النفطي عند سقف 
يناير/كانون الثاني وعدم زيادته 

خالل الشهور املقبلة، وبذلك تضمن 
كل الدول عدم زيادة املعروض 

النفطي في األسواق العاملية، خاصة 
من قبل بعض الدول التي تعاني من 
اضطرابات مالية وتبيع نفطها بأية 
أسعار للحصول على سيولة عالية 
مثل العراق، أو من قبل دول تسعى 

لزيادة إنتاجها لتعويض سنوات 
مضت، كما هو الحال مع إيران التي 
أعلنت عدة مرات عزمها على إعادة 

إنتاجها ملستويات ما قبل فرض 
العقوبات الغربية.

هناك بالطبع نقاط إيجابية كثيرة 
في اتفاق الدوحة، فاالتفاق يعد 

الخطوة األولى من نوعها منذ 
 من 

ً
سنوات طويلة، حيث ضم دوال

داخل أوبك وخارجها، ويأتي في 
ظل وضع مضطرب تشهده أسواق 
النفط العاملية، والجديد في اجتماع 

الدوحة أيضًا أن أكبر منتجني 
للنفط في العالم، وهما السعودية 
وروسيا، جلستا للتفاوض معًا 
رغم الخالفات السياسية الحادة 
فيما بينهما، خاصة في ملفات 

عدة منها سورية واليمن واملوقف 
من تركيا.

كما أن السعودية، أكبر منتج للنفط 
في العالم، قبلت بمبدأ تثبيت سقف 

اإلنتاج، وهو األمر الذي كانت 
تتحفظ عليه منذ بداية األزمة في 

منتصف عام 2014.
 لكن السؤال هنا: هل ستنسف 

إيران اتفاق الدوحة في االجتماع 
املقرر عقده اليوم بطهران، ويضم 

عددا من كبار املنتجني مثل العراق 
وفنزويال؟ وهل ستغطي روسيا 

على حليفتها لتمرير القرار؟ وماذا 
عن موقف الدول املنتجة األخرى 

التي لم تشارك في اجتماع الدوحة 
ولم تتم دعوتها للمشاركة في 

اجتماع طهران؟
اليوم، كل األنظار متجهة صوب 
طهران ملعرفة موقفها من اتفاق 

الدوحة، فإما بقاء الوضع على ما 
هو عليه في سوق النفط، لعدم 

اتفاق كبار املنتجني، وإما إعطاء 
أسعار النفط دفعة لألمام يمكن 

البناء عليها مستقبال خاصة في 
اجتماع أوبك املقرر عقده منتصف 

العام الجاري.

هل تنسف إيران 
اتفاق الدوحة؟

أوروبا تساند مزارعي فرنسا
فــي  األعضــاء  الـــ28  الــدول  مــن  األوروبيــة  املفوضيــة  طلبــت 
االتحــاد األوروبــي تقديم مقترحات ملواجهة األزمة الزراعية، 
الذيــن  للمزارعــني  احتجــاج  حركــة  فرنســا  تشــهد  بينمــا 
املفــوض  وقــال  منتجاتهــم.  أســعار  انخفــاض  مــن  يعانــون 

األوروبــي لشــؤون الزراعــة فيــل هوغــان، مســاء أول مــن أمس، 
بعــد اجتمــاع لــوزراء الزراعــة فــي دول االتحــاد فــي بروكســل 
»بصفتــي املفــوض )األوروبــي( للزراعــة، ال يمكننــي أن أكــون 
راضيــا عــن الوضــع الحالــي للمزارعــني، وأعتــرف أن الوضــع 

ال يتطلــب مجــرد رد مــن قبــل كل دولــة عضــو، بــل ردا علــى 
إجــراءات  الئحــة  طلــب  كمــا  األوروبــي«.  االتحــاد  مســتوى 
األوروبيــة  التنفيذيــة  الســلطة  ســتقوم  ومبتكــرة«  »جديــدة 
بتقييمها.    )فرانس برس(

تعامالت هزيلة للبورصة اليابانية
تعامالت  في  طفيفًا  ارتفاعًا  اليابانية  األسهم  سجلت 
هزيلة، أمس، بعد االنتعاشة الكبيرة التي تحققت، في 
مستوى  أعلى  النفط  أسعار  تجاوز  مع  السابق،  اليوم 
ألسهم  القياسي  نيكي  مؤشر  وارتفع  أسبوع.  في 
 16054.43 عند  مغلقًا   %  0.2 الكبرى  اليابانية  الشركات 
حققها  التي  المكاسب  نصف  من  أكثر  وكان  نقطة. 
لالتصاالت  بنك  سوفت  مجموعة  نصيب  من  المؤشر 
المجموعة  أعلنت  أن  بعد   %15.9 سهمها  قفز  التي 

نيتها إعادة شراء ما يصل إلى 14.2% من أسهمها.
منهيًا،   %  0.4 نطاقًا  األوسع  توبكس  مؤشر  وصعد 

أمس، عند 1297.01 نقطة

هبوط أسعار القمح الروسي
الروسي  القمح  تصدير  أسعار  إن  أمس،  محللون  قال 
بشأن  المخاوف  بفعل  الماضي،  األسبوع  هبطت، 
عقود التوريد المستقبلية لمصر أكبر مستورد للقمح 
الزراعية  السوق  دراسات  معهد  وقال  العالم.  في 
)إيكار( ، إن سعر توريد القمح الروسي إلى منطقة البحر 
ظهر  تسليم  أساس  على  للطن  دوالرًا   179 بلغ  األسود 
بانخفاض  الماضي،  األسبوع  نهاية  )فوب(،  السفينة 
»سوف  وقالت  السابق.  األسبوع  عن  دوالرين  قدره 
إيكون« لالستشارات ومقرها موسكو، إن أسعار القمح 
بلغت  األسود  البحر  السفينة في منطقة  تسليم ظهر 

181 دوالرًا للطن دون تغير يذكر عن األسبوع السابق.

مطالب بدعم قطاع المقاوالت السعودي
عبدالرحمن  السعودية،  الغرف  مجلس  رئيس  ناشد 
الزامل، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
البالد في  المقاوالت في  التدخل لحل مشاكل قطاع 
تنامي  وسط  الشركات  مستحقات  سداد  تأخر  ظل 
أسعار  هبوط  استمرار  مع  االقتصاد  على  الضغوط 
النفط. وفي خطاب موجه للملك سلمان قال الزامل، 
المقاوالت  بقطاع  العاملة  والمؤسسات  الشركات  إن 
تجاوزت  لفترة  مستحقاتها  صرف  تأخر  من  تعاني 
الستة أشهر، حسب رويترز. كانت وزارة المالية، خفضت 
التي تصرفها للشركات في عقود  الدفعة المقدمة 

المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية. 

أخبار مختصرة

نفط ليبيا يترقب حكومة الوفاق
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الرئيســي  املصــدر  الليبــي،  النفــط  قطــاع  يترقــب 
إليــرادات البــاد، تشــكيل حكومــة الوفــاق الليبيــة 
الجديــدة، خاصــة أن هنــاك آمــاال بانتعاش القطاع 
عقــب حــدوث اســتقرار سياســي. وقــال محللــون ومســؤولون، 
عــن  اإلعــان  تــم  التــي  الحكومــة  إن  الجديــد«،  لـ«العربــي 
النفطــي  اإلنتــاج  إنعــاش  فــي  ستســاهم  مؤخــرًا،  تشــكيلها، 
تفاقــم  بســبب  األزمــات،  مــن  الغــارق  االقتصــاد  وانتشــال 
االضطرابــات األمنيــة واملعــارك املســلحة، إال أنهــم أعربــوا عــن 
قلقهــم مــن العقبــات التي قد تعرقل الحكومة الجديدة من بدء 
فــي أعمالهــا، ومنهــا تــردد مجلــس النــواب فــي املوافقــة علــى 
التشــكيل الجديد. وقال الناطق الرســمي للمؤسســة الوطنية 
لـ«العربــي  الحــراري،  محمــد  طرابلــس،  بالعاصمــة  للنفــط 
الجديد«، إنه يتوقع ارتفاع إنتاج وصادرات الباد من النفط 
في حالة تسلم حكومة الوفاق مهامها، مشيرًا إلى أن اإلنتاج 

اليومــي انخفــض حاليــا، إلــى مــا يتــراوح بــني 300 و350 ألــف 
برميــل يوميــا، مقارنــة بنحــو 1.6 مليــون برميــل قبــل انــدالع 
الثورة عام 2011. وفي هذا السياق، أكد عميد كلية االقتصاد 
لـ«العربــي الجديــد«، أن  بجامعــة طرابلــس، أحمــد أبولســني، 
أبــرز محــور فــي امللــف االقتصــادي يجــب أن تتبنــاه الحكومــة 
الجديــدة، هــو كيفيــة زيادة صــادرات النفط املصدر الرئيســي 
للدخل، ليصل إلى املعدل الطبيعي، ألن بعض الحقول التزال 

تخضع لسيطرة مليشيات مسلحة. 
وتحل اليوم الذكرى الخامسة للثورة الليبية، في ظل تدهور 
الــذي  النفــط  القطاعــات االقتصاديــة وعلــى رأســها  مختلــف 
تعتمــد عليــه البــاد فــي تغطيــة 98% مــن مصروفــات املوازنــة 
العامة. وأشار أبولسني، إلى أن وجود حكومة واحدة بداًل من 
حكومتني يســهم في اســتحداث إجراءات متنوعة من شــأنها 

تحريك عجلة االقتصاد املتداعية. 
وانكمش الناتج املحلي اإلجمالي في ليبيا بنســبة 25%، في 
2015، في أعقاب تســجيل هبوط نســبته 24%، في عام 2014، 

حســب اإلحصائيــات الرســمية. ومــن جانبهــا كشــفت مصادر 
مــن مصــرف ليبيــا املركــزي بطرابلــس، رفضــت ذكــر اســمها، 
حكومــة  عمــل  لبــدء  املصــرف  ترقــب  عــن  الجديــد،  لـ«العربــي 
الوفــاق التخــاذ إجــراءات عاجلة ملعالجة األزمــة املالية، وعلى 
رأسها مشكلة وجود مصرفني مركزيني أحدهما في العاصمة 
الســيولة  أزمــة  فــي  تســبب  مــا  الشــرقية،  املنطقــة  فــي  وآخــر 
وارتفاع التضخم وعزوف املواطنني عن وضع مدخراتهم في 
املصــارف. وفــي نفــس اإلطــار، أكد رئيس االتحــاد العام لغرفة 
الجديــد«،  لـ«العربــي  الرعيــض،  والصناعــة، محمــد  التجــارة 
أن توحيــد املؤسســات املاليــة والنفطيــة سيســاهم فــي وقــف 
تدهــور االقتصــاد، مشــيرًا إلــى الحكومــة الجديــدة عليهــا أن 
تســعى إلــى تحســني األوضــاع املعيشــية للمواطنــني، وإيجاد 
حلــول عاجلــة الرتفاع األســعار وتفاقــم البطالة.  وتعد أزمات 
النازحني والكهرباء والخدمات الصحية، وإعادة إعمار املدن 
املنكوبــة، مــن أبــرز امللفــات التــي ســتواجه الحكومــة الجديــدة 

عند بدء مهامها، حسب املحللني.
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»التبرعات« نجم السباق االنتخابي األميركي

»السوبر باك«... مال انتخابي بال حدود

سيناريوهات لتجّدد الحرب الباردة من البلطيق
»الخطوة الروسية التالية« تشغل »األطلسي«

جمع بوش 118 مليون 
دوالر من »السوبر باك« 

مقابل 48 مليونًا لكلينتون

زادت واشنطن موازنتها 
العسكرية في أوروبا 

إلى أربعة أضعاف

واشنطن ـ جو معكرون

الدســتورية  املحكمــة  قــرار  كان 
قضــى  الــذي   2010 عــام  العليــا 
بالســماح للشــركات واألشــخاص 
باإلنفــاق االنتخابــي غيــر املحــدود، بمثابــة 
األميركيــة.  السياســية  الحيــاة  فــي  زلــزال 
الحزَبــني  قــدرة  إضعــاف  نتيجتــه  وكانــت 
التأثيــر  علــى  والجمهــوري  الديمقراطــي 
صعــود  مقابــل  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
دور مجموعــة صغيــرة مــن املتمّولــني التــي 
تســعى إلــى التأثيــر علــى صناعــة القــرار فــي 
القــرار،  هــذا  صــدور  وراء  الدافــع  واشــنطن. 
حــدون« 

ّ
كان محاولــة منظمــة »مواطنــون مت

بــث وثائقــي عن املرشــحة الرئاســية هياري 
كلينتــون خــال االنتخابــات التمهيديــة عــام 
2008. وبعدمــا منعــت املحكمــة املحليــة فــي 
الوثائقــي باعتبــاره محاولــة  بــث  واشــنطن 
إنفــاق انتخابــي من طرف ثالث للتأثير على 
االنتخابــات، لجــأت هــذه املنظمــة املحافظــة 
إلــى املحكمــة العليــا. وكســبت املعركــة علــى 
التعبيــر  حريــة  يكفــل  الدســتور  أن  أســاس 
التــي  األســماء  عــن  العلنــي  الكشــف  شــرط 

تمّول بث هذا الوثائقي.
البــاب  فتحــت  القانونيــة  الســابقة  هــذه 
علــى  االنتخابــي  املــال  تأثيــر  أمــام  واســعا 
عمليــة  أي  أو  األميركــي  الرئاســي  الســباق 
انتخابيــة أخــرى فــي الواليــات املتحــدة. وال 
يــزال القانــون الفيدرالــي يحظــر أي تمويــل 
مباشــر من الشــركات أو االتحادات العمالية 
أو املنظمات لحمات املرشــحني أو األحزاب 
قــرار  السياســية. لكــن الثغــرة الجديــدة فــي 
لجــان  بتشــكيل  ســمحت  العليــا  املحكمــة 
عمل سياســية مســتقلة »السوبر باك«، التي 
يحــق لهــا جمع تبرعات مالية غير محدودة 
للقيــام بحمــات انتخابية نيابة عن مرشــح 
أو ضــده. القانــون الفيدرالــي ال يســمح بــأي 
تنســيق مباشــر بني حملة املرشــح الرسمية 
لكــن  لهــا.  أو  لــه  املؤيــدة  بــاك«  »ســوبر  والـ
»الســوبر  أن  واشــنطن،  فــي  املعــروف  الســر 
بالتهّجــم  القــذرة«  »األعمــال  بـ تقــوم  بــاك« 
الــذي  املرشــح  مــن  بإيحــاء  املنافســني  علــى 
تؤيــده أو تؤيدهــا. بحســب مركــز السياســة 

بروكينغــز.  مؤسســة  وبتمويلــه  إلســرائيل 
كما يتبرع لها جورج سوروس )2.5 مليون 
دوالر( املعروف بنشــاطه السياســي. أما من 

بــني داعمــي حاكــم فلوريدا الســابق، املرشــح 
الجمهوري جيب بوش فيبرز اســم موريس 
يديــر  الــذي  دوالر(  مايــني   10( غرينبــرغ 
مجلــس العاقــات الخارجيــة ومعــروف عنه 
مواجهته الرئيس اإليراني السابق، محمود 
أحمــدي نجــاد خــال زيارتــه إلــى نيويــورك 
نــدوة حصــول املحرقــة ضــد  فــي  حــني نفــى 
اليهــود. أّمــا ســيناتور فلوريــدا، الجمهــوري 
ماركو روبيو فيرعى حملته نورمان برامان 
الــذي  فلوريــدا  واليــة  فــي  الســيارات  تاجــر 

ساهم بأكثر من 6 مايني دوالر. 
ويبقــى الدعــم األبــرز للمرشــح الجمهــوري، 
مــن  يأتــي  الــذي  كــروز،  تيــد  الســيناتور 
متمّولني محافظني مثل األخوة ويلكس )15 
مليــون دوالر( وروبــرت ميرســر )11 مليــون 

دوالر(.
فــي  بــاك«  »الســوبر  تبرعــات  مجمــل  وصــل 
االنتخابــات الرئاســية الحاليــة، حتــى نهاية 
مليــون   260 حوالــي  إلــى  املاضــي،  العــام 
الحــزب  ملرشــحي  منهــا  مايــني   210 دوالر، 
الحمــات  تبرعــات  مجمــل  أمــا  الجمهــوري. 
التقليدية، بلغ 360 مليون دوالر، 190 مليون 
الديمقراطــي.  الحــزب  دوالر منهــا ملرشــحي 
التأثيــر األكبــر للمتمولــني الكبــار هــو علــى 
العــدد  مــا يعكــس هــذا  الحــزب الجمهــوري، 
الكبير من املرشحني وقدرة القيادة الحزبية 
الســباق  مســار  تحديــد  علــى  املحــدودة 

الرئاســي. ووصلــت أكبــر تبرعــات »الســوبر 
مليــون   118 بمبلــغ  بــوش  جيــب  إلــى  بــاك« 
التقليديــة  حملتــه  تبرعــات  مقابــل  دوالر 
التــي بلغــت 31 مليــون دوالر فقــط. أمــا عنــد 
بــاك«  »الســوبر  فتتصــدر  الديمقراطيــني، 
مليــون دوالر   48 بمبلــغ  لكلينتــون  املؤيــدة 
مقابــل 31,000 ملنافســها الســيناتور بيرنــي 

ساندرز.
عاقــة  لهــا  ليــس   

ّ
أن كلينتــون  تؤكــد 

»الســوبر بــاك« التابعــة لها وتطــرح عنوان  بـ
»إصــاح النظــام االنتخابــي«. لكــن صحيفــة 
»النيويــورك تايمــز«، ذكــرت فــي تقريــر العام 
املرشــحة  أصبحــت  هيــاري  أن  املاضــي، 
األولــى التــي تعمــل شــخصيا علــى تشــجيع 
اللجنــة  تمويــل  علــى  الحــزب  أثريــاء  بعــض 
زوجهــا  كان  كمــا  لهــا  املؤيــدة  السياســية 
»ضيفــا  كلينتــون  بيــل  األســبق  الرئيــس 
لتمويــل  مخصــص  اجتمــاع  علــى  مميــزًا« 
اللجنــة السياســية املؤيــدة لها. أما ســاندرز، 
علــى  ســتريت«  »وول  نفــوذ  ينتقــد  الــذي 
الســباق الرئاســي، فتفيــد إحصــاءات لجنــة 
االنتخابات الفيدرالية أن اللجنة السياســية 
املؤيــدة لــه اســتفادت علــى األقــل مــن 55,000 
إضافــة  ســتريت«  »وول  تبرعــات  مــن  دوالر 
الــى الدعــم الــذي تلقــاه مــن بعــض الشــركات 
ســيناتور  ملنصــب  ترشــحه  خــال  املاليــة 
فيرمونــت، كمــا أشــار تقريــر لصحيفة »وول 

ستريت جورنال«. 
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ّ
طبعــا هــذا الرقــم أقــل مــن هيــاري، إذ أن

فــي املائــة من تبرعاتهــا )14.3 مليون دوالر( 
تأتي من شركات مالية و7 مايني دوالر من 

اتحادات عمالية.
مرشــحي  ثــروة  التبرعــات،  جمــع  مــن  أبعــد 
بهــا.  ُيســتهان  ال  الحزَبــني  عنــد  الرئاســة 
مجمــل  »فوربــس«،  ملجلــة  تقريــر  وبحســب 
 245 تتجــاوز  للرئاســة  مرشــحا   19 ثــروة 
مليــون دوالر، باســتثناء طبعــا ثــروة ترامــب 
إلــى 4.5 مليــارات دوالر. تشــير  التــي تصــل 
 
ّ
أن إلــى  الفيدراليــة  الضريبيــة  التصاريــح 
دخل هياري وزوجها الرئيس األســبق بيل 
كلينتــون منــذ مغــادرة البيــت األبيــض عــام 

2001، تجاوز 45 مليون دوالر.
فــي مبنــى  خــال خطابــه األســبوع املاضــي 
إيلينــوي،  واليــة  فــي  املحلــي  الكونغــرس 
تطــّرق الرئيــس األميركــي، بــاراك أوبامــا إلى 
: »ال يجــب 

ً
مســألة التمويــل االنتخابــي قائــا

علــى حفنــة مــن العائــات واملصالــح الخفيــة 
االنتخابــات  تمويــل  علــى  قــادرة  تكــون  أن 
األرض«.  وجــه  علــى  ديمقراطيــة  أكبــر  فــي 
بــني  االنتخابــي  التمويــل  إصــاح  مشــكلة 
إلــى  تعــود  والجمهوريــني  الديمقراطيــني 
الفكــرة  بــني  األيديولوجــي  الخــاف  جــذور 
دورًا  الفيدراليــة  للحكومــة  بــأن  الليبراليــة، 
لضمان عدالة النظام، وبني الفكرة املحافظة 
التي تعطي أســبقية مطلقة للحرية الفردية. 
املحكمــة  قضــاة  أبــرز  لوفــاة  ســيكون  كمــا 
العليا املحافظني، أنتونني سكاليا، األسبوع 
التمويــل  ملــف  علــى  تداعيــات  املاضــي، 
دعــوى  دعــم  وراء  كان  ألنــه  االنتخابــي، 
هنــاك  وبالتالــي،  متحــدون«.  »مواطنــون 
القضيــة  طــرح  بإعــادة  ليبراليــة  طموحــات 

ها تغّير موقفها.
ّ
على املحكمة العليا عل

املتجاوبة، 3.7 في املائة من أكبر 100 متبّرع 
لهــذه اللجــان السياســية خــال االنتخابــات 
الرئاســية عام 2012، ســاهموا بـ80 في املائة 
مــن مجمــل هــذه التبرعــات االنتخابيــة، أي 
ــة مــن األثريــاء وليــس 

ّ
التأثيــر األكبــر هــو لقل

علــى  العماليــة.  االتحــادات  أو  للشــركات 
ســبيل املثــال، مــن بــني أبــرز األثريــاء الذيــن 
يدعمون لجنة هياري كلينتون السياســية 
لانتخابــات الرئاســية الحاليــة، هــو حاييــم 
ســابان وزوجتــه شــيريل )5 مايــني دوالر(. 
بتأييــده  واشــنطن  فــي  املعــروف  ســابان 
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في أروقة حلف شمال األطلسي، تبدو األمور 
فــي ظاهرهــا وكأن »اللعبة الروســية« ليســت 
 خلف تلك الصورة 

ّ
أكثر من مقامرة كبيرة. لكن

الحلــف  دول  عســكريو  يأخذهــا  جديــة  ثمــة 
علــى محمــل الجــّد، مــن حــدود تركيــا جنوبــا 
إلــى حــدود النرويج شــمااًل. إنهــا املرة األولى 
بعد »زمن الحرب الباردة«، التي تحدث فيها 
خروقات روسية بطائرات تجسس وقاذفات 
ومحــاكاة  نوويــة  وغواصــات  اســتراتيجية 
حرب نووية، ضد الســويد على ســبيل املثال. 
عســكره  يضــع  األطلســي،  شــمال  حلــف  فــي 
وأمنيــوه ســيناريوهات روســية، تهــدف إلــى 
والتفيــا،  )ليتوانيــا،  البلطيــق  دول  قضــم 
واســتونيا( فــي صــورة مشــابهة لقضم شــبه 
جزيــرة القــرم األوكرانية )ربيــع 2014(. يعمل 
اســتراتيجيو الحلــف علــى تحليل ما ُيســّمى 
مــن  انطاقــا  التاليــة«  الروســية  »الخطــوة  بـ
ليتوانيــا. ال يختلــف الســيناريو كثيــرًا عمــا 
شــهده عــام 2014 فــي أوكرانيــا، وذلــك بغيــة 
وأد توّجــه شــعبي أكبــر نحــو الغــرب. يضــع 
حــول  ســيناريوهات  الحلــف  اســتراتيجيو 
مــا ُيمكن أن تشــهده الســنوات القليلــة املقبلة 
مــن نــزاٍع بــني الناطقــني باللغــة الروســية فــي 
 عن إمكانية 

ً
ليتوانيــا وحكومــة الباد، فضا

تطــّوره إلــى صــدام فــي الشــارع مــع الشــرطة 
والجيــش، وفــي نهايــة املطــاف يخرج من بني 
الرئيــس  »يناشــد  مــن  الــروس  الليتوانيــني 
بعــد  التدخــل«،  بوتــني  فاديميــر  الروســي 
الجمهوريــة  فــي  مســلح  صــدام  يحصــل  أن 

السوفييتية السابقة.
الليتوانــي،  الســيناريو  فرضيــة  ز 

ّ
يعــز مــا 

الجانــب  علــى  الكبيــرة  الحشــود  هــو 
 

ّ
الروســي مــن الحــدود لجهــة التفيــا، فــي ظــل

اســتعراض الطائرات العســكرية قّوتها. يرى 

االستراتيجيون، أن »مرحلة ما بعد املطالبة 
ل روســي لحماية األقلية الروســية، هو 

ّ
بتدخ

ظهــور مــن يقــول إن ليتوانيــا هــي جــزء مــن 
مستشــارين  ُيســّمى  مــا  ــل 

ّ
تدخ مــع  روســيا، 

»دعــم  عســكريني«. بالتالــي فــإن أي محاولــة لـ
األقلية الروسية، تستلزم من الروس اجتياح 
)روســيا  تكــون بياروســيا  أن  علــى  التفيــا، 
البيضــاء(، املجاورة لليتوانيا وكالينينغراد 
وبولنــدا  لليتوانيــا  املحاذيــة  الروســية 
أيضــا، بمثابــة خطــوط دفــاع للــروس«، علمــا 
فتــرة  منــذ  بــدأ  كالينينغــراد  فــي  الحشــد  أن 
أن  الحلــف  اســتراتيجيو  يتصــّور  طويلــة. 
»تتســع األمــور لتصــل إلــى إســتونيا أيضــا، 
مــا يعنــي ضّما روســيا لبلدان بحــر البلطيق 

ة على الشمال وإسكندنافيا«.
ّ
املطل

ســيناريوهات«،  لعبــة  مجــرد  ليــس  »األمــر 
بعــزم  عارفــون  محللــون  يقرأهــا  حســبما 
الــروس، تحديــدًا معســكر الرئيــس فاديميــر 
إلــى  قــرن  ربــع  باألمــور  العــودة  فــي  بوتــني، 

الــوراء، أقلــه إلــى تســخني الحرب البــاردة قبل 
العاصمــة  فــي  األطلســي  حلــف  قمــة  انعقــاد 
البولنديــة وارســو، صيــف العــام الحالــي. مع 
العلم أن الخوف الذي تشعر به دول البلطيق 
علــى  أيضــا  ينطبــق  روســيا،  مــن  والشــمال 
أوروبــا.  نفســها وبعــض دول شــرق  بولنــدا 
وقد تّم استعراض السيناريوهات الروسية، 
فــي العاصمة البلجيكية بروكســل، األســبوع 
نظراءهــم  األوروبيــون  وأبلــغ  املاضــي، 
بفرضيــة  معززيــن  بقلقهــم،  األميركيــني 

خــال  إلكترونيــة  حــرب  انــدالع  »إمكانيــة 
السنوات املقبلة«.

بأنــه  تســّرب،  مــا  يشــي  املعلومــات،  وفــق 
وجــود  عــدم  ورغــم  متعمــد«،  »تســريب 
تقــرأ  أوروبــا  لكــن  روســيا،  باســتفزاز  رغبــة 
السيناريو البلطيقي، وفقا لقاعدة »مقايضة 
الهــدوء فــي أوكرانيــا بهــذا القصــف العنيــف 
واالســتفزازي فــي ســورية، لــن يتــرك األمــور 

للصدف«.
شــرق  دول  مــع  التجــاوب  يشــبه  مــا  هنــاك 
أوروبــا والبلطيــق بتعزيز دفاعاتها الرادعة، 
املاضــي،  العــام  طلقــت 

ُ
أ وعــوٍد  علــى  بنــاء 

ز مشــهد دراســة اســتراتيجيات عــودة 
ّ
وُيعــز

الحــرب البــاردة، وعلنيــة الحديــث عــن األمــر، 
مــا تخشــاه أوروبــا. أمــا فــي ســياق رّد الفعــل 
للحلف األطلسي على أي خطوة روسية، فقد 
ذكرت مصادر عدة أن »األمر تحّول إلى مزيد 
مــن اليقظــة مع تشــديد خطط تقويــة القواعد 
والبنــى  واملطــارات  واملوانــئ  العســكرية، 
التحتيــة وإرســال املزيــد مــن الســاح الثقيــل 
والجنــود علــى دفعــات، نحــو وســط وشــرق 

أوروبا وتعزيز دفاعات البلطيق«.
عليــه  أقدمــت  مــا  إدراج  يمكــن  الســياق،  فــي 
مــن خــال  قبــل نحــو األســبوعني،  واشــنطن 
مضاعفة موازنتها العسكرية في أوروبا إلى 
أربعة أضعاف امليزانية الحالية للعام 2017، 
في إطار املخاوف من أي فعٍل روسي. في هذا 
اإلطــار، تأتــي قمــة األطلســي فــي وارســو فــي 
يونيو/حزيــران املقبــل، ملناقشــة مــا ســيتفق 
عليــه وزراء خارجيــة الحلــف فــي مايو/أيــار 
املقبل. يرى معظم املحللون بأنه »ال مصلحة 
ح وعــودة الحــرب الباردة، 

ّ
ألحــد بســباق تســل

لكننا أمامها يوميا، والرســائل ليســت خفية 
عــن روســيا«. يعتبــر هــؤالء أنــه »ربمــا ليــس 
بوتــني مــن يتخــذ القــرار في موســكو، بل آخر 

يراهن عليه في دائرته«.

أبكر  لها  المؤيدة  باك«  »السوبر  أموال  تستخدم  كلينتون  حملة  بدأت 
مما كان متوقعًا، لوقف زخم منافسها ساندرز ولتحفيز األقليات على 
جمهورية  ضربات  تتلقى  بدأت  المقابل،  في  لمصلحتها.  التصويت 
عبر »السوبر باك« الذي أطلقه مستشار الرئيس األسبق جورج بوش االبن، 
كارل روف التي بثت إعالنًا يسلط الضوء على مواقف مشابهة لكلينتون 

ولدونالد ترامب، الذي يتباهى أّن ليس لديه »سوبر باك«.

جزيرة  شبه  في  العسكرية  واآلليات  الجنود  من  مزيدًا  موسكو  تحشد 
القرم، لتتحول إلى أكبر قاعدة عسكرية للروس مطلة على البحر األسود. 
وأعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، في 8 فبراير/شباط الحالي، بدء 
المناورات العسكرية الشاملة في المنطقة الجنوبية، وتشارك فيها 900 
مركبة عسكرية، و50 سفينة حربية، و200 مقاتلة وطائرة عامودية، 
و8500 جندي، بموازاة نفير أعلنه الجيش الروسي في القرم يشمل من 

تبلغ أعمارهم الخمسين عامًا.

تشابه كلينتون وترامب

مناورات وتجنيد في القرم

يبدو السباق إلى البيت 
األبيض عنوانًا عريضًا 

لسباق من نوع آخر، أي 
لتدفق أموال هائلة 
تحت شعار التبرعات، 

يحصل الجزء األكبر منها 
من خالل لجان عمل 

سياسية مستقلة تسمى 
»السوبر باك«

3.7% من أكبر 100 متبّرع عام 2012 ساهموا بـ80% من مجمل التبرعات )ستان هوندا/فرانس برس(

■ على افتراض أنه يوجد 
مسلحون في أماكن الغارات 

#الروسية، فهل هذا عذر 
لقصف املستشفيات؟

■ على أساس أن قصف 
املستشفيات واملخابز هو 

تقليم ألظافر #داعش. يحرق 
روحكم

■ ما يقوم به الروس في 
#سورية من قصف للمناطق 

املدنية، بما فيها املستشفيات 
واملدارس أعمال إرهابية 

صريحة يسكت عنها العالم 

■ تبادل االتهامات بني 
#روسيا و#الواليات_املتحدة 

في قصف املستشفيات، ال 
يغّير من حقيقة اشتراكهما 

معا في ذلك

■ روسيا اآلن تحاول 
التغطية على قصف 

املستشفيات، خشية ردة فعل 
قوية متوقعة. ال تكترثوا 

فقد ذهبت ردات الفعل كما 
ذهب خط الرئيس األميركي 

#باراك_أوباما األحمر

■ ثاني نتيجة لاتصال 
الهاتفي بني #أوباما 

و#بوتني، وبعد قصف 
املستشفيات، #حلب خارج أي 
وقف إلطاق النار، وسيستمر 

قصفها
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد عطية

املصرية لخفض  الحكومة  تتأهب 
ــي قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه، خـــال  جـــديـــد فــ
األيــــــــام الــقــلــيــلــة املـــقـــبـــلـــة، تــمــهــيــدا 
لـ«تعويمه« رسميا، خال العام الجاري 2016، 
ألول مرة في تاريخ مصر، وترك تحديد سعره 
حسب آليات العرض والطلب، وفق مسؤولني 
حــكــومــيــني. لــكــن الــتــوجــه الــحــكــومــي املحتمل 
ال يــــزال مــحــفــوفــا بــاملــخــاطــر، بــحــســب خــبــراء 
اقتصادية سلبية  تبعات  مــن  لــه  ملــا  اقتصاد، 
على املــواطــن محدود الــدخــل، وأســعــار السلع 
ومعدالت التضخم في الباد التي تعاني من 
الشرائية  الــقــدرة  الــدخــول تأكل  فــي  انخفاض 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــرف املـ ــ ــــصــ ــه املــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــلــــمــــصــــريــــني. ويـ لــ
ضغوطا كبيرة لخفض قيمة الجنيه، في ظل 
نقص حــاد فــي مــصــادر النقد األجــنــبــي، مثل 
السياحة والصادرات. وهوى احتياطي النقد 
األجــنــبــي لــدى املــركــزي إلــى نحو 16.4 مليار 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  بنهاية  دوالر، 
مقابل 36 مليار دوالر قبل خمسة أعوام. وقال 
»على  االستثمار  قطاع  فــي  مــســؤول حكومي 
الــحــكــومــة مــواجــهــة األزمــــة بــحــســم، املسكنات 
لن تفيد، هناك أزمة في الدوالر منذ 5 سنوات 
مليار دوالر من   20 مــن  أكثر  خسرنا خالها 
خسائر  عن  فضا  األجنبي،  النقد  احتياطي 
تــصــل إلــــى ضــعــف هــــذا الـــرقـــم بــســبــب عـــزوف 
االستثمارات عن القدوم للباد، كان يمكن أن 
تتدفق إلــى مصر لــو اتــخــذ املــســؤولــون، على 
مدار السنوات املاضية، قرارا بتعويم الجنيه 
وتــركــه للعرض والــطــلــب«. وأضـــاف املــســؤول، 
في تصريح لـ«العربي الجديد«: »من املستثمر 
الذي سيأتي إلى بلد يعلم جيدا أنه سيخسر 
فيها 30% من أمواله، ألن سعر الــدوالر مقوم 
خــــارج املـــصـــارف بقيمة أعــلــى مــن املــعــامــات 
الــرســمــيــة بــنــســبــة تــصــل إلـــى 16%«. ويــحــدد 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

أثــار سماح وزارة الــزراعــة في غــزة باستيراد 
الــحــمــضــيــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتــســويــقــهــا فــي 
أسواق القطاع استهجان شريحة واسعة من 
أجبرهم  بعدما  الحمضيات،  وتجار  مزارعي 
ــار الـــبـــيـــع ملـــجـــاراة  ــعــ الــــقــــرار عـــلـــى خـــفـــض أســ
تباع  التي  اإلسرائيلية،  الحمضيات  منافسة 
بأسعار زهيدة. وسمحت وزارة الزراعة خال 
جميع  بإدخال  املاضي،  الثاني  يناير/كانون 
أصناف الحمضيات من الجانب اإلسرائيلي، 
باستثناء الليمون وبرتقال »البلنسيا«، عبر 
مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم الـــتـــجـــاري إلــــى أســــواق 
القطاع، وبيعها بأسعار تتناسب مع الظروف 
وذكــر  للمستهلكني.  واملعيشية  االقــتــصــاديــة 

املــصــرف املــركــزي ســعــرا لــلــدوالر بقيمة 7.73 
يسمح  فيما  للمصارف،  بيعه  عند  جنيهات 
للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش 
)الجنيه يعادل 100 قرش(، حيث يبلغ سعره 
7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، 
فـــي حـــني يــصــل ســـعـــره فـــي الـــســـوق املـــوازيـــة 

)السوداء( إلى أكثر من 9 جنيهات.
وخال العام املاضي، خفض املصرف املركزي 
الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 
إلــى 7.93 جنيهات.  الـــدوالر  80 قرشا، ليصل 
لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدوالر 
إلى 7.73 جنيهات ولم يتغير حتى اآلن، رغم 

انخفاضه املتواصل في السوق السوداء.
فــي مشروع  الــــدوالر  الحكومة سعر  وحـــددت 
 8.25 عــنــد  املــقــبــل 2017/2016  الــعــام  مـــوازنـــة 
السنة  فـــي  مــقــابــل 7.75 جــنــيــهــات  جــنــيــهــات، 

املالية الحالية.
ــد، الـــخـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي  ــمــ وقــــــال مـــدحـــت أحــ
ــتــــاذ الــتــمــويــل فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، إن  وأســ
»تعويم الجنيه قادم ال محالة، طاملا أن مصادر 
النقد األجنبي محدودة والحكومة غير قادرة 
على السيطرة على سعر صرف الدوالر، لعدم 
قدرتها على توفير العملة األجنبية«. وأضاف 

الــبــائــع يــوســف شــكــري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن قــرار وزارة الــزراعــة أثــر بشكل سلبي على 
حظوظ وأرباح مزارعي وبائعي الحمضيات 
ــلــــيــــة، نــــظــــرا النــــخــــفــــاض تـــكـــلـــفـــة زراعـــــــة  املــــحــ
بتكلفة  مـــقـــارنـــة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  الــحــمــضــيــات 
زراعـــة أشــجــار الحمضيات فــي غــزة. وأوضــح 

»في حال تعويم الجنيه يجب تحسني اإلنتاج 
الــقــيــود على اإليـــداع  وزيــــادة التصدير ورفـــع 
والـــســـحـــب، مـــن أجــــل جــــذب ســيــولــة دوالريـــــة 

كبيرة من السوق غير الرسمية«.
وتوقعت مصارف استثمار رفع سعر الدوالر 
فــي الــســوق الــرســمــي لــيــتــراوح بــني 8.5 و9.5 
جــنــيــهــات خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، فـــي خــطــوة 
واحــدة، مقابل 7.83 جنيهات حاليا، من دون 

تحديد موعد التخاذ هذا اإلجراء.
وقــــــال كــريــســتــوفــر جـــارفـــيـــس، رئـــيـــس بــعــثــة 
ــتـــي زارت مــصــر،  الــــدولــــي الـ الـــنـــقـــد  صــــنــــدوق 
مطلع فبراير/شباط الجاري، في تصريحات 
املصرية  الحكومة  »يجب على  إنــه  صحافية، 
تبنى سياسة صــرف أكــثــر مــرونــة تــركــز على 
تحقيق سعر صرف حقيقي وتتجنب تقويم 
العملة بأعلى من سعرها«، في تلميح واضح 

إلى ضرورة تخفيض الجنيه أمام الدوالر. 
وفي لقائه مع رؤساء تحرير الصحف املصرية 
ــال رئــيــس الــحــكــومــة املــصــريــة،  قــبــل يــومــني، قـ
شريف إسماعيل، إن هناك قرارات اقتصادية 
ــزامــــن مـــــع إجـــــــــــــراءات لــحــمــايــة  ــتــ ــالــ صـــعـــبـــة بــ
املقبلة،  الفترة  في  ستتخذ  الدخل،  محدودي 
ــرام املــصــريــة.  ــ ــ حــســبــمــا نـــشـــرت صــحــيــفــة األهـ
ــال عــمــر عــبــدالــفــتــاح، الخبير االقــتــصــادي،  وقـ
إن رئيس الحكومة يملح إلى احتمال خفض 
قوي للجنيه في األيام املقبلة، مضيفا »القرار 
والتصدير  ككل  لاقتصاد  بالنسبة  إيجابي 
املباشر،  واالستثمار  املال  والتصنيع وسوق 
لكن يجب أن تصاحبه إدارة رشيدة لألسواق«. 
لكن املحلل املالي أحمد إبراهيم قال لـ«العربي 
ــاع فـــي ســعــر الــــدوالر  ــفـ الـــجـــديـــد«، إن »أي ارتـ
املعيشية  الضغوط  ويزيد  األســعــار  سيشعل 
عــلــى املــواطــنــني بــشــكــل كــبــيــر.. ســتــكــون لهذه 
ــوة آثــــــــار ســـلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــطــ ــخــ الــ
»سي  االستثمار  مصرف  وكــان  وسياسيا«.  
آي كابيتال« قد توقع ارتفاع معدل التضخم 
إلــى مــا يــتــراوح بــني 11% و11.5% كمتوسط 

خال العام الجاري.
ــال، فـــي تــصــريــحــات  ــ لــكــن رئـــيـــس الــحــكــومــة قـ
صحافية، إن »املوقف أصبح حرجا ويتطلب 
اتــخــاذ قـــرارات مــؤملــة، ألنــه ليس هناك بدائل، 
ــراءات  ــ لــكــن يــمــكــن عــلــى الــحــكــومــة اتـــخـــاذ إجــ
لتوفير أسعار السلع األساسية بأسعار تلبي 

احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل«.
تــدخــل  ــانـــي 2011  ــثـ الـ ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ ومـــنـــذ 
ــــرة فــــي ســـعـــر صـــرف  ــزي 21 مـ ــركــ املــــصــــرف املــ
آنــــــذاك دون 5.80  يــبــلــغ  كــــان  الـــــذي  الــجــنــيــه، 
جـــنـــيـــهـــات، مــنــهــا 19 خــفــضــا وزيـــــادتـــــان فــي 

األسعار، ولكن بشكل طفيف.

شــكــري أنــه اضــطــر إلــى تخفيض أســعــار بيع 
الخسائر  يتجنب  لــكــي  املحلية  الحمضيات 
كان  »الكلمنتينا«  كيلو  أن  إلــى  الفتا  املالية، 
يــبــاع بــقــرابــة ستة شــواقــل ولــكــن بعد صــدور 
وأقــل  لــقــرابــة شيقلني  السعر  انخفض  الــقــرار 
من ذلك أحيانا، )الدوالر يعادل 3.88 شواقل(. 
ويــزرع في غــزة عــدة أصناف من الحمضيات 
أبرزها، شجرة الليمون، والبوملي، والجريب 
ــــروت، وشـــجـــرة الــبــرتــقــال بــأصــنــافــهــا »أبـــو  فــ
ــــاوي«،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــي«، و«الـ ــــوطـ ــمـ ــ ــــشـ ســـــــــرة«، و«الـ
وكذلك شجرة الكلمنتينا بأنواعها »املخال«، 
»الــبــلــديــة«، و«املـــركـــوت«، فــي حــني تبدأ زراعــة 
أبــريــل/ مطلع شهر  مــع  الحمضيات  أشــجــار 
نيسان مــن كــل عـــام. املــــزارع ســامــي الشنطي، 
أبدى تذمره من توقيت صدور القرار الذي لم 

زالــت  مــا  أن بعض بساتني الحمضيات  يــراع 
في طور اإلنتاج، األمــر الــذي أجبر أصحابها 
عــلــى اســتــعــجــال عــمــلــيــة الــقــطــف والــحــصــاد 
بأسعار تضمن  بيعها  إلــى  اضطرهم  وكذلك 
لــهــم عـــدم الــخــســارة فــقــط، الفــتــا إلـــى أن فترة 
إنـــــتـــــاج أشـــــجـــــار الـــحـــمـــضـــيـــات تـــســـتـــمـــر مــن 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، حــتــى نــهــايــة مــايــو/
لـــ »الــعــربــي الجديد«،  أيـــار. وأوضـــح الشنطي 
تــجــار الحمضيات توجه  كــبــيــرا مــن  أن عـــددا 
فـــور صــــدور الـــقـــرار إلـــى شــــراء كــمــيــات كبيرة 
مـــن الــحــمــضــيــات اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي تتميز 
بانخفاض أسعارها مقارنة باإلنتاج املحلي 
الـــذي يــواجــه تــحــديــات جــمــة تــرفــع مــن تكلفة 
زراعته وبيعه. ويتذبذب حجم إنتاج أشجار 
الحمضيات في غزة بني الحني واآلخر، بسبب 
ارتفاع نسبة ملوحة املياه وقلة املياه العذبة 
الـــازمـــة لــــري غــالــبــيــة أصـــنـــاف الــحــمــضــيــات، 
ــداءات اإلســرائــيــلــيــة املــتــكــررة  ــتـ فــضــا عــن االعـ
على املزارعني وأراضيهم. املواطن خالد بلح، 
ذكر لـ »العربي الجديد«، أن قرار وزارة الزراعة 
في  ســاهــم  اإلسرائيلية  الحمضيات  بــإدخــال 
ــادة الــكــمــيــات املــعــروضــة فـــي الـــســـوق أمـــام  ــ زيـ
بيع  أسعار  انخفضت  ذلــك  املواطنني، وجــراء 
بعض  بجانب  الحمضيات  أصــنــاف  مختلف 
ــار إلـــى أن الـــقـــرار جــاء  أصــنــاف الــفــاكــهــة. وأشــ
فــي صــالــح املــواطــن الـــذي يــعــانــي مــن أوضـــاع 
اإلســرائــيــلــي  الــحــصــار  جـــراء  معيشية صعبة 

املفروض منذ قرابة العقد.
ــي املـــزروعـــة بــأشــجــار  ــ وتــقــدر مــســاحــة األراضـ
الحمضيات بنحو 17 ألف دونــم، منها 9500 
دونــم مثمر، وحــوالــى 7500 دونــم غير مثمر، 
ويــحــتــل شــجــر الــلــيــمــون املـــرتـــبـــة األولــــــى من 
ويليه  بالحمضيات،  املزروعة  املساحة  حيث 

الكلمنتينا »املخال« في املرتبة الثانية.
بــــــدوره، قــــال مــديــر عــــام الــتــســويــق فـــي وزارة 
الــــزراعــــة بـــغـــزة، تــحــســني الـــســـقـــا، لــــ »الــعــربــي 
بــدخــول  الـــزراعـــة سمحت  وزارة  إن  الــجــديــد« 
الــحــمــضــيــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى قـــطـــاع غـــزة 
ــاع أســعــار  ــفــ بــعــد نـــفـــاذ اإلنـــتـــاج املــحــلــي وارتــ

الكميات  قــلــة  نتيجة  مــلــحــوظ؛  بــشــكــل  الــبــيــع 
ــح الـــســـقـــا أن  ــ ــ ــوق. وأوضـ ــســ ــة فــــي الــ ــعـــروضـ املـ
بــدء  مــنــذ  الحمضيات  إدخــــال  ــوزارة منعت  ــ الـ
مــوســمــهــا فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015، 
املحلي،  الــســوق  مــن  الكميات  نفاد  بعد  ولكن 
مختلف  بــاســتــيــراد  للتجار  ــوزارة  ــ الـ سمحت 
أصناف الحمضيات، باستثناء برتقال صنف 
»بلنسيا« والليمون املتوفرين بكميات كافية. 
ولفت السقا إلى أن قطاع غزة صّدر منذ مطلع 
العام الجديد 2016 قرابة 250 طنا من الليمون 
إلى األسواق األردنية عبر معبر كرم أبو سالم 
الـــتـــجـــاري، مــبــيــنــا أن اإلنـــتـــاج اإلجـــمـــالـــي من 
أشجار الحمضيات كافة يصل سنويا لنحو 
25 ألــف طــن، بينما يحتاج القطاع لقرابة 40 
ألف طن سنويا. واشتهر القطاع طوال العقود 
املاضية بزراعة أشجار الحمضيات بأنواعها 
كــافــة، وتــحــديــدا فــي املــنــاطــق الــحــدوديــة التي 
كانت تضم نحو 60% من حقول الحمضيات 
املوجودة في غزة، ولكن خال الفترة الجارية 
اختلف األمر كليا، فتقلصت مساحة األراضي 
املزروعة بالحمضيات وتراجع حجم اإلنتاج 
املــحــلــي. وبــلــغــت مــســاحــة األراضـــــي املــزروعــة 
بــالــحــمــضــيــات قــبــل عـــام 2000 قــرابــة 31 ألــف 
ــتــــاج اإلجـــمـــالـــي الــســنــوي  دونــــــم، ووصـــــل اإلنــ
إلــــى نــحــو 60 ألــــف طــــن، بــيــنــمــا وصــــل حجم 
التصدير الخارجي إلى بعض الدول العربية 
واألوروبـــيـــة بــجــانــب أســــواق الــضــفــة الغربية 

املحتلة لقرابة 40 ألف طن سنويا.
مـــزارعـــو  واجـــــه  و2013   2009 عـــامـــي  وخـــــال 
الــحــمــضــيــات تــحــديــا جــديــدا، بــعــدمــا سمحت 
مدينتي  تربط  كانت  التي  الحدودية  األنفاق 
كميات  بــإدخــال  والفلسطينية  املصرية  رفــح 
كـــبـــيـــرة مــــن مــخــتــلــف أصــــنــــاف الــحــمــضــيــات 
املصرية، والتي كانت تباع داخل أسواق غزة 

بأسعار منخفضة.
ــــي  ــزارعـ ــ ــرا مـــــن مـ ــيــ ــبــ ــار إلـــــــى أن عـــــــــددا كــ ــ ــــشـ يـ
الــحــمــضــيــات هـــجـــروا فـــي الــســنــوات املــاضــيــة 
لزراعة أصناف  الحمضيات وتوجهوا  زراعــة 

أخرى، بسبب انعدام الجدوى االقتصادية.

تونس ـ فرح سليم

ــاث فــي تــونــس ركــــودًا كبيرًا  ــ تــشــهــد ســـوق املــفــروشــات واألثـ
التجار في  بــآمــال  التي عصفت  بسبب األزمـــة االقــتــصــاديــة، 
تحرك مبيعاتهم خال أكبر صالون )معرض( تشهده الباد 
ــــاث بمختلف أنـــواعـــه. ويــعــد مــعــرض املــفــروشــات  لــبــيــع األثـ
واألثــاث، الذي يعقد سنويًا في شهر فبراير/شباط من أهم 
املفروشات  التي يجتمع فيها مصنعو  التجارية  الفعاليات 
للمقبلني على  ابــتــكــاراتــهــم  آخــر  واألثــــاث والــخــشــب، لتقديم 
الــزواج أو الراغبني في تجديد أثاثهم. ويــزور هــذه املعرض 

حسب بيانات رسمية أكثر من 100 ألف تونسي.
ويــشــكــو الــعــارضــون مــن قــلــة الــطــلــبــيــات رغـــم وفــــرة الــعــرض 
ــعــــدد الــكــبــيــر لـــلـــزائـــريـــن، مــعــتــبــريــن أن املـــعـــرض عصف  والــ
الــعــمــاء على  الــحــالــي. ولتحفيز  إنــقــاذ املــوســم  بآمالهم فــي 
زيــــارة املـــعـــرض، يــتــنــافــس الــعــارضــون فــي تــقــديــم الــعــروض 
الــتــجــاريــة ســـواء عــبــر الــحــمــات اإلعــامــيــة املــبــاشــرة أو عبر 
شبكات التواصل االجتماعي، داعني العماء إلى االستفادة 

من التخفيضات وتسهيات البيع التي يقدمها التجار.
لـ«العربي الجديد«، إن  عز الدين بلقاسم أحد التجار، يقول 
األزمة االقتصادية التي تمر بها الباد أثرت بشكل كبير على 
مبيعات كل العارضني، الفتا إلى أنه كان يحقق رقم معامات 
قــيــاســيــا فـــي املـــواســـم الــســابــقــة، لــكــن حــجــم الــطــلــبــيــات الــتــي 
تلقاها هذه العام »مخجلة«، مقارنة بكلفة الجناح وتكاليف 
املشاركة في املعرض. واعتبر عز الدين، أن القدرة الشرائية 
ــرأت وبـــاتـــت تــشــكــل عــائــقــا أمــــام تــطــور كل  ــتـ لــلــتــونــســيــني اهـ
»إلى متى تستمر  الصناعية والتجارية، مضيفا  القطاعات 

األزمة وكيف الخروج منها؟«.
ويعمد العارضون في ظل القدرات الشرائية املحدودة وغاء 
ــــروض تـــجـــاريـــة خـــاصـــة بــاملــعــرض،  ــى تــوفــيــر عـ ــار، إلــ ــعــ األســ
محالة  في  بالتقسيط،  البيع  سياسة  اعتماد  إلــى  باإلضافة 
لزيادة املبيعات. غير أن كل هذه التسهيات ال تفي بالغرض 

بـ«الخيالية«،  األسعار  الذين وصفوا  املعرض،  زائــري  حسب 
مــوضــحــني أن تــأثــيــث بــيــت مــتــواضــع يــتــكــون مـــن غــرفــة نــوم 
وصــالــون تحتاج إلــى 8 آالف دينار )4 آالف دوالر( على أقل 
السلع  إن  الــزائــرات  إحــدى  السنوسي  وقــالــت جيهان  تقدير. 
املعروضة ال تتماشى مع األسعار، الفتة إلى أنها دأبت منذ 
ســنــوات على زيـــارة املــعــرض غير أنها لــم تسبق لها أن تــراه 
بكثير  فاقت  األســعــار  أن  الباهت. ورأت جيهان  املشهد  بهذا 
القدرة الشرائية للتونسيني وهو ما جعل املقبلني على الزواج 
ــة واملـــحـــات الــتــي تــســتــورد  ــوازيـ ــى الــتــجــارة املـ يــتــوجــهــون إلـ

األثاث من آسيا حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة.
أن  وكــان بحث علمي أنجزته جامعة تونس مــؤخــرا، كشف 
القدرة الشرائية للتونسيني تتآكل سنويا بنسبة 10%، وهو 
ما أدى إلى فقدان التونسيني أكثر من 40% من إمكانياتهم، 
بسبب ارتفاع األسعار. وأبرزت الدراسة أن الطبقة املتوسطة 
هي األكثر استهدافا بهذا االنخفاض، األمر الذي تسبب في 
تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة املجتمع التونسي 
من 80% إلى 67%، خال السنوات األربع املاضية، ما يعني 
فعليا  انــحــدروا  في تونس  املتوسطة  الطبقة  17.5% من  أن 
إلى تعداد الفقراء منذ 2012. ويتذمر خالد السامي، رئيس 
التجارة  استفحال  مــن  واألثـــاث  للخشب  الوطنية  الجامعة 
ــاث، الـــتـــي أدت إلــــى تـــراجـــع نـــشـــاط املــصــانــع  املــــوازيــــة لــــألثــ
املختصة، وهــو مــا سبب أضـــرارا كبيرة للقطاع وفــق قوله، 
أناسا من غير املختصني يقتحمون األســواق من  أن  مؤكدا 

خال اقتناء املنتجات املهربة من ليبيا والبلدان اآلسيوية.
مقياسا  يعد  املفروشات  أن معرض  إلــى  السامي  ويشير 
للسوق، مؤكدا أن فتور إقبال العماء على األثــاث املحلي 
يجب أن يدفع املصنعني نحو إجــراء تعديات كبيرة على 
معروضاتهم، من حيث االبتكار واألسعار حتى تتماشى 
التي تمر  االقتصادية  األزمـــة  فــي ظــل  الــســوق،  ومتطلبات 
بها الباد، مع االقتداء بتجارب أجنبية ناجحة كالتجربة 

اإليطالية.

