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في العدد

سورية
المعارضة تحدد شروط التفاوض

25 عامًا بعد االنقالب 
العسكري على المسار 

الديمقراطي في 
الجزائر، وال تزال تداعيات 

»الخطيئة« حيّة.
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تتجــه األنظــار اليوم إلى الغابون، حيث 
تنطلــق منافســات بطولــة أمــم أفريقيــا 
لكرة القدم. ورغم أن حظوظ املنتخبات 
العربيــة ضئيلــة للوصــول إلــى منصــة 
التتويــج، إال أن أمــل الجماهيــر العربيــة 
مــن  عــدد  وجــود  بفعــل  قائمــا،  يظــل 
النجــوم العــرب ضمــن الرباعــي مصــر 

وتونس والجزائر واملغرب. 
وهذه هي املرة األولى التي تتأهل فيها 
هذه املنتخبات معا إلى النهائيات منذ 
15 عامــا، وتحديــدًا منــذ نســخة مالــي 
2002 ، والتــي خرجــت تونس واملغرب 
والجزائــر فيهــا مــن الــدور األول، فيمــا 

ودعت مصر من ربع النهائي.
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هبّة شعبية في قلنسوة ضد 
هدم بيوت فلسطينيي الداخل
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تخبط فلسطيني

D

قلنسوة ــ نضال محمد وتد

الجمعة،  أمــس  املثلث والجليل والنقب،  ألــف فلسطيني من  شــارك نحو عشرين 
بمسيرة شعبية احتجاجًا على إقدام حكومة االحتالل، مطلع األسبوع، على هدم 
11 بيتًا في مدينة قلنسوة في املثلث، والتهديد بمواصلة سياسة الهدم، بحجة 
فرض قوانني البناء والتنظيم. ولبى املشاركون قرار لجنة املتابعة العليا لشؤون 
البيوت  إلـــى مــوقــع  املــديــنــة  الــتــي انطلقت مــن مسجد  املــســيــرة  الـــداخـــل، بتنظيم 
 الــتــي تــم هــدمــهــا، بعد انــتــقــادات إللــغــاء الــتــظــاهــرة الــتــي كــانــت مــقــررة بــدايــة يوم 

األربعاء املاضي.
وشــارك في املسيرة واملهرجان الخطابي الذي تبعها ممثلون عن كافة األحزاب 
العربية،  األحـــزاب  مــن  الكنيست  ونـــواب  الفاعلة،  العربية  السياسية  والــحــركــات 
ورؤساء السلطات والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، فيما قامت الشرطة 
اإلسرائيلية، خالل املسيرة، بإغالق مداخل املدينة ومنع وصول كثيرين إلى موقع 
املسيرة واملهرجان. وأعلن رئيس لجنة املتابعة العليا لشؤون الفلسطينيني في 
الداخل، محمد بركة، أن اللجنة ستعقد، اليوم السبت، جلسة تحضيرية إلطالق 
مؤتمر للبناء واملسكن واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الخطوات املقبلة، مؤكدًا 

أن اإلضراب الذي أعلن عنه األربعاء واملسيرة الشعبية ليسا كافيني. 
واعتبر أن سياسة الهدم اإلسرائيلية لن تنال من عزيمة الفلسطينيني في الداخل، 
وأنه ستتم قريبًا إعادة بناء البيوت التي تم هدمها. في املقابل، دعا بركة رئيس 
بلدية قلنسوة، عبد الباسط سالمة، إلى العدول عن قرار االستقالة الذي أعلنه 
 له: »إن أهل قلنسوة هم من انتخبوك، وعليك أن تبقى في 

ً
بعد هدم البيوت، قائال

مركزك لتخدمهم«. 
العرب باالستقالة  الكنيست  لنواب  الداخل  التي تعالت في  الدعوات  كما رفض 
يبقوا  أن  يجب  الكنيست  أعضاء  املطالب،  هــذه  »ملــاذا   :

ً
متسائال بشكل جماعي، 

في الكنيست ألننا نحن من انتخبناهم ليدافعوا عن حقوقنا«. ومن جهته، دعا 
: »لن نقف أمام هذه الهجمة الشرسة مكتوفي 

ً
سالمة إلى توحيد الصفوف، قائال

اليدين، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد في وجه الظلم والظاملني«.
وتبنّي من املعطيات املتوفرة لدى السلطات املحلية والعربية في الداخل، أن هناك 
البناء غير  الداخل، بحجة  البيوت العربية في  آالف أوامــر الهدم الصادرة بحق 
التي تصنفها السلطات  البيوت  القانون اإلسرائيلي. ويقدر عدد  املرخص وفق 
وزارة  وتماطل  بــيــت.  ألــف   60 بنحو  تراخيص  بـــدون  مبنية  بأنها  اإلسرائيلية 
الــداخــلــيــة اإلســرائــيــلــيــة بــالــتــصــديــق عــلــى مــخــطــطــات الــخــرائــط الهيكلية للقرى 
والبلدات العربية، مع مواصلة تضييق مسطحات البناء بما يجعل من الصعب 

وشبه املستحيل الحصول على تصاريح للبناء. 
املاضي، خطًا تصعيديًا  العام  ومنذ  الحالية  نتنياهو  بنيامني  وتبدي حكومة 
الفلسطينيني بالداخل. وتشترط إقرار خطة للتطوير االقتصادي بموافقة  ضد 
من  محلية  وبناء  تخطيط  لجان  تشكيل  إعــادة  على  العربية  املحلية  السلطات 
جهة، وأن تتولى السلطات املحلية العربية نفسها تطبيق قرارات الهدم وهو ما 

ترفضه السلطات املحلية العربية في الداخل. 
ويرى مراقبون أن عملية هدم البيوت في قلنسوة تمت هذا األسبوع، على خلفية 
ملفات  فــي  معه  الــجــاريــة  التحقيقات  ال سيما  بنتنياهو،  تحيط  الــتــي  األزمــــات 
فساد مختلفة، والضغوط التي يتعرض لها من جانب املستوطنني، عبر محاولة 
الفلسطيني،  الـــداخـــل  فــي  األرض  وأصـــحـــاب  عــامــونــا  بــني مستوطني  املـــســـاواة 
بــمــا يؤكد  قــانــونــيــة،  غــيــر  أبنيتهم  الفلسطينيني واعــتــبــار  عــن  الــشــرعــيــة  ونـــزع 
يقيمون  »بــأنــهــم  الــداخــل  فــي  الفلسطينيني  على  وتحريضه  نتنياهو  ــاءات   ادعــ

دولة داخل دولة«.
أنقرة: ال يمكن أن 

تكون سورية موحدة 
وآمنة مع بقاء األسد

اتفاق في وادي 
بردى بضغط روسي 
على إيران وحزب اهلل

للحدث تتمة...