مصر تتأهب لـ »تعويم« عملتها 
والجنيه يغرق أمام الدوالر

األمطار تنعش معنويات المزارعينتذّمر في غزة من الحمضيات اإلسرائيلية

)Getty( الدوالر يزيد 25% في السوق الموازية عن سعره بالمصارف)Getty( تراجع القدرة الشرائية يصيب السوق بالركود

تجارة حمضيات في غزة )عبدالحكيم أبورياش(

األزمة تعصف بآمال تجار األثاث

يواجه المصرف المركزي 
المصري ضغوطا كبيرة 

لخفض قيمة الجنيه، 
في ظل نقص حاد 

في مصادر النقد 
األجنبي، وسط اتجاه 
حكومي لـ«تعويم« 

العملة المحلية

الصندوق العربي لإلنماء 
يُقرض السودان

وقع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
والحكومة السودانية، اتفاقية قرض بـ 200  

مليون دوالر، لتمويل املرحلة األولى من 
مشروع للري في مدينة الروصيرص بوالية 
النيل األزرق جنوبي السودان. وتبلغ التكلفة 
اإلجمالية للمشروع وفق الحكومة السودانية 

نحو 400 مليون دوالر، ويسهم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية أيضا في 
تمويل املشروع بنحو 87 مليون دوالر.

فرص للقطاع الخاص 
بالخليج

توقعت األمانة العامة التحاد غرف دول 
مجلس التعاون الخليجي، أن يلعب القطاع 

الخاص دورا أساسيا في تحقيق تنمية 
مستدامة في دول االتحاد خالل الفترة 
املقبل. وقالت األمانة في تقرير لها وفق 

وكالة األنباء اإلماراتية »وام« أمس، أن 
املجلس وافق على سرعة استكمال منظومة 

التشريعات االقتصادية التي تساعد على 
تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول 

املجلس بما في ذلك إصدار قوانني »التجاري 
املوحد« و»املنافسة« و»مكافحة الغش«.

قانون للتخطيط الموحد 
في مصر

أعلن أشرف العربي، وزير التخطيط 
واملتابعة واإلصالح اإلداري املصري، أنه 
تم االنتهاء من املسودة النهائية لقانون 

التخطيط املوحد، الذي يهدف إلى القضاء 
على تكرار املخططات. ويشارك في مشروع 

القانون وزارتا اإلسكان والتنمية املحلية. 
وبحسب الوزير املصري فقد تم وضع 

استراتيجية للتنمية املستدامة في مصر 
حتى عام 2030 سيتم إطالقها رسميا 

خالل أسابيع.

استثمارات فلسطينية جديدة
قالت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية 

أمس، إنها سجلت خالل شهر يناير/
كانون الثاني املاضي 130 شركة جديدة 

في محافظات الضفة الغربية برأسمال 
إجمالي وصل إلى 216.5 مليون دوالر. 

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة 
السياسات واإلحصاء في الوزارة، سجل 

عدد الشركات الجديدة املسجلة الشهر 
املاضي، انخفاضا بنسبة 14.5% مقارنة 
بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة %41.3 

باملقارنة مع الشهر املناظر من العام 2015.

الجفاف يحرق غذاء أفريقيا
قال برنامج األغذية العاملي، التابع لألمم 

املتحدة، إن ما يصل إلى 49 مليون نسمة، 
قد يتضررون من موجة جفاف يفاقمها 

أشد وأطول ظروف مناخية لظاهرة 
النينو في 35 عاما. وتجلب ظاهرة النينو 

املناخية في العادة، أحواال مناخية أكثر 
جفافا إلى منطقة الجنوب األفريقي، 

وأحواال أكثر إمطارا إلى شرق أفريقيا. 
ومن املتوقع أن تستمر األحوال املناخية 

الجافة والحارة، حتى بداية فصل الخريف 
بالنصف الجنوبي من العالم، في أبريل/

نيسان ومايو/أيار املقبلني. وذكر برنامج 
األغذية العاملي، أن 14 مليون شخص 
يواجهون بالفعل مجاعة في املنطقة،.

الذهب يتخلى عن مكاسبه
واصل الذهب خسائره، أمس، للجلسة 
الثالثة على التوالي، وهوى دون 1200 

دوالر لألوقية )األونصة(، بسبب 
انخفاض الطلب عليه، في ظل تراجع 

املخاوف إزاء االقتصاد العاملي، وارتفاع 
األسهم في أسواق املال.

وتراجع املعدن النفيس 4%     على مدى 
ثالثة أيام، وهو أكبر هبوط في 7 أشهر، 

ما يهدد بتبديد املكاسب التي سجلها منذ 
بداية العام، وبلغت 13%، إذا ما استمر 

التراجع في الجلسات املقبلة.

إيران تصدر الكهرباء 
إلى باكستان

أعلن محب علي قزاق، املدير التنفيذي 
لشركة كهرباء محافظة سيستان 

وبلوشستان جنوب شرق إيران، أن بالده 
أبرمت اتفاقا لتصدير 100 ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية إلى ميناء جوادر 
الباكستاني. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »ارنا«، أمس، عن قزاق قوله، 
إن املحافظة تمتلك قابلية إنشاء محطات 
للطاقة املتجددة بطاقة 10 آالف ميغاواط، 

لوفرة طاقة الرياح والشمس فيها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%16
ــل الـــــدوالر قــفــزاتــه  ــ واص
أمــس،  ــســوداء  ال بالسوق 
ليتجاوز الـ 9 جنيهات مقابل 
الجنيه المصري، ليزيد بنحو 
الرسمي  السعر  عــن   %16
الــــذي حــــدده الــمــصــرف 
 7.83 والبالغ  للبيع  المركزي 

جنيهات.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــرًا، تـــحـــرك املـــرتـــفـــع الــــجــــوي الــــذي  ــيــ أخــ
ــار،  ــ ــطـ ــ املــــغــــرب واألمـ يــــحــــول دون  كـــــان 
فأفسح املجال ألمطار رفعت معنويات 
املـــغـــاربـــة، ملـــا حــمــلــتــه مـــن بــشــريــات في 
عـــام تــلــوح فــيــه نـــذر الــجــفــاف باململكة 
الــزراعــة 15% مــن ناتجها  الــتــي تشكل 
ــالــــي املـــحـــلـــي. وتـــبـــشـــر مــديــريــة  اإلجــــمــ
ــاد الــجــويــة بــتــســاقــطــات مطرية  ــ األرصـ
ــلــــوج، بـــني الــخــمــيــس والـــســـبـــت، من  وثــ
األسبوع الجاري، بعدما عرفت العديد 
السبت  منذ  أمطار  املناطق هطول  من 
املرة  الثاثاء. وتعتبر هذه  وإلــى أمس 
التي  األولــى منذ أكثر من ثاثة أشهر 
يـــعـــرف فــيــهــا املـــغـــرب هـــطـــول األمـــطـــار، 
العمومية  الــســلــطــات  تــجــهــزت  أن  بــعــد 
واملزارعون لسنة جافة، بدت نذرها في 

العديد من املناطق الزراعية والنائية.
وذهب املندوب السامي في التخطيط، 
ــمــــي، أخـــــــيـــــــرًا، إلــــــــى أن  ــيــ ــلــ ــحــ أحـــــمـــــد الــ
الــتــســاقــطــات املــطــريــة تــصــنــف املــوســم 
الحالي من ضمن األعوام األكثر جفافًا 
ــغــــرب، عــلــمــًا أن الــعــام  الـــتـــي عــرفــهــا املــ
املاضي ساعدت فيها تلك التساقطات 

على تحقيق موسم زراعي استثنائي.
وعـــمـــت األمــــطــــار األخــــيــــرة الـــعـــديـــد من 
املــنــاطــق الــزراعــيــة، إال أن مــن املــزارعــني 
ــات  ــ ــفـــاض درجـ مــــن يـــعـــتـــقـــدون أن انـــخـ
الــحــرارة، يفرض أن تكون غزيرة حتى 
يــتــم تـــــدارك جـــزء مــمــا فـــات مــنــذ بــدايــة 

املوسم الزراعي الحالي.
ــن مــنــطــقــة  ــ ــار مـــحـــمـــد مــ ــ ــمـ ــ ــــب عـ ــذهــ ــ ويــ
املطرية  التساقطات  أن  إلــى  الــشــاويــة، 
األخــيــرة، لــن تساعد على إنــقــاذ زراعــة 
يتم  وتشكلها  زراعــتــهــا  ألن  الــحــبــوب، 
في الخريف، غير أن تأخر التساقطات 
ــى الــتــخــلــي عــنــهــا في  ــع إلــ املـــطـــريـــة، دفــ
التوقعات  وكانت  املناطق.  من  العديد 

ذهبت إلى أن تراجع محصول الحبوب، 
الــجــاري، فقد  الــعــام  سيكون كبيرًا فــي 
للتخطيط،  السامية  املندوبية  توقعت 
إلــى 40 مليون قنطار، مقابل  أن يصل 
مــلــيــون  ــلـــغ 115  بـ ــيـــاســـي  قـ مـــحـــصـــول 
قــنــطــار فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. وإذا كــانــت 
كثيرًا  تساهم  لن  املطرية،  التساقطات 
في إنعاش زراعة الحبوب، إال أن محمد 
الــشــاويــة،  بمنطقة  املـــــزارع  الـــحـــريـــزي، 
يؤكد أنها ستساعد على دفع املزارعني 
إلـــى الـــشـــروع فــي الـــزراعـــات الــربــيــعــيــة. 
ويشير إلى أن هذه التساقطات، إذا ما 
استمرت في األسابيع املقبلة، ستساعد 
ــيـــر ظـــــــروف حـــســـنـــة لــــزراعــــة  ــلـــى تـــوفـ عـ
الــزراعــات  ومختلف  والحمص  العدس 
ــة، مـــــا ســـيـــســـاعـــد  ــيــ ــعــ ــيــ ــربــ األخــــــــــــرى، الــ
املزارعني على تعويض جزء مما فقدوه 
ــار عــــن الـــحـــبـــوب.  ــطــ بــســبــب تـــأخـــر األمــ
ــم ُيـــخـــف مــنــتــجــو الــحــمــضــيــات، في  ولــ
ــرة، تــخــوفــهــم مـــن تــأثــيــر  ــيــ الــفــتــرة األخــ
املقبل،  العام  األمطار على منتج  تأخر 
خصوصًا أن منطقة سوس ماسة، التي 
تــعــتــبــر أكــبــر مــصــدر لــلــحــمــضــيــات في 
اململكة، وهي منطقة تعاني من نقص 
حـــاد فــي املــيــاه، كــمــا تــوضــح الجمعية 

املغربية ملنتجي الحوامض.
ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــمـــد الــــحــــريــــزي، أن هـــذه 
تــأتــي أهميتها  املــطــريــة،  الــتــســاقــطــات 
ــا فـــي تحسني  ــ بــشــكــل خـــاص مـــن دورهـ
املــراعــي، حيث سيعدل عــدد مــن مربي 
املواشي عن نواياهم في بيعها، ألنهم 
ــار الــكــأل  ــعـ ــانـــوا يــخــشــون ارتــــفــــاع أسـ كـ

بسبب الجفاف. 
ويــــشــــدد حـــســـن بــنــحــمــو، مــــن املــنــطــقــة 
الــجــبــلــيــة تـــوبـــقـــال، عـــلـــى أن األمــــطــــار، 
ــلـــوج الـــتـــي تــتــوقــعــهــا  ــثـ ــًا الـ وخـــصـــوصـ
األرصــاد الجوية، إذا ما استمرت على 
املقبل، ستساعد على  الشهر  األقــل في 
ــوارد  ــ ــــول املــ اســـتـــئـــصـــال الـــتـــخـــوفـــات حـ

املـــائـــيـــة فــــي املـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة، والـــتـــي 
ظهرت بشكل قوي مع تأخر األمطار.

ــع الــحــكــومــة  ــ ــر األمــــطــــار دفـ ــأخـ ــان تـ ــ وكــ
املــغــربــيــة إلــــى تــبــنــي مــخــطــط ملــواجــهــة 
ــار الــجــفــاف، حــيــث وعــــدت املـــزارعـــني  آثــ
بتخصيص دعم في حدود 450 مليون 
دوالر. واستجابت الحكومة النتظارات 
املزارعني، باإلعان عن تدابير لدعمهم، 
حـــيـــث الـــتـــزمـــت ضـــمـــان تــــزويــــد الـــقـــرى 
الـــبـــعـــيـــدة واملــــعــــزولــــة بــــاملــــاء الـــصـــالـــح 
ــه إذا  ــ لـــلـــشـــرب عـــنـــد الـــحـــاجـــة، عــلــمــًا أنـ
ستعاني  املطرية  التساقطات  تــأخــرت 
النائية من ضعف  املناطق  من  العديد 
املــتــوفــر مـــن املـــيـــاه. والـــتـــزمـــت بــاتــخــاذ 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة،  تـــدابـــيـــر لــحــمــايــة الــ
ــيـــاه لــلــمــواشــي،  عــبــر تــوفــيــر الـــكـــأل، واملـ
واملــتــابــعــة الــصــحــيــة لــقــطــعــان املــاشــيــة، 
النباتية،  باملواد  العناية  على  والعمل 
من خال صيانة الزراعات التي تندرج 
ضمن الزراعة التضامنية، أي تلك التي 
تهم املزارعني الصغار الذين عمدوا إلى 
تحويل األراضي الزراعية إلى إنتاجات 

ذات قيمة مضافة مرتفعة.
للتخطيط،  السامية  املندوبية  وتعتبر 
غير  للقطاعات  املتواضعة  النتائج  أن 
الزراعية، التي ستنمو بنحو 2.2%، لن 
تتمكن من تعويض االنخفاض الكبير 

لألنشطة الزراعية.
الفاحة  وزارة  حثت  املــاضــي،  والشهر 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري املـــغـــربـــيـــة شـــركـــات 
الـــتـــأمـــني املــحــلــيــة عـــلـــى املـــســـاهـــمـــة فــي 
تــــأمــــني األراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي ظــل 
ــتـــي يــنــتــظــر أن  الــتــقــلــبــات املـــنـــاخـــيـــة الـ

تصبح أكثر تواترًا في األعوام املقبلة.
وجهت وزارة الفاحة والصيد البحري، 
خطابًا إلى الفيدرالية املغربية لشركات 
ــأمــــني، مــــن أجـــل  ــتــ الــــتــــأمــــني وإعــــــــــادة الــ
تــذكــيــرهــا أن الــتــأمــني الـــزراعـــي مفتوح 

أمام جميع شركات التأمني املحلية.

تقارير عربية

أسواق صرف

المغربأسواق

تونس

غزة اشتهرت 
طوال العقود الماضية 

بزراعة الحمضيات

ــورة(،  ــال مــاجــد الــحــقــيــل )الـــصـ قـ
ــكــــان الـــســـعـــودي، إن  وزيـــــر اإلســ
ــود الـــحـــاصـــل فــــي الـــســـوق  ــ ــركـ ــ الـ
ــول، مــتــوقــعــا  ــ ــطـ ــ ــن يـ ــ الــــعــــقــــاري لـ
حدوث انتعاش في حركات البيع 
والـــشـــراء والــتــطــويــر خـــالل الــربــع 

الثاني من العام الجاري 2016.
ونقلت وســائــل إعــالم محلية في 
السعودية عن الحقيل قوله أمس، 
إن هناك قوائم انتظار لدى الجهات 
ــدد مــن  ــعــ ــ ــة ل ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيـ ــلـ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
اإلجراءات ستساعد على وضوح 
الـ %30  السوق مثل حل مشكلة 
السكنية  الــوحــدات  شـــراء  كمقدم 
الــرســوم عــلــى األراضـــي  وتطبيق 

البيضاء ودعم املطورين.
ــال إن  ــ ــان، قـ ــ ــكـ ــ ــر اإلسـ ــ ــ ــان وزي ــ وكــ
الــــــوزارة تــركــز فـــي إدارتـــهـــا مللف 
اإلســــكــــان عـــلـــى 3 مــــحــــاور، هــي 
ــلـــب، ودعــــــم الـــعـــرض،  ــطـ تــمــكــني الـ
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة االسـ ــئـ ــيـ ــبـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ وتـ
التنظيمية املناسبة لقطاع التطوير 

العقاري.

توقعات 
بانتعاش 
عقارات 

السعودية
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الدوحة ـ عمرو األبوز

ــيــــون  ــيــــســ تــــــوصــــــل مــــنــــتــــجــــون رئــ
للنفط أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى اتــفــاق 
مـــشـــروط لــتــهــدئــة أســــــواق الــنــفــط 
التي فقدت أكثر من ثاثة أربــاع مستوياتها 
إلى  فــي منذ صيف 2014، بعد حــرب أفضت 
خلخلة األوضاع املالية واالقتصادية ملنتجي 
الــذهــب األســــود. لــكــن األســــواق الــدولــيــة التي 
كــانــت تــأمــل اتــفــاقــا على خفض اإلنــتــاج ولو 
الهبوطي  املسار  لتصحيح  ضئيلة  بكميات 
الذي استقر باألسعار عند أدنى مستوياتها 
نتائج  استقبلت  عــامــا،  ثاثة عشر  فــي نحو 
االجتماع بسلبية تقلصت على إثرها املكاسب 
التي حققها خام برنت بداية تعامات جلسة 
أمس.  وقام االتفاق الذي توصلت إليه كل من 
الــســعــوديــة وروســيــا وفــنــزويــا وقــطــر، خال 
النفط  إنتاج  على تجميد  بالدوحة،  اجتماع 
عند مستويات يناير/كانون الثاني املاضي، 
لكن وزيـــر الــطــاقــة الــقــطــري محمد بــن صالح 
الــســادة، قــال إن االتفاق مشروط بموافقة كل 
أعــضــاء أوبـــك، فــي إشـــارة إلــى إيـــران والــعــراق 

املتوقع رفضهما.

ال خفض لإلنتاج
وال تشير املعطيات املتاحة إلى تراجع إنتاج 
النفط عن مستوياته التي خلفت تخمة كبيرة 
في املــعــروض هــوى النفط بسببها، إذ تشير 
إنتاج  أن  إلــى  الروسية  الطاقة  وزارة  بيانات 
يناير/ في  تاريخية  مستويات  سجل  النفط 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي عــنــد 10.9 مــايــن، 
10.144 ماين  السعودية نحو  أنتجت  فيما 
برميل يوميا في الشهر ذاته، وهي مستويات 
أيضا شبه قياسية. وذكرت وكالة »بلومبرغ« 
لــأنــبــاء نــقــا عـــن وزيــــر الــطــاقــة الـــقـــطـــري، أن 
ــلـــى تــجــمــيــد مــســتــويــات  ــقـــت عـ ــفـ األطـــــــــراف اتـ
اإلنتاج عند مستواها الذي كان في 11 يناير/
الــثــانــي، لكن لــم يــوفــر املؤتمر بيانات  كــانــون 
ــذا الــيــوم تــحــديــدا،  بــشــأن إنــتــاج الــــدول فــي هـ
فيما توضح املؤشرات التي رصدتها »العربي 
الجديد« أن أسعار النفط تراجعت في الحادي 
عــشــر مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن 33.43 
دوالرا للبرميل، إلى 31.55 دوالرا، بانخفاض 

نحو 5.7% نتيجة تخمة املعروض.

تفاؤل باالتفاق
واعتبر وزير البترول السعودي علي النعيمي، 
أن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/
كانون الثاني سيكون كافيا لتحسن أوضاع 
النعيمي خال املؤتمر  سوق الخام. وأضــاف 
الصحافي الذي ُعقد عقب االجتماع: »نعتقد 
يناير  مــســتــوى  عــنــد  اآلن  اإلنــتــاج  أن تجميد 
كــــاف لـــلـــســـوق، نـــاحـــظ الـــيـــوم أن اإلمـــــــدادات 
ونــاحــظ  الــحــالــيــة  األســـعـــار  تنخفض بسبب 
بداية  »إنها  وتــابــع:  يرتفع«.  الطلب  أن  أيضا 
املاضية  القليلة  األشهر  في  عملية سنقيمها 
ونــقــرر مــا إذا كنا فــي حاجة التــخــاذ خطوات 
ــــرى لــتــحــســن الـــســـوق وإعــــــادة االســتــقــرار  أخـ
إلــيــهــا.« وقـــال: »االتــفــاق غــايــة فــي األهــمــيــة. ال 
نريد تقلبات كبيرة في األسعار ونريد تلبية 
الــنــفــط.« وقــال  الطلب. نريد االســتــقــرار لسعر 
جيسون تيوفي، خبير شؤون الشرق األوسط 
في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن اتفاق 
أمــــس، مـــن شــأنــه أن يــســاعــد فـــي دعـــم أســعــار 
ــار فـــي تــصــريــحــات لــفــرانــس  الــنــفــط. لــكــنــه أشــ
برس، إلى أن بعض أعضاء أوبك فقط هم من 
لذلك شكل  االمتثال  وأن  االتفاق،  وقعوا على 

تحديا منذ فترة طويلة للمجموعة.
ــال تــيــوفــي: »حــتــى لــو تــم تجميد اإلنــتــاج،  وقـ
يــزال  ال  للغاية.  مرتفعة  ستكون  فمستوياته 
مستويات  من  قريبا  السعودي  النفط  إنتاج 
القياسية؛ أكثر من 10 مليون برميل يوميا.«.

وقــــــــــــال أولــــــيــــــفــــــر جـــــــــاكـــــــــوب، املـــــحـــــلـــــل لـــــدى 
بتروماتريكس لوكالة لرويترز، »إنه حقا أول 
قرار يتخذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 
بــشــأن إدارة اإلنــتــاج ومـــن ثــم فــإنــه حــتــى إذا 
التقليل من  صــار هناك بعض من يحاولون 
شأنه والقول بأنه ليس تخفيضا في اإلنتاج 
فــإنــه تــغــيــر. إنـــه تــغــيــر كــبــيــر فــي الــســيــاســة.«

لندن ـ العربي الجديد

ــاكـــس«،  ــع مــحــلــلــو بـــنـــك »غــــولــــدمــــان سـ ــوقـ تـ
فــي تــقــريــر أمــــس، مــزيــدا مــن تــراجــع أســعــار 
الفحم والغاز املسال عامليا مع زيادة الهند 
إلنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــفـــحـــم املـــســـتـــخـــدم لــتــولــيــد 

الطاقة الكهربائية، خاصة في آسيا.
وأوضــــــح مــحــلــلــو املـــجـــمـــوعـــة، ومــــن بينهم 
أن  لــيــلــونــغ،  كريستن  االقــتــصــادي  الخبير 
احــتــمــالــيــة اتـــســـاع إنـــتـــاج الــهــنــد مـــن الفحم 
وتــخــطــيــهــا لــلــصــن أكـــبـــر مـــســـتـــورد للفحم 
الـــحـــراري عــاملــيــا، مــن املــرجــح أن يـــؤدي إلــى 
انــكــمــاش 10% فــي الــتــجــارة املــنــقــولــة بحرًا 

التزام روسيا
ألكسندر نوفاك  الروسي  الطاقة  وقــال وزيــر 
فـــي بـــيـــان عــقــب اجـــتـــمـــاع أمـــــس، إن روســيــا 
ــنـــزويـــا مــســتــعــدون  والـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر وفـ
يناير  مستويات  عند  النفط  إنتاج  لتجميد 
إذا شــارك املنتجون اآلخــرون  الثاني  كــانــون 

في هذه الخطوة.
غــيــر أن ثــمــة مــراقــبــن أبــــدوا تــخــوفــاتــهــم من 
عــدم الــتــزام روســيــا بــهــذا االتــفــاق، إذ أعــادت 
محادثات أمس إلى الذاكرة اتفاق عام 2001 
بن املنتجن من داخل أوبك وخارجها عندما 
ألقت السعودية أكبر منتج في أوبك بثقلها 
من أجل التوصل إلى اتفاق عاملي على كبح 
اإلنتاج. وفي ذلك الوقت وافقت روسيا على 
املشاركة للمرة األولى واألخيرة لكن موسكو 

لم تلتزم قط بتعهدها تقليص الصادرات.
املــؤتــمــر الصحافي  مــن  وبــعــد نحو ساعتن 
الذي ُعقد أمس، عّدلت وزارة الطاقة الروسية 
صياغة بيانها بشأن تجميد اإلنتاج، وقالت 
في النسخة املحدثة إن االتفاق يقضي بإبقاء 
ــاج فـــي 2016 عــنــد مــســتــوى  ــتــ مــتــوســط اإلنــ
يناير/كانون الثاني املاضي، ما يعني أن أي 
من املنتجن غير ملتزم بسقف محدد لإلنتاج 
شهريا أو يوميا. ودائما ما ترفض روسيا، 
التعاون مع املنتجن  العالم،  أكبر منتج في 
اآلخرين، قائلة إن قطاعها النفطي قادر على 
املنافسة عند أي سعر وإن من الصعب على 

موسكو تقليص اإلنتاج ألسباب فنية.
ويــقــول مــســؤولــون روس إن إنــتــاج بــادهــم 
النفطي بيد العديد من الشركات وليس بيد 

الــتــقــريــر  وتــــوقــــع   .2020 بـــحـــلـــول  لـــلـــوقـــود 
انــخــفــاض أســـعـــار الــفــحــم الـــحـــراري والــغــاز 
الطبيعي املــســال فــي شـــرق آســيــا وأوروبــــا 
ــوام الــثــاثــة املــقــبــلــة وســـط وفـــرة  ــ خـــال األعــ
املــعــروض مــن الفحم والــغــاز فــي ظــل ضعف 

الطلب على الكهرباء.
ووفقا لبيانات شركة غلوبال، فقد تراجعت 
أســعــار الــغــاز الطبيعي املــســال فــي بورصة 
سنغافورة 22% خال العام املاضي، بينما 
الــحــراري 30% في  الفحم  أسعار  انخفضت 

ميناء نيوكاسل في أستراليا.
الغاز  شحنات  أولــى  انضمام  املتوقع  ومــن 
املتحدة  الــواليــات  قبل  من  املسال  الطبيعي 
هذا العام إلى السوق العاملي، والتي تعكس 
تواجه  التي  والتحديات  املعروض  اكتظاظ 
صــنــاعــة الــفــحــم فـــي ظـــل اتـــخـــاذ الــعــديــد من 
إلــى خفض معدالت  الــدول لخطوات تهدف 
إغـــاق محطات  بينها  مــن  البيئي،  الــتــلــوث 

الطاقة القديمة. 
الهواء  استنشاق  إن  علمية  أبــحــاث  وتــقــول 
ــاة قــبــل  ــ ــاالت وفــ ــ ــــى 5.5 حــ ــــؤدي إلـ املــــلــــوث يــ
ــم، مــعــظــمــهــا في  ــالـ ــعـ ــا عــلــى نـــطـــاق الـ ــهــ أوانــ
سريعا  اقتصاديا  نموا  تشهد  التي  الـــدول 
كالصن والهند. وخفضت املجموعة املالية 
املــســال  الطبيعي  الــغــاز  ألســعــار  توقعاتها 
15% هذا العام إلى 5.17 دوالاتر لكل مليون 
وحدة حرارة بريطانية، و11% العام املقبل 

إلى 4.63 دوالرات لكل مليون وحدة.
أمـــا تــوقــعــات »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« ألســعــار 
الجاري  للعام  تم خفضها %12  فقد  الفحم 
املتري  للطن  إلــى 48 دوالرًا  املــقــبــل،  والــعــام 

وإلى 46 دوالرًا للطن املتري على التوالي.

إنتاجها النفطي بحو نصف مليون برميل، 
بعدما أتاح لها االتفاق النووي الذي ُوقع في 
ديسمبر/كانون أن تصل بنفطها إلى أسواق 

أوروبا بعد حظر دام لسنوات. 
ونقلت رويــتــرز عــن مــصــدر مطلع فــي إيــران 
ــك مستعد  ــ ــــس، أن الــبــلــد الــعــضــو فـــي أوبـ أمـ
ــتـــويـــات إنــــتــــاج الــنــفــط  لـــبـــحـــث تــجــمــيــد مـــسـ

فــور وصـــول إنــتــاجــه إلــى مستويات مــا قبل 
العقوبات، ما يعني أن طهران رفض طهران 
تجميد إنتاجها عند مستويات إيــران أقرب 

منه للموافقة.
ــى نــحــو 2.8  ــران حــالــيــا إلــ ــ ــاج إيــ ــتـ ويـــصـــل إنـ
إنتاجها  كـــان  يــومــيــا، بينما  بــرمــيــل  مــلــيــون 
ـــرضـــت في 

ُ
يـــتـــجـــاوز قــبــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ف

أواخر 2011 نحو أربعة ماين برميل يوميا.
وقــــال املـــصـــدر: »لـــم نــصــل بــعــد إلـــى مستوى 
إنــتــاجــنــا قــبــل الــعــقــوبــات. عــنــدمــا نــصــل إليه 
سنكون على قــدم املــســاواة ومــن ثــم يمكننا 

الحديث.«
وأضــاف: »وضعنا مختلف تماما عن الدول 
ــي أنـــتـــجـــت مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة خـــال  ــتــ الــ

السنوات القليلة األخيرة.«

إيولوخيو ديل  الفنزويلي  الطاقة  لكن وزير 
مــع نظيريه  إنــه سيجتمع  أمـــس،  قــال  بينو، 
العراقي واإليراني في طهران غدا )األربعاء( 
إنــتــاج النفط  اتــفــاق بــشــأن تجميد  ملــنــاقــشــة 

عند مستويات يناير/كانون الثاني.
وتسعى إيران الستعادة حصتها في السوق 
األوروبـــيـــة بعد أن تــم رفــع الــعــقــوبــات، حيث 
صرح وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه، قبل 
أسبوع، بأن طهران تتجه إلى إتمام تعاقدات 
لبيع أكثر من 300 ألف برميل يوميا لشركات 
الفرنسية تريد  أوروبــيــة. وأوضــح أن توتال 
شراء 160 ألف برميل يوميا، وأن شركة إيني 
فــي حن  ألـــف،  بــشــراء 100  اإليطالية مهتمة 
ترغب شركة ســاراس اإليطالية في شــراء ما 

بن 60 إلى 70 ألف برميل.

ذكــرت وسائل إعــام صينية وإيــرانــيــة، إن قطار شحن من 
الصن وصــل إلــى طــهــران، فــي رحلة وصفت بأنها سابقة 
تاريخية تؤذن بصات تجارية جديدة بن الدولتن اللتن 
إيـــران من  بعد خــروج  بينهما،  الــعــاقــات  لتعزيز  تسعيان 

عزلة اقتصادية دامت سنوات.
ونقلت وكالة »رويترز« عن وكالة الطلبة اإليرانية لأنباء 
الـــذي يحمل 32 حــاويــة وصــل إلى  قولها أمـــس، إن القطار 
طهران يوم اإلثنن، بعد رحلة 14 يوما. ولم توضح الوكالة 
نــــوع الــبــضــائــع الـــتـــي حــمــلــهــا الـــقـــطـــار الـــــذي عــبــر أراضــــي 

كازاخستان وتركمانستان.
أكبر  إيــران تسعي الصن لتقارب  العقوبات عن  ومــع رفــع 
بن البلدين، وترى بكن أن طهران جزء من سياسة »حزام 
واحد وطريق واحد« الرامية لتعزيز التجارة وفتح أسواق 

جديدة لشركاتها مع تباطؤ االقتصاد العاملي.
ا كبيرا من هذه السياسة يعتمد على  وتقول بكن إن جزء
خطوط السكك الحديدية بن أوروبا والصن لتقصير مدة 

رحــلــة نقل البضائع وفــتــح »طــريــق حــريــر« حــديــث. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء الــصــن الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( عــن وزيـــر النقل 
اإليـــرانـــي عــبــاس آخــونــدي قــولــه، إن قــطــار الــشــحــن سيقوم 
القطارات  هــذه  الصن إليــران وستتجه  برحلة شهرية من 
في نهاية املطاف إلــي أوروبـــا، ما يسهم في تحول طهران 
إلى نقطة عبور رئيسية بن املنطقتن. وتسعى إيران إلى 
تــوطــيــد عاقتها مــع الــصــن، والســيــمــا فــي مــجــال تصدير 

النفط، حيث تعد بكن ثاني أكبر مستهلك للنفط عامليا.
وكــانــت وكــالــة »أنــبــاء فـــارس« اإليــرانــيــة شبه الرسمية، قد 
الــدولــيــة، مسعود  لــلــشــؤون  النفط  نقلت عــن مساعد وزيـــر 
هــاشــمــيــان أصــفــهــانــي، قــولــه قــبــل يــومــن إن بــــاده طلبت 
النفطية باليوان الصيني واليورو وباقي  العوائد  استام 
العمات املعتبرة دوليا، في تجنب للتعامل بالدوالر، وهو 
اإليراني يأتي على خلفية »ماحظات  اعتبره املسؤول  ما 

اقتصادية ال سياسية«.
)رويترز، العربي الجديد(

هدنة  
مشروطة

الوقود يفاقم تخمة الفحم 
باألسواق الدولية

حقل نفط في العراق )فرانس برس(

)Getty( قطار شحن صيني

)Getty( سوق في طهران

 )Getty( محال تجارية في إيران )Getty( اإلقليم يعاني من تراجع عائدات النفط)منجم فحم في بريطانيا )األناضول

)Getty( ًينتج العراق 4.77 ماليين برميل يوميا

تتطلع إيران إلى زيادة 
إنتاجها النفطي بحدود 
نصف مليون برميل يوميا

للحكومة  بالنسبة  الحال  هو  كما  الحكومة 
السعودية التي تملك شركة أرامكو، ما يعني 
تحديد  في  واقتصادية  فنية  عوائق  ثمة  أن 
الشركات  مــن  كــل شركة  مــن  الخفض  كميات 
بــدأت  املــواقــف  لكن  الــروســي.  للنفط  املنتجة 
تــتــغــيــر فـــي مــنــذ الــشــهــر املــــاضــــي، مـــع نـــزول 
وهو  للبرميل،  دوالرا   30 عــن  النفط  أســعــار 
الــذي تحتاجه  الرقم  للغاية من  جــزء ضئيل 
روسيا لضبط ميزانيتها بينما تتجه الباد 
إلـــى انــتــخــابــات بــرملــانــيــة فــي وقـــت الحـــق من 

العام.

ملعب إيران
ــفـــاق  ــبــــون مــــن اصـــــطـــــدام اتـ ــراقــ ويـــتـــخـــوف مــ
أمــس بعراقيل إيـــران التي تطمح إلــى زيــادة 

الكبار يجمدون إنتاج النفط عند مستويات 
يناير ومخاوف من عراقيل إيرانية

بغداد ـ العربي الجديد

ســارعــت الحكومة الــعــراقــيــة إلـــى إعــان 
مستويات إنتاج قياسية من خام النفط 
خال يناير/كانون الثاني املاضي، بعد 
ســاعــات مــن إعـــان السعودية وروســيــا 
وفنزويا وقطر التوصل إلى اتفاق أمس 
بشأن تهدئة أسواق النفط، عبر تجميد 
عــنــد مستوياتها في  اإلنـــتـــاج  مــعــدالت 
ــال مــتــحــدث  ــ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي. وقـ
الـــعـــراقـــيـــة، عــاصــم  الــنــفــط  بـــاســـم وزارة 
جهاد، أمس الثاثاء، إن إجمالي إنتاج 
الـــعـــراق مــن الــنــفــط الـــخـــام، بــمــا فــي ذلــك 
إنتاج الحقول في إقليم كردستان شبه 
بلغ مستوى  الباد،  املستقل في شمال 
قياسيا مرتفعا في يناير/كانون الثاني 
عــنــد 4.775 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــا في 
املـــتـــوســـط. ويـــتـــخـــوف مـــراقـــبـــون مـــن أن 

يرفض العراق االلتزام باتفاقية تجميد 
إنـــتـــاج الــنــفــط عــنــد مــســتــويــات يــنــايــر/

ــون االتـــفـــاق  ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، كــ كـ
يصطدم مع خططه لزيادة اإلنتاج بغية 
تعزيز إيراداته. ودخل العراق أزمة مالية 
ــددت احــتــيــاطــيــاتــه مـــن الــنــقــد  ــ ــادة، هـ ــ حــ
ــنـــبـــي، وحـــــذر مـــســـؤولـــون مـــن عــدم  األجـ
قدرة الحكومة على دفع رواتب املوظفن 
املقبل. وأضــاف  أبريل/نيسان  بــدءا من 
املتحدث باسم وزارة النفط أن صادرات 
الــــعــــراق فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي من 
ــيـــب  ــابـ ــط األنـ ــ الــــحــــقــــول الـــجـــنـــوبـــيـــة وخــ
املتجه إلى ميناء جيهان التركي بلغت 
3.9 مــايــن برميل يــومــيــا. وفـــي سياق 
مــتــصــل، قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
حيدر العبادي، إن بغداد ستدفع رواتب 
مقابل  كردستان  فــي  الحكومة  موظفي 

توريد النفط إلى بغداد.

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، إن بـــغـــداد ســتــدفــع رواتــــب 
موظفي الحكومة في إقليم كردستان 
شــمــال الـــبـــاد، إذا أوقـــف اإلقــلــيــم بيع 
الـــنـــفـــط بــشــكــل مــســتــقــل، مــلــمــحــا إلـــى 
النفط  لتقاسم  اتــفــاق  إحــيــاء  إمكانية 

واإليرادات.
ــــت عشر  وبـــعـــد طـــفـــرة اقــتــصــاديــة دامـ
سنوات، بدأت حكومة إقليم كردستان 
تعاني في 2014، عندما قلصت بغداد 
حــصــتــهــا مــــن املـــيـــزانـــيـــة بـــعـــد أن بـــدا 
اإلقـــلـــيـــم فـــي تــصــديــر الــنــفــط مــنــفــردًا، 
وكــــذلــــك بـــســـبـــب تــكــلــفــة الــــحــــرب ضــد 

تنظيم الدولة اإلسامية.
إلى خفض  اإلقليم  واضطرت حكومة 
رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــمــا 
فبراير/شباط  خــال   %75 إلــى  يصل 
الـــــجـــــاري، فــــي ظــــل أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 

ــار الــنــفــط. ــعــ ــاوي أســ ــهــ ــن تــ  نــجــمــت عــ
ــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي فــي  ــ ــ وقـ
مــقــابــلــة مــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إنــه 
مقابل  النفط  األكــــراد  يــقــدم  أن  يقترح 

دفع رواتب موظفي اإلقليم.
وبـــلـــغ مــتــوســط صـــــــادرات الــنــفــط من 
الــعــراق عبر خــط األنابيب إلى  شمال 
يوميا  برميا  و811  ألــف   601 تركيا 
فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
معظمها من حقول باملنطقة الكردية، 
ــاقـــي مـــن حــقــل كـــركـــوك املــتــنــازع  ــبـ  والـ
ــه الــــــــــذي تـــشـــغـــلـــه شـــــركـــــة نــفــط  ــيــ ــلــ عــ
 الشمال التي تديرها الدولة العراقية، 
منذ  الــكــرديــة  للسيطرة  خــاضــع  لكنه 
يونيو/ حزيران 2014، عندما اجتاح 
ــة اإلســـامـــيـــة  ــدولــ مــســلــحــو تــنــظــيــم الــ

شمال الباد.
)رويترز(

بغداد تسارع إلى إعالن 
إنتاج نفط تاريخي

حكومة العراق: 
رواتب األكراد مقابل النفط

طاقة

توصل أربعة من منتجي النفط أمس التفاق يضمن كبح اإلنتاج عند 
بسياسة  تغير  أول  في  الماضي،  يناير  في  سجلها  التي  مستوياته 
لكن   .2014 منتصف  النفط  أسعار  تهاوي  أزمة  اندالع  منذ  المنتجين 

تنفيذ االتفاق يبقى مرهونا بموافقة إيران والتزام روسيا

أمس،  اآلجلة  التعامالت  في  مكاسبه  برنت  العالمي  القياس  خام  قلص 
اتفقوا  العالم  النفط في  أكبر منتجي  أربعة من  إن  أن قالت قطر  بعد 
عند  بــالدهــم  إنــتــاج  تجميد  على 
مشاركة  شريطة  يناير،  مستويات 
كبار المنتجين اآلخرين لهم في هذا 
القطري  الطاقة  وزير  النهج. وقال 
)الصورة(،  السادة  صالح  بن  محمد 
على  ستساعد  الخطوة  هــذه  إن 
النفط.  لــســوق  االســتــقــرار  عـــودة 
ــت في  ــرن ــج ب ــزي وارتـــفـــع ســعــر م
 34.20 ــى  إل الصباحية  التعامالت 

دوالرًا للبرميل.

النفط يقلص مكاسبه بعد االتفاق

االقتصاد في صور

أول قطار شحن من الصين إلى طهران
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مضوي الترابي

منذ تفكك االتحاد السوفييتي عام 1991 
وتقاسم أسطوله في البحر األسود )300 
قــطــعــة بـــحـــريـــة( بــــن روســــيــــا االتـــحـــاديـــة 
ــثـــة« شــبــه جــزيــرة الــقــرم  وأوكــرانــيــا )»وريـ
إلـــى  بــتــســلــيــمــهــا  إداري  قـــــــرار  ــمـــوجـــب  بـ
أوكـــرانـــيـــا الــســوفــيــيــتــيــة اتــخــذ عـــام 1954 
بمبادرة من نيكيتا خروشوف(، أصبحت 
شــروط بقاء األســطــول الــروســي في القرم 
ــات بــن  ــعــــاقــ ــا فــــي الــ مـــوضـــوعـــا حـــســـاسـ
ــيــــف، وتــــــم تـــحـــديـــد وضـــع  ــيــ مـــوســـكـــو وكــ
القانوني من خال سلسلة من  األسطول 

االتفاقيات بن الجانبن.
ــا فــي  ــيــ ــــوى املـــنـــاهـــضـــة لــــروســ ــقـ ــ ــت الـ ــانــ كــ
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ومــــنــــهــــا زعــــــمــــــاء »الــــــثــــــورة 
 ،)2004 )عــام  للغرب  املوالية  البرتقالية« 
ــاء بـــقـــاء  ــ ــهـ ــ ــت مـــــــــرارًا مـــســـألـــة إنـ ــرحــ ــد طــ ــ قـ
األسطول الروسي في شبه جزيرة القرم، 
لكن االتفاقية التي وقعها رئيسا البلدين 
في مدينة خاركوف األوكرانية عام 2010 
ــــددت مــــدة مــرابــطــة األســـطـــول الـــروســـي  مـ
حتى عــام 2042، مقابل دفــع روســيــا 100 
ــرة لــقــواعــدهــا  ــ مــلــيــون دوالر ســنــويــا، أجـ

البحرية في سيفاستوبول.
لـــكـــن االنــــقــــاب األوكـــــرانـــــي األخــــيــــر الــــذي 
أوصل إلى الحكم في كييف قوًى ال تخفي 
ــا لــروســيــا هــــدد، مـــن جـــديـــد، بــقــاء  ــداءهـ عـ
ــول الــــروســــي فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة،  ــطــ األســ
األمر الذي أثار قلقا مشروعا في موسكو، 
وكــان من أبــرز دوافــع دعمها حــراك شعب 
الــقــرم ضــد االنــقــاب، وتعبيره عــن إرادتــه 
االنــضــمــام إلـــى روســـيـــا، إلـــى جــانــب دافــع 

علي أنوزال

»بن علي هــرب«. كانت هذه العبارة التي 
ــتــــرقــــت صـــمـــت شـــــــارع بــــورقــــيــــبــــة، فــي  اخــ
العاصمة التونسية ليلة 14 يناير/كانون 
التي أججت  الشرارة  بمثابة  ثاني 2011، 
ثــورات الربيع العربي، فتردد صداها في 
جميع أصــقــاع الــعــالــم الــعــربــي مــن طنجة 

حتى املنامة، ومن صنعاء حتى دمشق.
»بــن علي هــرب« كانت أول إعــان لهزيمة 
االســـتـــبـــداد والـــطـــغـــيـــان، وانـــتـــصـــار إرادة 
الشعب الذي خرج إلى الشوارع أعــزل، إال 
القوي  التي ركزها في شعاره  إرادتــه  من 

»الشعب يريد«.
وطــوال خمس سنوات، هي عمر الثورات 
العربية التي لم تخمد نيرانها في سورية 
مــيــاه كثيرة تحت  وليبيا والــيــمــن، جــرت 
ــبـــدون وفـــــاســـــدون،  ــتـ الــــجــــســــر. هــــــرب مـــسـ
وحـــوكـــم وســـجـــن مــســتــبــدون وفـــاســـدون. 
قيمت محاكمات ثوار وشرفاء، امتألت 

ٌ
وأ

بــهــم املــعــتــقــات. وقـــامـــت ثـــــورات مــضــادة 
لسرقة األحام وإجهاض اآلمال. وحدثت 
أرواح  واغتصبت  دمــاء  انقاباٌت وسالت 
بريئة. وغّير مستبدون جلدهم، ليتحولوا 
إلى »ثوار« و»مقاتلن« يقودون كتائبهم 
ومــلــيــشــيــاتــهــم لـــإجـــهـــاز عـــلـــى كــــل شـــيء 
يـــتـــحـــرك، رافـــعـــن خـــيـــار شــمــشــون »عــلــي 
ــم تـــشـــويـــه الـــصـــورة  ــ ــلـــى أعـــــدائـــــي«. وتـ وعـ
ــوار لـــتـــقـــديـــمـــهـــم إلــــى  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ الــــطــــهــــرانــــيــــة لـ
املـــحـــاكـــمـــات والــــــــزج بـــهـــم فــــي الـــســـجـــون، 
بتهمة التجمهر والتظاهر. وساد الصمت 
وخرست األلسن، وعاد الخوف ليستأسد. 
جـــهـــضـــت الــــثــــورات 

ٌ
ــــي كــلــمــة واحــــــــدة، أ وفـ

وسرقت األحام وأجهضت اآلمال.. وحده 
الشعب السوري ظل مثل سيزيف عصره، 
يحمل آالمه وجراحه وأحامه فوق ظهره، 
يــطــوف بــهــا املــاجــئ ومــخــيــمــات الشتات 
الــجــديــد، هــاربــا مــن القصف ومــن الجوع 
ومــــــن الــــحــــصــــار ومــــــن االســــتــــعــــبــــاد ومـــن 

حسام أبو حامد

املؤمنن،  النبي جماعة  يــثــرب، أســس  فــي 
 َهِذِه 

َّ
نواة ألمة واحدة، تعبد إلها واحدًا »ِإن

ــاْعــُبــُدوِن«. 
َ
ــُكــْم ف ـــــا َربُّ

َ
ن

َ
 َوأ

ً
 َواِحـــَدة

ً
ـــــة مَّ

ُ
ُكْم أ

ُ
ت مَّ

ُ
أ

 
ً
التوحيدية سبيا بالفكرة  التمسك  وكان 
ــا عـــلـــى هــويــتــهــا  ــاظــ ــفــ لــــصــــاح األمــــــــة وحــ
 

َ
ــِه َجـــِمـــيـــًعـــا َوال ــ

َّ
ــل ــوا ِبـــَحـــْبـــِل الــ ــُمــ ــِصــ ــ

َ
ــت ــ »َواْع

الــــقــــرآن هيكلية  ــم يــتــضــمــن  ــــوا«. ولــ
ُ
ق ــــرَّ

َ
ــــف

َ
ت

التي  ــة  األمـ إدارة  كيفية  تــحــدد  ســيــاســيــة، 
الدينية  النبي في ترتيب شؤونها  مضى 
والسياسية، باتجاه إرساء العدل والقضاء 
ْد 

َ
ق

َ
»ل الهرمية  االجتماعية  التراتبية  على 

َمَعُهُم  ــا 
َ
ــن

ْ
ل
َ
نــز

َ
َوأ اِت، 

َ
ن َبيِّ

ْ
ِبال ا 

َ
ن

َ
ُرُسل ــا 

َ
ــن

ْ
ْرَســل

َ
أ

ِقْسِط«.
ْ
اُس ِبال

َّ
وَم الن

ُ
 ِلَيق

َ
ان

َ
يز ِ

ْ
اَب َوامل

َ
ِكت

ْ
ال

جمع دستور املدينة بن حق الله وحقوق 
العباد، ودمــج بــن تعاليم الــديــن وأعــراف 
النبي، ومع  الوحي بوفاة  انقطع  القبائل. 
توسع األمة ديمغرافيا وسياسيا، لم يعد 
الــوازع الديني يكفي وحــده إلدارة شؤون 
ــاولــــت صـــهـــر ثــقــافــات  أمــــــٍة مـــتـــعـــاظـــمـــة، حــ
ــة،  ــتـــعـــارضـ ومـ مــخــتــلــفــة  ورؤى  وعـــقـــائـــد 
فـــي بــوتــقــة فــكــرتــهــا الــديــنــيــة، وســيــفــرض 
الديني،  على  نفسه  الوضعي  السياسي- 
بل ُوّجه الثاني باألول. وبعد تراجع املثل 
ــلــــى اإلســــامــــي فــــي الــــعــــدل، ســتــطــغــى  األعــ
عـــوامـــل الــتــفــتــيــت عــلــى عـــوامـــل الــتــوحــيــد. 
وبعد أن كانت كلمة سياسة تعني تحقيق 
مصلحة العباد من دون مخالفة مصلحة 
الـــخـــالـــق، ظــهــرت الــســيــاســة الــشــرعــيــة في 
مــقــابــل الــســيــاســة الــوضــعــيــة، تــعــبــيــرًا عن 

حاجة إلى إعادة ضبط هذه بتلك. 
ــاق الــفــعــلــي األول عـــن األمــــة،  ــقـ بــــدأ االنـــشـ
ــع مـــال  ــ ــائـــل دفــ ــبـ ــقـ حــــن رفــــضــــت بـــعـــض الـ
الزكاة، بحجة أن النبي كان مخواًل وحده 
بــتــحــصــيــلــهــا، األمــــــر الــــــذي رأى فـــيـــه أبـــو 
بــكــر تـــمـــردًا عــلــى ســلــطــتــه خــلــيــفــة لــلــنــبــي، 
ــروب الــــــردة«، عــلــى الــرغــم  ــ فــمــضــى فـــي »حـ
مــن مــعــارضــة بــعــض الــصــحــابــة. أمـــا عمر 
بـــن الــخــطــاب فــرفــض لــقــب خــلــيــفــة رســـول 
الله الختصاص أبي بكر فيه، وملا خاطبه 
املغيرة بن شعبة بقوله: »يا خليفة خليفة 
ــه«، رأى أنـــــه أمـــــر يــــطــــول، مــع  ــ ــلـ ــ ــول الـ ــ ــ رسـ
»أنتم  وقــال:  الخلفاء،  وتتابع  الزمن  تقدم 

املؤمنون، وأنا أميركم«. 
ــة هـــنـــا عـــلـــى تـــافـــي  ــألــ وال تـــقـــتـــصـــر املــــســ
بقدر  والــنــداء،  املخاطبة  في  لغوي  تعقيد 
الخطاب  بــن  عمر  وتوجهات  تتناسب  مــا 
الناشئة  الــدولــة  أجــهــزة  إلرســـاء  العملية، 
على أسس وضعية، مع حفاظه على العدل 
 أعلى، وهو الذي لم يكن يعّن الوالة 

ً
مثا

بــنــاء على األفــضــل فــي الــديــن وحــســب، بل 
أخذ باالعتبار الخبرة السياسية، مؤسسا 
ملبدأ جواز والية املفضول )صاحب الخبرة 
ــــورع  ــــود الــفــاضــل )الـ الــســيــاســيــة( مـــع وجـ
صــاحــب الــعــلــم الــديــنــي(. وعــلــى الــرغــم من 
البيعة، أعلن معاوية  حفاظه على شكلية 
بن أبي سفيان أنه »أول امللوك«، وتقلصت 
رقــــابــــة الــــوحــــي عـــلـــى الــــتــــاريــــخ، لــيــتــراجــع 
الفقه منذ األموين، وينحصر في شؤون 

القضاء، لصالح الطابع الزمني للسلطة. 
اعــتــصــامــا بحبل الــلــه، ومــنــذ الــتــمــرد على 
ــتـــزل بعض  عـــثـــمـــان، الــخــلــيــفــة الـــثـــالـــث، اعـ
الــصــحــابــة الـــصـــراع الــســيــاســي الــــذي رأوا 
ُعــوا 

َ
ــاز

َ
ــن

َ
 وإضــعــافــا لــألمــة »َواَل ت

ً
فــيــه فــتــنــة

ــْم«. وإذا كــان  ــ ــُك ــُحــ ِريــ َهـــــَب 
ْ
ـــــذ

َ
ـــوا َوت

ُ
ـــل

َ
ـــش

ْ
ـــف

َ
ـــت

َ
ف

بعضهم استمر على موقفه في اعتزال ما 

عبد اللطيف السعدون

فـــي زمـــن الــخــيــبــات املــتــاحــقــة، والــســقــوط 
املــجــانــي فـــي بـــاد الـــرافـــديـــن، نــجــد بعض 
العزاء في ذكر واحد من عشاق بغداد، بعد 
ثماني سنوات يابساٍت على غيابه، فؤاد 
التكرلي الــبــغــدادي الــعــريــق، الــذي لــو يكن 
 لم يجرب كتابة 

ْ
روائــيــا لكان شــاعــرًا، وإن

الشعر، تسكن ذاكرته قطعة من بغداد، تلك 
هي محلة باب الشيخ التي تقع في الجانب 
الشرقي مــن املــديــنــة، وتــضــم مــرقــد الشيخ 
الــصــوفــي، الــجــلــيــل عــبــدالــقــادر الــكــيــانــي، 
وقـــد فــتــح عــيــونــه عــلــيــهــا، مقيما فــي بيت 
الام  ــن )بكسر 

ّ
الطن والــل عتيق بني من 

والباء(، يحوي حديقة صغيرة فيها ثاث 
شجيرات، زيتون ورمان وليمون، وقد ظل 
هــذا املــكــان شاخصا فــي ذاكــرتــه، وإن كان 

غادره، وهو طفل في السادسة. 
ــنـــت أســتــنــطــقــه قـــبـــل رحــيــلــه  ــــي، وكـ ــال لـ ــ  قـ
بشهور ضمن مشروع »حــوارات مع رواد 
ــدر لــــه أن يــســتــكــمــل، إن  ــقـ عـــراقـــيـــن« لــــم يـ
الذي  البيت  خيطا سريا ظل يربطه بذلك 
تــحــول إلـــى خــرائــب وأطــــال، كـــان يــزورهــا 
كلما سنحت لــه فــرصــة، وشــكــل جـــزءًا من 
تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي، يــحــمــلــه مــعــه أيــنــمــا 
رحـــل، روايــتــه »الــرجــع الــبــعــيــد«، بـــدأت في 
الشيخ،  بــاب  البيت، ونمت في محلة  ذلــك 
وكذا  وأحداثها،  ومشكاتها  بشخوصها 
رواياته األخرى، وهو على ما ُيعرف، مقل 

في الكتابة مبدع، ومثٍر فيها.
 ظلت ذاكرة التكرلي إلى آخر لحظة تختزن 
الــتــي »كــانــت تمنحنا حالة  مــعــالــم بــغــداد 
عامات  وتحمل  بالنفس،  والثقة  الــرضــا، 
ونتعاطى  الــحــيــاة،  نتقبل  تجعلنا  فــــرح، 
معها بنشاط«، كما قال لي، وذكر بالخير 
ــلـــي« و»كـــافـــيـــه ســويــس«  ــبـــرازيـ »املـــقـــهـــى الـ
و»مكتبة  مكنزي«  ومكتبة  و»غــارديــنــيــا«، 
كــورونــيــت« و»مــطــاعــم الــســمــك املــســقــوف« 
ــارع أبـــي نــــؤاس الــجــمــيــل« و»رائـــحـــة  ــ و»شــ
 حّرى: 

ً
القهوة«، ثم ما لبث أن أطلق حسرة

»كانت يومذاك توجد مدينة، عالم متحضر 
حي، كل هذا اختفى فجأة، واألماكن األليفة 

تترك جرحا عندما تختفي«.
 بدأت »املدينة« تنهار تدريجيا منذ التغيير 
الــــذي حــــدث فـــي 14 مـــن تــمــوز 1958، يــرى 
الــتــكــرلــي »أن الــنــخــب الــفــاعــلــة فــي املجتمع 
مـــن ســيــاســيــن ومــثــقــفــن مــهــدت للتغيير، 
ــز مــجــمــوعــة  ــنـــجـ ــن الـــــــذي ســــــرق هــــــذا املـ ــكـ لـ
مـــن الــعــســكــريــن الـــذيـــن يــجــهــلــون طبيعة 
األوضـــاع، وليست لديهم خلفية ثقافية أو 
البلد،  مشكات  ملعالجة  تؤهلهم  معرفية 
وهذا ما أوقعنا في مأساة«. يصف التكرلي 

ــروس مــــن هـــجـــمـــات الــقــومــيــن  ــ ــ حـــمـــايـــة الـ
ــقــــرم إلـــى  ــام الــ ــمـ املـــتـــشـــدديـــن. قـــبـــول انـــضـ
روســيــا ســمــح لــهــا بــإزالــة الــخــطــر املــحــدق 
بـــوجـــودهـــا الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــٍة ذات 
ــٍة بــالــنــســبــة  ــغـ ــالـ ــٍة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــٍة بـ ــيـ ــمـ أهـ
لــهــا، كــمــا أنـــه رفـــع هيبتها كـــدولـــٍة، تــدرك 
مصالحها وتقدر على حمايتها.. وإن كره 

الكارهون.
بتحليل هذه الضغوط التي واجهت قادة 
)بــوتــن وميديفديف(،  الــروســي  االتــحــاد 
ــقـــد املـــــاضـــــي، ســـعـــى قـــيـــاصـــرة  ــــال الـــعـ خــ
ــــود  ــــوجـ ــز الـ ــزيــ ــعــ روســـــيـــــا الـــــجـــــدد إلـــــــى تــ
العسكري الــروســي فــي ســوريــة )الــقــاعــدة 
البحرية في طرطوس، والجوية في مطار 
بــاســل األســـد قـــرب الـــقـــرداحـــة(، حــتــى قبل 
أن تبدأ الــحــرب األهلية فــي ســوريــة، فهل 
بوتن  فاديمير  الجديد(  )القيصر  ذ 

ّ
ينف

نصيحة القيصر بطرس األكبر )وهو من 
إلى  التي تعود  الـــروس(  القياصرة  أعظم 

400 سنة؟
تقول النصيحة إن على روسيا، إذا أرادت 
ان تبقى أمة قوية عظيمة، أن تحقق ثاثة 
شروط في سياستها الخارجية. أن تصل 
ــهــــادئ، حــتــى لـــو اضــطــرت  إلــــى املــحــيــط الــ
إلــى الــصــراع مــع اإلمــبــراطــوريــة الفارسية. 
األبيض  البحر  فــي  الدافئة  املــيــاه  تبلغ  أن 
إلــى تقويض  لو اضطرت  املتوسط، حتى 
أخيرًا،  تقيم،  أن  العثمانية.  اإلمبراطورية 
مــع سورية  والتحالفات  الــعــاقــات  أفــضــل 
العصر( نظرًا  ذلــك  فــي  الخصيب  )الــهــال 
إلـــى مــوقــعــهــا »الــجــيــوســتــراتــيــجــي« الـــذي 
يربط ثاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ــبــــر ســـــــوريـــــــة أهـــــــــم حـــلـــيـــف  ــتــ ــعــ لـــــــذلـــــــك، تــ

مــلــيــارًا، وتــتــركــز أســـاســـا فـــي الــصــنــاعــات 
والــغــاز،  النفط  ومــجــال  بالطاقة  املتعلقة 
وتبرز، في هذا املجال، أهمية صفقة عقد 
التنقيب املبرم مع شركة )سيوز نفط غاز( 
الروسية، وهي أول شركة أجنبية، تحصل 
عــلــى حــق التنقيب واإلنـــتـــاج فــي الــجــرف 
الــقــاري الــتــابــع لــســوريــة. وهــنــاك شــركــات 
ــرًا اهــتــمــامــهــا  ــيـ ــدت أخـ ــ ـــرى، أبـ ــة أخـــ ــيـ روسـ
ــكـــشـــاف الـــبـــحـــري عــن  ــتـ بــالــتــنــقــيــب واالسـ
ويؤكد  السورية.  املياه  في  والــغــاز  النفط 
ذلــــك وزيــــر الــنــفــط والــــثــــروة املــعــدنــيــة في 
بأن  أفــاد  الــذي  العباس،  دمشق، سليمان 
لديه طلبات قيد الدرس من شركات عدة. 
لــكــن الـــافـــت لــبــعــض املـــراقـــبـــن إنــــه سبق 
دخــــــول الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة لــلــعــمــل فــي 
قطاع النفط السوري، انسحاب 11 شركة 

أجنبية من العمل في هذا القطاع.
أن وضــعــوا دراســـاٍت  وســبــق لألميركين 
أثناء تولي  الخارجية في  بإشراف وزارة 
توصي  مــســؤولــيــتــهــا،  كلينتون  هــيــاري 
بأن يكون استغال نفط سورية في أيدي 

التي  الشركة  أميركية، خصوصا  شركات 
اكتشفت حقول الغاز في إسرائيل، والتي 
األميركية  بالدوائر  عاقاتها  في  يمثلها 
الــرئــيــس الــســابــق، بــيــل كــلــيــنــتــون. وهـــي، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســعــى إلــــى اســتــغــال 
هـــذه الـــثـــروة املــرتــقــبــة فــي ســواحــل لبنان 
األميركين  حــرص  مــن  انطاقا  البحرية، 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن يـــكـــون تـــطـــويـــر مـــــوارد 
شـــرق الــبــحــر املــتــوســط تــحــت سيطرتهم، 
وأن يــؤدي إلــى تصدير الــغــاز إلــى تركيا، 
ومــن ثــم إلــى األســــواق األوروبـــيـــة، فتكون 
مجال  فــي  روســيــا  دور  تقليص  النتيجة 
تـــزويـــد تــركــيــا بــالــغــاز، الــــذي يــمــثــل %70 
تبرز خطورة  وهكذا  حاليا.  من حاجتها 
الصراع االستراتيجي الدولي بن روسيا 

والواليات املتحدة في الحرب السورية.
الجيولوجي  املسح  هيئة  اكتشاف  وبعد 
الشرقي للمتوسط،  الساحل  أن  األميركي 
 - ــلــــبــــنــــانــــي  الــ  - ــــوري  ــ ــسـ ــ ــ الـ ــــل  ــــاحـ ــــسـ الـ أي 
هائل  مخزون  على  يحتوي  الفلسطيني، 
بـــ 700 مليار متر مكعب،  الــغــاز يقدر  مــن 
إضافة إلى النفط، واكتشاف حقل غاز في 
ــارة قـــرب حــمــص، وتــقــدر كميته  منطقة قـ
بــــ 437 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب )وقــــد حصلت 
روسيا على عقود التنقيب فيه(. وبعدما 
رفضت سورية مــرور خط غــاز قطر الذي 
يــحــمــل الــغــاز اإلســرائــيــلــي واملـــصـــري إلــى 
تــركــيــا لــوصــلــه بـــأنـــبـــوب »نـــابـــوكـــو«  من 
غاز  بأنبوب  عنه  واستعاضت  أراضيها، 
يــمــر مـــن إيـــــران إلــــى الـــعـــراق إلــــى ســوريــة 
إلـــى لــبــنــان، إضــافــة إلـــى غـــاز بــحــر قــزويــن 
بأنابيب السيل الجنوبي في »غازبروم«، 
ــيـــب الـــغـــاز  ــابـ ــة عـــقـــدة أنـ أصـــبـــحـــت ســــوريــ

الــقــرن الحالي.  التي تعتبر شــرايــن دمــاء 
وبــالــتــالــي، فـــإن مــن يسيطر عــلــى ســوريــة 

يتحكم بالقرن الحالي.
ــبـــح الــــصــــراع عـــلـــى ســــوريــــة مــصــيــريــا  أصـ
ــــى روســــيــــا، وفــــرصــــة ذهــبــيــة  بــالــنــســبــة إلـ
ــوة عــظــمــى فـــي حلبة  ــا قـ ــ الســتــعــادة دورهـ
أن ترسل  الدولي. وأرادت روسيا  الصراع 
إشارات واضحة إلى قادة حلف الناتو أن 
الــروســيــة  لــلــقــوات  اللوجستية  اإلمــكــانــيــة 
الحلف مجتمعة،  قــوات  تقل عن مقدرة  ال 
ففي أقل من 48 ساعة، نشروا في سورية 
ســبــعــة أفـــــواج جـــويـــة، تــمــكــنــت، فـــي الــيــوم 
الـــثـــانـــي، مـــن الــقــيــام بــــ 900 طــلــعــة جــويــة، 
واستطاعت صواريخها الجوالة )الكروز( 
ــــاق مــــن بـــحـــر قــــزويــــن لــضــرب  ــطـ ــ مــــن االنـ
الـــرقـــة ومـــنـــاطـــق تــمــركــز داعـــــش بمنتهى 
الـــدقـــة. وبـــعـــد إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الــروســيــة 
بواسطة املقاتات التركية، نشرت روسيا 
طراداتها العسكرية، ومن ضمنها الطراد 
موسكو وبإمكانية دفاع جوي صاروخية 
ضـــرب  تــســتــطــيــع   )400 إس  ــخ  ــ ــواريــ ــ )صــ
أهـــــداف جـــويـــة، جــنــوب هــضــبــة الـــجـــوالن، 
وشرق دير الزور والبوكمال، وغرب جزيرة 
إيــجــة، ومنطقة  قــبــرص وكــل منطقة بحر 
ــذا بـــاتـــت  ــهــ وســــــط وشــــــــرق األنـــــــاضـــــــول. بــ
الجيوسياسي  األمـــن  صميم  فــي  ســوريــة 
الحيوي واالقتصادي الروسي. ومن هنا، 
مـــن يـــراهـــن عــلــى تــغــيــر املـــوقـــف الـــروســـي 
ــم، مــا سيغير املــعــادلــة  تــجــاه ســوريــة واهــ
من  السورية  املعارضة  موقف  تغيير  هــو 
روســـيـــا، فــروســيــا لــيــســت مهتمة بــاألســد 

بقدر اهتمامها بسورية الدولة.
)باحث سوداني مقيم في لندن(

السبي، ومن أن يتحول إلى غنيمة حرب 
تـــــدار بـــاســـمـــه، هـــو ضــحــيــتــهــا ووقـــودهـــا 

وحطبها.
 نحتاج إلــى من 

ً
»الشعب هــرب«. هل فعا

يــصــور لــنــا لحظة خـــروج الــدكــتــاتــور من 
قمقمه لــيــلــة هــــروب الــشــعــب، لــنــصــّدق أن 
أو ما  الشعب،  النهاية، هو  من هــرب، في 
هــرب من  الشعب  نعم،  الشعب.  مــن  تبقى 
الــخــراب واألنــقــاض، بحثا عن معنى آخر 
ــازال  لــلــحــيــاة. بــيــنــمــا دكـــتـــاتـــور دمـــشـــق مــ
مصمما على البقاء، مثل بوم أخرس أصم 
يــحــرس الـــخـــراب، حــتــى آخـــر طــفــلــة وآخـــر 

طفل سوري.
انــعــكــســت اآليـــــة فـــي ســــوريــــة، ولــــم يــهــرب 
لم  كما  تونس،  في  كما حــدث  الدكتاتور، 
ُيعتقل كما جرى في مصر، ولم ُيقتل كما 
كانت نهايته املأساوية في ليبيا. الشعب 
ـــــرد.. 

ُ
حــــــرق وش

ُ
ــتــل واعــتــقــل وأ

ُ
هـــو الــــذي ق

والفئة الناجية منه من براميل النار ومن 
التجويع  حــصــار  ومــن  املعتقات  جحيم 
لــم يعد مــن خــاص أمامها ســوى الهرب. 
والــهــرب هــنــا لــيــس خــوفــا، وإنــمــا للنجاة 

والخاص. 
»الــــشــــعــــب هـــــــــرب« إلـــــــى املــــــاجــــــئ، وإلـــــى 
مخيمات الشتات. ركب موج البحار وعبر 
ــــراري واألدغـــــــــال، وتـــجـــاوز  ــبـ ــ الــفــيــافــي والـ
الـــحـــدود انــتــصــارًا لــلــحــيــاة، ولــيــس خوفا 
من الدكتاتور الذي واجهه بصدور عاليٍة، 

طوال خمس سنوات.
يهرب،  لم  الحقيقة،  في  الــســوري،  الشعب 
وإنما خرج بحثا عن الخاص، مثلما فعل 
السنن، هربا  آالف  قبل  املــصــري،  الشعب 
مـــن طــغــيــان فـــرعـــون. لــلــخــروج، هــنــا، كما 
حدث مع شعب موسى، له مغزى أكبر، أي 
مغزى النجاة من استبداد فرعون سورية 
وله  الحالي، واستعباده وظلمه وبطشه. 
أيــضــا مــعــنــى الــبــحــث عــن مــيــعــاد الــــوالدة 
الــجــديــدة لــلــثــورة الــتــي لـــم تــســتــنــفــد بعد 
أطفال  رددهـــا  التي  كلمات شعاراتها  كــل 

بات يعرف بالفتنة، فإن تعاظم اإلحساس 
بــالــظــلــم، وإدراك مــا فــيــه مــن انـــحـــراٍف عن 
العليا،  وقيمه  اإلســامــي،  الــديــن  مقاصد 
دفعت طائفة واسعة من السلف، صحابة 
وتـــــابـــــعـــــن، إلـــــــى املـــــعـــــارضـــــة الـــصـــريـــحـــة 
للسلطة، مشاركة فعلية أو إفتاًء، وهو ما 
تجلى بــوضــوح فــي »الـــثـــورة« على يزيد، 
وفي االنتفاضة املسلحة التي قادها عبد 
الرحمن بن األشعث ضد الحجاج الثقفي. 
لــكــن، الحــقــا، سيستقر الــفــقــه الــســنــي عند 
االعتزال  الفتنة، وتفضيل  في  القتال  تــرك 
ــــواًل إلـــى تقييد  عــلــى الـــخـــوض فــيــهــا، وصـ

الخروج على الحاكم بشروط صارمة. 
ــوادر الــخــاف الــســيــاســي بشأن  ومـــع أن بــ
اإلمامة ظهرت منذ وفاة النبي في اجتماع 
ــإن الــتــنــظــيــر األيـــديـــولـــوجـــي  ــ الــســقــيــفــة، فـ
لـــم يــكــتــمــل حــتــى الــعــصــر الـــعـــبـــاســـي. أمــا 
التي تضخمت في  الحديث  مــن  املــرويــات 
ــراع األيـــديـــولـــوجـــي، فــأتــاحــت  خــضــم الـــصـ
ــاء ســـنـــدًا شــرعــيــا لــتــبــريــر  ــرقـ ــفـ ملــخــتــلــف الـ
مــواقــفــهــم وتــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة. وبعد 
ــا اعــتــبــر  انــتــصــار الـــدعـــوة الــعــبــاســيــة، ومــ
من  لحلفائهم  العباس  بني  مــن  »خيانة« 
آل البيت، َحَصر التنظير الفقهي الشيعي 
حــق اإلمــامــة فــي نسل علي بــن أبــي طالب 
من زوجه فاطمة، معلنا بذلك عدم شرعية 
ــن تــمــســكــوا  ــ ــذيـ ــ ــبــــاس الـ ــعــ خــــافــــة بـــنـــي الــ
لدولتهم،  الثيوقراطي  بالطابع  بــدورهــم 
الله،  مــن  املستمدة  سلطتهم  على  تــأكــيــدًا 

حتى انتشر الجبر، واضطرب األمر.
عــلــى الــرغــم مــن األيــديــولــوجــيــا النضالية 
السلطة  على  التمرد  لحركات  الظلم،  ضد 
الــعــبــاســيــة، بــابــكــيــة وقــرمــطــيــة وخــرمــيــة 
ــإن تـــنـــامـــي طــابــعــهــا الــعــرقــي  ــ وغـــيـــرهـــا، فـ
عــمــقــهــا  ــان  ــتــ ــهــ بــ إلــــــــى  أّدى  واملــــــذهــــــبــــــي، 
االجــتــمــاعــي، وأعــــاق بــعــدهــا املــعــرفــي. في 
التنظير حول  الــهــدف مــن  لــم يعد  املقابل، 
الخافة واإلمامة وحدة األمة، واالعتصام 
بحبل الــلــه، بــل وحـــدة املــذهــب الــديــنــي، ما 
الــذي  السلطان  بحبل  االعــتــصــام  اقتضى 
ل 

َ
ات

َ
كــان فــي مــا روي مــن حــديــث: »جنة ُيق

ــقــــى بــــــه«. وبــــــدا الــتــمــســك  ــ
َّ
ــت ــ مــــن ورائــــــــه وُي

أمرًا  وحدانيتها  على  والحفاظ  بالخافة 
وجوديا، السيما بعد تعدد مراكز الخافة 
إماما  بايع  »من  بغداد:  لحكومة  املنافسة 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن 
فاضربوا  ينازعه،  آخر  فإن جاء  استطاع، 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــحــول  ــنـــق اآلخــــــــــر«. وعــ عـ
الــخــافــة إلـــى »ُمـــلـــٍك عـــضـــوض«، أصبحت 
 
ً
ال، مسألة أم  بها  املـــرء  قــام  ســـواء  البيعة، 
 بها يكتمل إيــمــانــه: »ومـــن مات 

ً
وجــدانــيــة

وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«.
انــحــســر املــوقــف الــراديــكــالــي املــلــتــزم بحق 
ــتـــشـــرت مـــرويـــات  ــدل، وانـ ــعــ ــة فــــي الــ ــّيـ ــرعـ الـ
الفتنة،  تــحــث عــلــى تجنب  الــتــي  الــحــديــث 
قاتا،  كــونــه  على  مــقــتــواًل  املسلم  وتفضل 
وعــلــى وجـــوب الــســمــع والــطــاعــة، والصبر 
فـــروي عــن سلمة بن  على جــور السلطان. 
يــزيــد الجعفي أنــه ســأل الــنــبــي، فــقــال: »يا 
ــراء  ــه، أرأيــــــت إن قـــامـــت عــلــيــنــا أمــ ــلـ نــبــي الـ
يــســألــونــا حــقــهــم ويــمــنــعــونــا حــقــنــا، فما 
تــأمــرنــا؟ فــأعــرض عــنــه، ثــم ســألــه فأعرض 
الثالثة،  في  أو  الثانية،  في  ثم سأله  عنه، 
فجذبه األشعث بن قيس، وقال: »اسمعوا 
وعليكم  ُحّملوا  ما  عليهم  فإنما  وأطيعوا 
ــا، أن في  أيـــضـ ــتـــي رأت،  ُحـــّمـــلـــتـــم«. والـ ــا  مـ
الخروج على الحاكم انتكاسا إلى مرحلة 

لحركة  انتمى  يكن  لــم  وإن  يــســاريــا،  نفسه 
سياسية، »ألن السياسة لعبة قــذرة تسقط 
ــــب أو الـــروائـــي فـــي مــطــبــات ومـــواقـــف،  األديـ
أن يقدم  يــرضــاهــا لنفسه، ورســالــتــه  قــد ال 
، وأن يجنب 

ً
إنـــجـــازًا أدبـــيـــا مـــؤثـــرًا وفــــاعــــا

املباشر«.  السياسي  العمل  متاهات  نفسه 
هو يتهم كل الحركات التي تسيدت املشهد 
الــســيــاســي فـــي الــــعــــراق، فـــي نــصــف الــقــرن 
الوطن  تلتفت ملصلحة  »لــم  بأنها  األخــيــر، 
واملواطن، كانت تريد السلطة فقط، وكان أن 
دخلت في ممارساٍت غير منضبطة، أثارت 
ــاد، وجــــرت إلــــى الــوضــع  ــقــ ــداوات واألحــ ــعــ الــ
الــكــارثــي املــاثــل، حتى أصــبــح الــعــراق اليوم 
أشبه بساحٍة تلعب فيها الكاب كما تشاء«.

هــل وضـــع الــتــكــرلــي هـــذه الـــرؤيـــة فــي عمل 
روائــــــي؟ »عـــلـــى الــــروائــــي االنـــتـــظـــار، حتى 
لــديــه، كــي يتفادى  الــروائــي  يختمر العمل 
العراق  املباشرة، وضــع  السقوط في هــّوة 
اليوم يشبه ما حــدث في هيروشيما، مع 
فارق أن ما حدث هناك هو موت اآلالف في 
لحظٍة واحدة، فيما يزخر الوضع العراقي 
ــذا  ــــاط، وهــ ــــسـ ــاملــــوت الــــيــــومــــي، وعـــلـــى أقـ بــ
األمــــر أكــثــر مـــأســـاويـــة، وحــتــى فـــي واقــعــة 
هــيــروشــيــمــا كــتــب الــصــحــافــيــون عــشــرات 
الــريــبــورتــاجــات، وقــدمــوا وصــفــا مــبــاشــرًا، 

لكن الروائين تريثوا«. 
الغزو األميركي، ثاث  التكرلي، بعد  كتب 
حوارياٍت، عبر فيها عن رؤيته لحال باده، 
وقد وجد »الحوارية أقدر في التعبير عن 
حدث راهن، فيما الشكل الروائي ال يمكنه 
اســتــيــعــاب الـــحـــدث بــشــكــل ســـريـــع، حيث 
الـــســـاح يــتــحــكــم، واملــلــيــشــيــات هـــي الــتــي 

تسيطر، وليس ثمة فكر، وال منطق«.
تعّرض التكرلي لتهمة باطلة من أصدقاء 
له يسارين، زعموا أنه كان يحقق، بحكم 
مــوقــعــه الــوظــيــفــي قــاضــيــا، مــع شيوعين 
انــقــاب  بــعــد  )الــبــعــث(  اعتقلتهم حــكــومــة 
فــبــرايــر/ شــبــاط، وتــعــّرضــوا للتعذيب لم 
يشأ التكرلي أن يرد على دعاواهم بسوى 

عبارة »سامحهم الله«.
تـــعـــّرض لــلــظــلــم مــــرة أخـــــرى، عــنــدمــا تــقــرر 
منحه، في نهاية عقد الثمانينيات، جائزة 
صدام لآلداب بقرار من لجنة الجائزة، ثم 
ما لبث أن أسقط القرار، وأعطيت الجائزة 
للروائي املصري، فتحي غانم، بإشارة من 
صــدام حسن الــذي كــان يرتبط بــه بصلٍة 

عندما كان الجئا في مصر.
 ظـــل الــتــكــرلــي عــاشــقــا لــبــغــداد عــلــى طــول 
غربته عنها. وفي آخر أيامه، كان يخطط 
لعمل كبير، يــروي قصة عشقه هــذا، لكنه 

رحل قبل أن يحقق أمنيته.
)كاتب عراقي(

استراتيجي لروسيا في املنطقة، منذ أكثر 
مــن 60 عــامــا، وموسكو تــديــر مــن خالها 
في  الخارجية  مــن سياستها  مهما  جــزءًا 
الشرق األوسط، وهي )أي سورية(، قاعدة 
والعسكرية  االقتصادية  للمصالح  مهمة 

الروسية.
كـــلـــفـــت مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري عــلــى 
ثابته  قاعدة  إلــى  تحويل ميناء طرطوس 
الــروســيــة، شــطــب معظم  الــنــوويــة  للسفن 
الديون السورية، إضافة إلى صفقة أسلحة 
تتمثل بعملية شراء بالتقسيط أو بالَدين، 
ولهذه القاعدة أهمية كبرى، فهي القاعدة 
الــروســيــة الــوحــيــدة عــلــى الــبــحــر املتوسط 
وخــــــــارج أراضــــــــي االتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الـــســـابـــق، ولـــهـــا بــعــد اســتــراتــيــجــي كــبــيــر، 
كونها محطة التموين الوحيدة لألسطول 
الــــروســــي فـــي املـــتـــوســـط وخــــــارج روســـيـــا. 
تمنح  أنها  العسكرية  أهميتها  يزيد  ومــا 
السريع  الوصول  فرصة  الروسية  القوات 
ــر واملـــحـــيـــط األطــلــســي.  ــمـ ــى الــبــحــر األحـ إلــ
لـــذلـــك، تــخــشــى روســـيـــا خــســارتــهــا قــاعــدة 
النظام  البحرية، في حال سقط  طرطوس 
في سورية. ومن هنا قرار قيادتها بحماية 

هذه القاعدة بأي ثمن.
وال تقتصر املصالح الروسية على النفوذ 
الــعــســكــري والــســيــاســي، بــل تــشــمــل أيضا 
املــصــالــح االقــتــصــاديــة الــتــي تــبــدأ بــشــراء 
الساح الروسي، إذ تعد سورية من أكبر 
زبائنه، وهي تحتل املرتبة الخامسة بن 
ــة. أمــا االســتــثــمــارات الــروســيــة في  80 دولـ
سورية فقد بلغ حجمها، وفق إحصاءات 
غرفة تجارة دمشق حتى العام 2011، نحو 
19 مليار دوالر، وتتجاوز حاليا العشرين 

درعا قبل خمس سنوات، ورسموها على 
جدران مدارسهم التي تحولت أطااًل.

تؤثث  باتت  التي  السوري  الشعب  قوافل 
شـــاشـــات الـــقـــنـــوات الــعــاملــيــة، فـــي مــســيــرة 
الـــتـــيـــه نـــحـــو املـــجـــهـــول، تـــركـــب املـــخـــاطـــر، 
وتــغــامــر لــشــق عــبــاب الــبــحــار، وتــقــف في 
ــام بــــوابــــات الـــحـــدود  ــ طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة أمــ
املــغــلــقــة. هـــي عـــنـــوان لــهــروبــنــا الــجــمــاعــي 
من واجــب وصــوت الضمير الــذي لم نعد 
نسمع أنينه تحت ركام الخراب. هي إعان 

موت ضميرنا الجماعي.
من تحمل الحياة تحت قصف الصورايخ 
املنهمرة  النيران  وحمم  البارود  وبراميل 
ــن الــــســــمــــاء، ومــــــن صـــبـــر عـــلـــى الـــجـــوع  ــ مـ
والـــحـــصـــار، وتــحــمــل ضــنــك الــعــيــش وقــلــة 
ذات اليد، خمس سنوات، وقّرر اليوم، بعد 
املجهول،  الهجرة نحو  كــل شــيء،  فقد  أن 
ال يفعل ذلك للنجاة بجلده، وإنما ألنه ال 
يريد أن يتحول إلى حطب حــروٍب ليست 
ــه، أمـــــا انــــتــــمــــاؤه لـــوطـــنـــه فــســيــظــل  ــ ــــروبـ حـ
يحمله معه، لن ينتزعه منه إال موته. ومن 
املـــوت يلغي االنــتــمــاء للمكان؟ بل  قــال إن 
العكس، ففي عالم املــوت حيث الا مكان، 

يصبح لانتماء معنى الخلود. 
)كاتب مغربي(

ما قبل األمة، أي »الجاهلية«: »من كره من 
أمــيــره شيئا، فليصبر فــإنــه مــن خــرج من 

السلطان شبرا مات ميتة جاهلية«. 
 مــشــروطــة، 

ً
كــانــت طــاعــة أولـــي األمـــر طــاعــة

»ال طــاعــة ملــخــلــوٍق فــي معصية الــخــالــق«. 
بــشــروط صارمة،  قيد  العصيان  لكن حــق 
ينتهك  الــتــي  الــقــصــوى  بــالــحــاالت  تتعلق 
فيها حــق الــلــه، نحو: الكفر الــبــواح، وتــرك 
ــادة األمـــــة بغير  ــيـ الـــصـــاة ومــنــعــهــا، أو قـ
الــكــتــاب والـــســـنـــة. وبــيــنــمــا بــقــي الـــخـــروج، 
ــداد  ــ ــا، مـــشـــروطـــا بـــتـــوافـــر الــــقــــدرة وإعــ ــنـ هـ
هي عنه في حال اقتصر األمر على 

ُ
العدة، ن

انتهاك حقوق الرعية. 
ــلــك 

ُ
ــلــــك، فــأصــبــح امل ــ

ُ
ــعـــدل أســـــاس امل كــــان الـ

 بـــذاتـــه، وبــعــد أن كـــان فـــرض الــعــن، 
ً
غـــايـــة

التسامح  يمكن  تعالى  الله  بحق  املتعلق 
فيه لقيامه أساسا على املسامحة، بخاف 
فرض العن املتعلق بحقوق العباد والقائم 
على املشاحة )الخاف(، حدث انقاٌب في 
فقه األولــويــات تجاه التشدد في حق الله 
الــعــبــاد. وكــان  فــي حقوق  التساهل  مقابل 
تبرير ذلك أن ظلم الحاكم يهدد أبناء األمة، 
أما الكفر فيعدد هويتها. وهو ما استقرت 
عــلــيــه االجـــتـــهـــادات الــفــقــهــيــة الــتــي تــنــدرج 
تحت السياسة الشرعية بمفهومها العام.

ساد هذا التوجه، موروث األمة التقليدي، 
ــواقــــف  ــم مــ ــ ــكـ ــ ــــي، وحـ ــنــ ــ ــديــ ــ ــاســــي والــ ــيــ الــــســ
تشددت  عديدة،  رسمية  دينية  مؤسسات 
تجاه مخالفي الشريعة من أبناء الشعب، 
ومـــارســـت فـــي حــقــهــم كـــل حــســبــة مــمــكــنــة، 
بينما تساهلت مع الظلمة من الساطن. 
أمـــا الــحــركــات األصــولــيــة الــجــهــاديــة التي 
الحاكم  ر 

ّ
تكف فلم  الــخــروج،  نظرية  تبنت 

وحسب، بل واملجتمع أيضا، فأقامت عليه 
الــحــد، ولــم يكن الــهــدف مــن إقــامــة الخافة 
العباد،  عن  الظلم  رفــع  الشريعة  وتطبيق 
بل محاربة كل ما تراه كفرا يهدد حق الله.
ــيـــره إلــــى اســتــســهــال الــظــلــم،  ــك وغـ أدى ذلــ
وتــمــويــه االســـتـــبـــداد، فــطــال أمــــده واتــســع 
مــــــــداه، وُســـــــــّدت ســـبـــل إقــــامــــة مــجــتــمــعــات 
بينما  كلفتها.  وارتفعت  والحرية،  العدل 
أصــّر املستبد على إعــان إيمانه، وتمسك 
الــديــن و شــعــائــره، وصـــدح أئمة  بمظاهر 
املــســاجــد بــخــطــب الــطــاعــة املــراقــبــة أمــنــيــا، 
ــان  ــكـ ــــي املـ  فـ

ً
ــة ــبـــوحـ ــحـ ــلــــون بـ ووجـــــــد املــــصــ

قاعات صفوفهم  أن  إلقامة صلواتهم، مع 
املـــدرســـيـــة والــجــامــعــيــة ضــاقــت بــهــم، ولــم 
يجدوا ما يكفيهم من أسّرة في مشافيهم، 
أو موضع قدم في وسائل نقلهم، فأسلموا 
ــيـــم الـــــخـــــاص األخــــــــــروي،  ــالـ ــتـــعـ أمـــــرهـــــم لـ
ووجدوا فيها سكناهم، بعد أن لم يجدوا 

فرص عمل تضمن مستقبا في دنياهم. 
)كاتب فلسطيني(

سورية ومالمح الحرب الباردة الجديدة

»الشعب هرب«

السياسة الشرعية: حق اهلل والرعية

في ذكر عاشق بغداد

أصبح الصراع 
على سورية مصيريًا 

بالنسبة إلى روسيا

الشعب السوري 
هرب من الخراب 

واألنقاض بحثًا عن 
معنى آخر للحياة

تقتضي الحرية 
إحساسًا عامًا بالظلم 
وإدراكًا مستمرًا لبنى 

االستبداد وطبائعه

آراء

عدلي صادق

لو أننا لجأنا إلى مجموعة الخطوات الرياضية واملنطقية املتسلسلة التي يسمونها 
»الخوارزمية«، لكي نفك شفرة املصالحة الفلسطينية؛ العترضتنا، ابتداًء، إشكالية 
خب، 

ُ
التسمية نفسها. فهي ليست مصالحة فلسطينية، وال حتى مصالحة بني الن

ألن األحاديث والتالقي بني هذه النخب، من حركتي فتح وحماس، لم تتوقف مثلما 
يتوقف التخاطب بني املتخاصمني. بل كانت الفتة، على الدوام في الصور، ضحكات 
أو قهقهات عزام األحمد وموسى أبو مرزوق، ونعلم الكثير عن القفشات في أثناء 
هناك  إن  أبــنــائــه. صحيح،  بــني  فــال خصومة  الفلسطيني،  املجتمع  أمــا  الــلــقــاءات. 
الصداقة،  وعالقات  القربى،  وشائج  لكن  متباينة،  فصائلية  وانتماءات  اختالفات 
وضــرورات التواصل االجتماعي في سائر األيــام؛ ظلت قائمة وراسخة. فما الذي 
نحن بصدده إذن؟ إنه انقسام نظام سياسي، وتعارض مديد، بني نهجني، لفريقني 
في وطٍن واحد، فقد كل منهما الكثير من عناصر رؤيته، وأهمها على الجانبني أن 
التسوية لم تعد متاحة، وقد تحولت وظيفة فريقها إلى ممارسة مبتذلة للتنسيق 
ــذي أفــقــده احــتــرام الــنــاس  األمــنــي، والــصــبــر الــبــائــس عــلــى املــقــســوم، عــلــى الــنــحــو الـ
بالتهدئة،  قهري  الــتــزام  إلــى  املقاومة  تحولت  اآلخــر،  الجانب  على  فيما،  وتأييدها، 
وإلــى قوة ُحكم، في غــزة، بقدر ما يفقد من صدقية ما يقول، عن األخــذ بناصية 
الدين الطهرانية، يفقد ثقة الناس وتأييدها. هذا هو واقع حال الفريقني، ما يدعو إلى 

تأسيس قاعدة جديدة، لشرعية حكم واحد في كل من الضفة وغزة.
موضوعية  قـــراءة  عليها  ز 

ّ
تحف التي  اإلرادة  تــوفــرت  إن  التوافق صعبًا،  يكون  لــن 

وواقعية للحال الفلسطينية الراهنة. فالتحلي باإلرادة، والثقة املتبادلة القائمة على 
طمأنة كل فريق لآلخر، على حقه في دوره السياسي، وفي املنافسة الديموقراطية، 
التحديات والشراكة  الشامل ملواجهة  الفلسطيني  التهيؤ  الشراكة لصنع  في إطار 
عليها  ُيحمل  باتت ضـــرورات  للفلسطينيني؛  كريم،  مستقبل جماعي  إحــراز  في 
بمسؤولية، بدل استمرار كل طرٍف في املناورة على اآلخر. فمن يأنس في نفسه 
ــ اجتماعية،  لم يسهم في تخليق أوضــاع سياسية  لن يفلح، إن  والــجــدارة  الفطنة 
تنعكس عن األفكار والرؤى التي يبشر بها من فوق املنابر، أو عبر شاشات التلفزة 

وصفحات التواصل. 
التعارض  لن يستطيع حسم  أيــًا منهما  أن  املنشطر  السياسي  النظام  أدرك شقا 
يلعب عليها، وظلت عني  األرض  لكل منهما مساحة من  وأن  ملصلحته، ال سيما 
كل منهما على اآلخر، بينما خسارتهما تزداد على صعيد املجتمع. واملفترض أن 
يكون خيار التوافق قد نضج في هذا الخضم الفلسطيني العسير. فقد آن األوان 
لوقف إهدار ماء الوجه، وترك الناشئة واألجيال، يكبرون بمشاعر اإلحساس بالال 
لفة بلوغ 

ُ
جدوى وبمرارة الفرقة والتهاجي. فمن يطمح إلى تغيير في الوجهة، فإن ك

لفة 
ُ
ك أكبر بكثير من  اآلخــر، هي  الطرف  يريده  أو كلفة إحباط ما  إليه،  ما يطمح 

التوافق والصدام.  
بى من خالل الصيغ واالتفاقات التي باتت حبرًا 

َ
ل
ُ
لكن شروط إحراز التوافق لن ت

على ورق، وإنما هي رهــٌن بوعي نوعي، من طرفي الخالف املديد، بأن أيًا منهما 
له  فتنعقد  وقيود،  األبــد، وممارستها بال محددات  إلــى  السلطة  احتكار  يمكنه  ال 
وتتغير  تتغير هي  العالم  في  السياية  الكيانات  كل  اآلخــريــن.  إقصاء  القدرة على 
معها قواعد شرعيتها، وال تجدي نفعًا، ال العصا الغليظة، وال القوى األمنية، وال 
العصبيات الجهوية والفئوية، ألن التغيير من سنن الحياة. ففي حال العناد، وإن 

طال أمده، تظل خيارات التغيير متاحة للشعوب.
واقع االنقسام الفلسطيني، على فداحته التي طاولت كل شيء، ال يزال سببًا في 
تخفيض الثقافة السياسية الديموقراطية، وفي تضييع بوصلة املجتمع، ودفع أبنائه، 
آحادًا، إلى البحث عن خالص فردي، وهنا مقتل املشروع الوطني الفلسطيني العام. 

لح على تسميته »املصالحة الفلسطينية«. 
ُ
على هذا األساس، ينبغي فك ما اصط

صقر أبو فخر

ثّمة عبارات تتردد في أدبيات الصحافة، تزعم أن الصحافي هو »مؤرخ اللحظة«. 
وهذه العبارة صحيحة في جانبها املهني، وليست صحيحة في جوانبها األخرى. 
الحقائق،  يستورد  الــذي  االســتــخــبــارات  رجــل  عــن  أحيانًا  يختلف  ال  فالصحافي 
كلينتون  هــيــالري  إن  يقول  انتشر خبر  ففي صيف 2014،  األكــاذيــب.  ر  ويــصــدِّ
أوردت في مذكراتها أن أميركا هي التي أسست »داعــش«. وتطاير الخبر في كل 
لم 

َ
رأيتم؟ أ

َ
مكان، وراح »املحللون« يتفننون في انتصاراتهم اإلعالمية على غرار: »أ

نكن نقول لكم هــذا؟«. ولــم يكلف أحــد من هــؤالء نفسه فحص مذكرات كلينتون 
التي تبنَي عدم وجود مثل هذا الكالم فيها على اإلطالق. وفي أحد تصريحات بيار 
الفور  لبنان«. وعلى  قــال: »نحن ال نرغب في أن ينسحب السوريون من  الجميل، 
تدخل كثير من الساسة إلضافة كلمة واحدة فقط إلى التصريح هي كلمة »اآلن«، 

كي تصبح الجملة: »نحن ال نرغب في أن ينسحب السوريون من لبنان اآلن«. 
قليلون جدًا هم الصحافيون الذين كتبوا مذكراتهم، وفضحوا أسرار املهنة. ومن 
الزمالء  النشاشيبي في كتابه »حــضــرات  الــديــن   تــجــرأوا على ذلــك ناصر  الذين 
املمتع »غـــدًا سندخل  فــي كتابه  )الــقــدس 1995(، وإبــراهــيــم ســالمــة  املــحــتــرمــني« 
العرب وأجــرأهــم، وهو  الصحافيني  أظــرف  املدينة« )بيروت، 2008(. وسالمة من 
يعترف أنه كان يعمل علنًا في جريدة املحّرر التي كان يصدرها القوميون العرب، 
البعثيون، وكــان يهاجم  كــان يصدرها  التي  الصحافة   فــي جــريــدة  ويعمل ســرًا 
الــذي  أن  لــه  ليهمس  التالي،  الــيــوم  فــي  يلتقيه  ثــم  »الصحافة«،  فــي  غسان كنفاني 
اللبنانية  الصحف  الفرزلي. وكــان تمويل  إلياس  أو  الصلح  هاجمه ربما هو منح 
ــراء الــصــحــافــيــني مــقــصــورًا، فــي خمسينيات الــقــرن املــنــصــرم، عــلــى بطرس  وشــ
الخوري وهنري فرعون ثم إميل البستاني. لكن، بعد الصعود املدّوي لجمال عبد 
الناصر غداة العدوان الثالثي على مصر في سنة 1956 صار أنور الجمل، وهو 
امللحق الصحافي في سفارة مصر في لبنان، يدير »األنوار« و»املحرر« و»اللواء« 
»الحياة«  السعوديون  أدار  فيما  و»الــحــوادث«،  و»الحرية«  و»الكفاح«  و»السياسة« 
و»الــزمــان« و»الــديــار« و»الـــرواد« و»الجمهورية«. وكــان علي الشاعر، وهــو امللحق 
العسكري في السفارة السعودية في بيروت نظير أنور الجمل. أما سماسرة شراء 
خاشقجي  وعــدنــان  عّجة  أكــرم  فكانوا  الخليج  دول  بعض  ملصلحة  الصحافيني 
ووفيق سعيد ورجا صيداوي وكمال أدهم، وهؤالء جميعًا سوريون، أو من أصول 
سورية. وحني جاء قدري قلعجي، وهو شيوعي سوري سابق، إلى  بيروت، ليدير 
حملة لتأييد الكويت في وجه عبد الكريم قاسم، وجد أن العراقيني سبقوه في الدفع 
النهار واألنــوار، فاكتفى بالدفع إلى كامل مــرّوة في »الحياة«، وإلى  إلى جريدتي 

سليم اللوزي في »الحوادث«. 
أنتم الصحافيون  اللوزي معاتبًا:  الشيخ مكتوم لسليم  املناسبات، قال  في إحدى 
اللبنانيون ال تأتون إلى بالدنا إال من أجل املــال. فأجابه: »أنــت غلطان يا سيدي. 
نحن نأتي إليكم للتمتع بثقافتكم وأدبكم وأبحاثكم العلمية«. وفي كالم اللوزي هذا 
كثير من التبجح واالدعاء الفارغ. وسليم اللوزي كان ينوي في سنة 1979 أن ينشر 
مذكرات ثريا خاشقجي، وفيها صور خليعة، وفضائح عن بعض األمراء العرب. 
وطلب عدنان خاشقجي إلى ناصر الدين النشاشيبي معالجة األمر، فطلب اللوزي 
مئة ألف دوالر ثمنًا لسكوته. وهكذا كان. ويؤكد إبراهيم سالمة أن محاولة نشر 

هذه املذكرات بطريقة ابتزازية هي التي أودت بحياة سليم اللوزي. 
الصحافيون أصحاب الصحف هم َمن كانوا يبيعون األكاذيب والحقائق ويقبضون 
رزقه  ويكسب  للكذابني،  كــان خادمًا  فبعضهم  العاملون  الصحافيون  أمــا  ثمنها. 
«، ألن ال أحد يدفع له، والقلة الباقية عاشت من 

ُّ
بعرق ركبتيه، وبعضهم كان »ينق

دون أن تبيع أقالمها، ومات أفرادها من غير أن توّدعهم أقالم َمن كانوا يقبضون 
على ضهورهم.

توفيق بوعشرين

القانون... كان  أحد فوق  السجن، فال  إدانتي ودخولي  بالحزن  بقلٍب مثقل  أتقبل 
هذا آخر تصريح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود أوملرت، قبل أن يدخل 
بتلقي  إدانته  بسبب  19 شهرًا،  السجن  عقوبة  لقضاء  الرملة  في سجن  الزنزانة 
رشاوى بقيمة 14 ألف يورو، عندما كان عمدة ملدينة القدس املحتلة، قبل أن يصير 

رئيسًا للوزراء بني عامي 2006 و2009.
ليس كل يوم يدخل رئيس وزراء السجن، لهذا احتل أوملرت، في األسبوع الجاري، 
العالم، وألن إسرائيل ال  التلفزة ومــواقــع األخــبــار فــي  واجــهــة الصحف وشــاشــات 
تجعل حدثًا يمر، من دون أن تستفيد منه، حتى وإن كان في حجم فضيحة فساد 
السجن عنوانًا على ديمقراطيتها  أوملــرت  رئيس وزراء، فإن إعالمها قدم دخــول 
سياسيًا،  زعيما  تجعل  التي  القضائية  السلطة  واستقاللية  فيها  القانون  وحكم 

ورئيس وزراء سابق، يدخل السجن مثل أي مواطن يخرق القانون.
إسرائيل دولــة عنصرية، وقــوة محتلة، ودولــة بــدون شرعية أخالقية. هكذا ننظر 
إليها في العالم العربي، وهكذا ينظر إليها األحرار في العالم على قلتهم، ألنها تحتل 
أرضًا ليست لها، وتشرد شعبًا بريئًا من دم يهودها، وتبقي حكم األبارتايد حيًا 
أمام األجيال التي لم تعرف هذا النوع من األنظمة البائدة. لكن، يجب أن نتعلم من 

أعدائنا كيف نبني قوة الدول وحكم املؤسسات والفصل بني السلطات.
لنتصور السيناريو املعتاد في العالم العربي تجاه فساد السياسيني وتالعب رجال 
مــن فضائح  أيــة فضيحة  تنفجر  الــعــقــاب، عندما  مــن  واإلفـــالت  بالقانون  السلطة 
السياسيني أو الــوزراء أو الجنراالت أو عمداء املدن أو كبار القوم، ماذا يحدث في 
العالم العربي؟ يتحرك املتهم بكل ما في يده من مال أو سلطة أو نفوذ أو عشيرة 
ثم   ،

ً
وتفصيال التهم جملة  ونفي  الــكــذب،  إلــى  أوال  فيعمد  أو حصانة...  طائفة   أو 

اقتربت  أو  فــســاده  التي فضحت  الجهة  تجاه  مــضــادة  إعالمية  تنظيم حملة  إلــى 
الطابع  إلى  الجنائي  الطابع  من  املوضوع إلخراجه  فيسّيس  الخلفية،  من حديقته 
الــســيــاســي، ويــصــور فــاضــحــي الــفــســاد بــأنــهــم خــصــوم يــســتــهــدفــونــه العــتــبــارات 
ملنع  يتحّرك سريعًا  ثم  خارجية،  ألجندة  أو خدمة  دينية  أو  مذهبية  أو  سياسية 
العامة من فتح تحقيق في امللف، باعتبار أن الفضيحة ما هي إال مناورة  النيابة 
إلــى رشــوة  يعمد  الجريمة،  معالم  فــي طمس  وإذا فشل  سياسية ضــد صاحبنا. 
الشرطة أو النيابة العامة، أو يتجه إلى إتالف األدلة، أو طلب الحماية من سلطٍة أكبر 
منه، يعرف هو بالتجربة والخبرة واملعلومة أنها ترعى الفساد في البالد، وأنها ال 
تقيم وزنا للقضاء، وأنها تستطيع فتح امللفات وإغالقها، مثل ما تفعل مع دوالب 
مالبسها. وألن القضاء غير مستقل، وجل القضاة يعتبرون نفسهم موظفني، فإن 

صاحبنا يظل في مأمن من دخول السجن. 
وحتى عندما يتحرك الرأي العام ويغضب الناس من فائض الفساد املنشور في 
اإلعــالم، فإن السياسي العربي يحمل جــواز سفره، ويغادر البالد، إلى حني أن 
تهدأ العاصفة، وحتى عندما يدان في املحكمة ابتدائيا يلتف على الحكم، فينتهي 
بريئًا في مرحلة االستئناف أو النقض؟ فالقانون في بالد العرب آلة يمكن أن 
نعزف عليها اللحن ونقيضه ...الدولة في العالم العربي أداة قهر، وليست سلطة 
قانون، واملواطنون رعايا ال حقوق لهم، ووضعهم أمام القضاء يقاس بوالئهم 
للنظام أو تمردهم عليه، والقضاء منشأة وليس سلطة، والقاضي موظف، وليس 

ضمير املجتمع... 
سجن وزير أول في بلد عنوان كبير على تساوي املواطنني أمام القضاء، ودليل على 
نظافة النيابة العامة والشرطة التي باشرت التحقيقات، ومؤشر كبير على فصل 
السلطات في نظاٍم عدالته عمياء، ال تميز بني كبير وصغير، بني قوي وضعيف. 
بالد تدخل رئيس وزرائها السجن ليست في وارد أن تنهزم أمام دول ينقلب فيها 
الديكتاتور  يخرج  فيما  السجن،  في  ويضعه  املنتخب،  رئيسه  على  الــدفــاع  وزيــر 

مرفوع الرأس من محكمة فيها كل شيء إال القانون...