المعارضة السورية 
تحّدد شروطها 

ألستانة

تعاون »داعش« ودمشق نفطيًا يــهتزّ

تواصلت مشاورات أنقرة بين المعارضة السورية والجانب التركي للتوصل إلى تصور 
تحدثت  والتي  أستانة،  مفاوضات  في  للمشاركة  المعارضة  شروط  حول  نهائي 
المعارضة والنظام.  بين وفدي  أنها ستكون حصرًا  النظام عن  مصادر مقربة من 

فيما واصل النظام خرق اتفاق وقف إطالق النار في مناطق عديدة

عدنان علي

ال يــــزال الــغــمــوض يــلــف املــفــاوضــات 
ـــة فــــــي أســـتـــانـــة  ــبـ ــقــ ــرتــ الـــــســـــوريـــــة املــ
خـــصـــوصـــًا لــنــاحــيــة األطــــــــراف الــتــي 
ــل إعــــــالن تـــركـــي عــن  ــي ظــ ســـتـــشـــارك فـــيـــهـــا، فــ
مــوافــقــة عــلــى مــشــاركــة واشــنــطــن فــيــهــا، فيما 
تحدثت مصادر النظام عن أنها ستكون بني 
املــعــارضــة والــنــظــام حـــصـــرًا. يــأتــي ذلـــك فيما 
تـــتـــواصـــل اجـــتـــمـــاعـــات أنــــقــــرة بــــني الــفــصــائــل 
العسكرية وقوى املعارضة السورية من جهة، 
والــجــانــب الــتــركــي مــن جــهــة أخــــرى، للتوصل 
ــــروط املــعــارضــة  إلــــى تـــصـــور نــهــائــي حــــول شـ
للمشاركة في أستانة، مع بروز مسودة »غير 
نــهــائــيــة« تـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة وقــــف إطـــالق 
الــنــار مــن الــنــظــام ونــشــر مــراقــبــني فــي خطوط 
التماس للمناطق املهددة. في مقابل ذلــك، لم 
تــتــوقــف قــــوات الــنــظــام الـــســـوري واملــلــيــشــيــات 
املــتــحــالــفــة معها عــن قــصــف مــنــاطــق مختلفة 
ــذارات ملناطق أخــرى  فــي ســوريــة، وتــوجــيــه إنــ
بتسليم مناطقها فــي جــنــوب دمــشــق ودرعـــا. 
ــادر مــخــتــلــفــة إن االجـــتـــمـــاعـــات  ــالــــت مــــصــ وقــ
تواصلت  الــتــركــيــة،  الــعــاصــمــة  الــتــي تشهدها 
أمــس الجمعة بهدف وضــع أســس ملفاوضات 
أستانة املقررة في 23 الشهر الحالي، مشيرة 
إلى أن معظم القوى السياسية والثورية مثل 
برئيسها  املــؤقــتــة ممثلة  الــســوريــة  الــحــكــومــة 
وعدد من أعضاء االئتالف وهيئة املفاوضات 
وشــخــصــيــات مستقلة تــشــارك فــي االجــتــمــاع 

إلى جانب الفصائل العسكرية.
ــة  ــوريــ ــســ ــي املـــــعـــــارضـــــة الــ ــ ــدر فــ ــ ــــصـ ــى مـ ــ ــفـ ــ ونـ
ضغوطًا  تركيا  ممارسة  الجديد«  لـ«العربي 
عــلــى الــفــصــائــل لــحــضــور اجـــتـــمـــاع أســتــانــة 
بغض النظر عن مدى التزام النظام السوري 
ــال إن تركيا  بــاتــفــاق وقـــف إطــــالق الـــنـــار، وقــ

مــا زالـــت على موقفها الــثــابــت تــجــاه الــثــورة 
السورية مهما كــان الــقــرار الــذي سينتج عن 
اجتماع أنقرة. هذا األمر أكده كالم للمتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالني، الذي 
أعــلــن أمــس أن بـــالده مــا زالـــت تعتقد أنــه »ال 
يــمــكــن أن تــكــون ســـوريـــة مـــوحـــدة وآمـــنـــة في 
ظل بقاء بشار األســد في السلطة، لكن تريد 
املضي خطوة بخطوة«، مؤكدًا أن محادثات 

أستانة ستعقد في 23 الحالي. 
مــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس املــكــتــب السياسي 
»لــواء املعتصم«، مصطفى سيجري، في  في 
عقد 

ُ
تصريحات صحافية، االجتماعات التي ت

في العاصمة التركية بأنها سورية داخلية، 
مع حضور الجانب التركي لبعضها، مشيرًا 
ــرار بـــشـــأن مــؤتــمــر  ــ ــه لـــم ُيــتــخــذ بــعــد قـ إلــــى أنــ
أســتــانــة بــانــتــظــار الـــتـــزام الــنــظــام بــالــشــروط 
الــتــي وضعتها املــعــارضــة. ونــفــى وجـــود أي 
االجتماعات من  املشاركني في  ضغوط على 

ِقبل الجانب التركي.
ــتــــمــــاعــــات فــــي أنــــقــــرة الـــثـــالثـــاء  وبــــــــدأت االجــ
التي  االستراتيجية  تحديد  بــهــدف  املــاضــي 
أستانة.  مــفــاوضــات  حــيــال  انتهاجها  سيتم 
بيانًا  الخميس  املجتمعة  الــقــوى  وأصــــدرت 
قالت فيه إن تحقيق وقف إطالق نار شامل، 
يشمل مناطق جنوب دمشق، ووادي بردى، 
ومحجة في درعــا، والغوطة الشرقية، وبيت 
والوعر في حمص،  الشرقي،  والقلمون  جن، 
الـــــرســـــن، تـــلـــبـــيـــســـة، والــــســــاحــــل، هــــو شـــرط 
البيان  ــد  أســتــانــة. وأكـ إلـــى  الــذهــاب  لقبولها 
خرائطها  بتقديم  املــعــارضــة  فصائل  الــتــزام 
لــيــتــم اعــتــمــادهــا واحـــتـــرام خــطــوط الــتــمــاس 
خالل ست ساعات من تاريخ الخرائط كحد 
أقصى، ووقف التحشيد والهجوم على هذه 
ــم 