فك شفرة المصالحة الفلسطينية الصحافي ورجل االستخبارات

عدّونا يعطينا درسًا في القانون
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أيها العشاق الذين تحيون عيد الحب باقتناء الزهور 
الحمراء والدمى اإلسفنجية، الحب ليس أحمر. 

الحــب يحيــي قلوبكــم اليبــاب، يلون دروبكــم، يدب في 
خاليــا أجســادكم امليتــة الحيــاة، هــو الشــيء الوحيــد 
أو  شــاعر  ديــوان  فــي  تفتــش  أن  يســتحيل  الــذي 
رســومات فنان أو خربشــات ناشــئ، وال تجدُه ســيد 

الفصل الحاسم .
 صــٌب متيــم مــن األرض حتــى 

ٌ
هــذا الكــون كلــُه عاشــق

الســماء، مــن املخلوقــات العاقلــة حتــى الجمــادات. كل 
مشــاعر الكــون ِإْن تزنهــا فإنهــا ال تضاهــي وزن ذلك 

الشعور الذي ال تدركه األيدي، وتدركه املهج.
إن تسألني عن رأيي في يوم الحب أجيبَك بالضرورة 
أنــُه حــرام، حــراٌم يــا أهل الهوى، يا من عرفتم العشــق، 
وجــع  تختــزل  أن  حــراٌم  النــوى،  أعينكــم  وســهدَّ 
اإلشــتياق ولهفــة اللقــاء ومقدمــات اإلرتيــاح فــي يــوٍم 
واحد، حراٌم أْن تقدس ما ال ينصفه الشعراء، ويعذلُه 
الحساد في يوٍم واحد. شيٌء بقدسية الحب حري بِه 
أن يبجــل كل مــا خطــى عقــرب الســاعة، وإن تســألني 
أنــُه  أجيبــَك  األحمــر،  الجــوري  جاذبيــة  عــن  تباعــا 
 عنــدي، وفــي الرابــع عشــر مــن شــهر فبراير/

ٌ
مفضــل

 الرومانســية ليــس للورد 
َ

ْهــل
َ
شــباط غيــر محبــب. يــا أ

طقــوس، أيعقــل أن تختــزل وجعــي فــي وردة يهديهــا 
اُس لبعضهم عنوة؟ أيعقل أن تقدم لي دمية ألنني 

َّ
الن

أحببتــَك كثيــرًا، وصدقتــَك مــرارًا؟ ألنــَك كنــت دعوتــي 
 أن 

ُ
اليتيمــة وقوتــي العظيمــة ودهشــتي املريبــة! أيعقل

تكافأ بذخ العطاء بدمية اسفنجية حمراء. 
أنا لســُت متطلبة، وال أحرض بصورة مبطنة النســاء 
علــى الرجــال، أحرضكــم فقــط مــن أجــل الحــب، الــذي 
كنــُت قــد رســمته فــي أيــام املراهقــة علــى دفتــر اللغــة 
العربيــة، قلــُب حٍب يخترقه ســهٌم، وغضضُت الطرف 
ِرقــُت بمــلء إرادتــي، 

ُ
عــن قطــرات الدمــاء. كنــُت قــد اخت

فمــا همنــي وجــع انغــراس املعــدن في مهجتــي! كلهنَّ 
رســمّن قلوبهــن بقلــم أحمــر جاف، وأنا رســمتُه بقلم 
أزرق، كنــت أريــد أْن أتمــرد، لــم أشــعر يومــا بــأن الحب 
مشاعر بقدر ما كنت أشعُر أنه ابتكار. كلهّن انتظرن 
فارســهن الــذي يمتطــي حصانا أبيــض، وأنا انتظرت 
بطلــي، وكنــُت قــد ملحتــُه يصــارع الريــاح الصرصــر، 
أقدامــُه تســح دمــا، ومــع ذلــك يســير ويتقــدم. ال أريــد 
 مبتكــرًا علــى غيــر 

ً
 خارقــا للعــادة، أريــد رجــال

ً
رجــال

 مسكينة مثلي ال يكفيها يوُم 
ٌ
العادة. يا سيدي.. امرأة

حــٍب واحــد، وال يغريهــا بالــون أحمــر أو زهــر خجــول 
يداعب وجنتيها، ال يأســرها مشــهد تمثيلي خاطف. 
الشــيء الوحيــد الكفيــل بشــل قواهــا وإرباكهــا ذلــك 
الحجــر الــذي تضعــُه أنــت فــي يديها، وتهمــس لها في 

أذنها: أنا درعِك، أحميك وأذود. 
سندس جابر  )فلسطين(

ال يخفى على أحد أن أكثر أيام العراق دموية 
التــي حكــم بهــا نــوري املالكــي،  الفتــرة  هــي 
رئيس الوزراء العراقي السابق، وزعيم حزب 
الدعــوة اإلســالمية، والتــي كانــت أكثر ســنني 
العــراق فتــكا ورعبــا وقتــال وتنكيــال، حيــث 
قتــل آالف املدنيــني بدوافــع طائفيــة، واكتظــت 

السجون بعشرات األلوف من العراقيني.
ولو دخلنا إلى دهاليز تلك الحكومة، وتجولنا 
في كهوفها املظلمة، لوجدنا العجب العجاب 
مــن مافيــات فســاد، وعصابــات قتــل تقــود 
ولعــل  الخلــف،  مــن  العراقيــة  الحكومــة  دفــة 
اإلســالمية  الدعــوة  حــزب  هــي  مافيــا  أبــرز 
حــزب  وهــو  املالكــي.  كامــل  نــوري  بقيــادة 
مشــبوه أسســه الشــاه اإليرانــي واملخابــرات 
البريطانيــة لضرب الحركــة الوطنية العراقية 
آنــذاك، ولــم يمنحــه عبــد الكريم قاســم إجازة 
ترخيــص، كونــه تأســس وبنــي علــى أســاس 
طائفي، بحسب ما ذكرته املصادر. بقي هذا 
الحــزب يمــارس نشــاطه السياســي بشــكل 
ســري، وجنــد عمــالء وجواســيس لتصفيــة 
شــخصيات عراقيــة، كانــت تشــغل مناصب 
العراقيــة  الحكومــات  فــي  وأمنيــة  سياســية 
الســابقة. لــم يكتــف الحــزب بقتــل مــن كانــوا 

وعســكرية،  سياســية  مناصــب  يشــغلون 
بــل وّســع نشــاطه اإلجرامــي لقتــل املدنيــني 
وزرع  الســيارات  بتفخيــخ  وقــام  العراقيــني، 
العبوات الناســفة لزعزعة األمن واالســتقرار 
فــي البــالد، كمــا وســع نشــاطاته اإلجراميــة 
ومنهــا  املنطقــة،  دول  مــن  عــدد  فــي  أيضــا 
التــي  العمليــات اإلجراميــة  أبــرز  لبنــان. مــن 
نفذهــا حــزب الدعــوة فــي 1981/1/15، حيث 
في  العراقية  السفارة  مبنى  بتفجير  قــام 
اســتهدفت  مفخخة،  نقل  بسيارة  بيروت 
مبنى السفارة، ما أدى النهيار املبنى، وقتل 
منهــم  واملوظفني  املراجعني  من  كبير  عدد 
السفير العراقي، عبد الرزاق لفتــة، وبلقيس 
قباني، فضال  نزار  الشاعر  زوجــة  الراوي، 
عن تدمير املباني املجاورة للسفارة. وبعد 
أقل من شهر، سربت أجهزة األمن تفاصيل 
تلك العملية التي نفذها حزب الدعوة، وتولت 
املخابرات اإليرانية تمويل العملية، في حني 
متطلباتها  تأمني  السورية  املخابرات  تولت 
األميركــي  االحتــالل  ــد 

ّ
ول اآلن،  اللوجستية. 

للعــراق إفرازات وعوامل اســتغلتها األحزاب 
الطائفيــة، وفــي مقدمتهــا حزب الدعــوة الذي 
وتمكــن  العراقيــة،  الحكومــة  قيــادة  تولــى 

مســؤول االغتيــاالت األول فــي حزب الدعوة، 
نــوري املالكــي، مــن قيــادة الحكومــة العراقيــة 
ثمانــي ســنوات عجــاف، تمكــن خاللهــا مــن 
بتصفيــة  تقــوم  اغتيــاالت،  كتيبــة  تشــكيل 
خصومــه السياســيني، حيــث تمكــن املالكــي 
بواســطة فــرق املــوت واالغتياالت مــن التفرد 
بالسلطة وحكم البالد، فمنذ االحتالل، تولى 
الحزب قيادة البالد، وهي نصف الفترة التي 
حســني،  صــدام  الســابق،  الرئيــس  حكمهــا 
تقريبــا. لــم يكتــف نــوري املالكــي بتشــكيل 
قــام  بــل  بالخفــاء،  تعمــل  قتــل  عصابــات 
بتأســيس وتمويــل ميليشــيات خارجــة عــن 
القانــون، لالعتمــاد عليهــا بالتهديــد وضرب 
الجيــش العراقــي، مــن أجــل االســتحواذ علــى 
الســلطة. وبحســب مصادر، يتم تمويل هذه 
امليليشــيات مــن خــالل مافيات فســاد، تقوم 
بتهريب النفط واملخدرات في مدينة البصرة، 
وال يخفى على أحد أن هذه العصابات قتلت 
كفاءات ونخبا في مدينة البصرة، لرفضهم 
وجود هذه العصابات، حيث أغلقت الجرائم 
في القضاء العراقي، وسجلت ضد مجهول، 

ألن القاتل هو الدولة.
عمر الجبوري )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

دينا الخواجة

الهّبــات  املاضيــة،  األســابيع  فــي  تزايــدت، 
بــن  مــا  وتنوعــت  مصــر،  فــي  االحتجاجيــة 
هدفهــا  العــام،  للمجــال  وقتيــة  اختراقــات 
ممــا  والنيــل  الســلطة،  رمــوز  مــن  الســخرية 
تسمى هيبة الدولة، كما حدث في أثناء واقعة 
»الباللــن املصنوعــة مــن واقيــات ذكريــة« التي 
قــام بهــا شــابان فــي ميــدان التحرير فــي ذكرى 
الثورة، ليسخرا من قوات األمن، ومن الشعارات 
الشــعبية املمجــدة دور الجيــش والشــرطة فــي 
نقابيــة  وبــن خــروج حشــود  الثــورة،  حمايــة 
ترفــع  املصريــن،  لألطبــاء  ومنظمــة  واســعة 
لضمــان  محــددة،  وتشــريعية  مهنيــة  مطالــب 
ســالمة األطبــاء واملرضــى، وتهــدد باإلضــراب 
الدولــة  تجاهلــت  مــا  إذا  العمــل،  عــن  املتــدرج 
امللحــوظ  التزايــد  عــن  ناهيــك  املطالــب،  هــذه 
الــذي شــهدته األنشــطة الدعويــة للمجموعــات 
وطنيــا  الحشــد،  اســتهدفت  التــي  الحقوقيــة 
ودوليــا، ضــد عنــف األجهــزة األمنيــة املصريــة 
وبطشــها، ســواء باملواطنن في مواقع عملهم 
أو فــي املياديــن والشــوارع، أو بالعاملــن فــي 
البحــث العلمــي فــي مصــر، ســواء املصريــن أو 
األجانــب، والبطــش بهم مهنيا أو جســديا، إثر 
قــراراٍت بإلغــاء تصريــح ســفر بعــض أســاتذة 
الجامعــة، ومقتــل طالــب دكتــوراه إيطالــي فــي 
ظــروف غامضة، كشــف تشــريح جثتــه عن آثار 

تعذيب وحشية. 
هكــذا بــدت الذكرى الخامســة للثــورة املصرية: 
مقموعة، ولكن حبلى بإمكانات حشد متنوعة 
وغيــر متوقعــة، ومتجــاوزة ثنائيــة اإلخــوان/ 
االنقــالب العســكري، وانطالقــا مــن مواقــع ظــن 

نجيب جورج عوض

 ،2016 الثانــي  ديســمبر/كانون  فــي  اجتمــع 
فــي مراكــش ثالثمئــة شــخصية إســالمية مــن 
مختلــف املذاهــب، بحضــور ممثلــن عــن أتبــاع 
األقليــات الدينيــة في العالم اإلســالمي. وصدر 
عــن اللقــاء املهــم وثيقة تاريخيــة ضرورية جدًا 
لحقــوق  مراكــش  »إعــالن  اســم  عليهــا  أطلــق 
لــم  اإلســالمي«.  العالــم  فــي  الدينيــة  األقليــات 
يتزامــن اللقــاء فقــط مــع حالــة املعانــاة واإلزالــة 
الخطيــرة التــي تتعــّرض لهــا األقليــات الدينية 
فــي العالــم اإلســالمي اليوم، بل وجاء نوعا من 
االحتفــال بذكــرى صناعــة الوثيقــة التاريخيــة 
واملعروفــة  اإلســالم،  تاريــخ  فــي  جــدًا  املهمــة 
باسم »وثيقة املدينة«، إذ حاول املجتمعون أن 
يخطوا إعالن مراكش على قاعدة تلك الوثيقة، 
وأتيح لي بسرور أن أطلع على نص اإلعالن. 

التاليــة خواطــر مبدئيــة، طــرأت  الســطور  فــي 
على ذهني في أثناء اســتمتاعي بقراءة إعالن 
تلــك  ألحــد  ينتمــي  كقــارئ  الثمــن،  مراكــش 
فــي  املشــرقية(  )املســيحية  الدينيــة  األقليــات 

العالم اإلسالمي-العربي. 
أول خاطــرة تتعلــق باإلهمــال وعــدم االكتــراث 
الفاضحــْن واملذهلــْن وغيــر املفهومن إطالقا 
العالــم  أوســاط  فــي  اإلعــالن  ذلــك  لقيــه  الــذي 
العربــي اإلعالميــة بأنواعهــا وأشــكالها كافــة. 
بالكاد تحدثت أي من وسائل اإلعالم املعتبرة 
عــن املؤتمــر املذكــور، أو ناقــش اإلعــالن، ونقــل 
ردود أفعــال الجمهوريــن، العربــي واإلســالمي 
انغمــاس  برأيــي  ومحبــط  معيــب  أمــر  عنــه. 

مراقبــون كثيرون اســتحالة تفريخها للتعبئة 
باســم ثورة يناير مرة ثانية، في ضوء اتســاع 
املدنــي،  املجتمــع  ملنظمــات  األمنــي  القمــع 
ويــأس  املجتمعــي،  االســتقطاب  واســتفحال 
التغييــر،  إمكانيــات  مــن  املصريــن  املواطنــن 
وإلحــاح املجتمــع الدولي علــي أولوية محاربة 
اإلرهــاب الداعشــي علــى ما عداه مــن انتهاكات 
للديموقراطية والحقوق والحريات. وتفاوتت 
الغضــب  تعبيــرات  علــى  النظــام  فعــل  ردود 
والتخويــن  التنكيــل  بــن  مــا  هــذه  املســتجدة 
 التركيــز، 

ً
واإلنــكار أو التجاهــل التــام، مفضــال

في الخطاب الرسمي، على اإلنجازات املتحققة 
والتعــاون  والتنميــة  االســتثمار  فــي مجــاالت 
الدولــي، كمــا ظهر في كلمة رئيس الجمهورية 
أمــام البرملــان، والتــي تجاهلــت بشــكل كامل ما 
حدث من حشــد أخيرًا، ســعيا لكســر مصداقية 

هذه املوجة الجديدة من االحتجاجات. 
لــم يعكــس املوقــف األخير للنظــام نمطا جديدًا 
مــن املرونــة، أو التراجــع عــن اســتخدام العنــف، 
أو حتــى تبريــره، بقــدر مــا وضــح اســتراتيجية 
تصاعــد  مواجهــة  فــي  املصــري  النظــام 
بالكشــف  املطالــب  وتبلــور  االحتجاجــات، 
ومســاءلتها  األمنيــة،  األجهــزة  تجــاوزات  عــن 
وإمكانيــة معاقبتهــا بشــكل جــدي، خصوصــا 
في سياق سياسي، بهتت فيه مخاطر اإلرهاب 
واإلخوان املزعومة أو املحتملة. فبجانب تكرار 
التصريحات املعتادة عن ندرة األخطاء الفردية 
املصــري  القضــاء  واســتقالل  األمــن،  لرجــال 
محــاوالت  كشــف  أهميــة  واجتــرار  ونزاهتــه، 
اســتقرار  مــن  النيــل  مــن  السياســين  العمــالء 
البلــد، ظهــر جليــا ركــون النظــام إلــى مــا يمكــن 
تســميته دعم »الحركات االجتماعية املضادة« 

اإلعــالم العربــي بالــرث والتافــه والنهليســتي 
والدموي-العنفــي  واملظلــم  والعدمــي 
والسخيف-الســطحي والجدالي-الصدامي من 
األمــور أكثــر بكثيــر مــن حــدٍث فكري وإنســاني 
 
َّ
نوعــي مــن مســتوى إعــالن مراكــش. ربمــا ألن
اللقــاء ال ينضــوي تحــت تصنيــف  مــا أنتجــه 
عــكاظ  ســوق  فــي  البيــع  املمكنــة  »البضاعــة« 
ألعــاب  فــرض  يمكــن  وال  العربــي،  اإلعــالم 
التســويف والتســطيح واألدلجــة لهــذا الســوق 
عليــه. مــع أن العالــم العربــي واألقليات الدينية 
فيــه أحــوج مــا تكــون لالطــالع عليــه وبنــاء أمل 

عيش في ضوء وثيقٍة، مثل إعالن مراكش. 
والتوجــه  بالــروح  الثانيــة  الخاطــرة  تتعلــق 
اللذْيــن أنتجــا كلمــات اإلعــالن. تعــود مفــردات 
األخالقيــن  والخطــاب  الفكــر  إلــى  اإلعــالن 
واإلنســين لرســالة النبــي محمــد، ولنصــوص 
القــرآن الكريــم، وتــدع جانبــا امليــول العقائديــة 
والدوغمائيــة التــي تقســم الوجــود إلى »إيمان 
- كفــر«، »أكثريــة - أقليــة«، »أنــا - آخــر«. ينحــو 
اإلعــالن فــي بنــوده فــي الحديــث عــن »جميــع 
البشــر«، »اإلنســان«، »بنــي البشــر«، وتجذرهــا 
االختيــار«،  »حريــة  لقيــم  املركزيــة  إعطــاء  فــي 
»الســلم«،  »العــدل«،  اإلنســانية«،  فــي  »األخــوة 
اآلخــر  »إيثــار  باآلخريــن«،  »البــر  »الرحمــة«، 
علــى النفــس«، »الوفــاء« و«التعايــش«. لطاملــا 
شعر أفراد األقليات الدينية في العالم العربي  
بنــوع مــن عــدم األمــان مــن التعاطــي معهم، من 
منظور األبعاد التشــريعية والفقهية الصرفة، 
األبعــاد  حســاب  علــى  مرجعيــة  وجعلهــا 
خطــاب  فــي  العميقــة  واإلنســية  األخالقيــة 

أو بدعــوى ضــرورة اســترداد فضيلــة األخالق، 
في مبادرة نخبوية أطلقت علي نفســها حملة 
التعبيــرات  هــذه  اشــتركت  وقــد  »أخالقنــا«. 
املستجدة في أنها تولي هيبة الدولة وشرعية 
األمنيــة  أجهزتهــا  وكفــاءة  املجتمــع  تمثيلهــا 
»الصالــح  بتعريــف  االنفــراد  علــى  وقدرتهــا 
العــام« مكانــا مركزيــا فــي خطابهــا، كمــا تبنت 
أخالقيــا   

ً
مدخــال عــام،  بشــكل  املواقــف،  هــذه 

للدفــاع عــن ممارســات النظــام، تجــاوزت فيــه 
النغمــة املكــّررة عــن مخاطــر اســتهداف األمــن 
القومــي إلــى ضــرورة بنــاء مجــال عــام أخالقــي 
الشــرعية  بالقنــوات  وملتــزم  ومنضبــط 
الدعــوات  هــذه  ظهــور  أدى  وقــد  للتعبيــر.  
األخالقيــة إلــى انقســاماٍت جديــدٍة فــي صفوف 
بذلــك  مقلصــا  والسياســين،  اإلعالميــن 
»الدولتيــن  فئــة  فــي  النظــام  مســاندي  دائــرة 
األخالقيــن« الذيــن يحاربون أي فعل جماعي، 
يظهــر مــن خــارج أروقــة املؤسســات الرســمية 
باســم حمايــة أخــالق البــالد. ومــن املفيــد هنــا 
أن نشــير إلــى خفــوت نبــرة الدفــاع عــن األمــن 
والفضيلــة،  األخــالق  نغمــة  لصالــح  القومــي، 
وتبلــور خطــاب مجتمعــي ومؤسســي، يبجــل 

عامــة، تصنــع فرقــا فــي حياة األقليــات الدينية 
علــى األرض. يدعــو اإلعــالن إلــى تأصيــل مبــدأ 
الدراســية  املناهــج  تأليــف  وإعــادة  املواطنــة، 
التعاقديــة،  املواطنــة  وتحقيــق  التربويــة، 
مجتمعــي،  وفكــري  ثقافــي  حــراك  وتأســيس 
أشــكال  كل  ومواجهــة  األقليــات،  عــن  يدافــع 
االزدراء واإلهانــة، واألهــم مــن هــذا كلــه، رفــض 
اســتخدام الخطــاب الدينــي فــي تبريــر أعمــال 
الجوانــب  تلــك  كل  األقليــات.  حقــوق  انتهــاك 
التوظيــف   

َّ
ألن الدينيــة،  األقليــات  حيــاة  تهــم 

ملناحــي  والتنزيلــي  والتصنيفــي  الدوغمائــي 
تدينــي  مشــروع  فــي خدمــة  املذكــورة  العيــش 
بحد ذاته حتى هذه الساعة في العالم العربي 
وعــدم  للخــوف  املســلمة  غيــر  األقليــات  يدفــع 
األمــان فــي ســياق عيشــهم فــي عالــم غالبيتــه 
املمارســات  تغييــر  فــي  ينبــع  الحــل  مســلمة. 

االســتقرار ويثمــن احتــرام التقاليــد، ســواء مــن 
الزعامــات الدينيــة املســلمة أو القبطيــة، أو مــن 
نجــوم اإلعــالم مــن إســالميي الدولــة، أو حتــى 
مــن السياســين البارزين فــي النقابات املهنية 

واألحزاب والحكومة.
اإلعالميــة،  البروباغنــدا  هنــا،  األمــر،  تجــاوز 
تشــكيل  لصالــح  للنظــام،  وحيــدًا  ســالحا 
املؤسســية  مواقعهــا  تتجــاوز  تكوينــات 
لبلــورة حمــالت جماعيــة أخالقيــة، مــرة باســم 
»الغالبة«، ومرة باســم االحتشــام، ومرة باســم 
حمايــة الوضع القائــم، باعتباره طوقا للنجاة 
فــي منطقــة إقليميــة مشــتعلة. وتكفينــا نظــرة 
االجتماعيــة،  الحــركات  أدبيــات  علــى  واحــدة 
لنقــارن مــا يقوم بــه النظام السياســي املصري 
مضــادة  لحــركات  ودعــم  تشــجيع  مــن  حاليــا 
الشــهيرة  املضــادة  الحــركات  مــع  لالحتجــاج 
األخــالق،  باســم  كلهــا  قامــت  والتــي  دوليــا، 
كحركة الحق في الحياة التي أطلقتها الكنيسة 
الكاثوليكية في مواجهة انتشــار مطلب الحق 
مــن  الســتينيات  فــي  اإلرادي  اإلجهــاض  فــي 
اإليجابــي  التمييــز  حركــة  أو  املاضــي،  القــرن 
املتصاعــد  الغضــب  لتحتــوي  ظهــرت  التــي 
فــي  املدنيــة  الحريــات  حركــة  مســاندي  بــن 
الواليات املتحدة في الوقت نفســه. فهل تفشــل 
حمــالت الدولتيــن األخالقيــن، مثلمــا فشــلت 
محــاوالت الكنيســة فــي تجريــم اإلجهــاض، أم 
ســتنجح وتستمر، وتتمأسس كأسرة للحشد 
التمييــز  حمــالت  اســتطاعت  كمــا  الغاضــب، 
األفارقــة  مطالــب  وتدجــن  تطويــع  اإليجابــي 
الســود، علــى الرغــم من عدل مطالبهم واتســاع 

قواعدهم املجتمعية؟
)كاتبة مصرية( 

بــه  يعتــرف  مــا  هــذا  فقــط.  الخطــاب  وليــس 
اإلعــالن بجــرأة ومــن دون مواربــة، انطالقــا مــن 
فهمــه حقيقــة أن »وثيقــة املدينــة« لــم تكــن فــي 
العمق »نصا« و«تشــريعا«، بل كانت منظومة 

»عيش« وآلية »وجود«.    
ال شك في أن اإلعالن )كأي إعالن من هذا النوع( 
ليــس بالنــص الكامــل واملعصوم مــن الخطأ أو 
النقص، إذ ال يوجد أي نص من هذا النوع في 
تاريخ اإلنسانية. وال شك في أن هناك جوانب 
ومصطلحــات ومفاهيــم كثيرة مســتخدمة في 
النــص تحتــاج إلــى توضيح وتفكيك ودراســة، 
سواء في ضوء محتوى »وثيقة املدينة« أو في 
ضــوء الخطــاب الهرمنيوتيكــي املعاصــر. ومــا 

يقوله عن تلك املصطلحات واملفردات. 
أكتب تلك الخواطر في دعوة صادقة وقوية 
املشــرق  فــي  كافــة  الدينيــة  األقليــات  إلــى 
العربــي، لكــي تتلقــف وبإيجابيــة واهتمــام 
إعــالن مراكــش وتدرســه وتمحص فيه، ومن 
ثم تعمل على إيجاد ســاحات حوار ونقاش 
ودراســة مــع املســلمن العــرب حولــه وعنــه، 
في لقاءات ومؤتمرات ونشــاطات، ال تكتفي 
فقــط بلقــاء رؤســاء األديــان والطوائــف علــى 
املســتوى البروتوكولــي الرســمي، بــل تعمــل 
علــى إيجــاد شــبكات عمــل وحــوار وصناعــة 
الثقافيــة  املســتويات  علــى  اســتراتيجيات 
مــن دون  واألكاديميــة والشــعبية والشــابة. 
آخــر  نــص  مجــرد  اإلعــالن  ســيبقى  هــذا، 
منســي، غيــر معــروف، ألنه لم يحقق مكســبا 

للتعكيظ )من عكاظ( اإلعالمي.
)كاتب وباحث سوري في الواليات املتحدة(

لوأد أشكال االحتجاج الوليدة، اللحظية منها 
أو املنظمــة. اتضــح ذلــك، أواًل، فــي اهتمام وزارة 
الداخليــة بالــرد علــى االتهامــات املوجهة إليها 
والبيانــات  التصريحــات  عبــر  يومــي،  بشــكل 
التواصــل  مواقــع  وفــي  اإلعــالم،  فــي  الرســمية 
االجتماعــي ووكاالت األنبــاء، مــن خــالل وزارة 
الخارجيــة املصريــة،  كمــا اتضــح ذلك ثانيا في 
إلكترونيــة متبنيــة  إطــالق مواقــع وصفحــات 
املفــردات العاميــة والكوميكــس والكاريكاتيــر، 
والقريبــة مــن مفــردات املواطنــن فــي حياتهــم 
تنظيــم  باختــراق  ســواء  للتنديــد،  اليوميــة، 
اإلخــوان املســلمن صفــوف نقابــة األطبــاء، أو 
مصــر،  فــي  الطــب  مهنــة  بممارســي  التشــهير 
وفســادهم  املالــي  جشــعهم  علــي  والتركيــز 
أو  الطبيــة،  ممارســاتهم  وســوء  اإلداري، 
املشــاركن  لبعــض  املعنــوي  االغتيــال  عبــر 
للضحايــا  حتــى  وأحيانــا  لهــا،  واملســاندين 
بالعمالــة،  وصمهــم  عبــر  أخالقيــا،  والقتلــى، 
واتضــح  بالشــذوذ.   أو  بالفســاد  اتهامهــم  أو 
هــذا املنطــق ثالثــا، بشــكل أكثــر فجاجــة، عبــر 
تصريحات الحكومة أنها لن تتعقب املسيئن، 
مهمــة  املصــري  للمجتمــع  ســتترك  مــا  بقــدر 
تشــدد  مبــادرات  عبــر  وردعهــم  عليهــم،  الــرد 
علــي األخــالق والفضيلــة، فاتحــة بذلــك املجــال 
لحلقــة جديــدة من مسلســل املواجهــات األهلية 

ودعاوى »تطهير« املجتمع املصري.
هكــذا تزامنــت، مــع ظهــور موجــات االحتجــاج 
للتصــدي  جنينيــة  أشــكال  ذكرهــا،  الســابق 
لظهور أي موجة حشد احتجاجي، إما بدعوى 
الدفــاع عــن تضحيــات أجهــزة األمــن املصريــة، 
أو بدعــوى إنقــاذ مســيرة االســتقرار الوطنــي 
واملفــوض،  الشــغب  مثيــري  مــن  العابثــن  مــن 

الرسول محمد وحياته والنص القرآني. يبدو 
التاريخيــة،  املســألة  لهــذه  ينتبــه  اإلعــالن   

َّ
أن

فيعمــد إلــى التركيــز علــى األخالقــي واإلنســي، 
واعتبــاره قاعــدة االنطــالق ومــن دون مواربــة. 
للفكــر  ال  عميــق،  تبصــر  االختيــار،  هــذا  وفــي 
القرآنــي األصيــل )املشــبع بالبعديــن األخالقــي 
للتداعيــات  أيضــا  ولكــن  فقــط،  واإلنســي( 
تاريخيــة  مراحــل  فــي  نتجــت  التــي  الســلبية 
معينــة عــن تغليــب النفــاذ التشــريعي الفقهــي 
العقائدي على النفاذ األخالقي اإلنسي، اآلنف 
الذكــر فــي تاريــخ عالقــة اإلســالم باملســيحية، 
علــى ســبيل املثــال، وفــي تاريــخ عالقتهمــا فــي 
العالــم املشــرقي العربــي، على ســبيل التحديد. 
اعتبــار  مــن  منهجيــا  املذكــور  اإلعــالن  يســير 
النفاذين، األخالقي واإلنســي، قاعدة االنطالق 
املدينــة  وثيقــة  طــرح  ثــم  ومــن  األول(،  )البــاب 
نموذجــا نصيــا تاريخيــا دافعــا ومنظمــا لهــذا 
وصــواًل  الثانــي(،  )البــاب  املنهجــي  االنطــالق 
إلــى إعــادة التقييــم والتقويــم املنهجيــة آلليات 
واســتخدامه  التشــريعي،  املنطــق  توظيــف 
مــع طبيعتــه،  وسياســات تطبيقــه، والتعامــل 
كمحتــوى وكمفهــوم فــي قلــب الســياق الدينــي 
والفكري اإلســالمين )الباب الثالث(. ويعكس 
هــذا األمــر نوعــا مــن أنــواع االســتعداد للقيــام 
بعمليــة نقد-ذاتــي عميقة وجريئة، وجعل نقد 

الذات نقطة انطالق نحو اآلخر.   
الخاطــرة الثالثــة، أخيــرًا، أن اإلعــالن يالمــس، 
الحياتيــة  األبعــاد  لــب  وبجــرأة،  مباشــرة 
واملجتمعيــة التــي من شــأنها أن تحول األفكار 
مجتمعيــة  وسياســات  أفعــال  إلــى  املثاليــة 

»الدولتيون األخالقيون« حركة مضادة

عن إعالن مراكش لحقوق األقليات

بدت الذكرى الخامسة 
للثورة مقموعة، 

ولكن حبلى بإمكانات 
حشد متنوعة

يالمس اإلعالن 
األبعاد الحياتية التي 

تحول األفكار المثالية 
إلى أفعال وسياسات 
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عامر عبد السالم

حمــل  إلــى  اللــه  عبــد  أبــو  عائلــة  أســرعت 
والعــودة  العامــة،  الحديقــة  مــن  متاعهــا 
عامــن  قبــل  غادرتهــا  التــي  مدينتهــا  إلــى 
تقريبــا، متمنيــة أن تكــون هــذه هــي نهايــة املأســاة 
العائلــة  عاشــت  املعضميــة،  فــي  عاشــتها.  التــي 
مأساة البارود، وفي الحديقة التي أوتها بعيدًا عن 
مدينتها، مأســاة الجوع والتشــرد. وعندما ســمعت 
بالهدنــة، قــررت العــودة، آملــة أن تنتهــي معاناتهــا، 

الكهربــاء. ويــرى أبــو أحمــد أن الحصــار هــو البتــزاز 
األهالــي، إذ مــن غيــر املســموح خــروج العائــالت مــن 
املحمــود  ســمير  أمــا  ماليــة.  مبالــغ  لقــاء  إال  املدينــة 
)اســم مســتعار( فيشــير إلــى أن »األزمــة الغذائيــة فــي 
املدينــة تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، خصوصــا بعــد منــع 
دخول املواد األساسية، كالطحن واألر، وهو ما أدى 
إلــى ندرتهــا وارتفــاع أســعارها وتوقــف املخابــز عــن 
العمــل«. إلــى ذلــك، يتحــدث عــن »أكــوام القمامــة التــي 
تكدســت فــي شــوارع املدينة، مهــددة بتدهور الوضع 

الصحي وانتشار األمراض«.
إلــى ذلــك، أصــدر »تجمــع ثوريــي قدســيا« بيانــا جــاء 
فيــه أن املدينــة تعانــي مــن وضع مأســاوي خطير من 
ســبعة  نحــو  منــذ  عليهــا  املضــروب  الحصــار  جــراء 
أشــهر. وأضاف أن قوات النظام تمنع إدخال األدوية 
واملــواد الغذائيــة وحليــب األطفال والطحــن والخبز، 
ر البيان من كارثة 

ّ
ما تســبب بمأســاة إنســانية. وحذ

نقــذ املدينــة، بســكانها والنازحــن 
ُ
ت لــم  إنســانية إن 

الوافدين من مناطق أخرى.
ويلفــت املحمــود إلــى أن »األهالــي باتــوا عاجزيــن عن 
أن  مــن  محــذرًا  غذائيــة ألطفالهــم«،  مــواد  أي  تقديــم 
»اســتمرار الوضــع ســيؤدي إلــى مجاعة فــي املدينة«. 
الكارثــة  »بمــوازاة  أن  فيوضــح  اللــه  عبــد  أبــو  أمــا 
اإلنســانية الغذائيــة، ثّمــة كارثــة نفســية وتعليميــة. 
نفســية  صدمــات  إلــى  يوميــا  يتعّرضــون  األطفــال 
وعصبية، في حن ُدّمرت املدارس وُهّجر مدّرسوها«.

ال تنتهــي األزمــة اإلنســانية عنــد األزمــات الغذائيــة 
الخدميــة.  تلــك  بــل تتجاوزهــا لتشــمل  والتعليميــة، 
يخبــر أبــو أحمــد أن »اعتمــاد ســكان محيــط دمشــق 
وا 

ّ
الرئيسي، كان على اآلبار البسيطة في السابق. ظن

أنهم يســتطيعون العودة إليها اليوم، لكن مياه هذه 
اآلبار لم تعد ســليمة، إذ ســّجلت حاالت تســمم نقلت 

إلى املشافي امليدانية«.

غيــر مدركــة أنهــا بــدأت مــن جديــد. مئــات العائــالت 
رافقــت عائلــة أبــو عبــد اللــه، فــي رحلــة العــودة إلــى 
بيــوت مهدمــة أو نصــف مهدمــة، ال تقيهــا جدرانهــا 
ِقدت، 

ُ
بــرد الشــتاء وال الرصــاص القريب منها. وقد ف

والخدمــات  الكهربــاء  البيــوت،  تلــك  مــن  كثيــر  فــي 
الصحية ومياه الشفة. 

إن  املهــدم،  نصــف  منزلــه  مــن  اللــه،  عبــد  أبــو  يقــول 
»الهدنــة املزعومــة تتعــرض لخروقــات كثيرة من قبل 
قــوات النظــام، التــي عمــدت إلى إغــالق املعبر الواصل 
حصــار  وســط  أصبحنــا  بذلــك  دمشــق.  مدينــة  مــع 
ابــن  عليــه  يثنــي  مــا  وهــو  ومعيشــي«.  اقتصــادي 
مدينته محمود املعضماني، مشــيرًا إلى أن الحصار 

عاد منذ نحو سبعة أشهر.
يقــول أبــو عبــد اللــه، الشــاهد علــى االتفــاق، إن »مــن 
الشــروط التــي وقعتهــا لجــان املصالحــة وقف إطالق 
الســالح  وســحب  املتقاتلــن،  الطرفــن  بــن  النــار 
الثقيــل وتســليمه للنظــام فــي مقابــل وقــف العمليــات 
العســكرية وفتــح ممر إنســاني. بالتأكيــد، لم يحصل 
إعــادة  الشــروط  ضمــن  »مــن  أن  ويضيــف  ذلــك«. 
الخدمــات، وإصــالح البنــى التحتيــة، وفتــح الطرقات 
إصــالح  بعــد  األهالــي  بعــودة  والســماح  الرئيســية، 
رقــت. وُمنعــت 

ُ
الخدمــات. لكــن تلــك الشــروط أيضــا خ

املساعدات اإلنسانية من الدخول«.
الحصــار  مــن  وحدهــا  املعضميــة  مدينــة  تعانــي  ال 
ومــن املشــكالت االجتماعيــة املترتبــة عنهــا، بــل كذلك 
هــي الحــال بالنســبة إلــى مدينة قدســيا، وفقــا لرواية 
أبــو أحمــد. هــو مــن أهــل املدينــة وقــد عّبــر عــن خوفــه 
الدائم من نفاد كمية الطعام التي يملكها، خصوصا 
وســط الحصــار الخانــق علــى مــدن الهامــة وقدســيا 
ووادي بــردى فــي الريــف الغربــي ملدينــة دمشــق. وقــد 
أصبــح تأمــن املــواد الغذائية اليوميــة صعبا للغاية، 
باإلضافــة إلــى فقــدان الخدمــات األساســية، ال ســيما 

دعــا الخبيــر املســتقل فــي األمــم املتحــدة ميشــال فورســت الحكومــة املجريــة إلــى عــدم »تخويــف« 
املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان والالجئــن، وضمــان بيئــة قانونيــة وإداريــة لعمــل هــؤالء، بعيــدًا عــن 
»التســييس املتزايد«. في ختام زيارة رســمية لبودابســت، انتقد فورســت »محاوالت نزع الشــرعية 
عن املدافعن عن حقوق اإلنسان، وتقويض أنشطتهم السلمية واملشروعة، عبر التشهير والضغط 
ر من 

ّ
اإلداري املفرط«. وفيما أشاد بوضع أسس الديمقراطية بعد فترة طويلة من »االستبداد«، حذ

)األناضول( القوانن األخيرة التي »أضعفت الديمقراطية ذات األداء الجيد«. 

ــي شــخص فــي النيجــر يعانــون 
َ
 مليون

ّ
أعلــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن

مــن انعــدام األمــن الغذائــي، بســبب الهجمــات املتواصلــة مــن جماعــة »بوكو حــرام« على البــالد، منذ 
فبرايــر/ شــباط 2015. وقــال املكتــب، فــي نشــرته اإلنســانية التــي أصدرهــا أمــس، إن »الوضــع فــي 
ــب توفيــر 147 مليــون دوالر أميركــي، لتأمــن املســاعدة الطارئــة لجــزء كبيــر من هؤالء 

ّ
النيجــر يتطل

األشــخاص، ودعــم املشــاريع الهادفــة إلــى تعزيــز صمود األســر فــي مواجهة انعدام األمــن الغذائي«، 
)األناضول( ر. 

ّ
مشيرًا إلى أن 2% فقط من املبلغ املطلوب توف

مليونا نيجري يعانون من انعدام األمن الغذائيالمجر »تخّوف« المدافعين عن حقوق اإلنسان

الرباط ـ وصال الشيخ

أطلقت جمعية »شــباب مبادرة فاعل خير« 
الــذي  الخيــر«  »مكتبــات  أخيــرًا مشــروعها 
فــي  االبتدائيــة  املرحلــة  تالميــذ  يســتهدف 
يقــول  املغــرب.  فــي  البيضــاء  الــدار  مدينــة 
مديــر الجمعيــة منيــر أبــو عيــد لـــ »العربــي 
»تقويــة  إلــى  يهــدف  املشــروع  إن  الجديــد« 
خلــق  خــالل  مــن  بالكتــاب  التلميــذ  عالقــة 
مكتبــات جذابــة فــي املــدارس تحتــوي علــى 
كتب متنوعة باللغتن العربية والفرنسية. 
ويفترض أن تضم كتب النحو والقواميس، 

واألدب، باإلضافــة إلــى القصــص التوعوية 
والترفيهية«. 

شــعار  اختــار  الــذي  املشــروع  ويســعى 
جعــل  إلــى  غــدًا«  الريــادة  اليــوم..  »القــراءة 
املكتبــات جــزءًا من حيــاة التالميذ اليومية، 
واملســاهمة فــي تطويــر أســاليب التدريــس، 
فــي  التعليميــة  املؤسســات  ومســاعدة 
إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  التربويــة.  مهمتهــا 
املرحلــة  تالميــذ  يســتهدف  املشــروع  أن 
االبتدائية في مدرســة حليمة الســعدية في 
بــادئ األمــر، مــن خــالل تدشــن 16 مكتبــة 
فــي املدرســة لصالــح 700 تلميــذ وتلميــذة، 

و18 أستاذًا. وتأمل الجمعية تعميم الفكرة 
الــدار  فــي  االبتدائيــة  املــدارس  جميــع  فــي 

البيضاء واملدن األخرى. 
ويشــير أبــو عيــد إلــى أن مكتبات الخير هو 
مشــروع مختلــف عمــا هــو ســائد، موضحــا 
أنــه عبــارة عــن مكتبــات ذات تصميم مميز، 
ما يشــجع على القراءة. يضيف أنه أنشــأت 
لجنــة تحمــل اســم لجنــة تفعيــل املكتبــات، 
ومهمتهــا مســاعدة التلميــذ وترغيبــه فــي 
أنــه  إلــى  الفتــا  جديــدة،  بأســاليب  القــراءة 
ســيكون هنــاك محفزات لألســتاذة وجوائز 
ألحســن قارئ. كذلك، ســيكون هناك مراقبة 

وتجديــد  والكتــب،  املكتبــات  فــي  خاصــة 
محتواها على الدوام. 

إلى ذلك، يشير أبو عيد إلى تدهور مستوى 
القــراءة فــي الــدار البيضــاء التــي تعــد جــزءًا 
مــن نســيج مجتمــع عربــي يعانــي مــن أزمــة 
العالــم. يضيــف:  دول  مــع  باملقارنــة  قــراءة 
»تبقــى مهمتنا النهوض بمســتوى القراءة 
ســواء فــي الــدار البيضــاء أو املــدن املغربيــة 
األخرى«، مشــيرًا إلى أن »املشــروع هو خير 
للوطــن، ويســاهم فــي تحفيــز قــارئ اليــوم 

ليكون قائدًا في الغد«.
مــن  أساســيا  جــزءًا  الخيــر  مكتبــات  وتعــّد 

نشــاطات الجمعيــة. ويلفــت أبو عيد إلى أن 
الجمعيــة دائمــا مــا تســتخدم كلمة خير في 

مختلف مشاريعها. 
الجمعيــة  لــدى  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
نشــاطات اجتماعيــة وثقافيــة أخــرى أيضا. 
فــي نشــاطاتها التربويــة، تركــز علــى نشــر 
معــارف أساســية مــن شــأنها املســاهمة فــي 
أمــا  املســتهدفة.  الفئــات  شــخصية  تنميــة 
تلــك الثقافيــة، فتســاهم في تطويــر القدرات 
مــن خــالل ورشــات ونــدوات، فيمــا تســاهم 
الفقــراء  دعــم  فــي  االجتماعيــة  املشــاريع 

واملحتاجن من خالل مبادرات عدة.

»مكتبات الخير« في الدار البيضاء

والُهدن  المصالحات  عن  قيل  كثير  كــالم 
ــة األخـــيـــرة. في  ــ فـــي ســـوريـــة فـــي اآلونـ
الــشــؤون  ــي  ف الــبــاحــث  يشير  ــار  ــ اإلط هـــذا 
لـ  عثمان  محمد  واالجتماعية  االقتصادية 
الهدن  »مشاريع  أن  إلى  الجديد«،  »العربي 
والمصالحات مزيفة، وقد بدأت في محيط 
مخطط  وفــق   ،2013 عــام  في  دمشق 
وقد  وحلفائه.  النظام  قبل  من  مــدروس 
ومحيطها  دمشق  العاصمة  على  رّكزت 
وبعض  حمص  مدينة  إلى  بالتوازي  لتنتقل 
مناطق حماة المجاورة للشريط الساحلي«.

مخطط مدروس

ميليا بو جوده

قت خلود 
ّ
بفستان زفاف زهّري اللون، حق

حلمها. في ذلك الصيف، احتفلت عائلة 
الصغيرة البالغة من العمر - حينها - ثمانية 
أعوام، بزفافها. هي حلمت بالزواج من كريم 

ي عشر عاما، وكان لها 
َ
البالغ من العمر اثن

ما أرادت وسط الزغاريد وعلى أنغام فرقة 
ت الحبيَبني الصغيَرين.

ّ
زف

لة كثيرة 
ّ
لم تكن خلود في يوم، طفلة مدل

النزوات. وزواجها الذي أصّرت عليه، 
لم يشجبه أّي من الناشطني في مجال 

حقوق الطفل، ولم ُيَعّد زواج قّصر. أكثر 
 وسائل اإلعالم اللبنانّية 

ّ
من ذلك، نقلت كل

لقطات من حفل زفافها، من دون إبداء أّي 
استهجان.

في تلك اللقطات، تظهر الصغيرة فخورة 
بشعرها الكستنائّي الطويل والكثيف، 

ت بعضا منه طرحة زهرّية اللون 
ّ
وقد غط

تحمل - كما الفستان - توقيع مصّمم 
ني 

َ
األزياء العاملّي زهير مراد. وتبتسم بشفت

لّونتهما اختصاصّية التجميل التي اهتّمت 
بإطاللة العروس. إلى جانبها، يقف كريم 
ببدلته الرسمّية الخاصة بيومهما الكبير، 

حليق الرأس.
قبل ذلك اليوم من صيف عام 2008، 

قه 
ّ
أفصحت خلود عن »حلمها الكبير«، فحق
ها الصغيرة. 

ّ
لها والداها غير مبالَيني بسن

 ما كان يهّمهما هو رسم ابتسامة على 
ّ

كل
وجه صغيرتهما، وإبهاجها. والصغيرة 
كانت قد تعّرفت إلى كريم، قبل فترة من 

يا 
ّ
الزمن، في ذلك املستشفى حيث تلق

. هو عالج من مرض 
ً
معا العالج، طويال

السرطان.. ذلك الخبيث الذي استهدفهما 
بشراسة. مذ ذلك الحني، لم يتابع أحد حالة 

خلود التي كانت فِرحة في »يوم زفافها« 
بالشعر الكستنائّي الطويل والكثيف.. 

املستعار. هي كانت قد خسرت شعرها 
الطبيعّي من جّراء العالج، وكانت حليقة 

الرأس تماما مثل »عريسها« كريم. األخير 
أيضا، لم يتابع أحد حالته.

في »يوم زفافها«، كانت خلود فِرحة 
ني، 

َ
يها املتوّردت

َ
ني وبوجنت

َ
يها امللّونت

َ
بشفت

التي خبأت اختصاصّية التجميل شحوبها 
ببعض املستحضرات. كانت فِرحة، وراحت 
تشّد بيدها اليسرى على يد كريم، في حني 

تمسك باليمنى باقة من األزهار. تلك من 
مستلزمات »العروس«.

اليوم، قد تكون خلود في السادسة عشرة 
من عمرها، وكريم في العشرين. اليوم، قد 

يكونان »حبيَبني حقيقّيني« وينويان الزواج، 
أو قد تكون العالقة انقطعت بينهما.

ت 
ّ
اليوم، قد تكون والدة خلود التي تمن

زفافا حقيقيا البنتها في ذلك الحني، تضع 
باقات من األزهار تشبه تلك التي حملتها 

صغيرتها في »يومها الكبير«، هناك حيث 
ترقد بسالم. قبل ذلك الزفاف الصورّي، 
كانت حال الصغيرة حرجة جدًا. قد ال 
تكون احتفلت بعيد ميالدها السادس 

عشر، قد ال تكون احتفلت بعيد ميالدها 
التاسع.

قبل يوَمني، في 15 فبراير/شباط، كان اليوم 
العاملّي لسرطان األطفال. أينما ُوجدا، تحّية 

لخلود وكريم.. ولحلمهما بالحياة.

خلود وكريم

مزاج
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في معظم األحيان، يكون األطفال هم الضحايا. في تركيا مثًال، يعيش 
ما  من دونهن،  أو خارجه  السجن  أمهاتهم في  مع  بعض هؤالء 

يؤدي إلى مشاكل كثيرة لديهم

يأتون بغالبيتهم عبر الحدود ويجمعون ثروات

متسّولون مليونيرات في السعودية

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

التي  التحسينات  مــن  الــرغــم  على 
شــهــدتــهــا الـــســـجـــون الـــتـــركـــيـــة فــي 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، لــنــاحــيــة تطبيق 
الـــقـــانـــون ومـــنـــع انــتــهــاكــات حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
إال أنــهــا مــا زالــــت تــعــانــي مــن مــشــاكــل كــثــيــرة، 
وخــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــظــروف األمــهــات 
كانوا  ســواء  بأطفالهن  والعناية  السجينات، 

يقيمون معهن أو في الخارج. 
وفـــي وقـــت يــتــيــح فــيــه الــقــانــون لــلــمــرأة، الــتــي 
لتأجيل  بطلب  التقدم  بالسجن،  عليها  حكم 
تنفيذ الحكم بسبب وضعها العائلي، وحاجة 
ــه مـــن بـــن نــحــو 5871  أطــفــالــهــا إلــيــهــا، إال أنــ
يقضن  منهن   417 هناك  تركيا،  فــي  سجينة 
أحــكــامــهــن مـــع أطـــفـــالـــهـــن. ويــســمــح الــقــانــون 
للطفل بمرافقة والدته في السجن حتى عمر 
بالتعليم  الــتــحــاقــه  قــبــل  أي  ســـنـــوات،  الـــســـت 
اإللزامي االبتدائي، مما يسبب مشاكل كبيرة 
لــأطــفــال، الــذيــن يــجــدون أنفسهم فــي ظــروف 
صعبة. من جهة أخــرى، يعاني أكثر من ألفي 
طفل في الخارج، متوسط أعمارهم 13 عاما، 

بسبب سجن أمهاتهم.
في هذا اإلطار، ُيطالب كثيرون بتحويل سجن 
األمهات إلى سجن منزلي من خالل استخدام 
أساور إلكترونية، أو إعادة تصميم السجون 
لأمهات  مخصص  قسم  فيها  يكون  أن  على 
ــن،  ــاءهـ ــنـ الـــســـجـــيـــنـــات، الــــلــــواتــــي يـــرافـــقـــهـــن أبـ
لتكون شبيهة باملنزل، ويتضمن أماكن للعب 
وتعليم األطفال، وغيرها. استجابت الحكومة 
لبعض الطلبات، وأمنت مستلزمات للرضاعة 

جهتها، تؤّكد أستاذة علم النفس، واملستشارة 
األكاديمية للدراسة، أصلي أقــداش، أنه حتى 
اآلن لم يهتم أحــد بهؤالء األطــفــال، وال توجد 
بهم  تعتني  أو خيرية  أيــة مؤسسة حكومية 
التعليمية  أو  الــنــفــســيــة  الــنــاحــيــة  مـــن  ــــواء  سـ
أيــضــا، ليست هــنــاك متابعة  أو االجــتــمــاعــيــة. 
لــهــم، أو اطـــالع عــلــى الــظــروف الــتــي يعيشون 
فيها«. وترى أن الدولة ما زالت مقّصرة بشكل 
كــبــيــر فـــي تــقــديــم الــخــدمــات لـــهـــؤالء األطـــفـــال، 
إلــى أن جــزءًا كبيرًا منهم يعانون من  مشيرة 
زالــوا  أن هــؤالء ما  اضطرابات وقلق. تضيف 
على  تعرفوا  الذين  هم  الصدمة،  من  يعانون 
ال  لــذلــك،  والعنف.  والعقاب  والــذنــب  الجريمة 
بــد مــن إنــشــاء بــرنــامــج خــاص لهم يــركــز على 
تــقــديــم الــخــدمــات الــنــفــســيــة، وزيـــــادة ســاعــات 
الرغم  »على  بأمهاتهم. تضيف:  األطفال  لقاء 
من أهمية التواصل بن الطفل واألم، إال أنه ما 
زال محدودًا للغاية«. وتلفت إلى أن الزيارات 
املفتوحة التي تجري من خلف الزجاج، تتيح 
لهما الــتــواصــل ســاعــة فــي األســبــوع، كما هو 
الحالة  وبسبب  الهاتفية.  املكاملات  في  الحال 
الــعــاطــفــيــة، تــتــجــنــب عـــائـــالت كــثــيــرة إحــضــار 
األطــفــال معها إلــى هــذه الـــزيـــارات، مما يبعد 

الطفل أكثر عن أمه«. 
 ،

ً
وتــشــيــر إلــــى أن الــــدراســــة، شــمــلــت 17 طــفــال

وأظـــهـــرت  أن 6 أطــفــال يــعــانــون مــن صــدمــات 
نــفــســيــة، وشـــهـــد ثـــالثـــة أطـــفـــال قــتــل أمــهــاتــهــم 
ــنـــان منهم  ــذا اســتــدعــي اثـ ــــوق هــ آلبـــائـــهـــم، وفـ
لــلــشــهــادة فــي املــحــكــمــة، كــمــا أن خمسة منهم 
املخدرات وتهريبها،  ترويج  كبروا في وسط 

وأربعة منهم شهدوا اعتقال أمهاتهم.

يحاول مجلس 
الشورى السعودي 

إقرار قانون أكثر صرامة 
لمكافحة التسول

لن أنسى سؤاله عن شكل 
منزلنا. دفع ابني ثمنًا 

غاليًا بسبب أخطائي

إعــادة  لــأطــفــال واألم، وعملت على  ومــالبــس 
ــة بــبــعــض  ــقـ ــحـ ــلـ تــــأهــــيــــل ريــــــــاض األطــــــفــــــال املـ
السجون، تحت إشراف وزارة التعليم التركية.
ــتـــي سجنت  ــقـــول شــيــريــن )40 عــــامــــا(، والـ وتـ
نــحــو أربـــــع ســـنـــوات مـــع ابـــنـــهـــا، وقــــد انــتــهــت 
محكومّيتها حن كان في الخامسة من عمره، 
إن »حــيــاة الــســجــن تــعــد كــارثــة حقيقية، وقــد 
»قضيت  قــدراتــه«. تضيف:  تنمية  على  أثـــرت 
فترة محكوميتي في سحن النساء املغلق في 
إسطنبول، وفي ظروف بشعة للغاية. لم يكن 
أطلب  كنت  مــا  ولكثرة  للعب.  مكان  أي  هناك 
مــنــه الــصــمــت، لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــكـــالم قــبــل أن 
الثالث ســنــوات. وكــان موظفو السجن  يطبق 
يــعــبــثــون بــاأللــعــاب الــتــي يــحــضــرهــا لــه جــده. 
ابني لم ير قططا وكالبا إال حن خرجنا من 
السجن«. تضيف: »لن أنسى سؤاله عن شكل 
منزلنا. دفع ابني ثمنا غاليا بسبب أخطائي«.
املــتــواجــديــن  بــاألطــفــال  املــعــانــاة  وال تنحصر 
داخل السجن، بل تمتد إلى أولئك املبعدين عن 
السياق،  هــذا  فــي  أيــضــا.  السجينات  أمهاتهم 
يقول آزاد )19 عاما(: »دخلت أمي إلى السجن 
الــعــام. في ذلك  حن كــان عمري عاما ونصف 
الـــوقـــت، بــقــيــت لـــوحـــدي فـــي حــضــانــة داخــلــيــة 
وحماية  االجتماعية  الخدمات  لوكالة  تابعة 
وبقيت معها  السجن،  إلــى  أرسلت  ثم  الطفل، 
حــتــى أتــمــمــت عــامــي الـــســـادس، قــبــل أن أبــعــد 
عنها«. يتابع: »منذ 13 عاما، اقتصرت عالقتي 
بــهــا عــلــى الــــزيــــارات الــــدوريــــة. لـــن أتــمــكــن من 
العيش معها إال بعد انتهاء محكوميتها عام 
الخامسة والثالثن  فــي  أكــون  2032، أي حــن 
يــكــره السنوات  أنــه  آزاد  مــن عــمــري«. يضيف 

لطاملا »حلمت  أمـــه.  عــن  بعيدًا  أمضاها  الــتــي 
ــاب مــعــهــا إلــى  ــذهـ بــالــلــعــب مــعــهــا بــالــثــلــج، والـ
البحر أو الحديقة. حتى اآلن، ال أشعر بأنني 
أنتمي إلى أي مكان سوى السجن. تنقلت في 
حياتي بن منزل جدتي وخالي وخالتي. لكن 
لــم يــكــن لــي مــنــزلــي«. يــقــول: »لـــم أعـــد أحــلــم أن 
نعيش سويا. أمي مصابة بأمراض في القلب 
ــده أال  وتــعــانــي مــن ســرطــان الــرحــم. كــل مــا أريـ

تموت بعيدة عني«.
ــاد األوروبـــــــي مــشــروعــا  ــحـ إلــــى ذلــــك، مــــول االتـ
ــارج« بــالــتــعــاون مع  ــم »أطـــفـــال الــــخــ حــمــل اســ
عـــدد مــن مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي الــتــركــيــة، 
إلجــراء  التركية،  السجون  مديرية  من  وبدعم 
الذين يعيشون بعيدًا  األطــفــال  دراســة تشمل 
عـــن أمــهــاتــهــم املـــســـجـــونـــات. وبــيــنــت أن 8فــي 
املـــائـــة مــنــهــم يــعــيــشــون فـــي دور لــأيــتــام، أمــا 
الــبــاقــون فيعيشون مــع أقــاربــهــم. أضــافــت أن 
نـــصـــف األطــــفــــال يــــــــزورون أمـــهـــاتـــهـــم مـــــرة أو 
ــــى أن هــــؤالء  اثـــنـــتـــن أســـبـــوعـــيـــا. وأشــــــــارت إلـ
األطــفــال ال يــحــبــون الــحــديــث عــن فــكــرة إخــالء 
ــمـــدون إلـــــى إخـــفـــاء  ــعـ ــل يـ ــم، بــ ــهـ ــاتـ ــهـ ســبــيــل أمـ
مشاعر الشوق والحب إزاءهــن، ويعانون من 
اضطرابات في السلوك، ومشاكل في الدراسة 
واضــطــرابــات فــي الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة. من 

يبدو أّن »مهنة« التسول 
رائجة جدًا في المدن 

السعودية المختلفة، بل 
ومربحة تكسب أصحابها 

الماليين. أولئك الذين 
يشّغلون األطفال والنساء 
ويديرون شبكات منظمة 

للغاية باتت تثير القلق

الرياض ـ خالد الشايع

نـــفـــذت قـــــوات مــكــافــحــة الـــتـــســـول فـــي الـــدّمـــام 
)شـــرق الــســعــوديــة( حملة مــداهــمــات واسعة 
اســـتـــمـــرت شــــهــــرًا تـــقـــريـــبـــا ضــــد املـــتـــســـولـــن، 
وتــمــكــنــت مـــن اعـــتـــقـــال مــتــســول فـــي حــوزتــه 
أكثر من 150 ألف ريال )نحو 40 ألف دوالر(، 
ــد فــقــط مــن العمل.  كــانــت حصيلة شــهــر واحـ
وبــعــدهــا بـــأيـــام، داهــمــت مــنــزل مــتــســولــة في 
جــدة )غــــرب(، فضبطت أكــثــر مــن 1.6 مليون 
بــســيــطــة.  غـــرفـــة  فـــي  ألــــف دوالر(   427( ــــال  ريـ
 األخــطــر هــو اكــتــشــاف وكـــر يــديــره وافــد 

ّ
لــكــن

أفــريــقــي مــجــهــول الــهــويــة، وفــيــه أكــثــر مــن 14 
 يمتهنون التسول، في ما يشبه عصابة 

ً
طفال

أجرتها  التي  التحقيقات  أوضــحــت  منظمة. 
هيئة التحقيق واالدعــاء العام في العاصمة 
 دخل هذا الرجل بعد خصم أجر 

ّ
الرياض أن

املتسولن الصغار يتجاوز 80 ألف ريال )21 
ألف دوالر( أسبوعيا.

لم يعد األمر مجرد تسول، بل باتت عصابات 
لــوزارة  تجني املالين. يكشف تقرير رسمي 
 مقدار ما جناه املتسولون العام 

ّ
الداخلية أن

ــال )187  ــ ــثـــر مــــن 700 مـــلـــيـــون ريــ أكـ املــــاضــــي 
مليون دوالر(. هذا األمر دفع وزارة الداخلية 
إلـــى إصــــدار الــتــحــذيــر الــتــالــي: »الــتــســول من 
املشبوهة  للجماعات  األمـــوال  جمع  أساليب 
التي تستهدف األمن واالستقرار، فاستشعر 
مسؤوليتك األمنية باالمتناع عن تشجيعه«. 
في حملة  للسعودية  العام  املفتي  دخــل  كما 
ــه »ال  ــ

ّ
الــتــوعــيــة، مـــؤكـــدًا فـــي فــتــوى رســمــيــة أن

 في 
ّ
يــجــوز مــنــح املـــال لــهــؤالء املــتــســولــن ألن

ــر تــشــجــيــعــا لــهــم عــلــى تــشــغــيــل األطـــفـــال  ــ األمـ
بطريقة غير نظامية، كما ال يمكن التأكد من 

حقيقة استحقاقهم املال«.
يكشف الصحافي السعودي منير البدير عن 

 منطقة 
ّ

ــــل عــلــى مــنــطــقــة مــتــســولــة أخـــــرى. وكـ
محددة بسعر مختلف تدفعه املتسولة لرجل 
يعتبر القائد، وهو من يتولى توزيعهن على 

املناطق الخاصة بهن«.
ــرًا فـــــــي الــــــريــــــاض  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــلــــف األمـــــــــــر كـ ــتــ ال يــــخــ
 
ّ
واملــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، لــكــن بـــــداًل مـــن أن يــكــن
نــســاء أفــريــقــيــات، يــجــري اســتــخــدام األطــفــال، 

فائق  الوضع  للتسول.  اليمنين،  خصوصا 
الــتــنــظــيــم هــنــا. يــكــشــف أحــــد األطـــفـــال الــذيــن 
اليمن  أنهم يأتون من  مــرة  أكثر من  اعتقلوا 
عـــن طـــريـــق الــتــهــريــب. يـــقـــول الــطــفــل، والــــذي 
أو صورته  الحقيقي  اســمــه  ذكــر  عــدم  يطلب 
خوفا من مشغله: »ندفع 650 دوالرًا لصاحب 
السيارة التي تنقلنا من اليمن إلى الرياض. 
ــفـــاق مـــع املــشــغــل الــــذي يــشــرف  وبــحــســب االتـ
املــرور ويؤمن  علينا ويوزعنا على إشـــارات 
 واحــــد منا 

ّ
الــســكــن واملـــالبـــس لــنــا، يــدفــع كـــل

فيتولى هو  الباقي  أمــا  53 دوالرًا يوميا،  له 
إرساله إلى عائالتنا في اليمن«. يؤكد الطفل 
 مرة كان ُيبعد 

ّ
ه اعتقل خمس مرات وفي كل

ّ
أن

ه يعود مجددًا عن طريق 
ّ
عن السعودية، لكن

التهريب عبر الشخص نفسه«.
تشير تقارير وزارة الشؤون االجتماعية إلى 
اعتقال 23 ألفا و274 متسواًل عام 2014، من 

بينهم 2638 سعوديا. كما أكدت دراسة علمية 
 ظـــاهـــرة الــتــســول فـــي الــســعــوديــة 

ّ
حــديــثــة أن

وارتــفــاعــا مضطردًا  زيــــادة مستمرة  شــهــدت 
خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة، مــرجــعــة األســبــاب 
ف 

ّ
الــحــدود، وتخل املتسللن عبر  تــزايــد  إلــى 

بعضهم عن العودة إلى بالده بعد أداء الحج 
السلبية  التسول  آثــار  والعمرة. وحــذرت من 
مــــن الـــنـــواحـــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واألمــنــيــة. كما أكـــدت الــدراســة الــتــي دعمتها 
 
ّ
»مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية« أن
معظم املتسولن من الجنسية اليمنية، تليهم 
األخـــرى.  الجنسيات  ثــم  املــصــريــة،  الجنسية 
وهم يتواجدون بشكل أكبر في مدينة جدة، 
ثم مكة املكرمة، فالعاصمة الرياض. وتراوح 
أعــمــارهــم فــي الــغــالــب بما بــن 16 عــامــا و25 

عاما. ومعظمهم متزوجون.
 األمر ليس مجرد 

ّ
كما حذرت الدراسة من أن

النصب واالحتيال  إلــى  يتجاوزه  بل  تسول، 
والـــســـرقـــات، وتـــزويـــر املــســتــنــدات، وانــحــراف 
صغار السن، وتــرويــج املــخــدرات، مع ارتفاع 
الــزواج  وازديـــاد  األخالقية،  الجرائم  معدالت 
غير الشرعي من دون أوراق رسمية وبالتالي 
ــيــــن. وبــحــســب  ــرعــ ــال غـــيـــر شــ ــ ــفـ ــ ــاب أطـ ــ ــجـ ــ إنـ
يستغل  العتيق،  محمد  االجتماعي  الباحث 
هؤالء ضعف التنسيق بن الجهات املختصة 
مثل وزارة الداخلية ومكتب مكافحة التسول 
لــيــفــلــتــوا من  االجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  ووزارة 
العقاب. يتابع: »لم يعد األمر مجرد ظاهرة، 
ــل بــــــات أزمـــــــــة. ال تـــجـــد إشـــــــــارة مـــــــرور فــي  ــ بـ
تطور  متسولون.  عليها  يقف  ال  السعودية 
األمـــــر لــيــهــدد األمــــــن، فــكــثــيــر مــنــهــم يستغل 
هــذا الـــدور لتنفيذ جــرائــم أكثر خــطــورة مثل 
تهريب املــخــدرات، أو جمع األمـــوال ألغــراض 

مشبوهة«. 
ــرار  يـــحـــاول مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي إقــ
ينّص  التسول،  ملكافحة  صرامة  أكثر  قانون 
عــلــى مــعــاقــبــة مـــن يــقــبــض عــلــيــهــم بــالــســجــن 
سنتن والغرامة 20 ألف ريال )5300 دوالر( 
ومـــــــصـــــــادرة األمـــــــــــوال املــــضــــبــــوطــــة لـــصـــالـــح 
ــيـــريـــة، وحــــرمــــان األجـــانـــب  الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـ
ــن الــــدخــــول إلـــــى الــســعــوديــة  املـــضـــبـــوطـــن مــ

خمس سنوات.

في  متسول  دور  تقمص  فقد  مثيرة.  تجربة 
أحــد شـــوارع جـــدة، وخـــرج بحصيلة لــم يكن 
الجديد«:  لـ«العربي  البدير  يقول  يتوقعها. 
»في أقل من أربع ساعات من امتهان التسول 
ــارات املـــرور جنيت أكــثــر مــن 4 آالف  عند إشــ
ريال )أكثر من ألف دوالر بقليل( ولم يسألني 
أحــد عــن السبب الــذي أتــســول مــن أجله وأنــا 
الــعــمــل«. بيد  وقـــادر على  رجــل مقتدر ماليا 
ــر أهـــمـــيـــة كـــانـــت تــجــربــة  ــثــ أن الـــتـــجـــربـــة األكــ
الصحافية روزانا اليامي التي أجرت تحقيقا 
ميدانيا عن التسول في جدة، وتقمصت هي 
نفسها دور متسولة. عندها وجــدت نفسها 
أمــام متسولة قديمة تهاجمها ألنها احتلت 
 األمــــر منظم 

ّ
الــيــامــي أن مــوقــعــهــا. اكــتــشــفــت 

 تــواجــد 
ّ
بـــدرجـــة كــبــيــرة. تـــقـــول: »تــبــن لـــي أن

املتسوالت عند إشــارات املــرور منّسق بشكل 
كــبــيــر، فــال واحــــدة مــنــهــن تستطيع االعــتــداء 

أطفال سجناء 
مع أمهاتهم

المرأة في مسودة 
العمل المصرية

قد ال يتردد بعض 
أصحاب العمل في فصل 

العاملة إذا أنجبت

القاهرة ـ نادين ثابت 

الـــقـــوى  ت وزارة  ـ ـ ـــمـ
ّ
ــل ــي، سـ ــ ــاضـ ــ املـ ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ

حول  مسودتها  املــصــريــة  والــهــجــرة  العاملة 
مجلس  في  التشريعية  للجنة  العمل  قانون 
العمل  لقانون  البديل  القانون  الــنــواب، وهــو 
الحالي الصادر عام 2003، والذي يطّبق على 

العاملن في القطاع الخاص واالستثماري.
النواب،  وما إن وصلت املسودة إلى مجلس 
حتى بــادرت مؤسسة قضايا املــرأة املصرية 
إلــــى تــقــديــم بــعــض املـــالحـــظـــات، وخــصــوصــا 
ــرأة وحـــقـــهـــا فــي  ــ ــاملـ ــ حـــــول املــــــــواد املــتــعــلــقــة بـ
العمل، ومراجعة مدى تطابقها مع الدستور 

املصري. 
ــانــــون، فـــقـــد وضــعــت  ــقــ ــســــودة الــ وبـــحـــســـب مــ
ــرأة فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــبــاب  ــ حــقــوق املـ
الــنــســاء«، ضمن  »تشغيل  اســم  تحت  الثاني 
املادتن 53 و56، ومنها ما يخص تخفيض 
ســاعــات العمل ملــدة ســاعــة مــع بــدايــة الشهر 
السادس للحمل، وعــدم إجــازة تشغيل املرأة 
ســاعــات عــمــل إضــافــيــة، وزيــــادة مـــدة الــراحــة 
ساعة إضافية إلرضاع طفلها، باإلضافة إلى 
تحديد إجــازة الوضع وإجــازة رعاية الطفل. 
كــذلــك، ألــغــي الــشــرط الـــذي كـــان مــوجــودًا في 
الــقــانــون الــحــالــي، وهــو أن يكون قــد مــّر على 
وجودها في العمل عشرة أشهر كي تحصل 
ـــرت املـــســـودة في 

ّ
عــلــى إجــــازة الـــوضـــع. وحـــظ

إنــهــاء خدمتها  الــعــامــلــة أو  املــــادة 51 فــصــل 
أثناء إجازة الوضع.

ــق 
ّ
ــرورة أن يــعــل ــ ــ ــادة 55 عـــلـــى ضـ ــ ــ ونـــصـــت املـ

صــاحــب الــعــمــل، الــــذي يــعــمــل لــديــه أكــثــر من 
الــنــســاء. أما  خمس عــامــالت، الئــحــة تشغيل 
املـــــادة 56، فــنــّصــت عــلــى أن يــنــشــئ صــاحــب 
العمل الــذي تعمل في مؤسسته مائة عاملة 
دار  إلـــى  يعهد  أو  للحضانة،  دارًا  فـــوق  ومـــا 

للحضانة لرعاية أطفال العامالت.
تـــكـــرس  »املـــــــــــادة  أن  رأت  ــة  ــســ املــــؤســ أن  إال 
الثقافة املجتمعية التي تحّمل املرأة وحدها 
مــســؤولــيــة الــبــيــت واألطــــفــــال«. وأضـــافـــت أن 
»العقوبات الــواردة في مــواد تشغيل النساء 
غير رادعـــة، وقــد ال يتردد البعض في فصل 
العاملة بعدما تكون قد أمضت سنوات عدة 
في عملها ملجرد أنها أنجبت، علما بأن نسبة 

 أسرهن مرتفعة«. 
َ
ن

ْ
النساء اللواتي ُيِعل

ولــفــتــت املـــؤســـســـة إلــــى أن الـــعـــقـــوبـــات، الــتــي 
وضـــعـــت ملـــنـــع الــتــمــيــيــز فــــي شــــــروط الــعــمــل 
اللغة  أو  األصـــل  أو  الجنس  اخــتــالف  بسبب 
السياسي  االنــتــمــاء  أو  العقيدة  أو  الــديــن  أو 
أو  النقابي،  االنتماء  أو  الجغرافي  املوقع  أو 
ألي سبب آخر )املــادة الرابعة(، هي العقوبة 
نــفــســهــا الــتــي وضــعــت ملــنــع الـــتـــحـــّرش، وهــي 

عبارة عن غرامة ال تقل عن ألفي جنيه )نحو 
256 دوالرًا( وال تزيد عن خمسة آالف جنيه 

)نحو 640 دوالرًا(.
ــانـــون  قـ مــــن  )أ(  ــكــــرر  مــ  306 املــــــــادة  ــنــــص  وتــ
العقوبات املصري على أنه »يعاقب بالحبس 
مـــدة ال تــقــل عــن ســتــة أشــهــر، وغــرامــة ال تقل 

)نحو 384 دوالرًا( وال  آالف جنيه  عن ثالثة 
تزيد عن خمسة آالف جنيه، أو بإحدى هاتن 
العقوبتن، كل من تعّرض للغير في مكان عام 
أو خاص  بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو 
إباحية سواء باإلشارة أو القول أو الفعل أو 
أيــة وسيلة، بما فــي ذلــك وســائــل االتــصــاالت 

الــســلــكــيــة أو الــالســلــكــيــة. وتـــكـــون الــعــقــوبــة 
الحبس ملــدة ال تقل عن سنة، وغرامة ال تقل 
تزيد على عشرة  آالف جنيه وال  عن خمسة 
آالف جنيه، أو بإحدى هاتن العقوبتن، إذا 
تــكــرر الــفــعــل مــن الــجــانــي مــن خـــالل مالحقة 
ومــتــابــعــة املــجــنــي عــلــيــه. وفـــي حــالــة ارتــكــاب 
الــخــطــأ مـــجـــددًا، تــضــاعــف عــقــوبــتــا الــحــبــس 

والغرامة في حديهما األدنى واألقصى«.
واعترضت املؤسسة أيضا على ما تضمنته 
املــســودة، وهــو »االستمرار في حرمان عمال 
الــخــدمــة املــنــزلــيــة، والــبــالــغ عــددهــم 148 ألــف 
مــن  امــــــــــرأة(  ألــــــف  شـــخـــص )ضـــمـــنـــهـــم 96.5 
ــلـــقـــانـــون، لــيــبــقــوا مــــن دون أيـــة  الـــخـــضـــوع لـ
حقوق«. كذلك، لفتت إلى أن املسودة لم تشر 
إلى إجبار أصحاب األعمال على االستعانة 
بــنــســاء. وطــالــبــت بـــ »تــشــديــد الــعــقــوبــات في 
القانون حتى تكون رادعــة لكل من تسّول له 
نفسه إهـــدار حــقــوق الــعــمــال، نــســاء كــانــوا أم 
رجااًل، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحّرش 
الــعــقــوبــات، وجعل  قــانــون  فــي  وردت  مثلما 
عليهم  يسري  ممن  املنزلية  الخدمات  عمال 
القانون، واإلبقاء على تعريف األجر كما هو 
في القانون الحالي، وهو األجر الشامل الذي 

يشمل كل عناصر األجر«.
كـــذلـــك، طــالــبــت املـــؤســـســـة بــــ »حـــظـــر الــفــصــل 
التعسفي، وإصـــدار عقوبات حبس على من 
عقوبة  ووضــع  املحكمة،  عــن  بعيدًا  يمارسه 
ــن يـــعـــرقـــل مـــســـألـــة املـــفـــاوضـــة  رادعــــــــة لـــكـــل مــ
الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما اتفق 
عليه، وحظر شركات توريد العمالة، ووضع 
عــقــوبــة مــشــددة ملــن يــمــارســهــا مــن الــطــرفــن، 
على أن يصبح التعاقد بن العامل والشركة 
ــــع نــســبــة لــتــمــثــيــل املـــــرأة في  مـــبـــاشـــرة، ووضـ
املجالس على املستوى القومي، مثل املجلس 
القومي لتنمية مهارات القوى البشرية )املادة 
16(، واملجلس القومي للتخطيط واستخدام 
القوى العاملة )املادة 31(، واملجلس القومي 
لأجور )املادة 77(، واملجلس الوطني للحوار 
االجتماعي )املادة  153(، وتعديل املادة 56.  

املــاضــي، حظرت  أكــتــوبــر/ تشرين األول  فــي 
الــهــنــد تــأجــيــر األرحـــــــام لـــأجـــانـــب الــســاعــن 
ــيـــوم، هنالك  إلـــى الــحــصــول عــلــى أطـــفـــال. والـ
مـــشـــروع قـــانـــون يــســعــى إلـــى تــمــديــد الحظر 
 مؤّجرات األرحام 

ّ
ليطاول الهنود أيضا. لكن

 األمر 
ّ
الهنديات، واملحامن عنهن، يؤكدون أن

يشكل غلطة خطيرة.
تعتبر الهند من البلدان القليلة حول العالم 
التي تسمح بتأجير األرحــام. وفي السنوات 
ــبــــالد وجـــهـــة مـــعـــروفـــة ملــا  األخــــيــــرة بـــاتـــت الــ
يسميه البعض »أطفال تحت الطلب« بحسب 

خدمة »ورلد كرانش« اإلخبارية.
بالنسبة لأجانب، خصوصا املثلين، كحال 
ـــل الــــبــــالد فــرصــة 

ّ
ــريـــت ديـــفـــيـــد ألــــيــــس، تـــمـــث بـ

إلشباع رغبتهم في األمومة واألبّوة. لجأ إلى 

ذلـــك، بعد فشله فــي عــدة مــحــاوالت مــن أجل 
تــبــنــي طــفــل. يــقــول ديــفــيــد ألـــيـــس: »أن تــكــون 
 مــن الصعب جــدًا عليك أن تتبنى 

ّ
فــإن مثليا 

لـــدّي جنسية أميركية رّبما  كــانــت  لــو   .
ً
طــفــال

كان األمر أسهل في ذلك. لكن من يحتاج إلى 
ــام  تــلــك الجنسية طــاملــا تــتــوفــر طــريــقــة األرحـ

 املناسب لي«.
ّ

املؤجرة؟ هذا هو الحل
األرحــام  عاصمة  ها 

ّ
بأن معروفة  الهند  باتت 

املــؤجــرة فــي الــعــالــم، مــع وجـــود نحو 3 آالف 
بيت يقدم هذه الخدمة على امتداد البالد.

 ذلك قد يصبح من املاضي. ففي أكتوبر 
ّ
لكن

األجانب  الحكومة حظرًا على  أقــرت  املاضي 
الراغبن في استئجار أرحام أمهات هنديات. 
والـــيـــوم، يــســعــى مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد إلــى 
 سنويا 

ً
حظر هذه الصناعة، التي تــدّر دخــال

أمـــيـــركـــي، حــتــى  مـــلـــيـــار دوالر  ــــى 2  إلـ يـــصـــل 
ــبــــن فــي  ــراغــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــأزواج الـــهـــنـــود الــ
تسجيل رغبتهم في الحصول على طفل من 

رحم مؤّجر. 
 األمهات الفقيرات غير 

ّ
يشير االقتراح إلى أن

املتعلمات اللواتي يقدمن هذه الخدمة، يجري 
استغاللهن من قبل الراغبن في أطفال. لكن، 
ــا(، الــحــامــل في  ــامـ بــالــنــســبــة لــشــابــنــام )28 عـ
 إقرار القانون يعني 

ّ
طفلها الثاني املؤّجر، فإن

املــال  على  تعتمد  فهي  كليا.  حياتها  تدمير 
الــذي تجنيه مــن حملها هــذا. تــقــول: »زوجــي 
ــهــا طريقة 

ّ
مــعــّوق ال يمكنه أن يــعــمــل. أجـــد أن

ال  آخرين  فيها أشخاصا  أساعد  أن  يمكنني 
 مشاكلنا 

ّ
الــوقــت نفسه أحـــل يــنــجــبــون، وفـــي 

ــادل أبـــــــدًا، فــفــي  ــ ــذا الـــحـــظـــر غـــيـــر عــ ــ املـــالـــيـــة. هـ

النهاية، نحن ال نفعل شيئا خاطئا. ال ينبغي 
لهم أن يحرمونا من مصدر رزقنا هذا«.

 األمر ليس دائما جيدًا بالنسبة لأمهات 
ّ
لكن

املؤّجرات. ففي بعض األحيان يرفض طالبو 
ــم الــطــفــل إذا مــا ولـــد بــإعــاقــة أو 

ّ
الــخــدمــة تــســل
عيوب خلقية.

ــــددون عــلــى  ــــشـ ــبــــراء يـ  الــــخــ
ّ
ــن أن ــالــــرغــــم مــ وبــ

ــن الـــقـــضـــايـــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــيـــر مـ ــثـ وجــــــــود الـــكـ
واالجــتــمــاعــيــة واألخـــالقـــيـــة، فــهــم يــعــتــقــدون 
مدير  يقول  الحظر.  مع  املشكلة ستتفاقم   

ّ
أن

رانجانا  االجتماعي  للبحث  نيودلهي  مركز 
كوماري: »الحظر لن يؤدي إلى تقليص هذه 
الـــخـــدمـــات، بـــل مـــجـــرد تــحــولــهــا إلــــى تــجــارة 

سوق سوداء«.
)إعداد: عصام سحمراني(

أطفال 
تحت الطلب

زهير هواري

ال تشبه حال املعّوق الفلسطيني في الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة 
حاله في األراضي املحتلة عام 1948، إال بوصفه فلسطينيًا. وقد تكون 
أوضاعه هي األسوأ على هذا الصعيد، إذ إن الفلسطيني سواء أكان 
معوقًا أم ال، يعاني من الحصار الخانق، فيما تماَرس عملية ممنهجة 
ملحو وإنكار الشخصية الوطنية الفلسطينية. وذلك، تارة بالجملة كما 
في القطاع، وطورًا في املفّرق كما في مدن الضفة وقراها ومخيماتها.
يأتي هذا وسط  عدم اكتراث دولي وعربي، بطبيعة الحال. والحصيلة 
الثمن. وهنا ال نتحدث عن  التي تدفع  الفئات األضعف هي  دومــًا، أن 
اإلعاقات الطبيعية التي تصيب اإلنسان في الظروف العادية، بل تلك 
الناجمة أيضًا عن »الحروب االقتالعية« التي استهدفت هذا اإلنسان 
منذ أن أخذ املشروع الصهيوني يتمظهر على أرض الواقع مع كل ما 
يمتلكه من أدوات قتل وتدمير. وعليه، يمكن القول إن نسبة املعّوقني 
املسلسل  هــذا  تلحظ  أن  بــّد  ال  الــســكــان،  بــعــدد  قياسًا  الفلسطينيني 

الدموي املتواصل منذ قرابة قرن من الزمن وإلى اآلن.
تحت  وطنهم  أبناء  عليه  يحسدهم  ال  في وضــع  الشتات  فلسطينيو 
ــواء مـــن خـــالل العمليات  االحـــتـــالل. الـــحـــروب الــتــي تــعــرضــوا لــهــا ســ
بأيد عربية،  التي تمت  تلك  أو  التي شنتها إسرائيل عليهم  العدوانية 
خلفت وراءها عشرات ألوف املعّوقني جسديًا ونفسيًا. والخدمات التي 
تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى 
الخدمات  ض مستوى 

ّ
ويخف باستمرار،  للتقليص  تتعرض  )أونـــروا( 

يعانيان  قطاعان  وهما  والتعليم.  الصحة  هما  حيوَيني  قطاَعني  فــي 
 من جملة أعطاب تجعل تقديماتهما ال تصل إلى الحد األدنى 

ً
أصال

الالزم للحياة البشرية السوية. الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة 
آلية ضمن شــروط  تتطلب  االستشفاء  أولــيــة، وعمليات  هــي خــدمــات 
إلى  املعّوق  يحتاج  فيما  بسيطة،  عمليات  مجّرد  منها  الكثير  تجعل 
خدمات طبية متخصصة سواء على صعيد األدوات املساعدة أو في 
املعّوق  الفلسطيني  يعرف  وعليه،  األدويــــة.  على  والــحــصــول  املتابعة 
أوضاعًا قاهرة، فال الوكالة تقّدم خدمات صحية ونفسية مالئمة، وال 
قوانينها نصوصًا  في  تضع  املضيفة  الــدول  في  العربية  الحكومات 

تفتح أمام الالجئ أبواب مؤسساتها.
والفلسطيني يعيش داخل املعزل الذي ُوضع فيه منذ عام 1948. هذا 
بالنسبة للفلسطيني عمومًا. أما املعّوق فهو معزول بطريقة مضاعفة، 
وفي وضع أشد تعقيدًا من ذلك الذي يعاني منه مواطنه. األول يحتال 
الــهــجــرة، حيث يحصل على  إلــى دول  باللجوء  املـــّر  الــواقــع  هــذا  على 
أما  املجتمع،  تقدم  في  بمؤهالته  ويساهم  واستقرار  وعمل  جنسية 
 عن ممارسة حياة طبيعية أو 

ً
املعّوق فهو »يبرك » في مكانه معزوال

مقبولة.
)أستاذ في كلية التربية ـ الجامعة اللبنانية(

معّوقو الشتات واللجوء

قادرون رغم النكبات تحقيق

شبكات منظمة 
تتولى هذه 

»التجارة« 
)فرانس برس(
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المعاناة داخل السجن كبيرة )األناضول(

طالبت المؤسسة بحظر الفصل التعسفي )محمد محمود/األناضول(



20
فالشمجتمع

يجمعون فحم بنغالدش للعيش
أطفال التراب  هؤالء األطفال 

ُ
حياة

البنغالدشّيني تكاد تكون 
مختلفة عن حياة أي أطفال 

آخرين. التراب والغبار ليسا مجرد 
صدفة في حياتهم. ال يصنعون من 

الرمال قصورًا. يوميًا، يتنشقون 
الغبار. حياتهم تبدأ وتنتهي هنا. 
يعملون في حقل لصناعة الطوب 

في دكا في بنغالدش. وعلى الرغم 
من الخطر الذي يشّكله عملهم على 
صحتهم، إال أنه ليس من خيار آخر 

أمامهم. 
يوميًا، يبحث هؤالء األطفال عن 

الفحم. ومن خالل بيعه، يحصلون 
على أربعة دوالرات أسبوعيًا 

يساعدون من خاللها أسرهم. وتقّدر 
عمالة األطفال في بنغالدش بنحو 

30.1 في املائة. صحيح أن الحكومة 
كانت قد أقّرت سياسة وطنية للقضاء 
على عمالة األطفال في عام 2010، على 

أن تقضي على جميع أشكال عمالة 
األطفال بحلول عام 2015. لكن بحسب 

منظمة العمل الدولية، ما زال هناك 
نحو 3.2 مليون طفل عامل في البالد.
وبحسب قانون العمل في بنغالدش 
الصادر عام 2006، فإن الحد األدنى 

لسن العمل هو 14 عامًا. مع ذلك، 
فإن 93 في املائة من األطفال يعملون 

في قطاعات غير رسمية، وتحديدًا 
في مصانع وورش صغيرة، أو 

في الشارع، أو في األعمال املنزلية 
وغيرها، بحسب منظمة األمم املتحدة 

للطفولة )يونيسف(.
للظروف أحكاٌم قد تكون قاسية. 
ر من 

ّ
منظمات عدة تعمل أو تحذ

عمالة األطفال، وتحكي عن مخاطرها 
الصحية وآثارها النفسية. إال أنها 
تبدو أحيانًا وكأنها منفصلة عن 

الواقع. ال تحلم أم بأن يعيش أوالدها 
في التراب. لكنه مجرد حلم في البالد 

حيث تحصيل اللقمة أهم من أي شيء.  
ينتبه إلى شقيقه أيضًاالصور: )زاكر حسني شودوري/األناضول(

عينان حزينتان

في مواجهة الغبار

نجح في جمع قليل من الفحم

 الرزق جيد 
اليوم

تبدو منهكة

دقيقة راحة
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اهتمام فلسطيني متزايد بالحمالت اإللكترونية
غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

والقضايــا  اليوميــة  األحــداث  ســاهمت 
املتنوعة التي تطفو على الســطح بني الحني 
اإلســرائيلي  االحتــالل  بســبب  إمــا  واآلخــر، 
الحياتيــة  للظــروف  نتيجــة  أو  اتــه  واعتداء
املعقــدة التي يعيشــها ســكان غــزة، في زيادة 
اإللكترونيــة  الحمــالت  تنظيــم  معــدالت 
مضمــون  عــن  تعبــر  بوســوم  املصحوبــة 

وأهداف الحملة.
شــغلت  املاضيــة،  القليلــة  الشــهور  وخــالل 
مواضيــع عــدة أحاديــث الفلســطينيني علــى 
مواقــع التواصــل، األمــر الــذي دفعهــم إلطالق 
حمــالت إلكترونيــة للتعبيــر عن آرائهم حول 
تلك املواضيع، مستفيدين من أدوات اإلعالم 
الجديد واملساحة االفتراضية الواسعة التي 
توفرها الشبكة العنكبوتية. وتعرف الحملة 
رواد  مــن  مجموعــة  بتوافــق  اإللكترونيــة 
وناشــطي مواقع التواصل على النشــر حول 
قضيــة مــا، بهــدف إحــداث تغييــر أو التأثيــر 
في الرأي العام، واســتقطاب أكبر عدد ممكن 
املســتويني  علــى  واملؤيديــن  الجمهــور  مــن 

الداخلي والخارجي.
ومن أبرز الحمالت التي القت رواجا واسعا، 
كانت حملة التنديد واالحتجاج على جريمة 
الرضيــع  الفلســطيني  الطفــل  وقتــل  حــرق 
مســتوطنون  أضــرم  بعدمــا  دوابشــة،  علــي 
فــي  عائلتــه  منــزل  فــي  النــار  إســرائيليون 
وســما  فظهــر  نابلــس،  جنــوب  دومــا  قريــة 

.»#wasburnedalive«حرقوا_الرضيع« و#«
إلكترونيــة  حملــة  ناشــطون  أطلــق  وكذلــك 
»#بدنا_نشــوف_الضفة«،  وســمي  تحــت 
و»#بدنا_نشــوف_القدس« مــن أجــل املطالبة 
بإزالــة الحواجــز ورفــع القيــود املشــددة التــي 
يفرضهــا االحتــالل علــى تنقــل املواطنني بني 
الضفــة الغربيــة وغــزة مــن خــالل معبــر بيــت 
باللغــة  الوســم  انتشــر  كمــا  حانون/إيــرز. 

العبرية إلى جانب العربية.
محمــد  التواصــل،  مواقــع  علــى  الناشــط 
املدهــون، ربــط بــني الظــروف الحياتيــة التــي 
يعيشــها ســكان قطاع غزة وفلســطني بشــكل 
عام وبني زيادة وتيرة الحمالت اإللكترونية 
علــى منصــات التواصــل االجتماعي، مشــيرا 
إلــى أن مختلف الفئــات املجتمعية والعمرية 
تشارك وتبدي تعليقاتها على الحمالت التي 
تنشط بني الحني واآلخر. وأوضح املدهون لـ 
»العربــي الجديــد« أن األزمــات التي يعيشــها 
القطاع في مختلف الصعد سواء السياسية 
باإلضافــة  املجتمعيــة،  أو  االقتصاديــة  أو 
ســاهمت  الطارئــة  اليوميــة  األحــداث  إلــى 
الحمــالت  بــروز  فــي  وكبيــر  مباشــر  بشــكل 
اإللكترونية وارتفاع مســتوى التفاعل معها 
فلســطينيا وعربيــا وأجنبيــا أحيانــا. وأفــرز 
الحصــار اإلســرائيلي املفــروض علــى قطــاع 
غزة منذ قرابة العقد، مشاكل حياتية معقدة 
وإعاقــة  والبطالــة  الفقــر  معــدالت  كارتفــاع 
حركــة الســفر والتنقــل، فضــال عــن تداعيــات 
التــي  العســكرية  اإلســرائيلية  االعتــداءات 
دمــرت آالف الوحــدات الســكنية وخلفت آثارا 
كارثية في مرافق ومنشآت البنية التحتية.

الجهــات  أن  إلــى  الشــبابي  الناشــط  ولفــت 
املحليــة املســؤولة لــم يعــد بإمكانهــا تجاهــل 
الحمــالت اإللكترونيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 
آراء أو دعــوات للتغييــر، معتبــرا أن النشــاط 
املصاحــب ألي حملــة إلكترونيــة يعد بمثابة 
الشــارع  تهــم  علــى قضيــة  شــعبي  اســتفتاء 
والجمهور املحلي بشكل عام. وذكر املدهون 
اإلعالميــة  واملؤسســات  القنــوات  غالبيــة  أن 
يوميــة  ونوافــذ  برامــج  تخصــص  باتــت 
للحديــث عــن أصــداء الحمــالت اإللكترونيــة 
واهتمامات رواد وناشطي مواقع التواصل، 
علــى  القائمــني  التــزام  أهميــة  علــى  مشــددا 
وتقبــل  باملصداقيــة  اإللكترونيــة  الحمــالت 

اآلراء املؤيدة واملعارضة.
رضــوان  اإلعالمــي،  والناشــط  الكاتــب  أمــا 
التواصــل  مواقــع   

ّ
أن فيــرى  األخــرس 

منوعات

على الشبكة

االجتماعــي وفــرت مســاحة كافيــة للمدونــني 
وأصحــاب الــرأي ومختلــف شــرائح املجتمــع 
للتعبيــر عــن آرائهم من دون قيود خصوصا 
فــي القضايــا الوطنيــة الجامعــة، األمــر الــذي 
اإللكترونيــة  الحمــالت  نجــاح  فــي  ســاهم 
بشكل الفت للنظر. وقال األخرس لـ »العربي 
التــي  التحريريــة  »السياســات  إن  الجديــد« 

يلتــزم بهــا اإلعــالم التقليــدي أدت إلى عزوف 
النــاس عنــه فــي الفتــرة األخيــرة واتجاههــم 
اإلعــالم  وســائل  إلــى  أو  التفاعلــي  لإلعــالم 
أهميــة  أن  موضحــا  الجديــد«،  االجتماعــي 
الحمــالت اإللكترونيــة تنبــع مــن كــون شــبكة 

اإلنترنت باتت تصل إلى كل بيت تقريبا.
وبــنّي األخــرس أن الحمــالت اإللكترونيــة قــد 

حــدث  وجــود  نتيجــة  عفــوي  بشــكل  تظهــر 
واســعة  شــريحة  باهتمــام  يحظــى  ميدانــي 
من الجمهور ســواء القريب من دائرة الحدث 
تابعــة  الحملــة  تكــون  وقــد  عنــه،  البعيــد  أو 
للحــدث ذاتــه وجــرى التحضيــر لهــا مســبقا 
إلحيــاء الحــدث حتــى يعود لســلم األولويات 
واالهتمامــات. وشــدد األخــرس علــى أهميــة 
باملواقــف  اإللكترونيــة  الحمــالت  تلتــزم  أن 
املرنــة ذات الطابــع الجامــع الــذي يقــف خلفــه 
أو سياســيا،  أو اجتماعيــا  الجميــع وطنيــا 
وفــي الوقــت ذاتــه يجــب عليهــا أن تبتعــد عن 
مــن  التــي تحــد  الحزبيــة والضيقــة  املواقــف 

تأثير الحملة ويفشلها غالبا.
وتتــم مالحظــة نجــاح الحمــالت اإللكترونية 
مــن خــالل دراســة حجــم التفاعــل مــع الوســم 
املصاحب للحملة، ومدى تكرار تلك الوسوم 
ومعــدل وصولهــا للنــاس مــن خــالل مواقــع 
تتيــح هــذه الخصائــص، وكذلــك بنــاء علــى 
ومــدى  الحملــة  مــع  الشــارع  تفاعــل  مــدى 
التغيير التي أحدثته ســواء بشــكل ســلبي أو 
إيجابــي. ويــرى األخــرس أن حملــة التوعيــة 
زمانيــا  األقصــى  املســجد  تقســيم  بخطــر 
ومكانيــا بني املســلمني واليهــود التي جاءت 
و»#املســجد_ »#لن_يقســم«  وســم  تحــت 

الحمــالت  أنجــح  مــن  تعتبــر  األقصــى«، 
اإللكترونيــة التــي نظمــت خــالل ســنة مضــت 
الخاصــة بجريمــة  الحملــة  تقريبــا، بجانــب 

حرق الطفل دوابشة.
ناقشــت  التــي  الحمــالت  صعيــد  وعلــى 
مــع  ناشــطون  تفاعــل  اجتماعيــة،  قضايــا 
حملــة »#جرحى_غــزة« التــي ســعت إلــى لفت 
االعتــداءات  جرحــى  معانــاة  إلــى  االنتبــاه 
اليــوم  وفــي  ومناصرتهــم.  اإلســرائيلية 
العاملــي لإلعاقــة أطلــق مهتمــون حملــة تؤكد 
حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصة من خالل 

وسم »#مجتمع_يتسع_للجميع«.
وطوال أيام الهبة الشــعبية التي اندلعت في 
مدن وبلدات الضفة ومدينة القدس املحتلة، 
انطلقت عدة حمالت إلكترونية تفاعل معها 
آالف الناشــطني الفلســطينيني والعــرب مثــل 
و»#وينك_عنهــا«  »#أخت_املرجلــة«،  حملــة 

و»#االنتفاضة_الثالثة« وغيرها.
وأيضــا أطلــق ناشــطون حملــة أخــرى تحــت 
مــن  »#استعادة_جثامني_الشــهداء«  وســم 
شــهداء  جثامــني  باســتعادة  املطالبــة  أجــل 
االحتــالل  لــدى  املحتجــزة  االنتفاضــة 
اإلســرائيلي، وكذلــك حملــة »#احمي_ظهــرك« 
غــزة  فــي  األمنــي  املجــد  التــي أطلقهــا موقــع 
لشــباب  أمنيــة  نصائــح  خاللهــا  مــن  وقــدم 
االنتفاضة. في هذا الســياق، قال املتخصص 
فــي اإلعــالم الجديــد، خالــد صافــي إن حجــم 
اإلقبــال علــى الحمــالت اإللكترونيــة يتبايــن 
ويختلف وفقا لألهداف املعلنة وغير املعلنة 
التــي يســعى منظمــو الحملــة إلــى تحقيقهــا، 
مشــيرا إلــى أن أهميــة الحمــالت اإللكترونيــة 
الشــباب  همــم  تســتنهض  كونهــا  مــن  تأتــي 
وأضــاف  أوســع.  بشــكل  أفكارهــم  لعــرض 
صافــي لـــ »العربــي الجديــد« »فــور إطــالق أي 
حملة إلكترونية يتسابق املهتمون بالتعبير 
عــن أفكارهــم الداعمــة للحملــة أو املعارضــة 
لهــا وقــد يلتــزم البعــض باملواقــف املحايــدة، 
في حني يهتم املســؤولون بمتابعة مضمون 

الحملة لتحديد موقف مباشر منها«.
اإللكترونيــة  الحمــالت  أن  صافــي  وأوضــح 
التــي تســعى للنجــاح يجــب عليهــا أن تلتــزم 
بالحقائــق  املدعــم  اإليجابــي  بالخطــاب 
واألدلة الواضحة والعقالنية، بعيدا عن لغة 
التخوين والنقد الهادم أو التجريح املباشــر 

بالهيئات واألفراد.
وأكد صافي أنه بالكاد يمر حدث على أرض 
إلكترونيــة  أن تصاحبــه حملــة  الواقــع دون 
تتحــدث عنــه مــن زوايــا مختلفــة، الفتــا إلــى 
أن األحــداث املتغيــرة التي يعايشــها الشــعب 
الفلســطيني ســاهمت بشــكل كبير في زيادة 
تتنــاول  التــي  اإللكترونيــة  الحمــالت  أعــداد 

قضايا حياتية متعددة.

حملة فلسطينية 
تطالب باإلفراج عن القيق 

وإنقاذه مستمرة

يزداد استخدام الفلسطينيين لشبكات التواصل ضمن حمالت إلكترونية ووسوم مطلبية 
إلسماع صوتهم للعالم وشرح معاناتهم لتتحول منصات احتجاجية

فــي األيــام األخيــرة مــن 2015، شــهدت مواقــع التواصــل 
االجتماعي حملة إلكترونية تدعو حركة »حماس« إلى 
تســليم معبــر رفــح البــري الخاضــع لســيطرة الســلطات 
»#ســلموا_ وســم  تحــت  التغريــدات  وجــاءت  املصريــة، 
انتشــر وســم »#حمــاس28«  الفتــرة،  املعبــر«، وفــي ذات 
احتفــاال بذكــرى انطالقــة حركــة »حمــاس«. ومــع مطلــع 
العام الجديد 2016، انطلقت حمالت عديدة على مواقع 
»#احتجــاز_ وســم  فانتشــر  الفلســطينية،  التواصــل 
شــاليط« بعــد قــرار القائــد العــام لكتائب القســام، محمد 
مــن  عــدد  مســاهمة  تفاصيــل  بعــض  بنشــر  الضيــف، 
الشــهداء فــي عمليــة احتجــاز الجنــدي جلعــاد شــاليط، 
قبــل إطــالق ســراحه فــي صفقــة التبــادل التــي جــرت بــني 
أطلــق ناشــطون  عــام 2011. كمــا  »حمــاس« واالحتــالل 

إلــى  تدعــو  متعــددة  إلكترونيــة  حمــالت  فلســطينيون 
الــذي يخــوض  القيــق  نصــرة ودعــم الصحافــي محمــد 
إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام، احتجاجــا علــى اعتقالــه 
التغريــدات  غالبيــة  وجــاءت  االحتــالل،  لــدى  اإلداري 
تحت وســم »#انقذوا_القيق« و»حرا_أو_شهيدا«. وهذه 
الحملــة مســتمرة منــذ اعتقــال القيــق وبــدء إضرابــه عــن 
تغريــدات  نشــر  مــع  واســعا  تضامنــا  ولقيــت  الطعــام، 
باللغــة اإلنجليزيــة. وكذلــك انتشــر وســم آخــر للحديــث 
عــن لقــاءات املصالحــة التــي جــرت بــني حركتــي »فتــح« 
و»حماس« في العاصمة القطرية الدوحة. ومنذ يومني، 
تســبب قيــام جنــود االحتــالل بإطــالق النار على الشــابة 
الفلســطينية ياســمني الــزرو قــرب منزلهــا فــي الخليــل 

وتركها تنزف، في غضب واسع على الشبكات أيضًا.
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أثار الموقف الرسمي المصري، المعارض تغريد
للقرار السعودي التدخل في سورية بريًا 

لمحاربة داعش، الكثير من الجدل في 
الشارع السعودي وخاصة بين اإلعالميين 
، فانتشر وسم #مصر_تخذل_السعودية« 

الذي نشر عليه أكثر من 26 ألف تغريدة، 
حيث كتب اإلعالمي خالد العلكمي: »مصر 

تعارض التدخل العسكري في سورية، إال إذا 
كان من روسيا«.

 »GRAMMYs#« عالميًا، كُثر استخدام وسم
لمشاركة أخبار حفل توزيع جوائر 

الغرامي، الذي شهد وقفات عديدة 
مثيرة للجدل منها أداء المغنية البريطانية 

»آديل« الذي ُوصف بـ»المخيّب لآلمال«، 
باالضافة إلى كلمة الفنانة تيلور سويفت 

عقب تلّقيها الجوائز حيث عمدت إلى الرد 
على فنان الهيب هوب كاني ويست الذي 

هاجمها في تصريحاته الصحافية منذ 
عدة أيام.

في لبنان، دّشن ناشطون وسم »#بدنا_
نروق« لنشر التغريدات الداعية للهدوء 

والتوافق بعد موجات النقد الحاد 
والهجمات االفتراضية المتبادلة بين 

مناصري تيار المستقبل وحزب القوات 
اللبنانية، عقب الكلمة التي ألقاها رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري في الذكرى 
الـ11 الغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 

الحريري، ما عكس انقساما في صفوف 
مؤيدي 14 آذار.