ّ
ــدت الــفــصــائــل أنـــهـــا لـــن تــســل ــ املـــنـــاطـــق. وأكــ

أســمــاء الــوفــد املــفــاوض قبل مـــرور 48 ساعة 

من التزام النظام وحلفائه بوقف إطالق النار 
قبل  واشترطت  املناطق،  هــذه  على  والحشد 
الذهاب إلى أستانة نشر مراقبني في خطوط 
املهددة. وطالبت بموافقة  للمناطق  التماس 
الضامنني على هذه اآللية على شكل تصريح 
الــنــص عــلــى شــمــول الهدنة  رســمــي يتضمن 
لــلــمــنــاطــق الــتــي حــددتــهــا الــفــصــائــل. غــيــر أن 
سيجري قال في تصريحاته إن هذه الشروط 

الغاز،  مــادة  فــي  نقصًا  الجنوبية  واملنطقة 
إذ ال تكفي الكميات املنتجة من أسطوانات 
زيــادة  بسبب  وذلــك  املحلية،  الحاجة  الغاز 
الــضــغــط عــلــى املــــادة فــي فــصــل الــشــتــاء إثــر 
على  لالعتماد  العائالت  مــن  الكثير  اتــجــاه 

الغاز املنزلي في التدفئة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية في دمشق، 
إن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــتــي يــتــم توليدها 
بــفــضــل الـــغـــاز الـــــذي تــؤمــنــه شـــركـــة حــيــان، 
ُيشّكل ثلث الطاقة في البالد تقريبًا، مشيرة 
إلى أن املحطة كانت تؤمن 3.7 ماليني متر 
مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وأنها من 
املحطات القليلة في البالد التي ظلت تنتج 

هي »مسودة غير نهائية« وإن االجتماعات 
ما زالت مستمرة للتوصل إلى تصور نهائي.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي 
ــلــــو، مـــســـاء الــخــمــيــس،  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ــــرورة أن تــشــارك  أن روســـيـــا وافـــقـــت عــلــى ضـ
املحادثات في اجتماع  املتحدة في  الواليات 
فـــي تــصــريــح للصحافيني  مـــشـــددًا  أســتــانــة، 
مــن جنيف على ضـــرورة نجاح وقــف إطــالق 
النار من أجل نجاح املفاوضات. وأشــار إلى 
 الـــدعـــوات إلـــى املــفــاوضــات ســتــوجــه على 

ّ
أن

األرجح األسبوع املقبل. لكن موسكو لم تؤكد 
ما أعلنه جاويش أوغلو. وقال املتحدث باسم 
الــكــرمــلــني ديــمــتــري بــيــســكــوف أمـــس تعليقًا 
على هذا املوضوع: »ال يمكن أن أتخذ موقفًا. 
بالتأكيد، نحن نؤيد أكبر تمثيل ممكن لكل 
األطراف« املعنية بامللف السوري، »لكنني ال 

أستطيع أن أجيب بشكل دقيق اآلن«.
ــرانــــس بـــرس«  مــقــابــل ذلـــــك، نــقــلــت وكـــالـــة »فــ
ــــوري قـــريـــب مـــن الــســلــطــات«  عـــن »مـــصـــدر سـ
السورية، أنه قد تعقد في 23 الحالي جلسة 
افــتــتــاحــيــة وبـــروتـــوكـــولـــيـــة مــــع الـــعـــديـــد مــن 
الــبــلــدان املـــدعـــوة، بينها الـــواليـــات املــتــحــدة، 
كما كانت الحال في العام 2014 في مونترو 

الـــقـــصـــوى حـــتـــى اآلن. ووصـــفـــت  بــطــاقــتــهــا 
الشركة بأنها كانت استثمارًا صناعيًا كبيرًا 
التي  االقتصادية  التحتية  البنى  أهــم  ومــن 
ُدمرت منذ مارس/آذار 2011. غير أن مصادر 
ذكــرت  للنظام  التابعة  الــكــهــربــاء  وزارة  فــي 
إلذاعة محلية أن تفجير املنشأة ُيعّد خسارة 
كــبــيــرة، لكنه لــن يــزيــد مــن تقنني الــكــهــربــاء، 
مشيرة إلى أنه لم يتم استجرار أي كميات 
غاز من شركة حيان منذ حوالي الشهر، أي 
منذ وقوعها هي ومنطقة تدمر بيد تنظيم 
في  دمــشــق وضواحيها  وتعيش  »داعــــش«. 
ظل نظام تقنني للكهرباء، ويصل االنقطاع 
أحيانًا إلى 16 ساعة يوميًا، خصوصًا بعد 
سيطرة تنظيم »داعــش« على حقل الشاعر 

في ريف حمص.
مـــن جــهــتــه، قـــال مــديــر فـــرع دمــشــق وريــفــهــا 
للغاز، منصور طه، إن 80 في املائة من إنتاج 
شركة حيان كان مخصصًا ملحطات توليد 
إنتاج  على  ـــر 

ّ
أث املحطة  وتفجير  الــكــهــربــاء، 

املخصص  الطبيعي  والــغــاز  املــنــزلــي  الــغــاز 
ملحطات التوليد. في حني قالت وزارة النفط 
أظهر صور  التنظيم  إن  النظام  في حكومة 
تفخيخ من داخل املعمل، وصّور االنفجار من 
مكان بعيد، مشيرة إلى أنها لم تتأكد بعد 
من تفجير املعمل. وكان »داعش« قد سيطر 
ــى مــديــنــة  ــه إلــ ــولـ ــاء دخـ ــنـ الــشــهــر املـــاضـــي أثـ
تــدمــر، عــلــى حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز املحيطة 
بها في ريف حمص الشرقي، وأبرزها حقل 
جبل الشاعر، الذي ينتج حوالي 23 مليون 
مــتــر مــكــّعــب مـــن الـــغـــاز يــومــيــًا، وحــقــل جــزل 
لــلــنــفــط ويــنــتــج تــســعــة آالف بــرمــيــل يــومــيــًا. 
وبعد سيطرة التنظيم عليه، انخفض معدل 
اإلنـــتـــاج لــيــصــل إلــــى حـــوالـــي 2500 بــرمــيــل 
التنظيم.  الفنيني منه خوفًا مــن  إثــر هــروب 
على  التنظيم  تدمر،  مدينة  موقع  ويساعد 
تــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــســيــطــرة عــلــى خــطــوط 

بسويسرا، وبعد ذلك تبدأ املفاوضات حصرًا 
بني النظام واملعارضة بإشراف روسي تركي.
ميدانيًا، وبينما خرجت تظاهرات في العديد 
من مناطق املعارضة تطالب بوحدة الفصائل 
ودعــــم املــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض لــهــجــمــات من 
قوات النظام، واصلت األخيرة خرقها التفاق 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار فـــي الــعــديــد مـــن املــنــاطــق، 
خصوصًا في منطقة وادي بردى التي شهدت 
قبل  الظهر،  أمــس قصفًا عنيفًا حتى ساعات 
أن يتم وقــف إطــالق الــنــار بعد اتــفــاق بضغط 
روســي على إيــران وحــزب الله، ودخــول ورش 
الــصــيــانــة إلــــى مــنــطــقــة نــبــع الــفــيــجــة إلصـــالح 
األضــرار فيه. وأكــد محافظ ريــف دمشق عالء 
أن  أمـــس  للنظام  الــتــابــع  للتلفزيون  إبــراهــيــم 
مهندسني دخلوا منشأة عني الفيجة باالتفاق 
مـــع مــســلــحــي املـــعـــارضـــة وأن إمـــــــدادات املــيــاه 
ســتــعــود قــريــبــًا إلــــى  دمـــشـــق. فــيــمــا قــــال أحــد 
أعـــضـــاء الــهــيــئــة اإلعـــالمـــيـــة لـــــوادي بــــردى في 
تصريح لـ«العربي الجديد« إن االتفاق الذي تم 
التوصل إليه، يتضمن عودة كل األهالي إلى 
قراهم في بسيمة وعني الفيجة وإفرة وهريرة، 
الــنــظــام تمكنت من  قـــوات  إلـــى أن  لكنه أشـــار 
إلــى قرية بسيمة وبقيت فيها حتى  الــدخــول 

النفط والغاز، إذ تمر كل خطوط نقلهما من 
املنطقة الــشــرقــيــة إلـــى الــداخــل الــســوري في 
مــا يجعلها تحت  تــدمــر،  مــن  مناطق قريبة 
لــه مــصــادر جديدة  التنظيم، ويــؤمــن  رحمة 
لــلــتــمــويــل، مـــن خــــالل تــفــاهــمــات مــعــيــنــة مع 

النظام، وفق ما تؤكد مصادر عدة.
وأكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
الرغم  على  أنــه  الــجــديــد«  لـ«العربي  النظام 
من سيطرة تنظيم »داعــش« خالل العامني 
والغاز  النفط  حقول  معظم  على  املاضيني 
في سورية، إال أن اإلنتاج فيها لم يتوقف، 
وهو ما أثــار تساؤالت حول قــدرة التنظيم 
ــوادر بــشــريــة لــتــشــغــيــل هــذه  ــ عــلــى تـــأمـــني كــ
اآلبـــــار، مــوضــحــًا أن لــديــه مــعــلــومــات تفيد 
بــــأن الــعــديــد مـــن مــهــنــدســي الــنــفــط والــغــاز 
الذين كانوا يعملون في حقول وآبار النفط 
والغاز سابقًا ما زالــوا يعملون فيها حتى 
إطار  التنظيم وذلــك في  اليوم تحت رعاية 
اتفاق جرى بني النظام و«داعش«. وأوضح 
بمواصلة  االتـــفـــاق يقضي  هـــذا  أن  املــصــدر 
العمل في املنشآت  النفط والغاز  مهندسي 
النظام،  مــن  رواتــبــهــم  ويتقاضون  النفطية 
لــهــم ويــمــرر  الــحــمــايــة  التنظيم  يــؤمــن  فيما 
مــعــظــم اإلنــــتــــاج فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص مــن 
الــنــفــط والــــغــــاز إلــــى الـــنـــظـــام، مــقــابــل تلقي 
ــــش« حــصــتــه مــنــهــا نـــقـــدًا، وهـــو اتــفــاق  »داعــ
يشمل الحقول التي يسيطر عليها التنظيم 

في ريفي دير الزور والرقة.
وتشير املعطيات إلى أنه يتم نقل النفط عبر 
عدد كبير من الصهاريج إلى مناطق النظام 
عبر طرق برية متعارف عليها بني الطرفني، 
وهــــي صـــهـــاريـــج تــحــمــل تـــصـــاريـــح رســمــيــة 
النظام و«داعـــش«، ويتم استالمها  من قبل 
وتسليمها أثناء الذهاب والعودة من وإلى 
مناطق التنظيم. وحسب هذه املعطيات، فان 
النظام الــســوري يــقــوم بــشــراء نحو 20 ألف 

ــــس. وأوضـــــح أن  فـــتـــرة مــتــأخــرة مـــن عــصــر أمـ
ــراد مـــن الــشــرطــة  ــ االتــــفــــاق يــقــضــي بـــدخـــول أفــ
املدنية لحماية النبع مع فصائل املنطقة، من 

ل قوات النظام أو »حزب الله«.
ّ

دون تدخ
النظام استهدفت منطقة وادي  وكانت قوات 
بــــردى قــبــل ظــهــر أمــــس، خــصــوصــًا منطقتي 
بــســيــمــة وعــــني الــفــيــجــة، بــأكــثــر مـــن 40 غـــارة 
جوية. وليس بعيدًا عن وادي بــردى، تسعى 
ــوات الــنــظــام الســتــكــمــال خــطــطــهــا بتهجير  قــ
ــد أمــهــلــت تلك  مــنــاطــق مــحــيــط الــعــاصــمــة. وقـ
القوات »اللجنة السياسية« في جنوب دمشق 
للموافقة  نهائي  كموعد  السبت  اليوم  حتى 
أو  الجنوبية  املنطقة  بتسليم  على شروطها 
مواجهة الحرب. وكانت املهلة السابقة انتهت 
أمــــس األول الــخــمــيــس. وفــــي شـــمـــال الـــبـــالد، 
ت طائرات النظام ظهر أمس غــارات على 

ّ
شن

األحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة مــن مــديــنــة إدلــــب موقعة 
قتلى وجرحى. من جهتها، استهدفت فصائل 
ــلـــدتـــي الـــفـــوعـــة  ــر بـ ــتــــي تـــحـــاصـ ــة الــ ــارضــ ــعــ املــ
وكفريا، مواقع وتجّمعات قوات النظام داخل 
البلدتني. كما واصلت طائرات النظام غاراتها 
على قــرى وبلدات في ريــف حلب الغربي، ما 

أوقع عددًا من اإلصابات.