مدينة  نسّميها  أن  ممكن  حسنًا،  بالدهشة. 
حت 

ّ
 تفت

ً
»الدهشة«، فقد تحسب نفسك طفال

من  ومسّمياتها  األشــيــاء  ليتعلم  هنا  عيناه 
جديد، ويمنح املعاني ملدينة، كاملرأة التي ال 

تبالي بترهات املاّرة لشّدة جمالها.
املــديــنــة الــقــديــمــة املــغــلــقــة بــوجــه الـــســـيـــارات، 
ــن الــــضــــوضــــاء عـــلـــى ضـــفـــة نــهــر  تـــســـتـــريـــح مــ
ثوبون، الذي يحملها في الليل حيث ترخي 
بظاللها عليه. يحمل النهر مراكب الصّيادين 
الليل، ال بل  اق في 

ّ
في النهار، ومراكب العش

يــحــمــل أمــنــيــاتــنــا الــتــي نــبــتــاعــهــا عــلــى شكل 
شمعة مضاءة في علبة ورقية، نضعها في 
ق األمنيات. تتكّدس 

ّ
النهر لتعوم صوب محق

جميع األمنيات في النهر، تلك العائدة لتجار 
القرون املاضية، وتلك األمنيات التي يطلقها 
الوافدون من كل حدٍب وصوب. لقد تمّرست 
املدينة بأمنياتنا منذ أن كانت ميناء تجاريًا 

زياد توبة

الــســاحــل  عــلــى  نقطعها  كــلــم   800
هوتشي،  مــن  انــطــالقــًا  الفيتنامي 
ــاه الـــوســـط.  ــجـ ــاتـ ــنـــوب بـ ــجـ إلـــــى الـ
رحلة ُمثقلة بحضور الطبيعة املبهر. نمشي 
ــات. عــلــى  ــاهــ ــجــ واملـــــــاء يــحــيــطــنــا مــــن كــــل االتــ
الخضراء.  بالهضاب  املــزّيــن  البحر  يميننا، 
والــــجــــبــــال   

ّ
األرز ســــهــــول  ــا،  ــ ــارنـ ــ ــــسـ يـ وعــــلــــى 

شجر  يبدو  االستوائية.  بغاباتها  املترامية 
جــوز الهند أنــيــس املــســافــات، ونــحــن نجتاز 
الــنــهــر تــلــو اآلخـــر لنصل إلـــى مــديــنــة هــويــان 
الــتــاريــخــيــة. مــديــنــة تــنــتــظــر زائـــريـــهـــا، وهــي 
ــتـــنـــوعـــة بــــن نــهــٍر  تـــتـــمـــدد بـــتـــضـــاريـــســـهـــا املـ
وبحر. تضاريس تختفي في الوسط لصالح 
ــون عــلــى  ــفــــالحــ ــتــــي يــــواظــــب الــ ــوب، الــ ــهــ ــســ الــ

تمشيطها كل صباح.
الــســالم”، واحد  لهويان أسماء عــّدة، »مدينة 
املحلين،  السكان  لــدى  بة  حبَّ

ُ
امل األســمــاء  مــن 

أو »فــــاي فـــو« فـــي الــلــغــة الــفــيــتــنــامــيــة. أطــلــق 
اآلثــار  مــن  العديد  فوا 

ّ
خل الــذيــن  اليابانيون، 

ــل آســـيـــا”،  ــم »قـــلـــب كـ فـــي املـــديـــنـــة، عــلــيــهــا اســ
ــك نــظــرًا ألهــمــيــة هـــذه املــديــنــة الــتــجــاريــة  وذلــ
املعتقدات  ذهــبــت  بــل  ال  الصيني.  البحر  فــي 
 الــتــنــن يــنــام تحت 

ّ
لـــدى الــيــابــانــيــن، إلـــى أن

أرض هـــويـــان. كــل هـــذه األســـمـــاء قليلة على 
مدينة مثلها. يمكن إضافة االسم الذي تراه 
 ،

ً
مــنــاســبــًا، كــمــديــنــة املــصــابــيــح املــلــّونــة مــثــال

ــنــــاس بـــغـــيـــاب الــشــمــس.  ـــبـــهـــر الــ
ُ
تـــلـــك الـــتـــي ت

أوتـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا املـــديـــنـــة الـــتـــرابـــيـــة الــتــي 
تصطبغ بــلــون األوكـــر. كــل األســمــاء مقبولة، 
العابرون  يملؤه  فراغًا  يبقى  اسمها  أن  بيد 

يستخدم السرسوع 
في صناعة السفن واآلالت 

الموسيقية واألثاث 
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القرنن الخامس عشر والتاسع  ناشطًا بن 
ــّدر الــبــضــائــع  ــ ــــذي صــ ــذا املـــيـــنـــاء، الــ ــ ــر. هـ عـــشـ
إلــــى مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـــالـــم، فـــكـــان الــخــزف 
إلــى سيناء في  الفيتنامي يصل من خاللها 

مصر خالل القرن الثامن عشر.
»لــلــمــديــنــة الــقــديــمــة رٌب يــحــمــيــهــا«. هـــذا ما 
يطالعك به الراسخون في علم التاريخ. بعد 
أن انــتــصــر اإلمـــبـــراطـــور جــيــا لــونــغ ورّســـخ 
حصرية  امــتــيــازات  الفرنسين  منح  حكمه، 
 لهم 

َ
فــي مــجــال الــتــجــارة، بــحــيــث اســتــحــِدث

مــيــنــاء خــاصــًا فــي مــديــنــة دانـــانـــغ املــجــاورة 
لــهــويــان. لــقــد تــم نــســيــان املــديــنــة ملئتي عــام 
 
ً
بفعل هذا التحّول. هذا النسيان، كان كفيال

الــفــريــدة من  عــمــارتــهــا  بحمايتها وحــمــايــة 
على  محافظة  املدينة  بقيت  ر.  التطوُّ براثن 
دها حتى تم تصنيفها من قبل منظمة  تفرُّ
ــإرث ثقافي  كــ الـــعـــام 1985،  فـــي  األونــيــســكــو 
ــذا الــتــصــنــيــف.  ــ ــنـــي يــخــضــع لـــقـــوانـــن هـ وطـ
املسالم  للنهر  ظهرها  تــديــر  مدينة  هــويــان 
ثمن  دفعوا  لزائرين  األصفر  وتدير وجهها 
ــــذي يـــعـــود ريـــعـــه، لــحــمــايــة هــذا  دخــولــهــم الـ

اإلرث وسكانه املحلين.
مـــا زالـــــت هـــويـــان تــحــتــفــظ بـــأثـــر كـــل مـــن مــّر 
عــلــيــهــا، ال ســّيــمــا الــصــيــنــيــون والــيــابــانــيــون 
واألوروبيون أيضًا. تحمل هوية فريدة تمتاز 
وتنعكس  الفيتنامية،  املـــدن  ســائــر  عــن  بــهــا 
تلك الهوية على مطبخها وحرفها وفنونها. 
لــكــل مــتــجــر ومـــنـــزل شـــجـــرة بــوغــنــفــيــلــيــة أو 
مظهرًا  وتمنحه  البناء  تتسلق  “املجنونة«، 
ــام الـــضـــيـــوف املـــبـــهـــوريـــن الــــذيــــن ال  ــ ــًا أمــ ــقـ الئـ
تون أي فرصة اللتقاط الصور في أرجاء  يفوِّ
مــديــنــة، تــخــالــهــا اســتــديــو مــجــّهــزًا لتصوير 
أفــــالم رومــنــســيــة. أو فـــي أقـــل تــقــديــر، مدينة 

تتبّرج مرتن في اليوم، مّرة عندما تقف على 
مرآة النهر وتضع أصفر الشفاه، ومّرة ثانية، 
 على مرآة املطر املستريح 

ً
عندما تتكّحل ليال

ــًا خــافــتــة تليق  ــوانـ فـــي شـــوارعـــهـــا، فــتــضــع ألـ
بالحاضرين. 

فــي إحـــدى ليالي هــويــان، كــان املــطــر يباغت 
ــاول عــبــثــًا أن يــحــّد من  رغـــبـــات الـــنـــاس ويـــحـ
املوسيقى  وقـــع  عــلــى  الــتــي تنتظم  حــركــتــهــم 
الــتــي اخــتــارتــهــا املــديــنــة لــذلــك املـــســـاء. فكما 
املــوســيــقــى مــجــانــيــة لــلــعــمــوم فـــي الـــشـــوارع، 
كــذلــك خــدمــات اإلنــتــرنــت الــتــي تتيح للناس 
فرصة االستفادة منها في الشارع. كل شيء 
هــنــا لــلــعــمــوم، ال ســيــمــا الــبــهــجــة املــتــحــّصــلــة 
ــيـــويـــن، وعــيــونــهــم نصف  ــوه اآلسـ ــ عــلــى وجـ
رهما 

ّ
تسط مرتفعتن  وجنتن  فــوق  املغلقة 

ابــتــســامــة. إنــهــا مدينة الــدمــاثــة الــتــي تدفعك 
عند مغادرتها لذرف دمعتن أو أكثر. يعاند 
املطر ويستمر في الهطول، حتى إن حبيباته 
ــمـــة، ويـــحـــّرك  تــنــســاب بـــن مــشــاعــرنــا املـــزدحـ
الــضــوء  الــبــامــبــو ليتمايل ويــحــجــب  ســيــقــان 
بــحــركــة مــتــقــطــعــة، بــحــركــة ال تــعــرفــهــا ســوى 

الغانيات.
بــدا لنا مكان أزرق وســط املــطــر، يخالف في 
استراحة  إنــه  الصفراء.  املدينة  معالم  شكله 
الشاي«. لقد علقنا  إنه »بيت  غير اعتيادية، 
ــر الـــتـــرابـــي  ــفــ ــا يـــبـــدو هـــنـــا بــــن األصــ عـــلـــى مــ
لجدران املدينة، وبن زرقة سماوية لجدران 
في  والــســمــاء،  األرض  بــن  علقنا  لقد  البيت. 
مــكــان يــديــره الــصــمــت. نــعــم يــديــره الــصــمــت. 
تدعونا  متنقلة  وسامة  وكأنها  فتاة  تخرج 
باإلشارة للدخول ونحن نبحث عن أي كلمة، 
نبحث عن أي ثرثرة أو إيقاع، فلم نجد سوى 
فضاء  ر 

ّ
لتوف الخشبية  أعمدته  ترتفع  بيت، 

شــاهــقــًا. يــبــدو لــنــا أنـــه معبد لــشــدة الصمت 
ــة بـــخـــور الـــصـــنـــدل وســـمـــاحـــة وجـــوه  ورائــــحــ
بجانب  الفتة  ترتفع  فيه.  العامالت  الفتيات 
عليها:  مكتوب  للدخول،  دعتنا  التي  الفتاة، 
ــد يــتــكــلــم هــنــا،  »اســتــمــتــع بــالــصــمــت«. ال أحــ
فــجــمــيــع الــعــامــالت مـــن الــصــم والــبــكــم. نحن 
الــوحــيــدان نهمس لبعضنا كالمًا  الــثــرثــاران 
للنادلة: شاي بالياسمن،  له. نكتب  لــزوم  ال 
املجففة.  الهند  رقــاقــات جــوز  اللوتس،  شــاي 

هذا السطر الوحيد الالزم من الكالم. 
ــد مـــؤلـــف من  ــ ــقـــاع واحـ ــكـــان عــلــى إيـ يــعــمــل املـ
ضوضاء الهمس، وصوت نقرات النعال على 
اآلوانــي  احتكاك  الخشبية، وصــوت  أرضيته 
الــخــزفــيــة. يــنــدر الـــكـــالم هــنــا، وبــــن إشــــارات 
ــتـــواصـــل.  الـــفـــتـــيـــات وابـــتـــســـامـــاتـــهـــن نــفــقــد الـ
األلــــوان والـــروائـــح الــطــّيــبــة لــغــة متكاملة في 
مــكــان تــنــضــب فــيــه املــــجــــازات واالســـتـــعـــارات 
ــل قــــواعــــد الــــصــــرف والـــنـــحـــو  ــ والــــتــــوريــــة وكــ

وتندثر النقاط والفواصل.

كرتونسفر

اكتشافحرفة

هناء مرتضى

توليد  على  الفرنسية  »بــيــلــي«  شــركــة  تعمل 
أنواع جديدة من البكتيريا، يمكنها أن تنتج 
واألحــبــار بشكل طبيعي وعضوي  األصباغ 
إلــى استخدام  الحاجة  أن  مــا يعني  مــحــض، 
إلنــتــاج  والــنــفــط  الــســامــة،  الكيميائية  املــــواد 
األصباغ قد تختفي تدريجيًا في حال رواج 

التجربة.
إذن، قد تحل امليكروبات التي تصنع الصبغة 
والحبر محل األصباغ االصطناعّية الضاّرة 
عة من البتروكيماويات. وتقدم الشركة 

ّ
املصن

جذريًا،  مختلفة  مقاربة  الجديدة  الفرنسية 
وهي: توليد البكتيريا في املختبرات، إلنتاج 
األصباغ مع استخدام السكريات فقط، كمواد 

خام من دون إضافة مواد أخرى.
ــنــــوات، تـــوصـــل أحــــد مــؤســســي  قــبــل ثــــالث ســ
الشركة، توماس الندران، إلى هذه الفكرة في 
بــاريــس. في  البيولوجية في  املختبرات  أحــد 

ستخَدم مخلفات تقطيعه، في 
ُ
الطبية، كما ت

صنع فحٍم جّيد.
وأخـــشـــاب الـــســـرســـوع، ذات مــتــانــة وصــالبــة 
ــة تــجــعــلــهــا ســهــلــة الــتــشــكــيــل  ــيـــونـ عـــالـــيـــة ولـ
والــنــحــت. ونــظــرًا لــخــواصــه تــلــك، فــإنــه يدخل 
في صناعة السفن، وهو السر وراء ندرته في 
األســــواق، والــســبــب األول فــي ارتــفــاع أسعار 
 األشجار 

َّ
األثاث املنزلي املصنوع منه. كما أن

تحتاج إلى حوالي أربع سنوات حتى تجف 
وتكون صالحة لالستخدام، لذا فإنها تحتاج 
إلى أماكن واسعة للتخزين في مناطق حارة 
الـــورش اليدوية املتكاثرة فــي قرية  وجــافــة.  
حــجــازة، الــتــابــعــة ملــركــز قـــوص، تغلبت على 
أزمــــة الــخــشــب بــزراعــتــه وجــلــبــه مـــن مناطق 
قريبة مثل كوم أمبو وأسوان. وهي قرية ذات 
كثافة سكانية تبلغ حوالى 160 ألف نسمة، 
معظمهم يعمل في مجال النجارة والتجارة 
عاملية  سمعة  ذا  أصــبــح  منهم  وكثير  فيها. 
في فن النحت على أخشاب السرسوع؛ حيث 
يــتــم تــســويــق أغــلــب املــنــتــجــات للسائحن أو 

القاهرة ـ محمد كريم

كــــان ألشـــجـــار الـــســـرســـوع نــصــيــٌب كــبــيــر في 
ــدامـــى فــي  ــقـ أعــــمــــال الـــحـــرفـــيـــن والـــفـــنـــانـــن الـ
وقاموا  الفراعنة  عرفه  كما  األقــصــى.  الشرق 
بـــزراعـــتـــه فـــي جـــنـــوب مـــصـــر، وصـــنـــعـــوا منه 
التماثيل.  وبعض  وأوانــيــهــم  املنزلي  أثاثهم 
تــزال تحتفظ قرية حجازة، في محافظة  وال 
قنا، بشهرة عاملية في فنون النجارة عمومًا، 

والنحت على خشب السرسوع خاصة.
شجرة  الساسو،  أو  الساسم  أو  والسرسوع 
ــــى ثـــمـــانـــن قـــدًمـــا،  بـــقـــولـــّيـــة تـــصـــل أحـــيـــانـــًا إلـ
ــــي إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب فــي  ــلـ ــ ومـــوطـــنـــهـــا األصـ
ــتـــان، كـــمـــا يــكــثــر فــــي الـــهـــنـــد وجـــنـــوب  بـــاكـــسـ
إيـــــــران، وال يـــــزرع فـــي مــصــر إال فـــي جــنــوب 
والزيوت  واللحاء  األوراق  وتدخل  الصعيد. 
التركيبات  مــن  العديد  فــي  منه،  املستخرجة 

تلك األثناء، أراد النــدران وزمــالؤه ابتكار قلم 
يكتب بواسطة البكتيريا املوجودة فيه، »كلما 
الحبر  على  كلما حصلت  السكر،  له  وضعت 
الوصول  من  الفريق  تمكن  بالفعل،  لتكتب«. 
الـــتـــي تنتج  ــن الــبــكــتــيــريــا  إلــــى أول ســـاللـــة مـ
صبغة زرقاء في أميركا الجنوبية. وسرعان 
ما استخدموا هذا الصباغ البكتيري للكتابة. 
عــن تطور االكــتــشــاف، يوضح النـــدران: »عبر 
املـــيـــكـــروبـــات، كتغذيتها  مـــن  بــبــيــئــة  الــتــحــكــم 
ــأنــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الـــســـكـــريـــات، وتــحــديــد  بــ
ــــالزم، تمكنا من  ــات الـــحـــرارة والـــوقـــت الـ درجــ
السيطرة على إنتاج الحبر األزرق بشكل تام، 
كما توصلنا إلى توليد أنواع بكتيريا أخرى 
قـــادرة على إنــتــاج أربــعــة ألـــوان إضافية هي: 

األحمر واألصفر والبرتقالي والبنفسجي«.
يـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مــــن األصــــبــــاغ واألحــــبــــار، 
هــي عــبــارة عــن مــزيــج مــن الــبــتــروكــيــمــاويــات 
واألصــــــبــــــاغ الـــعـــضـــويـــة الــــحــــيــــويــــة. ومــنــهــا 
ــبـــات املــــعــــادن الــثــقــيــلــة مــثــل  ــركـ ــا يــشــمــل مـ مــ
الــكــادمــيــوم أو الـــرصـــاص. عــلــى سبيل املــثــل، 
يحصل قلم الحبر األسود على لونه من خالل 
الكربون األسود، الذي يستخرج نتيجة حرق 
إلى  بالبيئة  يضرُّ  مما  البترولية،  املنتجات 

حد كبير.
أمــــام التشجيع الــكــبــيــر الــــذي تــلــقــاه الــشــركــة 
د  الفرنسية، ال سيما من منظمات بيئية، يؤكِّ
النــــــدران »بـــدأنـــا بــالــفــعــل نــتــصــور مستقبل 
صناعة األحبار واألصباغ، من دون االعتماد 

على النفط، بل على البكتيريا فقط«.

عبر تصديرها للخارج. وقــد درجــت الــورش 
على  التراثية،  بالفنون  املعنية  والجمعيات 
إقامة املعارض الخارجية للترويج ملنتجات 

حجازة.
املهنة املتوارثة منذ آالف السنن في حجازة 
ت تقليدية، وتتأرجح بن حــاالت تدهور 

ّ
ظل

وصـــحـــوات مــفــاجــئــة، حــتــى قــّيــض لــهــا سنة 
فــرنــســي أحــــب مـــصـــر، هو  1979 مــســتــشــرق 
الفنان التشكيلي فرانسوا جيو، بالتعاون مع 
مواطنه الــراهــب بيترو أيــون الــذي عــاش في 
حجازة 27 سنة ودفن فيها. فقد قررا افتتاح 
ورشة لصناعة األثاث، وتدريب العمالة على 
ــيـــدوي، وأعــمــال  طـــرق مــبــتــكــرة فــي الــنــحــت الـ

النجارة الفنية.
الرجلن  عبر  الحرفيون  الــبــدايــة، حصل  فــي 
ــور ملــــجــــمــــوعــــات أثـــــريـــــة ملــنــتــجــات  ــ ــ عــــلــــى صـ
خشبية من العصور املختلفة، مثلت العمود 
الــفــقــري إلنــتــاج الـــورشـــة، الــتــي صـــارت فيما 
بــعــد عــشــرات الــــورش. معظم املــنــتــجــات تعد 
صورة مطابقة لألعمال املتحفية القديمة في 
واإلسالمية،  والقبطية  الفرعونية  العصور 
إضافة إلى األشكال املبتكرة. وهي تستمد من 
مجاالت  كافة  في  تستخدم  أشكااًل  الطبيعة 
الحياة، مثل كراسي األساس، أو تحف الزينة 
والــلــوحــات املــجــســمــة، أو أدوات مــنــزلــيــة في 
املطبخ كــاألوانــي واملــالعــق والــقــدور، وتمتاز 
بــعــض اآلالت املــوســيــقــيــة بــأنــهــا تــصــنــع من 
خــشــب الــســرســوع مــثــل »الـــعـــود« و»الــكــمــان« 

والجيتار«.

بكتيريا إلنتاج األصبغة بدًال من البتروكيماوياتالنحت على السرسوع
النحت على السرسوع هو 

مهنة قديمة متوارثة 
منذ آالف السنين في قرية 

حجازة، إال أنها تعاني 
اآلن من نقص في 

األخشاب وزيادة طلب 
على التصدير

أخرج جونز أكثر 
من ثالثمئة فيلم 

كرتوني، وابتكر عشرات 
الشخصيات، التي اعتبرت 

أيقونات في عالم 
الكرتون وما تزال حتى 

يومنا هذا

تعمل شركة »بيلي« 
الفرنسية على توليد 

أنواع جديدة من البكتيريا، 
يمكنها أن تنتج األصباغ 
واألحبار بشكل طبيعي 

وعضوي محض

باريس ـ كنده يوسف

ــلـــى قــدمــيــه  ــقـــف عـ رؤيـــــــة حــــصــــان كــــرتــــونــــي يـ
ويحمل مسدسًا، دفعت جمهور استديوهات 
»ورنر بروز« للضحك، مع أن الغاية من عرض 
الــرســم املــتــحــرك لــم تــكــن إضــحــاكــهــم. فــي ذلــك 
اليوم، أدرك األخــوان ورنــر، أنه باستطاعتهم 
والــت  عــن  ُمختلف  بأسلوب  الجمهور،  جــذب 
الــكــارتــون  بــــدوره مــخــرج ذاك  ديـــزنـــي. وأدرك 
تشاك جونز، أنه وفريقه في طريقهم لتأسيس 
مدرسة كارتون جديدة، تعتمد النكتة، ضمن 

مشهد بصري قابل للتصديق.
أكثر من ثالثمئة فيلم كرتوني،  أخــرج جونز 
وابــتــكــر عــشــرات الــشــخــصــيــات، الــتــي اعتبرت 
أعماله  تــزال.  ومــا  الكرتون  عالم  أيقونات في 
القــت شهرة منذ صــدورهــا في الخمسينيات 
حــتــى يــومــنــا هـــذا. نــقــاط أربـــع مــيــزت لــوحــات 
باستنساخ  تكمن  أولــهــا،  الــكــرتــونــيــة،  جــونــز 
أســـالـــيـــب ســيــنــمــائــيــة، ملـــخـــرجـــن كــومــيــديــن 
أتـــقـــنـــوا فـــن صــنــاعــة الــنــكــتــة، كــبــوســتــر كينت 
وتشارلي تشابلن، فتأثره بأسلوب كينت كان 
واضــحــًا، مــن خــالل حــركــات وزوايـــا الكاميرا، 
باإلضافة لطريقة التمهيد للنكتة وتحقيقها 

فيظهر  تشابلن،  أسلوب  وأمــا  املشهد.  ضمن 
الـــكـــرتـــونـــيـــة،  الـــشـــخـــصـــيـــات  أداء  خــــــالل  ــــن  مـ
قطة 

ً
الن أفــعــالــهــا.   ومــالمــح وجــوهــهــا وردود 

الــثــانــيــة، هــي التفكير خـــارج حـــدود الــرســمــة، 
من خالل خلق شخصية واضحة املعالم لهذه 
الــرســومــات، فــبــاغــز بــانــي عــلــى سبيل املــثــال، 
وهـــو مــن أشــهــر األيــقــونــات الــكــرتــونــيــة حــول 
ِكَرت شخصيته من عدة شخصيات 

ُ
العالم، ابت

واقعية وسينمائية، انصهرت كاملة في أرنب، 
ــه،  ــاجـ ــم إزعـ يــتــصــرف عــلــى أنــــه مــجــنــون إن تـ
دافــعــه الــوحــيــد لــلــحــرب، هــو مــبــادرة مــن آخــر 
التعدي عليه. نباهة وبديهة باغز بني  يريد 
البطة العصبية  قابلتها حماقة دافي ذا داك، 
التي تعاكسها الظروف دائمًا، والتي يسعى ال 
وعيها تقمص شخصية األرنــب، إال أن البطة 
غالبًا ما تبوء بالفشل.  حكايات جونز بسيطة، 
ونتيجة الحكاية معروفة مسبقًا، لكن أسلوبه 
ــــرح حـــكـــايـــاتـــه وتـــحـــريـــك شــخــصــيــاتــه  فــــي طــ
عنصر  الثالثة،  للنقطة  يمهد  املشهد،  ضمن 
تــدعــم حركة  كلغة  توظيفه  وأســلــوب  الــزمــن، 
الشخصية، لتوصل معنى، إما مضحك لذاته، 
أو يــمــهــد ملــشــهــد مــضــحــك ســيــأتــي. مــن أشهر 
الــزمــن، كداعم  األمــثــلــة على اســتــخــدام عنصر 

ألداء الشخصية، هو مشهد السقوط، خطة » 
كايوتي الذئب« الفاشلة، دفعته لتجاوز سفح 
الجبل، يتوقف الزمن، ينظر للكاميرا بمالمح 
خــــوف ًمــضــحــكــة، ويــلــتــمــس الـــهـــواء بــقــدمــيــه، 
يدرك أنه موشك على السقوط، تختفي قدماه 
فــجــذعــه، يــطــول ذقــنــه بــبــطء، وبــعــدهــا يسقط 
، يــتــوقــف الــزمــن حينما ال يبقى 

ً
رأســـه كــامــال

الــكــادر ســوى يــد تــلــوح للجمهور قبل  ضمن 
الــســقــوط الــُكــلــي، الــزمــن الــكــارتــونــي بالنسبة 
لجونز هو ما نتوق إليه في حياتنا الواقعية، 
ولو كنا في موقف مشابه لسقوط »كايوتي«، 

لكنا لوحنا موّدعن قبل سقوطنا. 
النقطة الرابعة، التي ميزت أعمال جونز، هي 
وحدها  فالخلفيات  واملــوســيــقــى،  الخلفيات 
عبارة عن ألوان وخطوط ولوحات تجريدية، 
مــــا إن تــــدخــــل الــشــخــصــيــة ضـــمـــنـــهـــا، حــتــى 
تساعد  املعالم،  واضــح  مكان  تتحول ملالمح 
تفاصيله وألوانه على إبراز الحالة النفسية 
لــلــكــارتــون، يحصل هــذا جنبا إلــى جنب مع 
املوسيقى، التي اعتاد جونز أن تكون عبارة 
ــيـــرة، شــكــلــت  ــهـ عــــن مــقــطــوعــة كــالســيــكــيــة شـ
بعضها » ثيمات » للوحات كرتونية، كحالق 

إشبيليه وزواج فيغارو.

قلب كّل آسيا

)Getty( عينات بكتيرية في مختبر طبي

هويان مدينة فيتناميَّة، كان ميناؤها يشكل نشاطًا تجاريًا بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر، وكان الخشب الفيتنامي يصل من خاللها إلى ميناء السويس في مصر

تشاك جونز

اصطباحة

بالل فضل

¶ »نعيش اليوم إحدى لحظات التاريخ الكريهة بما يكفي لحفز إرادة عنيفة 
للخروج منها لدى الجميع، إال أننا نعتبر أن األهم ليس الخروج منها، بل 
عدم الخروج منها القهقرى، وإنه للخروج منها بشكل الئق باإلنسان، ربما 
كانت ثقافة عامة جيدة، أقل جوهرية من نوع من حس اليأس. رغم الظواهر 
نــزال نعتقد أن ثمة  اليوم في كل مكان تقريبا، ال  التي تسيطر  املشؤومة 
مكانا مرموقا، في عداد قوى التحريض والدفع التي تسير بالبشرية نحو 
للفنان  حلمه،  للفنان  وشهوته،  للفنان  املستقبل،  نحو  أي  البحر،  عــرض 
ويأسه. ذلك أن اليأس ليس على اإلطالق بيئة راكدة تتخبط فيها إلى األبد 
اق كالسيل، اليأس يقتحم 

ّ
خياالت الضعفاء، اليأس ال ينتظر أبدا، اليأس دف

األبواب، اليأس يجعل املدن تتقّصف، اليأس هو العاصفة التي سوف تنضج 
في ظلها عوالم الخالص غير املسموع بها«.

الكاتب املصري جورج حنن من تقديمه ملعرض الفنان التشكيلي 
كامل التلمساني مارس 1941 

¶ »إن أول ساعة ميقاتية يعرفها املرء هي أول رجل شرطة يتعامل معه، 
فهي تجلب معها كافة تلك القيود التي تحد من حريتنا الشخصية، إن ثمة 
أية قوة تقمع استقالليتهم،  النضال ضد  إلى  البشر  غريزة طبيعية تدفع 
إننا نستطيع أن نحب أي شيء بشرا وحيوانات وزهورا أو أحجارا، لكن ال 

أحد يحب رجل الشرطة«.
من كتاب )حيونة اإلنسان( ملمدوح عدوان 

¶ »ما أكثف الظلمة حولنا، تكاثفي حتى ينسانا العالم، وليختِف كل شيء 
عن العني الضجرة. آن للقلب وحده أن يرى، أن يرى النشوة كنجم متوهج، 
الفجر، فلعل نفسك أعرضت عن كل  تــدبُّ في األعــمــاق كضياء  وهــا هي 
ا لنشوة الخلق األولــى، الالئذة بسر 

ً
شيء، ظمأ للحب، ُحًبا في الحب، توق

الــتــي خــرجــت مــن صـــراع مليون مليون سنة بنبتة باهرة  الــحــيــاة،  أســـرار 
مذهلة«. 

نجيب محفوظ من رواية )الشحاذ( 

اإلنسانية سلسلة غير  تاريخ  أن  ون عندما يؤكدون 
ّ
»املتشككون محق  ¶

متناهية من الفرص الضائعة، ولحسن الطالع، وبفضل سخاء الخيال الذي 
ال ينضب، سنسدُّ الخلل، مالئني الثغرات بأفضل ما يمكننا، فاتحني معابر 
في الحارات املسدودة والتي ستظل مسدودة، مخترعني مفاتيح لفتح أبواب 

صارت بال أقفال أو لم تكن بأقفال ذات يوم«.
جوزيه ساراماغو من رواية )مسيرة الفيل( ترجمة أحمد عبد 
اللطيف 

¶ »فــي درس التاريخ األخير من السنة، أولــد جو هانت الــذي كــان قد قاد 
والفكتوريني  والستيوارتيني  الــتــيــودوريــني  حقب  عبر  الكسالى  تــالمــيــذه 
واإلدوارديني، وصعود اإلمبراطورية وسقوطها الالحق، دعانا إلى أن ننظر 

إلى كل تلك العصور ونحاول أن نستخلص نتائجنا: 
»ربما نستطيع أن نبدأ بالسؤال الذي قد يبدو بسيطا، ما هو التاريخ، ألديك 

أفكار يا وبستر؟« 
»إن التاريخ أكاذيب املنتصرين«، أجبُت بشيء من السرعة. 

»نعم كنت أخشى أنك ستقول ذلــك، جيد، ما دمت تتذكر أنه أيضا أوهام 
املنهزمني، سيمبسون؟«

كان كولن أكثر استعدادا مني: »التاريخ شطيرة بصل نيء يا سيدي«
»ما السبب؟«

»إنــه فقط يعيد نفسه، إنــه يتجشأ، لقد رأيــنــاه مــرارا وتــكــرارا هــذه السنة، 
نفس القصة القديمة، نفس التأرجح القديم بني االستبداد والتمرد، الحرب 

والسالم، االزدهار والفاقة«. 
»إن هذا كثير لتحتويه شطارة، أال تعتقد ذلك؟«

وضحكنا أكثر بكثير من املطلوب بهستيرية ذلك العام. 
»فن؟«

عيوب  فيها  تلتقي  التي  النقطة  عند  يحدث  الــذي  اليقني  ذلــك  هو  »التاريخ 
الذاكرة مع عدم كفاية التوثيق«. 

من رواية )اإلحساس بالنهاية( للروائي البريطاني جوليان بارنز ـ 
ترجمة خالد شقير

إنهم يكتبونني

belalfadl@hotmail.com
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ـــُه علي. هــكــذا، وبــهــذه البساطة، 
ْ
إلــى مــا روت

طرب املزيد من 
ُ
ي الشهادات التي ت

ّ
يقع تبن

قته 
ّ
حق صــاروخــي  صــعــود  السطحية.  تلك 

ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــى الـ ــ ــذف بـــهـــا إلـ ــ املــــــــرأة، قـ
األمــيــركــيــة. وهــنــاك، جــرى النفخ مــن جديد 
للمبتدئني،  ى 

ّ
التي تبنّي، حت في مقوالتها، 

ـــح؛ مــــا أودى 
ّ
ــط ــا االســـتـــهـــاكـــي املـــسـ ــُدهـ ــعـ ُبـ

ــر ظاهرتها 
ّ

وتــبــخ االنــكــفــاء  إلــى  بالناشطة 
بعد فترة وجيزة.

الـــظـــاهـــرة لــيــســت جـــديـــدة، هـــي قــديــمــة قــدم 
ــة بـــــني شــــــرق وغــــــــرب فــي  ــعــــاقــ ــبــــاس الــ ــتــ الــ
مـــحـــاولـــة الــــحــــوار بـــني بــشــر مـــتـــســـاويـــن، ال 
حوار األسياد والتابعني في مركزية معقدة 
لـــ »أوربـــة« الــوجــود، عبر تــمــاٍه يسلخ حتى 
جاكسون  مايكل  طريقة  على  البشرة،  لــون 
عندنا؛  أسواقها  تجد  وإعانات مصبغات 
وعــدســات  بيضاء  ببشرة  مثلهم،  لنصبح 

الصقة بألوان باهتة.
 تائهًا في 

ً
أي تشويه هــذا الـــذي يــجــّر جــيــا

مــركــزيــة أوروبــــيــــة تــدعــو إلــــى الــتــشــّبــه بما 
التي تنسى أصــل حكاية  فيها، وهــي  يقال 
هـــؤالء مــع الــظــلــم، لتفرش الــســجــاد األحمر 
لــديــكــتــاتــوريــات بــلــدانــهــم فـــي نــفــس الــغــرب 

الذي يذّم أصولهم ويدعوهم لفعل ذلك.
إنــهــا حــكــايــة أخــــرى مـــن حــكــايــات الــفــصــام 
املمنوع تصويُره أو تجسيده، لكي ال تفوح 
ــســّمــى »ثــقــافــة« تنتمي 

ُ
ــرة ت

ّ
منه رائــحــة مــنــف

إلى العوملة تارة، واملدنية وما فوق القومية، 
أو أممية تــارات أخــرى. وهي عند املنعطف 
األول ملــحــّك صــّحــتــهــا، تــفــوح مــنــهــا رائــحــة 

إلى  الطائفية..  القبلية واملذهبية  العصبية 
ــر الــتــوصــيــفــات املــمــكــنــة الــتــي نتحاشى  آخـ
قاس 

ُ
قولها في زمن اللهاث وراء جائزة ما، ت

بحجم الشتيمة لنفسك وألصولك. 
في كل مرة ترقب املشهد، ستكتشف الشيء 
فًا« 

ّ
نفسه: شاعر يرى في وطنه »طينًا وتخل

فتحتفي بــه الــحــافــات الــعــامــة وتــجــبــر كل 
راكب أن يقرأ نصوصه، ثم يخرج ناقٌد، من 
اسمًا  الغرب  »فــي  أن  لُيخبر  الشاعر،  جلدة 
المعًا وظاهرة شعرية ناجحة تحتفي بها 
حتى الحافات العامة..«. لكنه، ذلك الناقد، 
ال ُيـــخـــبـــر الــــقــــوم عــــن ســـيـــل الـــشـــتـــائـــم الــتــي 

أطلقها الشاعر بحق وطنه وما فيه.
حــتــى لــو تــركــت األدب وكـــل الــفــنــون جانبًا، 
ستجد في الغربة مفرقعات كامية كثيرة، 
 نظامي في دمشق، 

ٌ
ف

ّ
كما فعلها ذات يوم مثق

حني أراد أن يفهمنا كم يعشق فلسطني لكن 
تكون  قد  مفرقعات  الفلسطينيني.  دون  من 
ــاد حــمــلــة، كــادت  ــام قـ ديــنــيــة أيــضــًا، مــثــل إمــ
تعيدنا إلــى »زمـــن الــفــرنــجــة«، حــني أراد أن 
يخبر عن ضرورة مقاطعة »زبدة لورباك«، 
بــل ومــا هــو أكثر مــن ذلــك، ظــل الــشــاب، وقد 
كان إمامًا مفتونًا بكل الرقاب املشرئبة إليه 
دخل املطحنة الفكرية 

ُ
في الدنمارك، إلى أن أ

وبرملاني  سياسي  بمعية  ضــًا،  مــروَّ فــخــرج 
من أصل عربي يطلب على الهواء مباشرة 
»وأنــــــا أريـــــد هــامــبــرغــر مـــع الـــبـــيـــكـــون« )أو 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يوميات  فــي  الفتة  احتفاء  ظــاهــرة 
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــر الـــــعـــــربـــــي فـــــ ــ ــــجـ ــهـ ــ املـ
ــمــا نــطــق مــواطــن من 

ّ
األوروبـــيـــة كــل

أصول شرقية بما تطرب له أذن الباحث عن 
صورة نمطية عن »اآلخر املسحوق بثقافته 

وتربيته وحضارته«. 
شاءت األقدار، ذات يوم، أن ذهَبت الناشطة 
ــان هــيــرســي علي  الــنــســويــة الــصــومــالــيــة إيــ
»خبيرة«  إلــى  هناك  فتحّولت  هولندا،  إلــى 
عن »ذلــك الشرق الــســّري«، املغتِصب إلرادة 
التي سيجد  اللوحة  عن  حّدثهم 

ُ
ت اإلنسان. 

ــنـــدي ثـــيـــو فـــــان كـــوخ  ــولـ ــهـ ــرج الـ ــخــ فــيــهــا املــ
بالتالي فيلمًا استنادًا  فاتنته، وينجز هو 

تونس ـ شوقي بن حسن

مـــا الـــــذي طــــرأ عــلــى الــشــخــصــيــة الــتــونــســيــة 
بــفــعــل املــتــغــّيــرات الــتــي شــهــدتــهــا فــي الــفــتــرة 
األخيرة؟ سؤال يمكن أن تجيب عليه دراسات 
ترسمه  أن  يمكن  كما  نفسية،  أو  اجتماعية 
األعــمــال الــفــنــيــة، وهـــو مــا حــاولــتــه مسرحية 
ــأداء حــســان  ــ ــزارة، بـ ــ »بــيــك نــعــيــش« لــنــوفــل عــ
ــتــــي عـــرضـــت نـــهـــايـــة األســـبـــوع  الـــغـــربـــي، والــ

املاضي في قاعة »تياترو« في تونس. 
يـــقـــّدم الــغــربــي الـــعـــرض بــاســمــه الــشــخــصــي، 
ــونـــســـي عـــاش  ــان ســـيـــنـــمـــائـــي تـ ــنــ حـــــّســـــان؛ فــ
إلى باده  العودة  املهجر ويقّرر  سنوات في 
لــوضــع »بــرنــامــج لــعــالــم يحلم بـــه«. غــيــر أنــه 
أمـــام لجنة مكلفة  لــدى وصــولــه، يجد نفسه 
بــإدخــالــه فــي »اخــتــبــار انـــدمـــاج« مــع العقلية 
الــتــونــســيــة الــجــديــدة. إنــهــا تــجــربــة ستحدث 

تصادمًا بــني الــتــصــّورات والــواقــع، كما أنها 
النمطية،  الــشــخــصــيــات  خـــال  مــن  ستكشف 
الــتــي تــتــكــّون مــنــهــا الــلــجــنــة، مـــن يــقــف وراء 

ف في الباد. 
ّ
ديمومة منظومة التخل

مــن أجـــل تــعــويــده عــلــى املــتــغــّيــرات الــجــديــدة، 
يوضع حّسان في كبسولة تحّوله في تجربة 
أولى إلى هاتف جّوال، وفي ثانية إلى كاميرا 
ــوارع تــونــس.  ــ مــراقــبــة، ثـــم إلـــى مــعــالــم فـــي شـ
مواقع تضيء بسخرية على فئات اجتماعية، 
 سلوكاتها. »اختبار 

ّ
تفتقر إلى املعنى في جل

االندماج« يتواصل في أمكنة متعّددة، حيث 
ُينقل حّسان من الفندق إلى املستشفى، وهنا 

يلتقي بـ »التونسيني الجدد« وبمامحهم.
ــي الــــجــــديــــد«، يــقــول  ــربــ ــعــ فــــي حــــديــــث مــــع »الــ
بــدأت في  »فــكــرة املسرحية  إن  الغربي  حسان 
حـــزيـــران/ يــونــيــو 2015. بــدأنــا الــكــتــابــة وكــان 
هدفنا االقــتــراب من الجمهور من خــال رصد 
 كوميديًا يحمل 

ً
ما يحتاجه، لذلك قّدمنا عما

رســائــل ومـــواقـــف«. ويــضــيــف: »حــرصــنــا على 
كتابة قريبة منا كمواطنني في الحياة العامة«. 
ــبـــارة عن  عــلــى املــســتــوى الــشــكــلــي، الــعــمــل عـ
الـــ »َون مــان شــو«؛ حيث  مونولوغ بتقنيات 

النفخ 
في أرواح تائهة

في العمل الذي عرض 
مؤخرًا في تونس، 

يحاول الثنائي، نوفل 
عزارة وحسان الغربي، 

إبراز متغيّرات الشخصية 
التونسية بأسلوب ساخر ال 
يخلو من حنين للماضي

ليس الغرب، بإعالمه 
ومؤسساته الرسمية، 
وحده صانع الصورة 

المشّوهة عن الشرق، 
إذ يرّسخها أيضًا أبناء 

هذا األخير حين يُدعون 
كخبراء عن أصول يبدو 

أنهم ال يعرفونها

بين انعدام دور النشر 
وضعف اإلقبال على 

القراءة والنظرة 
االجتماعية للمرأة 

الشاعرة، تطل الشاعرة 
الفلسطينية على 
المشهد الشعري 

ومشاكله في غزّة

بيك نعيش اختبار اندماج في العقلية التونسية الجديدة

سمية السوسي في أسرار الخفوت الشعري

محاوالت مّجانية إلرضاء ثقافة المركز

يستخدم الغرب شخصيات 
ذات أصول شرقية 
لمدوامة مركزيته

ترّكز المسرحية على 
نوستالجيا المقارنة بين 

تونس القديمة والحاضر

الشائعات والنميمة 
تالحق الشاعرة كلّما 

أصدرت مجموعة

ثمة بحث عن صورة 
نمطية يجدونها لدى 

»مثقفين« شرقيين
بظاهرة  عرف  ما  تقلّص  الغرب  في  الفكرية  الحياة  متابعو  يالحظ 
»االستشراق«، حيث تفرّعت باألساس إلى ظاهرتين: األولى هي ما يعرف 
)المسيّس  الــجــديــد  بــاالســتــشــراق 
والثانية  الجيوستراتيجي(،  بالمعنى 
شريحة من ذوي األصول الشرقية 
)المهاجرين أو الجيل الثاني منهم( 
بـــأدوات  الــشــرق  فــي  تخّصصوا 
انــتــهــى دور  ــيــة، وبـــهـــؤالء  غــرب
صورة  )إنتاج  التقليدي  االستشراق 
العربية  ــنــمــاذج  ال الــشــرق(.  عــن 
متعددة وبينها اختالفات: أركون 
وأدونيس وشبّال والقائمة أطول.

وراثة االستشراق

2425
ثقافة

مشهد

مسرح

لقاء

فعاليات

املــقــّدد(؛ وفجأة تحّول من  الخنزير  شرائح 
إمام إلى طالب في مدرسة الفكر القائل: إما 

التماهي أو املطحنة ألجيالكم باملرصاد.
أيــن هو اإلمــام أحمد عــكــاري؟ يمكن التأكد 
بأنهم الكــوه حتى الرمق األخير ورمــوا به 
في جزيرة غريناند، كـ إيــان هيرسي علي 

تمامًا.
لكن القصة ال تنتهي مع هذا النفخ الغربي 
يحيى  وتــائــهــة.  مشتتة  شــرقــيــة  أرواح  فــي 
حــســن، أيــضــًا، شــاب مــن أصـــول فلسطينية 
مقيم فــي الــدنــمــارك، اخــتــار فــي ســن مبّكرة 
ــدال فـــي حق  ــذا حــقــه، فـــا جــ أن يــتــمــّرد، وهــ
الناس في التمّرد على ما ال يناسبها. لكن، 

إدارة  مـــن  املــســرحــيــة  األدوات  دمــــج  يـــجـــري 
الرقص  لوحات  مع  والسينوغرافيا  الجسد 
ــاق الـــنـــص  ــيــ والــــغــــنــــاء الــــــفــــــردي، لـــتـــخـــدم ســ
ــز املـــســـرحـــيـــة عــلــى  ــ ــرّك فــــي خــلــطــة واحــــــــدة. تــ
نــوســتــالــجــيــا املـــقـــارنـــة بـــني تـــونـــس الــقــديــمــة 
ــريـــن(  ــعـــشـ ــي مـــــن الـــــقـــــرن الـ ــانــ ــثــ ــنــــصــــف الــ )الــ
والــحــاضــر، وهـــو مــا يــبــدو جــلــيــًا فــي مشهد 
بارانويائي للبطل؛ حيث يفتح نافذة غرفته 
العاصمة  ــوارع  شــ أحـــد  عــلــى  املستشفى  فــي 
فيجد أمامه الورود والعشاق والعازفني، قبل 
أن ينقلب فجأة كل ذلك إلى كابوس، فيصبح 
الـــعـــازفـــون بـــاعـــة عــمــلــة ومــــــواد اســتــهــاكــيــة 

والعشاق إلى متخاصمني. 
على عكس معظم املسرحيات املنتجة مؤخرًا 
فــي تــونــس، تــحــاشــت »بــيــك نــعــيــش« هيمنة 
املــواضــيــع املـــتـــداولـــة إعــامــيــًا مـــن تــجــاذبــات 
ســيــاســيــة وعــمــلــيــات إرهــابــيــة، مــا يـــدل على 
حـــرص الــثــنــائــي الـــذي أنــجــز املــســرحــيــة على 
رصد انتظارات الجمهور من العمل املسرحي، 
إذ يقابل هذا التوّجه نزعة في املجتمع اليوم 
تقول »يكفي الحديث في السياسة«. من هنا، 
يمكن أن نرى العمل كمحاولة لتجاوز الطبق 
الــكــومــيــدي املــهــيــمــن فـــي تـــونـــس، خــصــوصــًا 
تعتمد  الــتــي  التلفزيونات  تقّدمه  الـــذي  ذلــك 
إلى  أقــرب  تبسيطية  كوميديا  برامجها  فــي 
الـــتـــهـــريـــج. مــســرحــة الــشــخــصــيــات الــنــمــطــيــة 
الجديدة في املجتمع التونسي، يضع املتلقي 
وجـــهـــًا لـــوجـــه مـــع واقـــــع مـــرّكـــب مـــن عــنــاصــر 
أن تعيش جنبًا  ولكنها تصر على  متنافرة 

إلى جنب.

أي تــمــّرد؟ ثــاثــة أعـــوام مـــّرت منذ االحتفاء 
بكتابه الشعري، ثم حماية أمنية لصيقة به؛ 
فهو »مهّدد في حياته بسبب تمّرده«. لكن، 
على من تمّرد يحيى حسن؟ على أمه وأبيه؟ 
طيب، وما دخلنا نحن جميعًا لنكون أمام 
بأمسياته  مجتمع  ثقبها  من  يرانا  ظاهرة 
ونقاشاته التلفزيونية والبرملانية. ذلك هو 
األمر اليوم، فيحيى حسن الذي َكتب وُكتب 
عنه كثيرًا، يجد نفسه أيضًا وقد الكوه مثل 
اآلخرين، فالشاب في األخير لم يعرف كيف 

يخرج من جلده.
وألن الــشــاب حــاول قبل سنة الــوصــول إلى 
ــان، لـــم يــســعــفــه الـــحـــظ كما  ــرملـ ــبـ عــضــويــة الـ
ــنـــدا إيــــان  أســـعـــفـــت »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة« فــــي هـــولـ
هــيــرســي عــلــي، فانتهى بــه الــحــال مــطــرودًا 
ّســـس فــي األصــل مــن قبل 

ُ
مــن حــزب وطني أ

دنــمــاركــيــني مـــن أصـــل بــاكــســتــانــي، فـــا هو 
اســتــطــاع أن يــكــون »جــاذبــًا« لــأصــوات وال 
منتصف  فــي  مــنــه.  للفلسطينيني  ــرًا« 

ّ
»مــنــف

بيحيى حــســن، وال  الحبل  انقطع  الــطــريــق، 
يزال البحث جاريًا عن آخر، فالنفخ الغربي 
مستمر ليقنعك بأنك ابن ثقافة ال تستحق 

سوى السحق. 
إنـــهـــا بــبــســاطــة واحـــــدة مـــن يــومــيــات غــربــة 
ــد نـــرى  ــ ــه، وقـ ــرابــ ــتــ بــعــضــنــا، بــــل األصــــــح اغــ
ي رقابها 

ّ
ة منبهرة وهي تدل

ّ
طوابير مصطف

مرضاة لـ »ثقافة املركز«.

تصويب

يحيى حسن

ـــون وأٌب 
ّ
يـــصـــطـــف ــاء  ــنــ ــ أب خــمــســة 

يحمل عصًا 
بكاٌء ال يوصف وبركة بول 

نمّد أيدينا بالتناوب
ف عن بعضنا 

ّ
من أجل أن نخف

أصوات الضربات مثل املطر 
ختي تقفز بسرعة شديدة 

ُ
وأ

من قدم إلى أخرى
وشــــال مــن الــبــول يــنــدفــع أسفل 

ساقيها 
م يدًا تقدِّ

خرى
ُ
تسحبها وتقّدم يدها األ

بــمــا يكفي  تــكــن ســريــعــة  لـــم  إن 
ستنزل الضربات كيفما اتفق

ضربات
صراخ 
وأرقام 

وأحيانًا   40 أحيانًا   30 أحيانًا   -
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ركــلــة فــي املـــؤخـــرة تــوصــلــهــا إلــى 
الباب اآلخر

اآلن ُيمِسك أخي من كتفيه ويثّبته 
ويبدأ بالضرب والعّد

رأسي محنيٌّ بانتظار دوري.
م الصحون على الدرج 

ّ
مي تهش

ُ
أ

»الجزيرة« تواصل نقلها املباشر 
األعام تحترق 

جـــرافـــات تــعــمــل بــهــّمــٍة مــســعــورة 
وأعضاء بشرية ناقمة

غزة في الشمس
إذا لم يعترف بوجودنا صهيوني 

ً
إذا كنا موجودين أصا

َزوِبُع الخوف واأللم 
ُ
عندما ن

ــس 
َ
ــف

َ
عــنــدمــا نــتــشــّبــث مـــن أجــــل ن

ومعنى 
في املدرسة ممنوع الكام بالعربية 
وفـــــي الـــبـــيـــت الـــلـــغـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 

ممنوعة  
ضربات

صراخ
أرقام.  

)ترجمة نجوان درويش(

بلد في مخيّلة ساخرة

الجلوس على حافة غزة

العربي«  العالم  »معهد  ينظم  المقبل،  الشهر  من   20 حتى  فبراير  شباط/   18 من 
الفنانون  حديثة.  فلسطينية  تشكيلية  تجارب  يرصد  جماعيًا  معرضًا  باريس  في 
مخول  وبشير  بــدوان  ونــداء  جــرار  وخالد  الزقزوق  شــادي  هم:  المشاركون 
لعرض  أمسيات  التشكيلي، تخّصص  الفن  إلى  إضافة  )الصورة(.  والريسا صنصور 

أفالم فلسطينية ومناقشتها. 

عروض  ثالثة  خيرت  عمر  المصري  البيانو  وعــازف  الموسيقي  المؤلف  يقّدم 
هذا  من  والسبت  والجمعة  الخميس  أيام  اإلسكندرية«  »مكتبة  في  موسيقية 
األسبوع. يشارك خيرت في هذا العرض كعازف على آلة البيانو إضافة إلى قيادته 
أوبيريتات  بين  ستعرض  التي  األعمال  وتتوزع  المقطوعات،  بعض  في  الفرقة 

وموسيقى أفالم وبعض األغاني. 