برميل من النفط يوميًا من »داعـــش«. وقال 
»داعــش«  إن سيطرة  الــصــايــغ،  يزيد  املحلل 
للضخ  للغاز ومحطات  تدمر وحقلني  على 
ـــT3، دفـــعـــت الــنــظــام الـــســـوري إلــى  ــ ـــعـــرف بــ

ُ
ت

الحفاظ  سبيل  فــي  التنظيم  مــع  الــتــفــاوض 
عــلــى اســتــمــراريــة تــدفــق الـــغـــاز مـــن الــحــقــول 
التابعة للنظام  الشرقية إلى معامل الطاقة 
مقابل دفعات مالية أو استمرار تزويد تلك 

املناطق بالكهرباء.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة قـــالـــت لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد« إن نــظــام بــشــار األســـد أبـــرم اتفاقًا 
يــشــتــري بــمــوجــبــه كــمــيــات نــفــط مــن مناطق 
ــراطـــي«  ــقـ ــمـ ــديـ ــرة حــــــزب »االتــــــحــــــاد الـ ــطـ ــيـ سـ
يسيطر  أراٍض  عــبــر  نقلها  يــجــري  الـــكـــردي 
عليها تنظيم »داعــش« مقابل رســوم عبور 
ـــقـــدر بــنــحــو 2 فـــي املـــائـــة مـــن ســعــر الــخــام، 

ُ
ت

وتلك الــرســوم تصل إلــى 60 دوالرًا على كل 
طــن. وأوضــحــت املــصــادر أن الــطــرفــني اتفقا 
برعاية روســيــة، على نقل 100 ألــف طن من 
الــنــفــط الـــخـــام مــبــدئــيــًا إلـــى مــصــفــاة حمص 
ــه ال يمكن  الــتــابــعــة لــلــنــظــام، مــشــيــرة إلـــى أنـ
إلــى مصفاة  نقل النفط من مناطق اإلنــتــاج 
حمص من دون املــرور عبر مناطق سيطرة 
»داعش«، فكل الطرق املتاحة عبر الرقة ودير 
الــعــرب ومنبج، يسيطر عليها  الـــزور وعــني 

التنظيم.
ونقلت »لجان التنسيق املحلية في سورية« 
عــن مــصــادر قــولــهــا إن تــاجــرًا كــبــيــرًا يعرف 
بــاســم حــســام أحــمــد قــاطــرجــي يــقــوم بـــدور 
الــوســيــط بــني الــطــرفــني. وإضـــافـــة إلـــى ثمن 
للبرميل  دوالرًا   40 مــن  بأكثر  املــقــدر  النفط 
ــواحــــد، يـــدفـــع الـــقـــاطـــرجـــي وعـــبـــر وكــالئــه  الــ
وسماسرته املحليني مبالغ إضافية، عن كل 
الزكاة في »واليــة الخير«،  صهريج لديوان 
وفق ما يسمي التنظيم محافظة دير الزور.
عدنان...

واشنطن حاضرة وغموض حول المشاركين 
والنظام يواصل خروقه

تظاهرات تطالب بدعم المناطق التي تتعرض لهجمات من النظام )سمير تاتين/األناضول(

تعاني مناطق سورية من نقص مادتي الغاز والبنزين )محمد الحلبي/األناضول(

نضال محمد وتد

يجمع قادة األحزاب والحركات 
السياسية الفاعلة في الداخل 

الفلسطيني، على أن عملية هدم 11 
بيتًا في مدينة قلنسوة في املثلث، 

هي بمثابة إعالن حرب من حكومة 
إسرائيل على الفلسطينيني في 

الداخل. في املقابل، يبدو رد الفعل 
الصادر عن هذه القيادات واألحزاب، 
كما تجلى لغاية اآلن بإعالن إضراب 

عام األربعاء، ومسيرة وتظاهرة 
حاشدة شارك فيها أمس، نحو 20 

ألف فلسطيني، غير متناسب مع 
الفعل الحكومي اإلسرائيلي بالهدم، 

مما أثار ويثير انتقادات شديدة ملجمل 
القيادات من قبل الجمهور العام في 

صفوف فلسطينيي الداخل. لعل 
أكثر ما أثار وسّبب هذه االنتقادات، 

تكرار رئيس لجنة املتابعة العليا 
للفلسطينيني في الداخل، محمد بركة، 

دعوته لرئيس بلدية قلنسوة، عبد 
الباسط سالمة، بسحب استقالته من 

املنصب بحجة عدم إخالء الساحة 
وليبقى في خدمة جمهوره، كما قال. 
وزاد من حدة االنتقادات، أنها طاولت 
على مدار األيام األخيرة نواب القائمة 
املشتركة، مع انتشار دعوات لهم على 

الشبكات االجتماعية في الداخل، 
بتقديم استقالة جماعية من الكنيست، 
ما داموا غير قادرين على التأثير في 
سياسات الحكومة، أو وقف عمليات 

الهدم. وفيما أقرت النائب، حنني 
زعبي، قبل يومني، بأن الفكرة جديرة 

بالدراسة، تصدى رئيس لجنة املتابعة 
للمطلب وهو في مهده، وبما يبدو 

أنه على إثر توافق مع أحزاب القائمة 
املشتركة. وأعلن أن االستقالة ستكون 

هروبًا من مواجهة املسؤوليات، وأن 
اللجنة تعتزم إطالق استراتيجيات 
جديدة للدفاع عن البيت واملسكن، 

خالل مؤتمر عام تطلقه اليوم السبت.
وعلى الرغم من تصريحات مختلفة 

ألقطاب األحزاب في الداخل ونواب 
القائمة املشتركة بشأن وجوب 

التصدي للهجمة اإلسرائيلية على 
البيوت في الداخل ومواجهة الفاشية 

والعنصرية اإلسرائيلية، مع تذكير 
الجميع بأنها مخطط لها من قبل، فإن 

أيًا من أقطاب هذه القيادة لم يطرح 
على مدار هذا األسبوع، أي خطوات 

عملية أو اقتراحات لصورة الرد الذي 
سيكون، بما يوحي بوجود تخبط 

وتباين في مواقف هذه األحزاب 
والقيادات، ويؤكد مجددًا أن حسابات 

السرايا في قيادة املتابعة والقائمة 
املشتركة ال تزال تختلف عن حسابات 

القرايا واملواطنني، وأن هناك شّدًا 
وجذبًا بني من يؤيد تصعيدًا في 

املواجهة الشعبية لجهة إغالق الشوارع 
والنزول في تظاهرات غاضبة، وبني 

من يعول على خطوات احتجاج 
قانونية ال تكسر قواعد اللعبة، على 
الرغم من إقرار الجميع بأن حكومة 

االحتالل كسرت هذه القواعد 
وتؤسس لقواعد جديدة.

ليس تفجير »داعش« 
شركة حيان للغاز، 

أخيرًا، في ريف حمص، 
مجرد حدث أمني أو 

اقتصادي، إذ ربما يشير 
إلى أن التعاون النفطي 

الضمني بين النظام 
السوري والتنظيم، وتلبية 

مصالح الطرفين، يهتزّ
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  شرق
      غرب

سورية: عشرات 
التظاهرات  تضامنًا 

مع وادي بردى
خــرجــت عــشــرات الــتــظــاهــرات، أمــس 
ــــب  ــات إدلــ ــظــ ــافــ ــحــ ــــي مــ ــة، فــ ــعــ ــمــ الــــجــ
وحلب وحماة ودرعا وريف دمشق، 
تــضــامــنــًا مـــع مــنــطــقــة وادي بــــردى. 
ذ أطفال من مدينة دومــا بريف 

ّ
ونف

دمـــشـــق الـــشـــرقـــي، وقـــفـــة تــضــامــنــيــة 
أقرانهم في منطقة وادي بردى  مع 
بــالــريــف الــغــربــي، وطــالــبــوا بإيقاف 
ــام لـــلـــهـــدنـــة. وفـــي  ــنــــظــ خـــــروقـــــات الــ
إدلـــــب وريـــــف حــلــب الـــغـــربـــي طــالــب 
ــد الـــجـــهـــود  ــيـ ــتـــوحـ املــــتــــظــــاهــــرون بـ

العسكرية للفصائل.
)العربي الجديد(

البرلمان البريطاني يرفض 
بحث إنزال المساعدات

ــــات فــي  ــــاسـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االلـ ــنـ ــجـ ــــت لـ رفـــــضـ
الـــــبـــــرملـــــان الــــبــــريــــطــــانــــي مـــنـــاقـــشـــة 
طالب بإيصال املساعدات 

ُ
عريضة ت

اإلنسانية إلــى ســوريــة عبر اإلنــزال 
ــان أمــــس  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ  فــ

ً
ــة ــ ــتــ ــ ــــوي، الفــ ــ ــجـ ــ ــ الـ

الــجــمــعــة، إلـــى أنــهــا أخــــذت الــوضــع 
ــن فــــي عــــمــــوم ســــوريــــة بــعــني  ــ ــراهـ ــ الـ
الــقــرار.  هــذا  اتخاذها  عند  االعتبار 
»الـــحـــكـــومـــة رأت  أن  ــــى  إلـ وأشــــــــارت 
فــي رّدهــــا عــلــى حملة الــتــوقــيــع بــأن 
إيـــصـــال املـــســـاعـــدات عــبــر الــجــو من 

شأنه أن ُيشّكل خطرًا كبيرًا جدًا«.
)األناضول(

دمشق تتهم تل أبيب 
بقصف مطار المزة 

اتـــــهـــــم الــــجــــيــــش الــــــــســــــــوري، أمــــس 
الــجــمــعــة، إســرائــيــل بــقــصــف قــاعــدة 
املزة العسكرية قرب دمشق، محذرًا 
إيــاهــا مــن »تــداعــيــات هـــذا االعــتــداء 
الـــســـافـــر«، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
األنباء السورية )سانا( عن مصدر 
عـــســـكـــري، والــــــذي وصــــف الــعــمــلــيــة 
بـ«محاولة يائسة لدعم التنظيمات 

اإلرهابية«، وفق تعبيره.
)فرانس برس(

اإلســالمــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  تفجير  يعيد 
)داعــــش( قبل أيـــام، شــركــة حــيــان للغاز في 
ريف حمص الشرقي، الحديث عن التنسيق 
القائم بينه وبني النظام السوري لالستفادة 
من القطاع النفطي في البالد وتلبية مصالح 
تفجير  الطبيعية.  الثروة  من هذه  الطرفني 
»داعــــــش« لــشــركــة حــيــان لــلــغــاز، بــعــد نحو 
شهر من سيطرته على مدينة تدمر وحقول 
الــنــفــط والـــغـــاز املــحــيــطــة بــهــا، ُيــعــد خــســارة 
فــي ســوريــة. ونشرت  الــطــاقــة  لقطاع  كبيرة 
 
ً
وكالة »أعماق« املقربة من التنظيم تسجيال
مصورًا ُيظهر تفخيخ الشركة الواقعة على 
ُبعد نحو 100 كيلومتر شرق حمص بعدد 
من األلغام ومن ثم تفجيرها. وقالت الوكالة 
إن تفجير الشركة، التي كانت تنتج أكثر من 
ب من الغاز يوميًا، يحرم  3 ماليني متر مكعَّ
الــنــظــام الــســوري مــن مـــورد اقــتــصــادي هــام 
استغله في تمويل عملياته العسكرية. لكن 
مصادر سورية قالت إن لجوء التنظيم إلى 
تفجير شركة حيان قد يكون هدفه ممارسة 

املزيد من الضغط على النظام كي يزيد من 
اعتماده وارتباطه بـ«داعش« الذي يؤمن له 
عّد 

ُ
وت والغاز.  النفط  من  احتياجاته  معظم 

شركة حيان مــن أكبر شــركــات إنــتــاج الغاز 
فــي ســوريــة وتــنــتــج يــومــيــًا أكــثــر مــن ثالثة 
ب، كما أنها تغذي محطات  ماليني متر مكعَّ
توليد الكهرباء في املنطقة الجنوبية. وكان 
ــدأ عــمــلــه مــطــلــع الــعــام  ــاز حـــيـــان بــ مــعــمــل غــ
2011 بإنتاج 3.5 ماليني متر مكعب ونحو 
الغاز  مــن  طنًا  و180  يوميًا  برميل  آالف   6
يــورو،  مليون   291 تكلفته  وبلغت  املــنــزلــي 
إضافة إلى تأمينه لـ200 فرصة عمل. ويأتي 
الشركة في وقــت تشهد فيه دمشق  تفجير 
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مفتي فلسطين: نقل 
السفارة إلى القدس 