جان فونتان في مكتبة »ديسيزان« في  الفرنسي  المستشرق  يلقي، غدًا صباحًا، 
لشمال  الثقافية  الهوية  أغوسطينوس:  معرفة  بعنوان  محاضرة  تونس 
الروماني  العصر  في  عــاش  الــذي  الفيلسوف  سيرة  إلــى  فيها  يعود  أفريقيا، 
الذي  بوريال  حاتم  التونسي  الباحث  الحوار  يدير  والفكرية.  األدبية  ومساهماته 

يشتغل منذ سنوات على التراث الالتيني في تونس وغيابه من الذاكرة الجماعية.

ضمن فعاليات »معرض الكتاب والنشر« في الدار البيضاء، تقام في جناح »معهد 
آخر  تقديم  يجري  حيث  لينتسه؛  أوال  األلمانية  للكاتبة  أمسية  غد  يوم  غوته« 
رواياتها التي تحمل عنوان مدينة ال نهاية لها. من خالل رحلة سائحة ألمانية إلى 

مدينة إسطنبول التركية، ترصد الكاتبة تحّوالت العالقة بين الشرق والغرب.

غزة ـ أحمد الحاج أحمد

إلى  في حديثها  السوسي،  تعتبر سمية 
الشعري  للمشهد  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
فـــي غــــــزة،  خــصــوصــيــة وظــــروفــــًا تجعله 
مختلفًا عن أي مشهد آخر. تقول الشاعرة 
الــتــي ولـــدت فــي غــزة عــام 1974 ومــا زالــت 
ــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهــ ــظــ ــا: »تــ ــهــ ــيــ تـــعـــيـــش فــ
األســمــاء الــواعــدة الــتــي تنطلق فــي مجال 
الــكــتــابــة وتــتــمــيــز لــفــتــرة مــــا، وبــعــد فــتــرة 
باهتة«.  وتصبح  تختفي  قصيرة  زمنية 
تخّص السوسي بهذا الحضوَر النسوي، 
وتـــرجـــع الــســبــب إلــــى »عــــدم تـــأّصـــل فــكــرة 
الكتابة في ذات الكاتب أو الكاتبة، وعدم 
تشكيلها هاجسًا يوميًا وذاتيًا يدفع إلى 
إلــى أسباب  االســتــمــرار«. تشير السوسي 
تــجــعــل الـــحـــضـــور األنــــثــــوي خــــجــــواًل فــي 
غزة، منها »نظرة املجتمع للمرأة املبدعة 
وتــحــديــدًا الــشــاعــرة، تلك الــنــظــرة الــتــي لم 
تتغير كثيرًا على مدى السنوات، واعتبار 
التعامل  وعــدم  تسلية،  أو  هواية  الكتابة 
به  االنشغال  يقتضي  حقيقي  كهم  معها 

وتطويره وصقله باستمرار«.
إنها  تقول  واجهتها،  التي  العقبات  وعن 
»نفس العقبات التي تواجه أي إنسان من 
انعدام  الكتابة، من  غــزة يسير في طريق 
الجيد  املتلقي  النشر وعـــدم وجـــود  لـــدور 
ــراءة بــشــكــل عــام  ــقــ ــدم اإلقـــبـــال عــلــى الــ ــ وعـ
فـــي املــجــتــمــع«، كــمــا تــلــفــت إلــــى مــشــكــات 
ــل الـــتـــشـــكـــيـــك بــمــوهــبــتــهــا  ــثـ ــا مـ ــهـ ــتـ ــهـ واجـ
كما جرى  كــامــرأة،  الكتابة  وقدرتها على 
نــســب مـــا تــكــتــبــه إلــــى الــــذكــــور، فـــي بــدايــة 
دخولها عالم الكتابة، تتابع: »أضف إلى 
تــزداد مع  التي  والنميمة  الشائعات  ذلــك 
كــل نــشــاط جــديــد أو إصـــــدار، وهـــي أمــور 
تسبب اإليـــذاء النفسي«. رغــم ذلــك، تؤكد 
السوسي لـ »العربي الجديد«: »الشعر هو 
املرادف لحريتي وصوتي ورؤيتي للعالم. 
به عرفت الكثير، وكلما توغلت فيه أكثر 
أجدني ما زلت على حافة الطريق. الشعر 
امـــتـــزاج الـــصـــورة والــفــكــرة بــــروح الــكــاتــب 

وغوصه العميق إلدراك املتخيل«.
املقطعية،  الكتابة  على  السوسي  تعتمد 
ــــل لــــجــــوءهــــا إلـــــــى هـــــــذا األســــلــــوب 

ّ
وتــــعــــل

ــم واألشـــــــيـــــــاء،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ بــــنــــظــــرتــــهــــا تـــــجـــــاه الـ
ومــحــاوالتــهــا الـــدائـــمـــة لــتــركــيــب الــصــور، 
فــكــل مــقــطــع يــحــمــل فـــكـــرة جــــديــــدة. األمـــر 
لكنه  الــصــور،  تركيب  لعبة  يشبه  عندها 

الــهــيــمــنــة  ــلــــى  عــ طـــبـــيـــعـــيـــًا  ردًا  جـــــــــاءت 
ــة، لــكــنــهــا لــيــســت مــــع املـــغـــاالة  ــذكــــوريــ الــ
ــــى عــاقــة  ــه، والـــنـــظـــر إلـ ــتـــوجـ ــــذا الـ فــــي هـ
املــرأة والــرجــل فقط ضمن هــذا املنظور، 
فالحياة اإلنسانية أكثر رقيًا وشمولية 
مــن حــصــرهــا فــي مــجــمــوعــة مــن األدوار 

االجتماعية.
تعتبر السوسي نفسها كاتبة إنسانية 
إنسانًا  بوصفها  قوله  تريد  عما  تعّبر 
بــالــدرجــة األولــــى، وتــهــتــم فــقــط بالفكرة 

الـــتـــي تـــريـــد الـــبـــحـــث فــيــهــا ومــعــرفــتــهــا 
ــــن جـــوانـــبـــهـــا األنـــثـــويـــة  ــا مـ ــ ــهـ ــ تـ ــاء ــ وإضـ
ــة. وفـــــي مــــا يـــخـــص املــشــهــد  ــ ــوريـ ــ ــذكـ ــ والـ
ــه يــعــانــي من  الــشــعــري الــعــربــي، تـــرى أنـ
»خــمــول وانــحــســار، نتيجة لــوجــود كم 
هائل من األسماء التي تعتقد أنها تكتب 
الحديثة  االتــصــال  ولعل وسائل  شعرًا، 
 
ً
ساهمت بشكل كبير في هذا األمر، فضا
عن املديح املتواصل للرداءة، وكأن هناك 
اتفاق على قتل الذائقة«. صدرت لسمية 
السوسي عدة مجموعات شعرية، بدأت 
مع »أول رشفة من صدر البحر« )1998( 
 )2003( »أبــــــواب«  مــجــمــوعــتــا  تلتها  ثــم 
و«وحدها وحدي« )2005(، كما أصدرت 
 مشتركًا مــع هــا شـــروف بعنوان 

ً
عــمــا

»سأتبع غيمًا/فكرة.. فراغ أبيض«، كما 
رجمت بعض نصوصها إلى اإليطالية 

ُ
ت

والفرنسية واإلسبانبة.

الرابط  إيــجــاد  محاولة  عند  تعقيدًا  أكثر 
الــخــفــي الــــذي يــنــظــم الــقــصــيــدة فــي وحــدة 
واحــدة. تقول حــول طغيان الصورة على 
تركيب قصيدتها: »أنا ال أرى في هيمنة 
الـــصـــورة غــرقــًا فــي املــتــخــّيــل بــقــدر مــا هو 
محاولة رســم بــاملــفــردات، وهـــذا أمــر جيد 
فـــي نـــظـــري. تــشــابــك األفــــكــــار واخــتــافــهــا 
ــامـــي، ومــحــاولــة  يــشــّكــا تــحــديــًا دائـــمـــًا أمـ
وإخراجه  وتفكيكه  التحدي  هــذا  صياغة 
مــن خال  قربًا  أكثر  يكون  بشكل شعري 

الصور والتراكيب«.
ــلــــى  الــــــــســــــــوســــــــي الـــــــــتـــــــــي حــــــصــــــلــــــت عــ
لــغــة إنجليزية من  تــربــيــة  بــكــالــوريــوس 
ــر« فــي غـــزة تــتــحــّدث عن  ــ »جــامــعــة األزهـ
في نصوصها،  واألنثى  الرجل  حضور 
فــي ســيــاق مــحــاولــة معرفة نفسها عبر 
الــكــتــابــة، ومـــحـــاورة الــجــانــبــني األنــثــوي 
والـــذكـــوري داخــلــهــا. وتـــرى أن النسوية 
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مناهج التعليم في العالم 
العربي تقتل اإلبداع

القاهرة ـ صباح هاشم

فــي بالدنــا العربيــة يعــرف األطفال 
املوســيقية،  الكراســي  لعبــة  جيــدًا 
لعشــرة  كراســي  بتســعة  فنأتــي 
 الرابــح هــو َمــن يحصــل 

ّ
أوالد ونقــول لهــم، إن

علــى الكرســي، وَمــن يبقــى بــدون كرســي يكون 
 مّرة، 

ّ
خــارج اللعبــة، ثــّم نقلــل عدد الكراســي كل

فيخــرج طفــل وراء آخــر حتى يبقــى طفل واحد 
فيعلن الفائز.

فهــم  فــي  اليابــان ،  األطفــال  روضــة  فــي  أمــا 
يلعبــون لعبــة الكراســي  كذلك، فيأتون بتســعة 
هــم 

ّ
ــا، مــع فــارق أن

ً
كراســي لعشــرة أطفــال، أيض

 عددكم أكبر من الكراســي، 
ّ
يقولون لألطفال إن

فــإذا بقــي أحدكــم دون كرســي يخســر الجميــع، 
بعضهــم  احتضــان  األطفــال  جميــع  فيحــاول 
بعضــا لكــي يســتطيع عشــرة أطفــال الجلــوس 
عــدد  يقللــون  ثــّم  ومــن  كراســي،  تســعة  علــى 
هــم يجــب 

ّ
الكراســي تباًعــا، مــع بقــاء قاعــدة أن

 يبقــى أحدهــم دون كرســي وإال 
ّ

أن يتأكــدوا أال
خسروا جميًعا.  نعلم أطفالنا، من خالل لعبة 
الكراســي، ثقافــة »نفســي نفســي، ولكــي أنجــح 
ــي أن أزيــح غيــري«، ويعلمــون أطفالهــم فــي 

ّ
عل

اليابان ثقافة »ال نجاح لي دون مساعدة غيري 
على النجاح«.  األمر ليس منوطا بلعبة، ولكن 
التعليــم واملناهج الدراســية فــي عاملنا العربي 
أيضا، تنمي الفردية واألنانية، كما أن أسلوب 
وينمــي  »الجماعيــة«،  فكــرة  يقتــل  التقييــم 
التنافســية وليــس التكامليــة بــن الطالب، كما 
أن املقــررات الدراســية ال تتيــح الفرصة لتنمية 
مهــارة التعــرف على اآلخر املختلف واحترامه، 
وهــذا مــا اجتمــع عليــه خبــراء وباحثــون فــي 

مجال التعليم. 

الصومال: مناهج 
ال تتعدى المألوف والمعتاد

مديــر  نائــب  علــي،  أحمــد  عبدالعزيــز  يقــول 
مركــز اإلرشــاد للحــوار الفكــري بمقديشــو، أن 
املناهــج التعليميــة فــي الصومــال، كغيرها من 
إشــكاليتن همــا  مــن  تعانــي  العربيــة،  البــالد 
عــدم تطويــر محتواها منذ فترة طويلة، وعدم 
التركيــز علــى اإلبــداع واالبتــكار، الــذي انعكس 
فــي إنتــاج قــدرة املتعلــم الصومالــي، وذلــك أن 
املألــوف  تحقيــق  علــى  تشــجع  املناهــج  هــذه 
واملعتــاد، وتعــود تلك املشــكلة إلــى عدم إدخال 
واإلنتــاج،  اإلبــداع  لتنميــة  كافيــات  نشــاطات 
القائــم علــى التفكيــر فــي محتــوى املنهــج عنــد 
صياغتــه وتطبيقــه إلــى جانــب عــدم تشــجيع 
بالنشــاطات  اهتمامهــم  عــدم  أو  املدرســين، 

التي تثري اإلبداع واالبتكار لدى الطالب.

البحرين: الشكل على حساب اإلبداع
حمــدي  االجتماعــي  الباحــث  يوضــح 
عبدالعزيــز، أن التعليــم فــي البحريــن يحظــى 
ويتميــز  كبيــر،  مالــي  وإنفــاق  باهتمــام 
التعليميــة  واملبانــي  العاليــة،  بالتكنولوجيــا 
الفــرص  وإتاحــة  الجــودة،  فائقــة  الحكوميــة 
باملــدارس،  لاللتحــاق  للمقيمــن  املتكافئــة 
لكــن غيــاب الحــوار حــول املشــكالت التربويــة 

والتعليمية داخل املجتمع املدني والجامعات، 
وعدم االستعانة بالخبرات الوطنية والعربية 
أدى إلــى ضعــف العملية التربوية واملخرجات 
غيــاب  أن  عبدالعزيــز  ويعتبــر  التعليميــة«. 
الحوار املجتمعي واألكاديمي، حول املشكالت 
التربويــة، وتأثيــرات الواقــع االجتماعــي علــى 
الطــالب، وضعــف املخرجــات التعليميــة، أدى 
معينــة،  إبداعيــة  مجــاالت  علــى  التركيــز  إلــى 
علــى  تقــوم  ثقافــة  نفســه  الوقــت  فــي  وكــرس 
األحاديــة، وليــس التنــوع الــذي يتميــز بــه هــذا 
املجتمــع الثــري، مما أعاق نســبيا التربية على 
محــوره   ،

ً
شــامال مفهوًمــا  باعتبــاره  اإلبــداع، 

اإلنســان وخدمــة وإصــالح اإلنســان واملجتمــع 
في آن واحد«.

اهتراء المناهج في مصر
وتــرى الباحثــة فــي علــم االجتمــاع السياســي 
الدكتــورة، فاديــة مغيــث، أنــه مــن املفتــرض أن 
علــى  باســتمرار،  التربــوي،  نظامنــا  يعكــف 
تلقف كل جديد في املناهج التربوية الحديثة، 
خصوصــا فــي الــدول التــي غيرت وجــه الحياة 
مشــيرة  التربيــة«؛  علــى  اعتمــاًدا  وصلبهــا 
إلــى أن »علينــا االنطــالق مــن حيــث البدايــات، 
وافتــراض ســقوط مفهوم التطويــر والتجديد، 
الــذي يتطلــب وجــود منجــز حقيقــي، تــم بناؤه 
وأنتــج أجيــااًل متعلمــة، يفيــد الوطــن بأدائهــا 

في شتى املجاالت«.
درجتــي  علــى  الحاصلــة  مغيــث،  واســتدركت 
التربيــة،  فلســفة  فــي  والدكتــوراه  املاجســتير 
املصريــة  التربويــة  املنظومــة  »لكــن  بقولهــا: 
مركــز  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك،  فاتهــا 
تطويــر  مهمتــه  عاملًيــا،  ممــول  متخصــص، 

إنجــاز  أو  تقــدم  يحــدث  لــم  حيــث  املناهــج، 
ملحــوظ، بــل لــم يــزل التعليــم الرســمي للدولــة 
متدنــي النتائــج، منعدم اإلنجاز، وإال ما كانت 
التــي  الوحيــدة،  األداة  الخصوصيــة  الــدروس 
تؤهــل الطالــب الجتيــاز االمتحــان، علــى الرغم 
مــن ضعــف املناهــج وركاكتها واهتــراء طرائق 

التدريس«.

الشروط الثالثة لإلبداع
وفــي تعليقــه علــى املوضــوع؛ يوضــح الدكتور 
أحمــد الســرحني، أســتاذ مســاعد علــم النفــس 
أن  املنيــا،  جامعــة  التربيــة  بكليــة  التربــوي 
اإلبــداع مشــروط، بــرأي أغلــب العلمــاء، بثالثــة 
أمور، هي: الطالقة: قدرة الشــخص على إنتاج 
أفــكار وحلــول كثيرة، واملرونة: قدرة الشــخص 
علــى إنتــاج أفــكار وحلــول متنوعــة، واألصالة: 
وحلــول  أفــكار  إنتــاج  علــى  الشــخص  قــدرة 
جديــدة نــادرة، فكيــف تكــون املناهــج داعمــا أو 

 لهذه القدرات؟«.
ً
قاتال

»املناهــج  مقولــة  إن  الســرحني،  ويقــول 
علــى  تنطبــق  اإلبــداع«،  تقتــل  التعليميــة 
غالبيــة الــدول العربيــة، ألن قاتــل اإلبــداع ليس 
املنهــج، وإنمــا عوامل أخرى ترتبط به، مشــيًرا 
إلــى أن هــذه العوامــل تكمــن فــي اإلجابــة عــن 

تســاؤالت عــدة، مثــل: هــل املناهــج موضوعــات 
هــدف؟  أم  وســيلة  واملنهــج  مقــررات؟،  أم 
والتقويــم واالختبارات لقياس املهارات الدنيا 
أم لقيــاس املهــارات العليــا؟ وهــل املعلــم ناقــل 
ر لهــا؟ ويجيب: »إذا  ــط ُومطــوِّ للمعرفــة أم ُمَبسِّ
كنــا نتعامــل مــع املناهــج باعتبارهــا مقــررات 
املنهــج  مــع  تعاملنــا  إذا  أمــا  اإلبــداع،  قتلنــا 
باعتبــاره موضوعــات، فيجب أن نقدم للطالب 
عنــوان املوضــوع، ونعلمــه البحــث فــي أصولــه 
تطويــره،  ومقترحــات  ومســتقبله  وحاضــره 
؛ 

ً
وكيف يمكن أن يكون هذا املوضوع مستقبال

وبهــذا نكــون قدمنــا للمجتمــع طالًبــا مبدًعــا، 
مشارًكا في بناء مستقبل العلم«.

هل المقررات هدف أم وسيلة؟
ــا فــي ذاتــه بــل 

ً
ويضيــف، أن »املقــرر ليــس هدف

مــع  للتعامــل  املقــرر  ِرس  ــدَّ
ُ
ن فنحــن  وســيلة، 

الحيــاة خــارج املدرســة والجامعــة ومقرراتهــا، 
أمــا إذا كنــا ننظــر للمقــرر علــى أنــه هــدف فقــد 
التقويــم  يكــون  بــأن  مطالًبــا  اإلبــداع«؛  قتلنــا 
مــن  الطالــب  لقيــاس تمكــن  للمقــرر،  الدراســي 
املهارات، واالستفادة منها في حل املشكالت«، 
مشــكالت،  صــورة  فــي  »األســئلة  تكــون  وأن 
ــب مــن الطالــب حلها، وأســئلة تعتمد على 

َ
ُيطل

الفهــم، وتقيس املســتويات العليــا من التفكير: 
اتخاذ القرار، التفكير الناقد، حل املشكالت«.

وعــن أســلوب املعلــم في عرض املقرر، يتســاءل 
هــي  كمــا  للمعرفــة  ناقــل  املعلــم  هــل  محمــود: 
ر للمعرفــة؟ معتبًرا  ــط ومطــوِّ بالكتــاب، أم ُمَبسِّ
مبســطا  املعلــم  يكــون  أن  يتطلــب  »اإلبــداع  أن 
وســائل  باســتخدام  وذلــك  للمعرفــة،  ومطــورًا 

متنوعة تناسب تنوع الطالب.

منى أحمد

أن  أهميــة  األهــل  مــن  العديــد  يــدرك 
يؤّهلوا أبناءهم لعالم سريع التغير 
شديد التعقيد، عالم يتطلب مهارات 
ومعــارف متعــددة ومختلفــة عن تلك 
ثالثــة  منــذ  عليهــا  هــم  ترّبــوا  التــي 
أو أربعــة عقــود مضــت، إال أن األمــر 
مازال بأيديهم، ومازالت هناك فرص 
عديــدة ملســاعدة األبنــاء فــي تطويــر 
خــالل  مــن  واملعــارف،  املهــارات  تلــك 
االختيار الواعي لألنشطة الالصفية 

التي تتم بداخل أو خارج البيت.
يقــوم  حينمــا  املثــال،  ســبيل  فعلــى 
جديــدة  لعبــة  باختيــار  األهــل 
فــي  يدخلــون  عندمــا  أو  ألبنائهــم، 
مرحلة تشجيع األبناء على ممارسة 
رياضــة معينــة، عليهــم تذكــر النقاط 
خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  التاليــة 
الالزمــة  املهــارات  وتنميــة  تطويــر 

لأللفية الجديدة: 

األلعــاب  وتفضيــل  اختيــار   .1
واألنشــطة التــي تتوافــق مع قدراتهم 
أن  لــو  بمعنــي  واملرحليــة.  الســنية 
الــذي  النــوع  مــن  االبنــة  أو  االبــن 
خــالل  مــن  التعلــم  ويفضــل  يحــب 
أن  مــن  مانــع  فــال  البصريــة،  املــواد 
معتمــدة  واألنشــطة  األلعــاب  تكــون 
واألفــالم  الفيديــو  شــروحات  علــى 
التعليميــة. هــذا أيضــا قــد يعنــي أن 
االبــن أو االبنــة يمكــن توجيهــه نحــو 
اإلبــداع الفنــي، وبالتالــي يحتاج إلى 
نــوع مــن الحرية فــي اختيار الطريقة 
التــي ســوف يعبــر بهــا عــن مهاراتــه 

الشخصية.  

 2. من املهم للغاية في عاملنا املتطور 
لأللعــاب  األبنــاء  توجيــه  يتــم  أن 
تنمــي  التــي  الجماعيــة  الرياضيــة 
روح التعــاون، واملشــاركة التــي تبني 
روح العمــل، وتحــد مــن قيــم األنانيــة 

واألحادية. 

ملهــارة  األبنــاء  توجيــه  ضــرورة   .3  
التفكير النقدي، من خالل تشجيعهم 
علــى التفكيــر فيمــا يحيــط بهــم مــن 
مشــكالت وظواهــر كونية، ويمكن أن 
يتــم ذلــك من خــالل األلعاب األســرية، 
كل  ســؤال  يتــم  أن  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
ظاهــرة  ســبب  عــن  األســرة  فــي  فــرد 
البحــث  الفــرد  مــا، وعلــي  أو مشــكلة 
ثــم  عــن اإلجابــة  )فــي جوجــل مثــال( 
عرضهــا بصــورة إبداعيــة. وفــي هذه 
الحالــة البــد مــن أن يعــرف األبنــاء أن 
يســتمتع  األهــل(  فيهــم  )بمــن  الــكل 

باالكتشاف ولديه روح التحدي. 

األلعــاب  مــن  عــدد  اختيــار    .4
)بصريــة  املختلفــة  التعليميــة 
وســمعية وحركية( ومن ثم مالحظة 
اللعــب  أثنــاء  أســبوع  ملــدة  األبنــاء 
الــذي  التعليمــي  النمــط  الكتشــاف 
ينتمون إليه، وإذا تم اكتشاف النمط 
الذي يفضله االبن يكون من األســهل 
اختيــار األلعــاب التــي تناســب االبــن 
لذلــك  املعلمــن  وتوجيــه  االبنــة،  أو 
أثنــاء  مراعاتــه  تتــم  حتــي  النمــط، 

العملية التعليمية. 

يتــم  ملــا  الدائــم واملســتمر  الربــط   .5  
بالحيــاة  املدرســة  فــي  دراســته 
اليوميــة  والســلوكيات  املعاشــة 
للطلبــة، مثــال علــى ذلــك الربــط بــن 
املالبس والظواهر الجغرافية، الربط 
بــن ظاهــرة أبناء الشــوارع وانتشــار 
وصناعــة  االســتهالك  ســلوكيات 
اإلعالنــات، الربط بن اختيار صيغة 
الجرائــد  فــي  للمجهــول«  »املبنــي 
قيــم  وغيــاب  اإلخباريــة  والصحــف 

الشفافية.  

6. اختيــار األلعــاب التــي تعمــل علــى 
الالعــب  مــن  وتطلــب  العقــل  إعمــال 
التفكير في كل حركة ومآالتها )مثل 
الشــطرنج(، وترتــب التفكيــر، بحيــث 
يكــون هنــاك عمليــة تفكيــر أعمــق من 
مجــرد الضغــط علــى زر فتقفــز الكــرة 
ألعلى أو تنطلق الرصاصة لألمام. 

7. العمــل علــى أن يكــون هنــاك دومــا 
وقــت أســري مخصــص للتعبيــر عــن 
الــرأي وســماع األفــكار الجديدة التي 
والتقــاط  األبنــاء،  ذهــن  فــي  تجــول 
املبدع منها، واالنطالق بتلك األفكار 
إلــى آفــاق أرحــب. مثــال علــى ذلــك لــو 
جلســت األســرة وتناقشــت فــي أفــكار 
للصيــف، فلــو قــال االبــن إنــه يريــد أن 
يســافر فــي الصيــف إلى دولــة عربية 
أخــري فلندعــه يفكــر بصــورة مبدعة 
كيــف يمكــن أن نقــوم بهــذا األمــر فــي 
أضيــق الحــدود املالية، ونــدع األبناء 
يفكرون في طرق مبدعة الدخار ثمن 

تذاكر السفر.

تسليح األبناء 
بمهارات 

القرن الـ21

لماذا يكرهون دراسة العلوم؟

أدنبرة - محمد السنباطي

»صعبــة ومملــة وليســت لهــا عالقــة بحياتنــا 
الســائدة  االنطباعــات  هــي  هــذه  اليوميــة«.. 
لغالبيــة الطلبــة حــول مــادة العلــوم التــي يتــم 
تدريســها في املدارس. فلألســف الشــديد، نجد 
أن مــادة العلــوم قــد انضمــت إلــى زمــرة املــواد 
غيــر املرغوبــة لــدى قطــاع واســع مــن الطــالب. 
األمــر الــذي أدى إلــى عزوفهم عــن اختيار العلم 
كمجــال للدراســة أو حتــى الوظيفــة مســتقبال. 
األمــر خــالل 50  هــذا  هــل يمكــن تغييــر  ولكــن 
دقيقــة فقــط؟ يبــدو أن اإلجابــة نعــم، فهــذا مــا 
العلــوم«  »عــرض عجائــب  يثبتــه  أن  اســتطاع 
الــذي تنفــذه الجامعــة األميركيــة فــي القاهــرة، 
فــي إطار مشــروعها لتحســن تدريــس العلوم، 
العلمــي  البحــث  أكاديميــة  قبــل  مــن  واملمــول 
املصريــة.  للحكومــة  التابعــة  والتكنولوجيــا 
فهــذا العــرض العلمي، الذي تبلغ مدته حوالى 
50 دقيقة فقط، قد تمكن من تغيير وجهة نظر 
العديــد مــن الطلبة تجاه العلــوم، لتصبح أكثر 

إيجابية.

50 دقيقة فقط
علمــي  عــرض  هــو  العلــوم«،  عجائــب  »عــرض 
تفاعلــي يعــرض العلوم لطالب املدارس بشــكل 

مبسط وجذاب ومختلف عن ما ألفوه من قبل. 
حيث يتكون العرض من سلســلة من التجارب 
العلميــة املختــارة بعنايــة فــي مجــاالت العلــوم 
األساســية، تشــرح للطالــب عــددا مــن املفاهيــم 
العلمية الرئيســية واملرتبطة بما يتم تدريســه 
املراحــل  مختلــف  فــي  العلــوم  مــادة  بمنهــج 

التعليمية. 
بشــكل  العلــوم  تقديــم  إلــى  العــرض  ويهــدف 
الحيــاة  فــي  بتطبيقاتــه  العلــم  يربــط  ممتــع 
اليومية، ويدفع الطلبة إلى التساؤل والتفكير، 
ويوقد شــعلة الفضول والشغف العلمي داخل 
الطــالب؛ وذلــك مــن أجــل تغييــر وجهــة نظرهــم 
العلــم  اتخــاذ  العلــم، وتشــجيعهم علــى  تجــاه 
وقــد  مســتقبلي.  ووظيفــي  دراســي  كمســار 
أعــرب الطلبــة الذيــن شــاهدوا »عــرض عجائــب 
العلــوم« - والذيــن يربــو عددهــم علــى 6 آالف 

طالــب خــالل العامــن املنصرمــن – أن وجهــة 
نظرهــم تجــاه العلــم بشــكل عــام ومــادة العلوم 
بشــكل خــاص قــد تغيــرت بشــكل كبيــر. حيــث 
عبــر غالبيتهــم عــن تغييــر آرائهــم عــن العلــوم 
لتصبح »ســهلة وممتعــة ولها عالقة بحياتنا 
اليوميــة«. كمــا أبــدى أولئــك الطــالب رغبتهــم 
فــي أن تكــون هــذه الطريقــة لعــرض وتبســيط 
العلــوم هــي الطريقــة التــي يتــم تدريــس مــادة 
العلــوم بهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أوضــح 
نســبة كبيــرة مــن الطلبــة اســتعدادهم لدراســة 
العلــوم فــي املراحــل الدراســية املقبلــة، والعمــل 
بوظيفــة علميــة فــي املســتقبل، وذلــك كنتيجــة 

لتغير انطباعاتهم عن العلم.

نفور الطلبة وأسبابه
إن قصــة النجــاح تلــك تطرح ســؤااًل حتميا عن 

الســبب الــذي يــؤدي إلى نفــور الطلبة من مادة 
العلوم في إطار التعليم الرسمي من األساس. 
ربمــا يكمــن الســبب فــي خلــو طريقــة التدريس 
صفــات  مــن  الرســمي  التعليــم  فــي  املعتمــدة 
تدريــس  يكــون  أن  فــي  تتمثــل  والتــي  معينــة، 
العلــوم مثيــرا وملهمــا، ويبعــث علــى البهجــة 
وحــس  الفضــول  شــغف  ويذكــي  واملتعــة، 
علــى  قدرتــه  بجانــب  الطلبــة،  لــدى  التســاؤل 
توفيــر إجابــات علمية دقيقة بأســلوب مبســط 
التــي  العلميــة  املــادة  حــول  الطــالب  ألســئلة 

يتناولونها بالدراسة. 
فــي  آنفــا  املذكــورة  الصفــات  تلــك  توافــر  إن 
جعلــت  التــي  هــي  العلــوم«،  عجائــب  »عــرض 
مــن ذلــك العرض العلمي وســيلة جــذب للطلبة 
مــا  العلــوم، بعكــس  لتشــجيعهم علــى دراســة 
يحدث في التعليم الرسمي، وذلك برغم تناول 

نفس املفاهيم العلمية في الحالتن.
إن العــروض العلميــة تنــدرج تحــت مــا يعــرف 
باســم »تدريــس العلــوم غيــر الرســمي«، والذي 
يقصــد بــه تدريــس العلــوم فــي أي إطــار خــارج 
أو  النظامــي،  والتعليــم  الدراســية  املناهــج 
مــا يعــرف باســم »تدريــس العلــوم الرســمي«. 
ويتأتــى الهــدف مــن ذلــك النــوع املختلــف مــن 
التعليــم  ألهــداف  كمكمــل  العلــوم  تدريــس 

الرسمي. 
العلــوم  تدريــس  يكــون  املتقدمــة  الــدول  وفــي 
غيــر الرســمي موازيــا لتعليم العلوم الرســمي، 
ســويا  الطريقتــن  جهــود  تتضافــر  بحيــث 
لتحقيــق هــدف أســمى يتمثــل فــي رفــع الوعــي 
بالقــدر  وتزويدهــم  الطــالب  لــدى  العلمــي 
الكافي من املعرفة العلمية، ليصبحوا قادرين 
العلــوم  بمجــاالت  وظائــف  فــي  العمــل  علــى 
والتكنولوجيــا والهندســة، األمــر الــذي يصــب 
فــي ازدهــار االقتصــاد القومــي بشــكل مباشــر، 
ومن ثم ضمان التفوق والريادة على املستوى 

العاملي.

»عرض عجائب العلوم«، 
هو عرض علمي 

تفاعلي يعرض العلوم 
لطالب المدارس بشكل 

مبسط وجذاب ومختلف 
عن ما ألفوه

تعليمية فلسفتها،  للمعرفة، ومؤسسة  ناقل  يدرسه معلم  لإلبداع،  القاتل  المنهج 
دراسة المقررات لذاتها كهدف، ووزارة تفرض شروًحا لكل موضوع ال يحيد الطالب عنها

قضية

ندرس المقرر الدراسي 
للتعامل مع الحياة وليس 

كهدف في حد ذاته

)Getty( يجب أن يكون تدريس العلوم مثيرًا وملهمًا

الخطوة الخامسة: االبداع و االبتكار، وهما انعكاس لنجاح عملية التعلم السابقة 
(فال إبداع بدون تفكير مستقل نقدي و رغبة في االكتشاف في ظل بيئة 

تسمح بإعمال العقل و الفكر)

كارالمعرفة
ا�بداع و االبت

ي
قد

 الن
كير

تف
ال

المشاركة 

ال
سؤ

ال

الخطوة األولى: تبدأ عملية التعلم 
بالتعرف إلى املفاهيم والقدرة

على استخدامها

الخطوة الثانية: القدرة على البحث 
والسؤال مدفوعًا بالفضول والرغبة 

في االكتشاف

الخطوة الثالثة: التعلم من خالل 
التعاون واملشاركة مع اآلخرين

(مما ينتج معارف ومهارات 
حياتية جديدة)

الخطوة الرابعة: تطوير التفكير النقدي 
والجرأة والقدرة على "التعامل مع املسلمات 

على أنها أمور تستحق الشك والتفكير قبل التسليم بها"

التعليم عملية بنائية تتم عن طريق بناء المعارف والمهارات واحدة تلو ا�خرى

1

2

3

4

5

البيئة التعليمية ليس لها حدود وال جدران..

املدرسة

البيتوسائل اإلعالمالشارع

التكنولوجيا الحديثة األقران

ال تتم عملية التعلم بالفراغ ولكنها 
تؤثر وتتأثر بما حولها..

الكفاءات

املعتقدات

املهارات املعارف

املشاعر االتجاهات

السلوكيات

ا�صدر :

إعداد: منى أحمد - تصميم: خالد ذيب (العر� الجديد)

الخطوات ا�ساسية لبناء شخصية إبداعية ومبتكرة

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

يرى املرشح لرئاسة االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، اإليطالي السويسري جياني إنفانتينو 

أن ثقته تزداد في إمكانية فوزه باملنصب في 
االنتخابات التي ستجرى في 26 فبراير/شباط 

)إفي( قال:  الشهر الجاري، وفي تصريحات لـ
»تلقيت دعما من دول أميركا الوسطى وأرى أن 

اتحادات الكاريبي وأميركا الشمالية ستقوم 
)فيفا( و)فيفا(  بدعمي، إنها لحظة إعادة الكرة لـ

لكرة القدم«.

خرج العمالق األميركي جون إيسنر، املرشح 
الرابع للقب بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية 

للتنس ذات الـ500 نقطة، بعد سقوطه أمام 
األرجنتيني املغمور جيدو بيال في الدور األول. 
وتفوق املصنف 71 عامليا، على إيسنر، املصنف 
11 عامليا بمجموعتن لواحدة 7-6 )7-5( و7-5 
و7-6 )10-8( في أولى مفاجآت البطولة. ونفذ 

إيسنر 31 إرسااًل ساحقا في اللقاء، لكنه ارتكب 
الكثير من األخطاء السهلة.

أكد النجم اإلنجليزي واين روني قائد مانشستر 
يونايتد، أن الفريق بحاجة إلنهاء الحالة السلبية 

على صعيد األلقاب بالفوز، ببطولة الدوري 
األوروبي أو كأس االتحاد اإلنجليزي مع إنهاء 
الدوري ضمن األربعة األوائل هذا املوسم، وذلك 
بهدف إعادة الجماهير ملساندة الفريق. وتبدو 
املهمة صعبة، حيث يقدم الفريق مستوى سيئا 

في الفترة األخيرة، وال يستطيع الفوز في سلسلة 
مباريات متتالية.

إنفانتينو واثق 
من فرص فوزه 

برئاسة الفيفا

إيسنر يوّدع بطولة 
ريو دي جانيرو أمام 

العب مغمور

روني: على اليونايتد 
الفوز بلقب على األقل 

هذا الموسم

يشهد الدور 
الـ 16 لبطولة 
دوري أبطال 
أوروبا، اليوم، 
مواجهة 
إيطالية إسبانية 
ساخنة بين 
»الذئاب« 
و»الملكي«، 
حيث سيحاول 
روما اإليطالي 
مباغتة ريال 
مدريد القوي 
والخروج 
بأفضل نتيجة 
ممكنة من 
لقاء الذهاب، 
قبل التوجه 
إلى مدريد في 
من آخر مواجهة ودية بين الفريقين )Getty(مباراة العودة.

مواجهة الذئاب والملكي
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ــة، مـــا حــقــيــقــة انــضــمــامــك إلــى  ــدايـ ■ بـ
وملــاذا  لبنان  إلــى  التحول  قبل  الترجي 

فشلت الصفقة؟
تــلــقــيــت الـــعـــديـــد مــــن الــــعــــروض فــــي تـــونـــس، 
وجـــرى حــديــث بيني وبـــن الــتــرجــي، وكــذلــك 
ــــذي ســبــق أن  ــر مـــع الـــنـــادي األفـــريـــقـــي الـ ــ األمـ
الرحيل عن تونس،  له، لكنني فضلت  لعبت 
والخروج بهدف تغيير األجواء، وكان هدفي 
من ذلك خوض تجربة احترافية جديدة في 
بــلــد آخــــر، وبــعــد دراســــة عـــدة عــــروض قــررت 
اللبناني، وذلــك  نــادي العهد  إلــى  االنــضــمــام 
لــعــدة اعــتــبــارات، فــاألخــيــر يلعب عــلــى ثــاث 
واجــــهــــات مــهــمــة، الـــــــدوري والــــكــــأس املــحــلــي 
وكـــذلـــك كـــأس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي، والـــتـــي لم 
تــســنــح لـــي فـــرصـــة املـــشـــاركـــة فــيــهــا مـــن قــبــل، 

ولذلك فضلت االلتحاق بنادي العهد.

■ ما صحة رغبة املدرب املصري حسام حسن في 
التعاقد معك عندما كان يشرف على نادي الزمالك 

في الفترة املاضية؟
الزمالك  اتــصــاالت بيني وبــن  بالفعل جــرت 
النادي  مع  وكذلك  فترة سابقة،  في  املصري 
األهــلــي املــصــري، لكن لــم يكن لــدي رغــبــة في 
االنتقال للعب هناك، لعدة أسباب، خاصة أن 
الــوضــع األمــنــي فــي مصر ليس جــيــدًا، وهــذا 
ــر دفــعــنــي لــلــتــفــكــيــر مـــطـــواًل قــبــل اتــخــاذ  ــ األمـ
لناٍد  انتقالي  أقفل ملف  النهاية  القرار، وفي 
مــصــري فـــي ذلـــك الـــوقـــت، فــوضــع الــبــلــد غير 

مستقر كثيرًا.

■ جماهير النجم نظمت حملة باسم »رجع يوسف« 
وطالبت بإعادتك بقوة.

نجاحي في النجم كان له صدى كبير، وهذا 
األمر كان له ردة فعل إيجابية على املستوى 
الــجــمــاهــيــري، حــيــث طــالــب مــنــاصــرو النجم 
الــنــادي، حــن حصلت  بإعادتي إلــى صفوف 
مــنــي  ــلـــب  وطـ اإلدارة،  ــــن  وبـ بــيــنــي  املــشــكــلــة 
الــقــّيــمــون عــلــى الـــنـــادي الــتــوقــيــع عــلــى العقد 
بــشــكــل ســـريـــع، لــكــنــنــي كــنــت أحـــتـــاج بعض 
الوقت للتفكير في املوضوع، هذا األمــر أثار 
الفريق  صحبة  وضــعــي  وتـــم  اإلدارة  غــضــب 
الثاني في النادي للتمرن هناك، وبعد فترة 
ــفــــاوضــــات حـــول  دخـــلـــنـــا فــــي ســلــســلــة مــــن املــ
ــفــــاق يــرضــي  الـــعـــقـــد، لــكــنــنــا لــــم نـــتـــوصـــل التــ
الطرفن، وكان الحل في نهاية املطاف فسخ 

العقد، واالتجاه إلى مكاٍن آخر.

■ ما سر خالفك األخير مع فوزي البنزرتي؟
أفضل عــدم التحدث عن املــوضــوع، وأتحفظ 

على اإلجابة عن هذا السؤال.

التجربة التونسية
■ لعبت ألندية مهمة عدة، مثل املرسى واألفريقي 

ثم النجم، فما هي أفضل تجربة لك؟
بالنسبة  ولـــه خــصــوصــيــة معينة  فــريــق  كــل 
لــي، ولــديــه نكهة خاصة مختلفة عــن اآلخــر، 
لــقــد قــضــيــت فــتــرات رائــعــة مــع هـــذه األنــديــة، 
الفرق  مــع  وعــشــت لحظات جميلة ومــمــتــازة 
الــثــاثــة، إضــافــة إلــى حــصــدي األلــقــاب معهم 
والــتــتــويــج بــبــطــوالت مــخــتــلــفــة، وهــــذا األمـــر 
يسعدني حيث وصلت ملرادي أينما حططت 
الجمهور في  رحــالــي، لقد كنت محبوبًا مــن 
األفــريــقــي والــنــجــم الـــذي تــوجــت معه مؤخرًا 
بلقب كأس االتحاد األفريقي وكأس تونس، 
ومن دون شك ال يمكن نسيان فريقي »األم« 
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مستقبل املرسى، فمن هناك كانت انطاقتي 
األولــى في عالم كــرة القدم حيث التحقت به 
فــي عـــام 1993 وقــضــيــت مــعــه أوقــــات جميلة 
وخــرجــت مــن مــدرســتــه إلـــى عــالــم االحــتــراف 
بكل  ناجحة  التجارب  هذه  وأعتبر  والتألق، 
مع  الحالية  الفترة  في  أتمنى  كما  املقاييس 

العهد السير على ذات املنوال.

ــتــــرف املـــويـــهـــبـــي فــــي أقــــوى  ــوال اإلصــــابــــة الحــ ــ ■ لـ
الــدوريــات األوروبــيــة، هــذا مــا يقوله املــالحــظــون في 

تونس.
الله،  عند  مــن  توفيق  املسألة  هــذه  أن  أعتقد 
وهذا األمر مكتوب لي، وأنا أؤمن بما اختاره 
ــن دون شـــك راٍض بــمــا قــدمــتــه  ــي، ومــ ــ لـــي ربـ
خال مسيرتي االحترافية، وما حققته طوال 
القدم، خاصة  فترة تواجدي في ماعب كرة 
الكاحل وخضوعي  أربطة  في  اإلصــابــة  بعد 
لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة، فـــتـــحـــديـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
إلى مستواي  العودة  الصعاب، وتمكنت من 
تدريجيًا بسبب التدريب املتواصل، ووصلت 
بــعــدهــا إلـــى قــمــة األداء، وأعــتــقــد أنــنــي كنت 
قــادرًا على االحــتــراف، لكن لست حزينًا على 

ما حصل، فتلك مشيئة ربي. 

ــلــدوري  ■ الــبــعــض فـــي تــونــس يـــرى فـــي انــتــقــالــك ل
اللبناني خروجا من الباب الصغير قبل االعتزال.

ال، هــــذا الـــكـــام غــيــر صــحــيــح بــكــل تــأكــيــد، 
استحقاقات  أمامه  اللبناني  العهد  فنادي 
مــهــمــة وكــبــيــرة، وهـــو عــلــى مــوعــد مـــع عــدة 
اخــتــبــارات قوية فــي الفترة الــقــادمــة، فنحن 
ــــي حـــال  ــر مــــن بـــطـــولـــة، وفـ ــثـ نـــنـــافـــس فــــي أكـ
بطولة  فــي  وتقدمنا  طيبا  مستوى  قدمنا 
آســيــا نــحــو األمــــام، حــيــث نسعى للوصول 
ــر  ــ ــد مـــمـــكـــن، فــــــإن هــــــذا األمـ ــ ــى حـ إلــــــى أقــــصــ
أبــوابــًا  آفــاقــًا جــديــدة، وسيفتح  سيمنحني 
أخرى أمامي، فمستوى الاعبن اللبنانين 

الالعبة السويسرية 
بليندا بنشيتش تدخل 

القائمة

االتحاد والتعاون 
أكثر المستفيدين 

من هذه الجولة

بلباو يمدد عقد مهاجمه سابين ميرينو
مدد نادي أثلتيك بلباو عقد مهاجمه سابني ميرينو ليستمر حتى 30 يونيو/
حزيران 2019. وحسبما أعلن النادي الباسكي، فإن الشرط الجزائي في عقد 
ميرينو قد زاد إلى 30 مليون. ووصل ميرينو )24 عاما( للعب في الفريق األول 
الصيف املاضي إلى جانب كل من إنييجو ليكوي، بعدما سجل للفريق الثاني 
18 هدفًا في 42 مباراة. وشارك الالعب في أولى مبارياته مع الفريق األول في 
6 أغسطس/آب 2015 في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أوروبا أمام إنتر باكو 
في أذربيجان، ومنذ ذلك الحني خاض 29 مباراة )17 في الدوري و4 في الكأس 
و7 بدوري أوروبا ومباراة بكأس السوبر(، سجل فيها 3 أهداف )أمام جيلينا 

السلوفاكي وريال مدريد وإيبار اإلسبانيني(.

األوكرانية سفيتولينا تنتصر على سيبيلوفا
الثاني من منافسات  الــدور  إلى  األوكرانية غيلينا سفيتولينا  الالعبة  تقدمت 
للبطولة  الــدور األول  اليوم، ففي  للتنس  املفتوحة  السيدات ببطولة دبي  فردي 
املقامة في اإلمــارات حاليًا، فازت سفيتولينا على السلوفاكية يانا سيبيلوفا 

بمجموعتني متتاليتني بواقع 6-3 و1-6.

... والكرواتي كارلوفيتش يغادر بطولة ديلراي 
بيتش األميركية

فقد العب التنس الكرواتي إيفو كارلوفيتش املصنف ثالثًا في البطولة، الدفاع 
البالغة  املــضــرب  لــكــرة  الــدولــيــة  عــن لقبه فــي دورة ديــلــراي بيتش األمــيــركــيــة 
الــدور األول بخسارته أمام  ألــف دوالر، وذلــك بعدما خــرج من  جوائزها 514 
وكــان كارلوفيتش  باتريك سميث 3-6 و6-3 و6-2.  املغمور جون  األسترالي 
دونالد  األميركي  على  النهائية  املــبــاراة  في  بفوزه  املاضي  العام  باللقب  تــوج 
يونغ املشارك في نسخة هذا العام كمصنف سابع. في املقابل، بلغ البلغاري 
غريغور ديميتروف املصنف رابعًا الدور الثاني بفوزه على االسرائيلي دودي 
سيلع 6-4 و6-2. وتأهل أيضًا الفرنسي أدريــان مانارينو الثامن بفوزه على 

التونسي مالك الجزيري 1-6 و6-3 و1-6.

شيفشينكو يبدأ رحلة جديدة

قرر أندريه شيفشينكو النجم األوكراني السابق لكرة القدم، االنضمام للجهاز 
ــك بـــدال مــن أولكسندر  الــفــنــي للفريق قــبــل انــطــالق بــطــولــة أوروبــــا 2016 وذلـ
أوكرانيا عبر  املــدرب. ويتصدر شيفشينكو قائمة هدافي  زافــاروف مساعد 
الذهبية في  الكرة  وفــاز بجائزة  مــبــاراة،  التاريخ بتسجيل 48 هدفا في 111 
2004 مع نادي ميالن، واعتزل بعد بطولة أوروبا 2012 التي شاركت أوكرانيا 
املـــدرب ميخايلو فومينكو خــالل مؤتمر  وقـــال  بــولــنــدا.  مــع  فــي استضافتها 
صحفي لإلعالن عن تعيني شيفشينكو إن االتحاد األوكراني للعبة قرر عدم 

تمديد عقد زافاروف كمساعد للمدرب، ليقع االختيار على شيفا.

الصفاقسي في مهمة صعبة أمام الملعب 
القابسي

ــادة الــضــغــط عــلــى النجم  ــ يتطلع الــصــفــاقــســي الســتــعــادة املــركــز الــثــانــي، وزيـ
ختام  في  األخير،  ملعب  على  القابسي  امللعب  للقاء  يخرج  عندما  الساحلي، 
منافسات الجولة 16 للدوري التونسي املمتاز لكرة القدم اليوم األربعاء. ويحتل 
الصفاقسي املركز الثالث برصيد 37 نقطة متأخرًا بفارق نقطتني عن الترجي 
الثاني وأربع نقاط عن النجم الساحلي املتصدر، لكنهما خاضا مباراة أكثر 
منه. وبعد خروجه مبكرًا من سباق كأس تونس ينصب تركيز الصفاقسي 
تكلفه  قد  العثرة  أن  ويــدرك  املحلي  الـــدوري  بلقب بطولة  التتويج  على صــراع 
غاليًا في ظل املنافسة القوية مع غريميه النجم الساحلي والترجي. لكن مهمة 
النجم  الخناق على  الثاني ومواصلة تشديد  املركز  الصفاقسي في استعادة 
أرضه  على  عنيد  فريق  أمــام  باملخاطر  املتصدر ستكون محفوفة  الساحلي 
ووســـط جــمــاهــيــره. ويتطلع االفــريــقــي ملــواصــلــة صحوته تحت قــيــادة املــدرب 
لــدوري  بالهبوط  املــهــدد  التونسي  امللعب  يــواجــه  عندما  كــرول  رود  الهولندي 

الدرجة الثانية.

نــادال، على  حافظ الاعب اإلسباني، رافاييل 
مركزه الخامس في التصنيف العاملي لاعبي 
التنس املحترفن، وذلك على الرغم من خروجه، 
أخيرًا، من نصف نهائي بطولة بيونس آيرس 
الـــ 250 نقطة، فــي املــقــابــل واصـــل الاعب  ذات 
ــتـــش، صــــدارتــــه  ــيـ ــوفـ الــــصــــربــــي، نــــوفــــاك ديـــوكـ
برصيد 16 ألفًا و790 نقطة. في وقت لم يشهد 
تصنيف هذا األسبوع أي تغييرات في املراكز 
الـــعـــشـــرة األولـــــــى، حــيــث واصـــــل الــبــريــطــانــي، 
آندي موراي، احتال وصافة التصنيف، يليه 
السويسري روجيه فيدرير ثالثًا. وفي ما يلي 

قائمة الاعبن العشرة األوائل:
 16.790 ديــوكــوفــيــتــش  نـــوفـــاك  الــصــربــي   -1

نقطة.
2- البريطاني آندي موراي 8.850.

 3- السويسري روجيه فيدرير 8.795.
الـــســـويـــســـري ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا   -4 

.5.870
 5- اإلسباني رافائيل نادال 4.880.
 6- اإلسباني ديفيد فيرير 4.325.

أهــدر األهــلــي فرصة جــديــدة النــتــزاع صــدارة 
دوري املحترفن السعودي لكرة القدم بعدما 
تـــعـــادل )1 – 1( مـــع مــضــيــفــه الــنــصــر حــامــل 
الـــلـــقـــب، لــيــفــشــل فـــي االســـتـــفـــادة مـــن هــزيــمــة 
ملعبه  خــارج  نظيف  بهدف  املتصدر  الهال 

أمام التعاون.
ــان الــفــوز ســيــدفــع األهــلــي نــحــو الــصــدارة،  وكـ
لــكــنــه أضـــــاع ركـــلـــة جـــــزاء قــبــل نــهــايــة الــلــقــاء 
مع  النقاط  بتقاسم  ليكتفي  دقــائــق،  بخمس 
ــان يـــخـــوض مـــبـــاراتـــه األولــــى  ــذي كــ ــ الــبــطــل الـ
رينيه هيغيتا، حارس  املؤقت  بقيادة مدربه 
كولومبيا السابق، بعد إقالة اإليطالي فابيو 

 7- الياباني كي نيشيكوري 4.235.
 8- التشيكي توماس برديتش 3.390.

 9- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 2.950.
 10- الفرنسي ريشار جاسكيه 2.760.