اعتداء على المسلمين
محمد  الــشــيــخ  فلسطني،  مفتي  دان 
حسني، أمس الجمعة، خطة الرئيس 
األمــيــركــي الــجــديــد، دونـــالـــد تــرامــب، 
نقل السفارة األميركية من تل أبيب 
إلــى الــقــدس، واعــتــبــره »اعــتــداء على 
العالم.  أنــحــاء  جميع  فــي  املسلمني« 
وقــال حسني، في خطبة الجمعة في 
املــســجــد األقـــصـــى، إن »الـــوعـــد بنقل 
الــســفــارة مــن قــبــل الــرئــيــس املنتخب 
ــــداء عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني  ــتـ ــ لـــيـــس اعـ
فقط بل على العرب واملسلمني، ولن 
يسكت املسلمون والعرب وهم يرون 
السفارة  نقل  يتحقق خالل  العدوان 

إلى القدس املحتلة«. 
)فرانس برس(

وداع كيري في فيتنام: 
حل سلمي للنزاعات

شدد وزير الخارجية األميركي جون 
ــورة(، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــــصــ ــيـــري )الــ كـ
الــعــالقــات املهمة بــني الــواليــات  على 
املتحدة وفيتنام، املحطة األولى في 
آخر جولة له على آسيا. وعبر كيري، 
في هوشي منه، عن ثقته بــأن إدارة 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، دونـــالـــد تــرامــب، 
ــــادئ عـــيـــنـــهـــا الـــتـــي  ــبـ ــ ــاملـ ــ ــزم بـ ــتـ ــلـ ــتـ سـ
اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــاألمــــن اإلقـــلـــيـــمـــي. 
وفـــي إشــــارة إلـــى الــنــزاع بــشــأن بحر 
الــصــني الــجــنــوبــي، أعــلــن كــيــري أنــه 
والصغيرة  الكبيرة  لــلــدول  »ينبغي 
االمتناع عن االستفزاز«، مشددًا على 
»ضــــرورة حــل أي نـــزاع سلميًا وفقًا 

للقانون الدولي«.
)رويترز، فرانس برس(

االستخبارات األميركية  
تحذر إسرائيل من التعاون 

مع البيت األبيض
ــة »يــــــــديــــــــعــــــــوت  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ذكــــــــــــــــــرت صــ
أحرونوت«، أمس الجمعة، أن أجهزة 
ــارات األمـــيـــركـــيـــة حــــذرت  ــبــ ــتــــخــ االســ
إسرائيل من تبادل أسرار مع البيت 
ــيــــض، فـــي حــــال تــســلــم الــرئــيــس  األبــ
األمــيــركــي الــجــديــد، دونـــالـــد تــرامــب، 
مــهــامــه. وأشـــــارت إلـــى أن »نــقــاشــات 
ــلـــســـات مــغــلــقــة  ــرت أخــــيــــرًا فــــي جـ ــ جــ
لــأمــن اإلســرائــيــلــي، أبـــرزت مخاوف 
مــعــلــومــات استخبارية  تــســريــب  مــن 
بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة، مــســتــنــدة إلـــى 
ــم عـــرضـــهـــا عـــلـــى أجـــهـــزة  ــادر تــ مــــصــ
االستخبارات األميركية طوال الـ 15 

عامًا املاضية، إلى روسيا وإيران«. 
)األناضول(

المرزوقي يتهم السلطات 
التونسية بالفشل

اتهم رئيس حزب حراك تونس اإلرادة 
محمد  السابق،  التونسي  والرئيس 
املنصف املــرزوقــي )الــصــورة(، أمس 
الجمعة، السلطة الحاكمة في البالد 

»بــالــفــشــل«. وقـــال إن »غــيــاب الــدولــة 
يفاقم  الــلــيــبــي،  املــلــف  فــي  التونسية 
صعوبات املواطنني الذين يعيشون 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع لـــيـــبـــيـــا«، مــشــيــرًا 
إلــى تفاقم مــوجــة االحــتــجــاجــات في 

بنقردان واملكناسي.
)األناضول(

الفروف: مستعدون 
الستضافة المفاوضات 
الفلسطينية-اإلسرائيلية

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
ــــس الــجــمــعــة،  ســـيـــرغـــي الفــــــــروف، أمـ
ــداد مــــوســــكــــو الســـتـــضـــافـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــة- ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ املــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات الـ

ــال الفـــــروف، خــالل  اإلســرائــيــلــيــة. وقــ
التنفيذية  الــلــجــنــة  أمـــني ســـر  لــقــائــه 
ملـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
صــائــب عــريــقــات، فــي مــوســكــو، »كنا 
مستعدين العام املاضي الستضافة 
ــاء بـــــني الــــــقــــــادة الــفــلــســطــيــنــيــني  ــ ــقـ ــ لـ
زلنا مستعدين  واإلسرائيليني، وما 
لفعل ذلك العام الحالي. ننتظر فقط 

أن تعلن األطراف جاهزيتها للقاء«.
)األناضول(

الموصل ـ أحمد الجميلي

عــمــلــيــًا أضــحــى الــســاحــل الــشــرقــي مـــن مدينة 
العراقية، بعد  الــقــوات  املــوصــل تحت سيطرة 
هجوم واسع ومفاجئ، سبقته عمليات قصف 
ــى تــكــتــيــك األرض  ــا تـــكـــون إلــ ــرب مـ ــ عــنــيــفــة، أقـ
في  األميركية  الــقــوات  اتبعته  الــذي  املحروقة 
معركة الفلوجة منتصف العام املاضي. وشنت 
املــشــتــركــة، ممثلة بالجيش  الــعــراقــيــة  الــقــوات 
وجهاز مكافحة اإلرهاب والشرطة االتحادية 
هــجــومــًا واســـعـــًا، فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، شـــارك 
فيه أكثر من 20 ألف عنصر. واستطاعت رفع 
العراقي على املربع الحكومي وجامعة  العلم 
املــوصــل وثــالثــة أحــيــاء مهمة ضمن الساحل 
ــع تــنــظــيــم »الـــدولـــة  ــا دفــ الـــشـــرقـــي لــلــمــديــنــة، مـ
ــــش( إلـــى االنــســحــاب بشكل  اإلســالمــيــة« )داعـ
الــغــابــات ونــهــر دجلة  عــشــوائــي نحو مناطق 
الذي يشطر املدينة إلى قسمني، باإلضافة إلى 