الاعبة  انضمت  املحترفات  الاعبات  وعند 
الــســويــســريــة بــلــيــنــدا بــنــشــيــتــش إلــــى قــائــمــة 
لتحل  العاملي،  بالتصنيف  األولــيــات  العشر 
الــذي ال تــزال تحافظ على  تاسعة بالترتيب 
ــه األمـــيـــركـــيـــة املـــخـــضـــرمـــة ســيــريــنــا  ــ ــدارتـ ــ صـ
بيترا  التشيكية  صعدت  وقــت  فــي  ويليامز. 
ــن لــتــحــل مــحــل  ــامـ ــثـ ــز الـ ــركــ كــفــيــتــوفــا إلـــــى املــ
اإلســبــانــيــة كــــارال ســـواريـــز الــتــي خــرجــت من 

كانافارو. وفي تفاصيل املباراة منح البرازيلي 
مــاركــيــنــيــوس غــابــريــيــل الــتــقــدم لــلــنــصــر في 
الــدقــيــقــة 30، لــكــن األهــلــي أدرك الــتــعــادل بعد 
ست دقائق أخرى عن طريق البرازيلي اآلخر 
مــاركــيــنــيــو بــتــســديــدة قــويــة بــالــقــدم الــيــســرى 
مــن داخـــل منطقة الــجــزاء. وكــافــح األهــلــي في 
رأس  ضربة  العارضة  وردت  الثاني،  الشوط 
مــن الــظــهــيــر، مــنــصــور الــحــربــي، لــكــن النصر 
كان خطيرًا في الهجمات املرتدة واقترب من 

التسجيل مرتن على األقل.
ــارة كــبــيــرة، قــبــل نهاية  ــ وشـــهـــدت املـــبـــاراة إثـ
ــار الــحــكــم الــســويــدي  الـــشـــوط الــثــانــي، إذ أشــ
يوناس اريكسون إلى نقطة الجزاء بعد خطأ 
غــريــب مــن عمر هــوســاوي مــدافــع النصر، إذ 
فقد هوساوي الكرة في البداية أمام سلمان 
املــــؤشــــر، وبـــعـــد أن أبـــعـــد الــــحــــارس عــبــدالــلــه 
الــعــنــزي الــخــطــر تــعــثــر مـــدافـــع الــنــصــر، وهــو 
يـــحـــاول تــســديــد الـــكـــرة بــعــيــدًا لــيــتــســبــب في 

إعاقة تيسير الجاسم العب وسط األهلي.
ــــس  ــيــ ــ ــوانــ ــ ــة الــــــيــــــونــــــانــــــي إيــ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن مـ ــ ــكــ ــ ــ ل

الـ  للمركز  وتراجعت  األولــيــات  العشر  قائمة 
11، الذي كانت تحتله بنشيتش سابقًا قبل 
حــلــولــهــا وصــيــفــة لــبــطــولــة ســـان بــطــرســبــرج 
التي خسرت املباراة النهائية أمام اإليطالية 
ــا فـــيـــنـــشـــي، فــيــمــا تــــواصــــل األملـــانـــيـــة  ــ ــرتـ ــ روبـ
التصنيف  وصــافــة  احــتــال  كيربر  أنجليكه 

العام، وخلفها الرومانية سيمونا هاليب.
ــاء تــصــنــيــف الــاعــبــات الــعــشــر األولـــيـــات  وجــ

كالتالي:
1- األميركية سيرينا ويليامز 9.245 نقطة.

2- األملانية أنجليكه كيربر 5.700.
 3- الرومانية سيمونا هاليب 5.545.

 4- البولندية أنييسكا رادفانسكا 5.210.
 5- اإلسبانية جاربينيي موجوروزا 4.991.

 6- الروسية ماريا شارابوفا 3.672.
 7- اإليطالية فافيا بينيتا 3.611.
 8- التشيكية بترا كفيتوفا 3.558.

 9- السويسرية بليندا بنشيتش 3.505.
 10- التشيكية لوسي سافاروفا 3.481.

)العربي الجديد، رويترز(

فيتفاتزيديس من نقطة الجزاء ذهبت خارج 
الدقيقة 83،  فــي  القائم  أن ملست  املــرمــى بعد 
ويملك األهلي صاحب املركز الثاني 39 نقطة 
من 17 مباراة بعد ثالث تعادل في آخر أربع 
مباريات ويتأخر بنقطة واحدة خلف الهال.
وفي املباراة األخرى، سجل الكاميروني، بول 
إيفولو، مهاجم التعاون الهدف الوحيد بعد 
21 دقيقة من ركلة جزاء احتسبت إثر مخالفة 
مـــن الـــحـــارس، خــالــد شــراحــيــلــي، ضـــد نــايــف 
ــن الـــكـــوري  مـــوســـى عــقــب تـــمـــريـــرة خــاطــئــة مـ
الجنوبي كواك تاي هوي مدافع الهال. ولم 
يحمل شــراحــيــلــي زمــيــلــه مــســؤولــيــة الــهــدف، 

ــال فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة »املـــدافـــعـــون  ــ وقــ
يعيدون الكرة لحارس املرمى عادة ألنه دائمًا 
يكشف امللعب بشكل أفضل لكن قدر الله وما 

شاء فعل«.
وثــأر التعاون لخسارته أمــام الهال )3 – 1( 
فـــي الــــريــــاض فـــي مــبــاراتــهــمــا الــســابــقــة هــذا 
إلــى 34 نقطة، مشددًا  ليرفع رصيده  املوسم 
االتحاد  ويحتل  الــرابــع.  املــركــز  على  قبضته 
قبل مواجهته  الثالث ولديه 35 نقطة  املركز 
ضد القادسية املهدد بالهبوط يوم الخميس 
ــز الـــســـادس  ــادم. وبـــقـــي الــنــصــر فـــي املـــركـ ــقــ الــ
ــوز  ــفـ ــــي الـ ــد فـــشـــلـــه فـ ــعـ ــد 23 نـــقـــطـــة بـ ــيـ بـــرصـ

للمباراة الثالثة على التوالي.
وكــــاد عــبــداملــجــيــد الـــرويـــلـــي، يــضــاعــف تــقــدم 
عندما  مباشرة  إيفولو  هــدف  بعد  الــتــعــاون 
ــــارج  ــــن خـ ارتــــطــــمــــت تـــســـديـــدتـــه األرضـــــيـــــة مـ
األيمن. وســدد ناصر  بالقائم  الجزاء  منطقة 
32 تصدى  الدقيقة  في  قوية  كــرة  الشمراني 
ببراعة  الــتــعــاون  حــارس  السبيعي  فايز  لها 
الــهــال فــرصــة خطيرة  قبل أن يــهــدر مهاجم 

مــن وضـــع انـــفـــراد فــي الــوقــت املــحــتــســب بــدل 
الضائع للشوط األول.

وأنقذ البرازيلي ديغاو، مدافع الهال مرماه 
مـــن فــرصــة خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة 53 عــنــدمــا 
أخرج تسديدة ربيع السفياني العب التعاون 
مــن عــلــى خــط املــرمــى بــعــدمــا راوغ الــحــارس 
عندما  مجددًا  شراحيلي  وأخطأ  شراحيلي. 
سقطت كرة سهلة من يده في الدقيقة 69 أمام 

إيفولو الذي لم ينجح في السيطرة عليها.
الــبــرازيــلــي كــارلــوس إدواردو على  وحــصــل 
ركلة حرة  مــن  تسديدة  إثــر  فرصة خطيرة، 
في الدقيقة 70 أنقذها السبيعي املتألق الذي 
أيضًا،  إدواردو  مــن  قوية  رأس  ضربة  أبعد 
بعدها بدقيقة واحــدة. وقــال السبيعي بعد 
املــبــاراة »تــدربــت جيدًا ألرتقي بــأدائــي عقب 
التعافي من اإلصــابــة. ال شك أن الفوز على 
هدفنا  لكن  مميز،  لــه طعم  املتصدر  الــهــال 
مـــن بـــدايـــة املـــوســـم هـــو املــشــاركــة اآلســيــويــة 

املوسم املقبل«.
)العربي الجديد، رويترز(

خسارة الهالل وتعثر األهلي يشعالن الدوري السعوديصدارة تصنيف التنس لديوكوفيتش ووليامز
خسر الهالل المتصدر، 

وتعادل األهلي الوصيف 
مع النصر، ليشتعل 
الدوري السعودي

المويهبي ينتظر المشاركة الرسمية األولى له بقميص العهد )حسين بيضون(

)Getty(  نادال يحافظ على المركز الخامس رغم الخسارة

نجم عربي من تونس، ولد في األول من إبريل/نيسان من عام 1985، 
كان قريبًا من االحتراف، لكن اإلصابة حرمته من الوصول إلى حلم كل 

العب، إال أنه يبقى اسمًا المعًا في سماء الكرة التونسية والعربية

جيد، ومعروف أن الكرة اآلسيوية في تطور 
مستمر، وفــي كــأس االتــحــاد هناك العبون 
البلدان، وذوو مهارات  أجانب من مختلف 

فنية وتكتيكية عالية.

مــغــادرة تونس  زيــارتــك لسوسة قبل  مــا سبب   ■
والتوجه إلى لبنان؟

لــقــد حــضــرت مـــبـــاراة الــنــجــم أمــــام نــــادي كــرة 
الـــقـــدم بـــالـــحـــمـــامـــات، كـــي أودع زمـــائـــي في 
الفريق والجهاز الفني وكذلك أعضاء اإلدارة، 
ــًا جــمــيــلــة،  ــ ــاتـ ــ ــن قـــضـــيـــت رفـــقـــتـــهـــم أوقـ ــ ــذيـ ــ والـ
وحصد  النجاحات  مــن  املــزيــد  لهم  وتمنيت 

البطوالت.

المغامرة الجديدة
■ ما هو طموحك مع نادي العهد اللبناني؟

إلــى لبنان ووضــعــت نصب عيني  لقد جئت 
ــقـــاب  ــــو حـــصـــد كــــل األلـ هـــدفـــا واحــــــــدا، أال وهـ
املمكنة، فرئيس نادي العهد  تميم سليمان 
ــى لـــبـــنـــان، ووضـــــع ثقة  أقــنــعــنــي بـــالـــقـــدوم إلــ
كبيرة في إمكاناتي، وهو يعّول بشكل كبير 
أكون  أن  وأتمنى  للفريق،  العون  تقديم  على 
عــنــد حــســن ظــنــه، وســأســعــى لــعــدم تخييب 
ــاز الــفــنــي  ــهـ آمـــــال زمـــائـــي فـــي املــلــعــب والـــجـ
أيــضــًا، إضــافــة إلـــى الــجــمــهــور مــن دون شــك، 
الــذي دعمني منذ لحظة وصولي إلى مطار 

بيروت الدولي.

■ يــشــاع أنــك ستعود فــي الصيف إلــى تــونــس من 
أجل خوض تجربة جديدة، وهناك بعض العروض 

من هذه اللحظة.
ســبــق أن ذكــــرت أنــنــي أريــــد تغيير األجــــواء، 
ولهذا السبب خرجت من بلدي تونس، وأنا 
اآلن مرتبط مع نادي العهد بعقد ملدة موسم 
ــيـــزي يــنــصــب فــــي الــفــتــرة  ــركـ ــل تـ ونــــصــــف، كــ
الــحــالــيــة عــلــى فــريــقــي، وبــعــد انــتــهــاء عــقــدي 

مباريـات
      األسبـوع

تركت النجم بسبب 
مشاكل تتعلق بالعقد

أريد حصد األلقاب رفقة 
نادي العهد

كنت محبوبًا في كل 
الفرق التي لعبت لها

سأفكر بالخطوة القادمة في مستقبلي وعن 
وجهتي الجديدة.

■ مــا رأيــك فــي الــكــرة اللبنانية مــن خــالل مستوى 
زمــالئــك، مقارنة بتونس، رغــم أنــك لــم تــشــارك في 

مباراة رسمية حتى هذه اللحظة؟
من خال الحصص التدريبية التي خضتها 
املباريات  في بعض  الفريق، ومشاركتي  مع 
الودية، إضافة إلى مشاهدتي مباراة في كأس 
السحال،  العهد وشــبــاب  فريقي  بــن  لــبــنــان، 
الجوانب  ببعض  يتميز  اللبناني  فــالــاعــب 
الفنية واملهارية، حيث يعمل زمائي بشكل 
التمارين وفي  كبير على هــذه األمـــور خــال 
فــي تونس فاملباريات تشهد  أمــا  املــبــاريــات، 
اندفاعًا بدنيًا هائًا، وهناك خشونة أكثر من 
هنا، ولفت نظري نوعية املاعب هنا، يجب 
االهتمام باملرافق الرياضية بشكل أكبر، كي 
يتطور مستوى اللعبة، وتصل إلى العاملية، 
فنادي العهد يمتلك العبن محلين مميزين، 
ذوي إمـــكـــانـــات عـــالـــيـــة، وبـــإمـــكـــان بــعــضــهــم 

خــوض تــجــارب احــتــرافــيــة خـــارج لــبــنــان، في 
حـــال زاد االهــتــمــام بــتــأمــن مــرافــق ريــاضــيــة 

صحية لهم.

يوسف والجماهير
■ ماذا تقول للجماهير التونسية؟

التونسين،  للمشجعن  الشكر  توجيه  أريــد 
الذين وقفوا إلى جانبي دائمًا في كل مراحل 
واكبوا  لبنان  إلــى  قدمت  وعندما  مسيرتي، 
صفحتي  صعيد  على  كبير  بشكل  أخــبــاري 
الــخــاصــة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فــيــســبــوك، ويــتــابــعــنــي الــعــديــد مــنــهــم بشكل 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــقــــى مــــســــانــــدة دائـ ــلــ ــيــــث أتــ مـــســـتـــمـــر، حــ
ويـــواظـــبـــون عــلــى تــشــجــيــعــي، وســـأحـــاول أن 
أقدم مستوى مميزا، ألبقى عند حسن ظنهم، 

كما عهدوني في املاضي.

■ وبالنسبة لجماهير العهد التي تنتظر الكثير منك؟
أصــبــو لتقديم األفــضــل لــهــم، ولـــن أبــخــل عن 
إمكانياتي  من  املئة  في   100 الجميع  إعطاء 

خال كل املباريات التي سأشارك فيها، فأنا 
أسعى لتقديم اإلضافة للنادي ولزمائي في 

الفريق، وسأعمل على هذا األمر.

عن المسيرة
■ من املدافع األصعب الذي واجهته خالل مسيرتك 

في املالعب؟
لــيــس هـــنـــاك العــــب مـــعـــن، فـــكـــرة الـــقـــدم فــوز 
املــرات أتفوق وأتخطى  وخــســارة، في بعض 
املــدافــعــن، وفـــي أوقــــات أخـــرى يتمكنون من 

منعي، وبذلك ينجحون في صد هجماتي.

■ الالعب الذي استمتعت باللعب إلى جانبه؟
التونسي،  الساحلي  النجم  فــي  كنت  عندما 
لعبت إلـــى جــانــب الــاعــب الــجــزائــري بــغــداد 
إلى  ارتحت باللعب  أكثر من  بونجاح، وهــو 

جانبه.

■ ما املركز الذي تفضل اللعب فيه؟
أنا دائمًا أحبذ اللعب خلف املهاجمن، حيث 

أحـــاول اســتــغــال الــفــرص الــتــي تضيع، كي 
اللعب  يمكنني  كما  أهـــداف،  إلــى  أترجمها 

على األطراف وفي مركز الجناح املهاجم.

■ ما هو فريقك املفضل عربيًا وأوروبيًا؟
األول،  فريقي  جوابي من دون شك سيكون 
والـــذي بـــدأت معه مسيرتي الــكــرويــة، نــادي 
مستقبل املرسى، أما على الصعيد األوروبي 

فليس لدي فريق مفضل على آخر.

■ لقطة الهدف أمام نادي مارسيليا؟
لقد أردت تسديد ركلة الجزاء يومها وكانت 
النتيجة 4 – صفر لصالح مارسيليا خال 
ــذلـــك طــلــب الـــجـــزائـــري  املــــبــــاراة الــــوديــــة، وكـ
سريع  بشكل  فاتفقنا  تــنــفــيــذهــا،  بــونــجــاح 
ــا لــه  ــمـــزهـ ــلـــعـــب، عـــلـــى أن أغـ ــة املـ ــيــ فــــي أرضــ
بــشــكــل ســــريــــع، لــيــتــقــدم هــــو ويـــركـــنـــهـــا فــي 
شباك الحارس الفرنسي مانداندا، وبالفعل 
نــجــحــنــا وســجــلــنــا الـــهـــدف بــطــريــقــة مميزة 

للغاية.

مّثل املويهبي منتخب بالده تونس 
في عدة مناسبات، وكان العبًا 

متألقًا، حيث اختير في عام 2008 
أفضل العب تونسي

■ ■ ■
تعرض في العام عينه إلصابة 

خطيرة في أربطة الكاحل، وأجرى 
عملية جراحية أجبرته على االبتعاد 
عن املالعب لفترة طويلة، وأّثر ذلك 

بشكل كبير على مستواه ومسيرته 
االحترافية

■ ■ ■
يبلغ املويهبي من العمر 31 عامًا، 

وشارك في بعض املباريات الودية مع 
العهد وتألق في مباراة الراسينغ

■ ■ ■
يشاع في األوساط اإلعالمية اللبنانية 
أن صفقة املويهبي قد تكون األغلى 

في تاريخ الكرة ببالد األرز.

نبذة

يوسف
المويهبي
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أجراها حسين غازي



الجزائر ـ عدالن أحمد

يلتقي الــيــوم األربـــعـــاء، بــدايــة من 
الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة بـــعـــد الــظــهــر 
بـــالـــتـــوقـــيـــت الـــــجـــــزائـــــري، بــمــلــعــب 
لكرة  الجزائر  منتخب  جويلية،  من  الخامس 
القدم ألقل من 23 سنة، املتأهل الى األوملبياد 
ــقـــادم، ومــنــتــخــب فلسطني لــنــفــس الــفــئــة في  الـ
مباراة ودية تحضيرية تعد األولى من نوعها. 
ــــل مــــن 23  ويـــحـــضـــر املــنــتــخــب الــــجــــزائــــري ألقـ
ــدرب الــســويــســري شـــورمـــان  ــ ســنــة بـــقـــيـــادة املــ
لنهائيات أوملبياد ريو دي جانيرو، املبرمجة 
الــقــادم، في حني يستعد منتخب  في الصيف 
نورالدين  الــجــزائــري  املـــدرب  بقيادة  فلسطني 

ولدعلي لتصفيات كأس آسيا.
وفــضــل االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري لــكــرة الـــقـــدم عــدم 
اســـتـــقـــدام ثــاثــي تــحــكــيــم مـــن الـــخـــارج إلدارة 
ــة الـــــوديـــــة، ومـــنـــحـــت شـــرف  ــ ــــويـ املـــقـــابـــلـــة األخـ
جــزائــري  دولـــي  تحكيم  لثاثي  املقابلة  إدارة 
يقوده الحكم الرئيسي لطفي بوكواسة، رفقة 
ابــراهــيــم وســـراج محمد  املساعدين حــمــاوي 
في حني الحكم الرابع هو السيد بن براهيم.  

وعسكر املنتخب الفلسطيني للشباب بمدينة 
بــلــيــدة بــالــجــزائــر مــنــذ الــخــمــيــس املـــاضـــي، إذ 
تـــدرب »منتخب الــفــدائــي« عــلــى عــشــب ملعب 

الجزائر وفلسطين 
بال مهزوم

سيكون اليوم األربعاء 17 فبراير، يوما تاريخيا في الجزائر، وهو اليوم الذي 
ستقام فيه أول مواجهة كروية بين منتخبي الجزائر وفلسطين األولمبيين، 
في مناسبة ودية على ملعب »5 جويلية« في العاصمة الجزائر، مواجهة 

لن يخرج منها أي طرف خاسرا

3031
رياضة
استحقاق

ثــم خــاض حصة تمرين وحــيــدة على  تشاكر 
امللعب  إلــى  للتعرف  5 جويلية،  ملعب  ميدان 
ــد الــفــلــســطــيــنــي بــمــقــر  ــ ــــوفـ ــق الـ ــحـ ــتـ ــا الـ ــدمـ ــعـ بـ
إقـــامـــة املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري بــســيــدي مــوســى. 
وأعجب مدرب املنتخب الفلسطيني، بظروف 
االتحاد  التي سخرها  واإلمكانات  التحضير 
الجزائري لكرة القدم للضيوف الفلسطينيني.

ــاراة مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــبــ ــ ــة املــ ــيـ ــمـ وبــــعــــيــــدا عــــن أهـ
ــة لــلــمــنــتــخــبــني الـــلـــذيـــن يــحــضــران  ــيـ ــريـــاضـ الـ
الكروية  املقابلة  فــإن  قــادمــة،  رسمية  ملواعيد 
الجزائرية أهمية سياسية  أعطتها السلطات 
خــال  مــن  الفلسطينية  القضية  لــدعــم  بــالــغــة 
تعبئة الجماهير املساندة للشعب الفلسطيني 
»املقهور« تحت وطأة االستعمار اإلسرائيلي، 
حــيــث أعـــــدت وزارتـــــــا الـــريـــاضـــة و الــتــضــامــن 
تقدم  الفلسطينية  الرايات  اآلالف من  عشرات 
ال سيما  املــبــاراة،  متفرج يحضر  لكل  مجانا 

أن الـــدخـــول الـــى املــلــعــب الــتــاريــخــي لــلــجــزائــر 
ستكون  واألبـــواب  مجانا  سيكون  العاصمة، 
مفتوحة مبكرا. وتفننت الجماهير الجزائرية 
ــوال األســبــوع فــي تــصــويــر الــحــدث الــكــروي  طـ
بــني منتخب »مــحــاربــي الــصــحــراء« ومنتخب 
»الـــــفـــــدائـــــي« حـــيـــث صـــنـــعـــت رايـــــــــات عــمــاقــة 
بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا و نــشــرت 
صورا عبر شبكات التواصل االجتماعي تعبر 
عن تضامن الشعبني الجزائري والفلسطيني، 
ال ســيــمــا أن الــشــبــاب املــحــاصــر فــي األراضــــي 
املحتلة تــجــاوب مــع زمــائــه فــي الــجــزائــر عبر 
فيسبوك وتويتر و بقية الشبكات العنكبوتية، 
مـــمـــا زاد مــــن حــمــلــة الــتــعــبــئــة لـــحـــضـــور هـــذا 
املــوعــد الــتــاريــخــي. هــي مــبــاراة وديـــة إال أنها 
فــي طــيــاتــهــا ومــضــمــونــهــا تــحــمــل الــعــديــد من 
املعاني، ألنها ستجمع بني منتخبني يمثان 
شعبني وإن باعدتهما املسافات إال أن القلوب 
قربتهما حيث تمثل املقابلة الكثير للجمهور 
الجزائري الذي لطاملا انتظر هذا املوعد وهو 
الــعــصــور وبــكــافــة أشكاله  الـــذي تغنى وعــبــر 
بالقضية الفلسطينية التي لم تفارق حناجره 

في جميع أرجاء املاعب.
املـــبـــاراة ذات أبــعــاد كــبــيــرة تــتــجــاوز الــريــاضــة 
واملستطيل األخضر ومن شأنها أن تفتح آفاق 
بشكل  الفلسطينية  والــريــاضــة  للكرة  كبيرة 
عـــام فــي تــعــزيــز الــنــضــال والــكــفــاح الــتــحــرري، 
البلدين  بــني  التعاون  تعزيز  فــي  تساهم  كما 
في مجال الرياضة، وال سيما أن اتفاق حصل 
ــة تــخــدم  ــبـــرات كـــرويـ ــول الـــحـــصـــول عــلــى خـ حــ

الرياضة الفلسطينية بالجزائر.
القدم،  لكرة  العاشقة  الفلسطينية  الجماهير 
ــأن الــجــزائــر املــنــتــخــب الــعــربــي  كــانــت تــشــعــر بـ
الــوحــيــد املــتــأهــل إلــــى املـــونـــديـــال الــعــاملــي في 
البرازيل، كما لو كان منتخب بادها، لذا كان 
جماهيرية  بشعبية  يحظى  الخضر  منتخب 
وينتظر  املحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  كبيرة 
الجميع مباريات محاربي الصحراء على أحر 
من الجمر، في املقابل عانقت األعام الجزائرية 
املحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  املقاهي  ُشــرفــات 
لترسم  الكبار  أعــام  لها مقعدًا بني  وحجزت 
من  يشاهدها  مــن  شفاه  على  العروبة  بسمة 
الفلسطينية  الجزائرية  العاقة  فعمق  املــارة، 
ليست كــرة قــدم فحسب، إنما تعبر عن حجم 
الــتــعــاطــف الــكــبــيــر الــــذي يــبــديــه الــجــزائــريــون 
القنوات  وستنقل  وقضيتهم.  للفلسطينيني 
ــاراة  ــبــ الـــفـــضـــائـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة املــ
ضخمة  عملية  فــي  مــبــاشــرة،  شاشاتها  على 
الجزائري  التضامن  عن  قوية  لتقديم صــورة 
املوعد  ستنشط  إذ  الفلسطيني،  الشعب  مــع 
فـــرق فــولــكــلــوريــة تــجــوب ملعب 5 جــويــلــيــة و 

تتجاوب مع أغاني االنتفاضة الفلسطينية. 
كــمــا وجــهــت الـــدعـــوة لــكــل ســـفـــراء الـــعـــرب في 
العاصمة الجزائرية إضافة إلى سفراء البلدان 
ما  الفلسطينية،  للقضية  والداعمة  الصديقة 
يعني أن مباراة كرة القدم ستتحول الى تجمع 

تفننت الجماهير الجزائرية 
طوال األسبوع في 

التحضير للحدث الكروي

سامباولي يفضل الدوري اإلنجليزي
املــتــوج بلقب كــوبــا أمــيــركــا 2015 رفقة  املـــدرب األرجنتيني خــورخــي ســامــبــاولــي،  أكــد 
منتخب تشيلي والذي ال يشرف في الفترة الحالية على أي فريق خالل مقابلة مع وكالة 
األنباء )إفي( من مونتفيدو أنه يفضل بالدرجة األولى التدريب في البريميير ليغ، حيث 
الــذي تسلم جائزة  الهجومي. ووضــع سامباولي،  باللعب  الــدوري هناك يمتاز  أن  يــرى 
صحيفة )الباييس( املحلية كأفضل مدرب في األميركتني في عام 2015 بعد اختياره 
الليغا  ثم  لــه،  البوندسليغا كثاني خيار محتمل  قبل نحو 300 صحافي رياضي،  من 
اإلسبانية، التي وضعها في ترتيب واحد مع الكالتشو. وقال املدرب »ينبغي االحتفاظ 
بالكرة والهجوم بشكل متواصل، ولهذا فالبريميير ليغ هو الدوري األكثر إغراء لي، ألنه 
يلعب بشكل قوي وهجومي ذهابًا وإيابًا، بشكل ال يجعلك تتنبأ بمن سيفوز. قد تشهد 

الدقيقة األخيرة أكثر من هدف«.

إحصائية تكشف تطور نسبة تمريرات فيراتي
كــشــفــت إحــصــائــيــة نــشــرهــا مــوقــع »ســكــاوكــا 
ــول« عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي فــــي مــوقــع  ــبـ ــوتـ فـ
نجاح  نسبة  عــن  تويتر،  االجتماعي  الــتــواصــل 
اإليطالي فيراتي في التمريرات، واألرقام بالفعل 
تجعل النادي الباريسي كثير التمسك بالالعب 
الــذي يقدم مستوى رائعا في  اإليطالي الشاب، 
لـــوران بــالن. وأكــدت  الفرنسي  املـــدرب  تشكيلة 
فــي عدد  فــيــراتــي مذهلة  أن نسبة  اإلحــصــائــيــة 
الــتــمــريــرات الــنــاجــحــة، حــيــث بــلــغــت فــي موسم 
في  زاد  األمـــــر  وهـــــذا   ،)%90(  2013-2012
2013-2014 حيث وصلت النسبة إلى )%91(، 
قبل أن يتطور أكثر في املوسم املاضي 2014-
2015، إذ لعب تمريرات ناجحة بنسبة )%92(، 
له  األفضل  الحالي 2016-2015  املوسم  ويبدو 
الوسط  فيراتي سيكون خليفة مايسترو  أن  البعض  ويــرى  بــــ%93.  اللحظة  هــذه  حتى 
التي سيخلفها  الثغرة  لسد  الجميع  عليه  يعول  خبرته  ازديـــاد  ومــع  بيرلو،  أليساندرو 
العب يوفنتوس وميالن السابق في صفوف النيراتزوري، حيث قضى فترة طويلة في 

هذا املركز.

خيخون بدون سانابريا أمام برشلونة
من  عمليًا  أنطونيو سانابريا،  الباراغوياني  فريق سبورتنغ خيخون،  مهاجم  اسُتبعد 
اللقاء املؤجل بينهما بالليغا  اليوم األربعاء أمام برشلونة في  املشاركة في مباراة بعد 
اإلسبانية، وذلك لرغبة املــدرب في عدم املخاطرة به عقب عودته من اإلصابة، وإلعــداده 
الخميس املاضي  الــذي تعرض  القادم بملعب ريــال بيتيس. وهو  لقاء السبت  للعب في 
املــدرب  الجمعة )2-2(. ويــعــي  رايـــو فايكانو  ملــواجــهــة  الــفــريــق  أبــعــدتــه عــن قائمة  والــتــي 
لذا  البقاء،  القادم ألنه منافس مباشر في صراع  أبيالردو فرنانديز أهمية لقاء بيتيس 

فمن املستبعد أن يدفع بسانابريا أمام برشلونة رغم كونه الهداف األول للفريق.

الدفاع الحسني الجديدي يقيل مدربه
أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي املتعثر بدوري املحترفني املغربي لكرة القدم إنهاء 
وجود  في  ساهمت  التي  السلبية  النتائج  توالي  بعد  السالمي،  جمال  بمدربه  ارتباطه 
الفريق قريبًا من منطقة الهبوط. وجاء قرار إدارة النادي بعد هزيمة الفريق الذي كان 
بملعبه  بعده مواطنه طــارق مصطفى  املصري حسن شحاتة، ومن  السابق  يدربه في 

وأمام جماهيره 1-صفر أمام النادي القنيطري في أولى جوالت مرحلة اإلياب.

وُيسجل 23 هدفًا، ومع نهاية هذا املوسم، اغتنم إنتر ميالن 
أيام  أجمل  معه  ليقدم  البرازيلي،  نجمه  واستعاد  الفرصة 
مسيرته، إذ لعب 114 مباراة وسجل 47 هدفًا، ليبقى مع 
»النيراتزوري« حتى عام 2009، حيُث انتقل إلى ساو باولو 

على سبيل اإلعارة ومن ثم عاد إلى فالمنغو.
الحياة الليلة وعادات أدريانو السيئة جعلت النجم ينهار كرويًا، 
وفالمنغو،  وكورينثيانز  رومــا  بني  عــام 2010  منذ  ليتنقل 
وأتلتيكو بارانيانسي وحاليًا مع ميامي يونايتد األميركي، 
لكنه لم يلعب سوى عشر مباريات مع كل هذه األندية من عام 
أدريانو  الدولي، لعب  الصعيد  2010 حتى عام 2016. على 
البرازيلي من عام 2000 حتى 2010، وخاض  املنتخب  مع 
بقميص »السامبا« 48 مــبــاراة وسجل 27 هــدفــًا. ورغــم أن 
املتكررة  أدريانو عانى كثيرًا خالل مسيرته من اإلصابات 
ألقابه كانت  أن  إال  الليلية،  والحياة  السهر  واملشاكل بسبب 

كثيرة في املالعب العاملية. فهو حقق الــدوري البرازيلي في 
عام 2000 و2001 مع فالمنغو، باإلضافة إلى كأس البرازيل 
في عام 2001. ومع إنتر ميالن حقق بطولة الدوري اإليطالي 
ألربعة مواسم متتالية من عام 2005 حتى عام 2009، كما 
حصل على لقب كــأس إيطاليا أعــوام 2005 و2006، ولقب 

السوبر »اإليطالي« أعوام 2005 و2006.
كوبا  لقب  على  البرازيلي  املنتخب  مع  املقابل، حصل  في 
أميركا 2004، وكأس القارات في عام 2005، باإلضافة إلى 
لقب كأس العالم تحت 17 سنة في عام 1999، ولقب بطولة 
الصعيد  وعلى   .2001 عــام  في  للشباب  الجنوبية  أميركا 
الشخصي نال أدريانو عددا من الجوائز، كان أهمها الحذاء 
للشباب، أفضل العب  الجنوبية  أميركا  الذهبي في بطولة 
الــقــارات، هــداف كوبا أميركا، وعــدد من األلقاب  في كــأس 

األخرى في الدوري البرازيلي.

رياض الترك

ــو، أحــد  ــانـ أدريـــانـــو ليتيه ريــبــيــرو، أو املـــعـــروف بــاســم أدريـ
أبرز  من  وكــان  القدم،  لكرة  الكثير  قدموا  الذين  املهاجمني 
وأخطر املهاجمني البرازيليني. بدأ أدريانو مسيرته الكروية 
الــذي  الفريق  عــام 2000، وهــو  فــي  البرازيلي  مــع فالمنغو 
لعب لــه 24 مــبــاراة وســجــل عــشــرة أهـــداف فــقــط. بعد ذلك 
عام  فــي  اإليطالي  ميالن  إنتر  إلــى  البرازيلي  النجم  انتقل 
مباريات  ثماني  خــاض  إذ  طــويــاًل؛  يمكث  لــم  لكنه   ،2001
على  فيورنتينا  إلــى  انتقل  ثــم  وحــيــدا،  هدفا  فقط وسجل 
سبيل اإلعارة، وهناك لعب 15 مباراة وسجل ستة أهداف 

مع النادي »البنفسجي«.
في عام 2002 لعب مع بارما موسمني، وهناك بدأ أدريانو 
مــبــاراة   37 ليلعب  اإليــطــالــي،  الــــدوري  فــي  نفسه  يكتشف 

أدريانو ريبيرو

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

في يوم ميالده 
تكرم »العربي 

الجديد« واحدا 
من نجوم البرازيل، 

المهاجم أدريانو

الجماهير 
الجزائرية تنتظر 
مباراة احتفالية 
)Getty(

التي  الودية  المباراة  لمتابعة  للجماهير  مجانيًا  دخوًال  المنظمون  أقر 
منتخب  ونظيره  القدم  لكرة  الجزائري  األولمبي  المنتخب  بين  تجمع 
المباراة  متابعة  من  الجماهير  من  عدد  أكبر  لتمكين  وذلك  فلسطين 
التي تعتبر األولى من نوعها في تاريخ المنتخبين، وحتى يكون اللقاء 

عرسًا كرويًا ال وجود خالله لفريق فائز وآخر مهزوم.

الدخول مجاني

وجه رياضي

شــعــبــي لـــدعـــم أبـــنـــاء غــــزة وأريـــحـــا والــخــلــيــل. 
مــن جهة أخـــرى، قــال جبريل الــرجــوب رئيس 
»منتخبنا  الــقــدم،  لــكــرة  الفلسطيني  االتــحــاد 
التي  الرسمية  للمواعيد  جيد  بشكل  يستعد 
مـــارس/آذار، ولقاء األشقاء في  تنتظره شهر 
الــجــزائــر لـــه أهــمــيــتــه الــقــصــوى، إال أنـــه يــأتــي 
فــي إطــــار االســتــعــداد الســتــكــمــال املـــشـــوار في 

إلـــى األلـــعـــاب األوملــبــيــة فـــي ريـــو دي جــانــيــرو 
البرازيلية الصيف املقبل، لم يعجب الكثيرين 
بـــقـــدر مـــا اســـتـــفـــزهـــم، وبـــالـــخـــصـــوص الــكــيــان 
الظهور  هــذا  مثل  أن  يعلم  الـــذي  الصهيوني 
أن  مـــن شــأنــه  الــفــلــســطــيــنــي دولـــيـــا  للمنتخب 
يـــخـــدم قــضــيــتــه، خــصــوصــا أن هــــذه املـــبـــاراة 
تحمل دالالت سياسية وسيتم توظيفها لنقل 

وآســيــا،  الــعــالــم  لكأسي  املــزدوجــة  التصفيات 
منتخبي  األول  ــفــــدائــــي«  »الــ ســيــلــتــقــي  حــيــث 
اإلمـــــارات وتــيــمــور الــشــرقــيــة فــي شــهــر مــارس 

املقبل، ونأمل أن نواصل املسيرة«.
وأملح الرجوب إلى أن اتفاقه مع رئيس االتحاد 
إقــامــة  عــلــى  روراوة،  محمد  للعبة  الــجــزائــري 
مــبــاراة وديـــة عــقــب تــأهــل أوملــبــيــي »الــخــضــر« 

صــورة فلسطني إلى كاّفة العرب على أساس 
أن الــنــشــاط الــريــاضــي لــه الــعــديــد مــن األبــعــاد 
الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة، مــضــيــفــا أن اخــتــيــار 
فــبــرايــر/شــبــاط وملعب 5 جويلية  تــاريــخ 17 
ــانــــي، عــلــى  ــعــ ــذات يـــحـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن املــ ــ ــالـ ــ بـ
الشهيد  يــوم  يصادفان  التاريخني  أن  اعتبار 

الجزائري وذكرى االستقال«.

الدوري 
البرتغالي

1

2

4

3

5

55

52

42

49
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سبورتينغ

بنفيكا

بورتو

براغا

غيماريش

النقاطالفريقالترتيب

الدوري 
اإلسباني

الدوري 
اإلنجليزي

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

57 53

54 51

48 47

53 51

40 41

برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فياريال

إشبيلية

ليستر سيتي

توتنهام

أرسنال

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

الترتيب الفريقالترتيب النقاطالفريق النقاط

الدوري 
األلماني

1

2

4

3

5

56

48

35

35

33

بايرن ميونخ

دورتموند

باير ليفركوزن

هيرتا برلين

شالكه

النقاطالفريقالترتيب

الدوري 
اإليطالي

1

2

4

3

5

57

56

47

49

45

يوفنتوس

نابولي

فيورنتينا

روما

إنتر

النقاطالفريقالترتيب

الدوري 
الهولندي

1

2

4

3

5

56

55

37

38

36

أيندهوفن

أياكس

هيراكلس

الكمار

فيتس

النقاطالفريقالترتيب

الدوري 
الفرنسي

1

2

4

3

5

70

46

40

40

39

سان جيرمان

موناكو

نيس

سانت إيتيان

ليوم

النقاطالفريقالترتيب
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عمد أحد الفنانين البريطانيين إلى تجسيد معاناة الالجئين السوريين وغرقهم في المتوسط، عبر منحوتات تحت الماء تذّكر 
بالمأساة المسكوت عنها

هوامش

سما حسن

فجعت غزة، قبل أيام، بحادثة قتل، ربما تعتبر األولى 
امـــرأٍة زوجــهــا طعنًا بالسكني.  مــن نوعها، وهــي قتل 
تـــبـــّرر، فـــا مـــبـــّرر يــمــكــن صياغته  الــجــريــمــة ال  وألن 
وطرحه أمام جريمة إزهاق روح، ولكن بعض التحليل 
ــراءٍة عــمــيــقــٍة فــي دواخـــل  ــ يــفــضــي بــنــا إلـــى ضــــرورة قـ
القاتلة، تخوفًا على مجتمٍع صغيٍر،  املــرأة  نفس هذه 
ــذي ما  ــ ــاذة عــمــا عـــهـــده، فــاملــجــتــمــع ال تــهــزه جـــرائـــم شــ
تبعًا  األول،  الصف  فــي   الــرجــل، ويضعه  يقدس  زال 
للموروث الذكوري، من العادي جدًا أن تسمع  فيه عن 
الشرف،  الدفاع عن  امـــرأٍة، بدعوى  وقــوع جريمة قتل 
فتصّدر خبر املرأة القاتلة وسائل اإلعام، وانتشرت 
التندرات والفكاهات والتعليقات عبر وسائل التواصل 
بأن  التحذيرات  الناس، وعلت  االجتماعي، وبني عامة 
على كل رجل أن يراجع نفسه، بخصوص ما اقترفه 
بحق امرأته، ألن صمتها ليس عن رضا دائمًا، فهي 
الثانية،  العاملية  الحرب  كلغم من مخلفات  تنفجر  قد 

وسيطول انفجارها أقرب الناس لها وهو زوجها.
فــي أواخـــر تسعينيات الــقــرن املــاضــي، رّوعـــت مصر 

ــأول جــريــمــة قــتــٍل نــوعــيــة، فــقــد أقـــدمـــت ســيــدة على  بــ
القمامة  بأكياس  ولفها  جثته،  وتقطيع  زوجــهــا،  قتل 
السوداء املستخدمة في البيوت، ثم إلقاء هذه األكياس 
في أماكن متفرقة، وتعالت تحذيرات شديدة للرجال، 
بــضــرورة تــوخــي الــحــذر وإخـــاء الــبــيــوت مــن أكياس 
عن  متغاضني  الحجم،  الكبيرة  والسكاكني  القمامة 
ضــرورة إخاء البيوت من الظلم والقهر واالضطهاد 
، وأمًا تقوم 

ً
 عاملة

ً
 وامرأة

ً
الذي تتعّرض له املرأة، زوجة

الــذي يقوم بدور  الرجل  املهمات في غياب دور  بهذه 
أو  أموالها  ويسلبها  بــأخــرى،  فيتزوج  غالبًا،  الخائن 
ملكيتها شقة العمر أو راتبها. ومع زيادة ظلم املرأة، 
زادت مـــعـــدالت جــريــمــتــهــا، وأصـــبـــح الـــرجـــل املــصــري 
األولــى،  املرتبة  عامليًا محتا  األميركي  الرجل  يسبق 

بتعّرضه للعنف بأنواعه، على يد زوجته.
الـــذي يربطها  العنف مــع زوجــهــا  إلــى  امـــرأة تلجأ  إن 
أن  األوالد غالبًا، يجب  املقدس، وحفنة من  الرباط  به 
نــنــبــش كــمــا نــنــبــش كــومــة مــن الــقــش، بــحــثــًا عــن إبــرة 
ذلك  قاتلة، وهــي  لتصبح  التي دفعتها،  األســبــاب  عــن 
وعلى  دائمًا،  عليه  واملتعارف  الــوديــع،  اللطيف  الكائن 
ولو  املجتمع.  في  األضعف  الحلقة  بأنه  العصور  مر 

قــّدر لي أن أنبش في قضية أول قاتلة في غــزة، فإن 
علي أن أسأل عدة أسئلة، فدق ناقوس الخطر أصبح 
واجبًا في مجتمٍع ضيٍق، يقدس الرجل ويهمش املرأة، 
بيٍد  كمن يصفق  غــزة  فــي  النسوية  املؤسسات  فكل 
ــرأة، فــاملــرأة  واحــــدٍة، فــي مــحــاوالتــهــا إصـــاح وضــع املــ
الغزية قتلت منذ زمن بسلبها كل حقوقها، منذ كانت 
، وبعد أن أصبحت زوجة وأمًا. وال يختلف اثنان 

ً
طفلة

على ما تتعّرض له املــرأة الغزية خصوصًا، والعربية 
عمومًا، من امتهان وإهــدار حقوق، فهي إن أصبحت 

، فهي قتلت نفسًا واحـــدة مــرة واحـــدة، قبل أن 
ً
قــاتــلــة

تقتل هي ألف مرة ومرة. ولذلك، علينا، قبل أن نطالب 
بالقصاص، من أول قاتلٍة، أن نبحث عن قتلة آخرين، 
دفعوا هذه املرأة لتصبح قاتلة، قتلة نعرفهم جيدًا، مثل 
الناس  وكــام  واملجتمع  الذكور  واألشقاء  األب  سلطة 
والــتــقــالــيــد والــفــقــر وحــرمــانــهــا مــن املــيــراث والــقــوانــني 
حقها  تسلبها  والتي  للمرأة،  املنصفة  غير  الوضعية 
في حضانة أطفالها، أو تتركها معلقة با طاق، لعدم 

وجود قانون خلٍع، بعد الدخول حتى اآلن في غزة.
املرأة التي قتلت زوجها في غزة ، وهي الزوجة الثانية له، 
استدرجته إلى مكان بعيد، وادعت أنها تريد أن تتنزه 
معه، بعيدًا عن مكان سكنها، فحملها زوجها العامل 
فاستلت سكينًا،  يملكها،  الــتــي  الــكــارو«  »عــربــة  على 
وانهالت عليه طعنًا. هي ضحية وقاتلة في وقت واحد، 
وكانت تقتل نفسها للمرة األخيرة وهي تقتله. ولذلك، 
الــرمــال في مكان  آثــار حذائها على  غفلت عن إخفاء 
الجريمة، ولم تزل قطرات من الدم عن مابسها. وربما 
، ألنها 

ً
 من أن تصبح مطلقة

ً
قّررت أن تقتل زوجها، بدال

أيضًا جانية  في مجتمعنا هي  املطلقة  أن  تعي جيدًا 
ومجرمة، وطاقها يعني زوجة ثالثة لطليقها، ال أكثر.

المرأة والساطور

وأخيرًا

المرأة التي قتلت زوجها 
في غزة، وهي الزوجة الثانية 

له، استدرجته إلى مكان بعيد، 
وادعت أنها تريد أن تتنزه معه
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الجئون تحت الماء
معاناة السوريين في معرض إسباني

ميسون شقير

ــرة جــــدًا،  ــ ــؤثـ ــ بـــفـــكـــرة مـــدهـــشـــة ومـ
البريطاني  النّحات  الفنان  يقوم 
ــلــــور، والــــــــذي هــو  جـــايـــســـون تــــايــ
مدرب غوص ودارس للفن ونحات للحجر 
ملعرض  بالتجهيز  ومــتــفــرد،  مميز  بشكل 
ضخم، يسمى معرض »اتالنتيكو«، وهو 
مـــعـــرض تــحــت املـــــاء ســيــقــام بـــالـــقـــرب من 
ـــ«اس كـــولـــوراديـــس«، فــي جــزيــرة  ــ خليج الـ
»النزاروته« اإلسبانية، ليكون أول متحف 
ــه وعـــلـــى عمق  ــاء. إذ إنــ ــ أوروبــــــي تــحــت املــ
خــمــســة عـــشـــر مـــتـــرًا تـــحـــت ســـطـــح الــبــحــر 
قــاع األطلسي، ستوجد أكثر مــن 400  فــي 
مـــنـــحـــوتـــة فــنــيــة مـــصـــنـــوعـــة مــــن الــحــجــر، 
نـــســـبـــة حــمــوضــة  ــــواد ذات  ــمـ ــ بـ ومـــطـــلـــيـــة 
ــلـــى األســــمــــاك  مـــعـــتـــدلـــة ال تــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـ
والنباتات البحرية، وقابلة للبقاء بشكلها 
الحالي ألكثر من 300 عام مقبل، بدون أن 
تؤثر فيها ملوحة ماء املحيط، وال حركة 

املاء، وال ارتطام األسماك بها.
ولعل أهم منحوتات هذا املعرض واملتحف 

إحدى أهم المنحوتات التي ستعرض  )العربي الجديد(

ــائـــي، والـــتـــي ســتــحــقــق لـــه شــهــرتــه، هي  املـ
مــنــحــوتــة مــوجــعــة جـــــدًا، وضــخــمــة جـــدًا، 
ــارة عـــن تــمــثــيــل لـــعـــار إنــســانــيــة  ــبـ وهــــي عـ
القرن الحادي والعشرين، عبر تصويرها 
ــئـــن الـــســـوريـــن الــــذيــــن غــــرقــــوا فــي  الـــالجـ
البحر املتوسط خالل السنتن األخيرتن. 
إذ إن هــذه املنحوتة هي عبارة عن قارب 
مــطــاطــي عــلــى مــتــنــه عـــدد مــن األشــخــاص 
الذين تسكن مالمحهم وحركاتهم حاالت 
مـــن الـــيـــأس والــقــهــر والــتــعــب الــشــديــديــن، 
بعجزه،  العالم  يــذّكــرون  والذين سيبقون 
وسيفضحون هذه الحضارة وهذا التقدم 
الزائف، من خالل بقائهم الدائم تحت املاء، 
مثلهم مثل كــل مــن غـــرق. واملــنــحــوتــة هي 
أبيض شاحب مائل للصفرة، وهو  بلون 
لــون أقــرب إلــى لــون املــوت، مما يجعل من 
يشاهدها يحس وكأنه يشاهد أمواتا لم 
يــزالــوا مــوجــوديــن فــعــال، وأنــهــم لــم يــزالــوا 

يغرقون ويصرخون في كل لحظة.
ومـــن املــنــحــوتــات املــمــيــزة أيــضــا منحوتة 
لـــزوجـــن بــوجــهــن مـــن دون مـــالمـــح، تــدل 
أنهما ميتان، من خــالل غرقهما في  على 

الــبــحــر. وهـــذان الــزوجــان املــيــتــان يقومان 
بــــالــــتــــقــــاط صــــــــورة ســـيـــلـــفـــي لـــهـــمـــا مـــعـــا، 
كتعبير صادم وقاهر عن الغرق، وعن فقد 

تفاصيل الحياة والحب.
إنسانية  لحاالت  كثيرة  منحوتات  هناك 
أخــذ هذا  ولقد  ومتنوعة.  كثيرة مشابهة 
املــتــحــف فــكــرتــه مـــن مـــعـــارض مــمــاثــلــة في 
املكسيك وفــي غــريــنــادا، والــتــي كــان قــد تم 
إنـــشـــاؤهـــا بــســبــب املـــحـــاولـــة لــلــفــت الــنــظــر 
للمحافظة على البيئة، خاصة في األماكن 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــشـــعـــب املـــرجـــانـــيـــة 
، أو 

ً
ــال ــثـ لـــالنـــقـــراض بــســبــب الـــغـــواصـــن مـ

األضــرار التي تتعرض لها الثروة املائية 
بسبب التلوث. 

ســيــتــم فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن هــذا 
الــشــهــر افــتــتــاح هــــذا املـــعـــرض، والــســمــاح 
الــتــمــاثــيــل، أو للناس  بـــرؤيـــة  لــلــغــواصــن 
ــقــــوارب  ــغـــــوص بــ ــ ــــن خــــــالل الـ ــاديــــن مـ ــعــ الــ
زجــاجــيــة. إذ يسعى قــطــاع الــســيــاحــة في 
إســبــانــيــا إلـــى جـــذب الكثير مــن االهــتــمــام 
لـــهـــذه الـــجـــزيـــرة الــتــابــعــة لـــجـــزر الــكــنــاري 
اإلســبــانــيــة، مــن خـــالل إقــامــة هـــذا املتحف 

فــي شهر  إقامته  املوافقة على  الــذي تمت 
نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي. 
الــالفــت جـــدا أن تكلفة هـــذا املتحف،  ومـــن 
الـــــوكـــــال«  مــــوقــــع »ذا  ــلــــنــــه  أعــ مـــــا  حــــســــب 
اإلســبــانــي، تــفــوق السبعمائة ألــف يــورو، 
ــئـــن ولــتــســهــيــل  ــدمــــت لـــالجـ ــــو قــ ــــي لـ ــتـ ــ والـ
وصولهم، لربما كانت قد حمت الكثيرين 
ــــقــــدم لــالجــئــن 

ُ
مــــن املــــــــوت، أو أنــــهــــا لــــو ت

الــســوريــن الــذيــن فــي إسبانيا والــذيــن لم 
يــــزالــــوا مـــوجـــوديـــن فـــي مــديــنــتــي »ســبــتــا 
ومــلــيــلــة« اإلســبــانــيــتــن، لــكــانــت قــد غيرت 
الــكــثــيــر مــــن شـــكـــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم ومـــن 

ظروف وجودهم هناك. 
الفينيقي  األول،  الفينيقي  يتحول  هــكــذا 
الــذي ركع البحر بخشب سفينته األولــى، 
الـــــذي أســــس ألول  الـــبـــحـــر« األول  ــائـــر  »طـ
ــــالت واالســـتـــكـــشـــافـــات،  ــــرحـ الـــهـــجـــرات والـ
والـــــــذي حـــمـــل مــعــرفــتــه وحـــضـــارتـــه مــعــه 
أوروبــا  ليعلم  سفينته،  خشب  ظهر  على 
ــلــــون، هـــكـــذا يــحــولــه  صــنــاعــة الــــزجــــاج والــ
العالم اآلن إلى هارب من موت معلن ومن 
ســمــاء لــم تــعــد تتسع لــكــل تــلــك الــطــائــرات 
ــلـــب ومـــتـــعـــدد  ــعـ ــــوت املـ ــاملـ ــ ــيـــه بـ ــرمـ ــتــــي تـ الــ
األشـــكـــال، فيصير الجــئــا يــغــرق فــي مــوت 
مالح على قارب مطاطي، فيبتلعه البحر 
ثــم يلفظه كأي  املــتــوســط نفسه،  األبــيــض 
قطعة بالية تعلق بن الحصى على أحد 
الـــشـــواطـــئ، ثـــم يــصــيــر مــنــحــوتــة فـــي هــذا 

البحر.
كأن هذا امللح مثل البشر خائن وال ذاكرة 

له.

يقوم الفنان النحات 
البريطاني جايسون 
تايلور، والذي هو 

مدرب غوص ودارس 
للفن ونحات للحجر 
بشكل مميز ومتفرد، 

بالتجهيز ملعرض 
ضخم، يسمى معرض 

»اتانتيكو«

■ ■ ■
لعل أهم منحوتات 

هذا املعرض واملتحف 
املائي، هي عبارة 
عن قارب مطاطي 
على متنه عدد من 
األشخاص الذين 
تسكن مامحهم 

وحركاتهم حاالت من 
اليأس، والقهر والتعب 

الشديدين

■ ■ ■
سيتم في الخامس 
والعشرين من هذا 
الشهر افتتاح هذا 
املعرض، والسماح 
للغواصني برؤية 

التماثيل

باختصار