تفجيره آخر ثالثة جسور للمشاة.
طيران  من  املدعومة  العراقية،  القوات  وباتت 
أميركية،  قتالية  ووحــــدات  الــدولــي  التحالف 
تسيطر على 55 حيًا سكنيًا، من أصل 65 في 
على  تسيطر  كما  للمدينة.  الشرقي  الساحل 
املــجــمــع الــحــكــومــي ومــبــانــي جــامــعــة املــوصــل 
وجسرين يقعان على نهر دجلة. ويالحظ أن 
األحياء التي ما تــزال تحت سيطرة »داعــش« 
تــتــعــرض هــي األخــــرى ملـــحـــاوالت اقــتــحــام من 
قــبــل الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، بــيــنــهــا ثـــالثـــة أحــيــاء 
الجيش  قــادة  ويتوقع  هشة،  عسكريًا  تعتبر 
عدم صمود عناصر التنظيم فيها كثيرًا، مثل 
 عن 

ً
منطقة الغابات والقصور الرئاسية فضال

قائد عمليات  األثرية. وقــال  املدينة اآلشورية 
ــل، الـــفـــريـــق الــــركــــن عــبــد  ــ ــــوصـ الـــجـــيـــش فــــي املـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

 ،1992 الثاني  يناير/كانون   12  -  11 ليل  فــي 
الــشــاشــات  ــام  أمـ الــجــزائــريــون متسّمرين  كـــان 
بــانــتــظــار بــيــان قــيــل إنـــه مــهــم وحـــاســـم، فيما 
كانت البالد تمر من الدور األول لالنتخابات 
الــذي كــان قــد تــّم فــي 26 ديسمبر/ البرملانية 
الــــدور  يـــجـــري  أن  عــلــى   ،1991 األول  كـــانـــون 
بــعــد  وذلــــــــك   ،1992 يـــنـــايـــر   16 ــي  ــ فـ ــانــــي  ــثــ الــ
فيها  اكتسحت  بلدية  انــتــخــابــات  مــن  سنتني 
البلديات  »الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ« معظم 
واملــحــافــظــات. فــي هــذا الــســيــاق، وفــي الساعة 
كــانــت  يـــنـــايـــر 1992،   11 مـــســـاء  مــــن  الـــثـــامـــنـــة 
مقدمة  في   

ّ
تطل بوعمامة،  اإلعالمية صورية 

نشرة األخبار، لتالوة »البيان األول للمجلس 
األعلى لأمن«، الذي جاء فيه أن »املجلس قد 
قرر بأن الظروف التي تمّر بها البالد، أفضت 
ــار االنــتــخــابــي  إلــــى اســتــحــالــة اســـتـــمـــرار املـــسـ
الــدور األول لالنتخابات وعدم  وإلغاء نتائج 
إجــراء الــدور الثاني«، وذلك بسبب ما اعتبره 
الجمهوري  والــنــظــام  للديمقراطية  »تــهــديــدًا 
وأعـــمـــال الــعــنــف مـــن قــبــل الــجــبــهــة اإلســالمــيــة 
ــا عـــلـــي بــلــحــاج  ــهـ ــادتـ ــاذ«، الـــتـــي كـــــان قـ ــقــ لــــإلنــ
قال منذ أحداث يونيو/

ُ
وعباسي مدني قد اعت

ملدة  بالسجن  عليهما  وحــكــم   ،1991 حــزيــران 
12 عامًا )بلحاج حر لكنه ممنوع من ممارسة 
الــنــشــاط الــســيــاســي، فــيــمــا يــعــيــش مــدنــي في 
قطر(. كما أعلن البيان عن سّد حالة الشغور 
فـــي املــنــصــب الـــرئـــاســـي، عــبــر إنـــشـــاء املجلس 
الرئيس الشاذلي  األعلى للدولة، بعد أن ُدفع 
بــن جــديــد، بــعــد مــرحــلــة مــن الــشــد بينه وبــني 
قادة املؤسسة العسكرية، إلى تقديم استقالته 
لرئيس املجلس الدستوري حينها عبد املالك 
بــن حبيلس، رفــضــًا لــوقــف املــســار االنتخابي 

»العربي الجديد«، إن  األمير رشيد يار الله، لـ
املقبلني،  اليومني  خــالل  سيتواصل  »الهجوم 
معتبرًا  الليل«،  التوقف حتى خــالل  يتم  ولــن 

أن »صفوف التنظيم أصيبت بحالة انهيار«.
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، تــحــدثــت لـــ
السجناء  غالبية  نقل  التنظيم  إن  الــجــديــد«، 
بأكثر  عددهم  يقدر  والذين  لديه،  املوجودين 
ــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر مــن  ــ ــــف شــــخــــص، إلــ مــــن ألــ
املدينة، كما قام بنقل عوائله، في حني سقط 
عـــشـــرات املـــدنـــيـــني، بـــني قــتــيــل وجـــريـــح، جـــراء 
مــحــاصــرتــهــم بــني الــطــرفــني. وتـــزايـــد الــحــديــث 
عــــن الــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة األكــــثــــر صــعــوبــة، 
وهي عبور نهر دجلة ومهاجمة التنظيم في 
معقله األخير في الساحل الجنوبي للمدينة، 
املعروف بالساحل األيسر، حيث يقطن مئات 
آالف املدنيني. وأكد ضابط في قوات مكافحة 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة ســتــفــرض  ــ ــقــ ــ ــ االرهــــــــــاب أن »ال
ــلـــى جــمــيــع  ــــالل أيـــــــام قــلــيــلــة عـ ســـيـــطـــرتـــهـــا خــ
العقيد محمد  وقـــال  املــوصــل«.  مناطق شــرق 
»العربي الجديد«، إن القصف الجوي  وادي، لـ
االنهيار  فــي  الوحيد  السبب  يكن  لــم  العنيف 
الهامة  املناطق  »داعــش« في  لتنظيم  السريع 
فـــي الــســاحــل الــشــرقــي، مــوضــحــًا أن الــتــراجــع 
الكبير في أعداد عناصره والعربات املفخخة 
العراقية كانت  القوات  التي يرسلها ملهاجمة 

سببًا هامًا أيضًا.
ــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي مناطق  وتــحــقــق تــقــدم الـ
ــــي املـــــوصـــــل نـــتـــيـــجـــة مـــضـــاعـــفـــة قـــــوات  ــــرقـ شـ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لــــغــــاراتــــهــــا وضـــربـــاتـــهـــا 
الثانية،  املرحلة  الصاروخية واملدفعية خالل 
ــن بـــدايـــتـــهـــا قـــبـــل أســـبـــوعـــني،  ــ الــــتــــي أعــــلــــن عـ
ــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي  بـــاإلضـــافـــة إلــــى زج قـ
لوحدات قتالية أميركية من املارينز مع قوات 
الجيش العراقي، والتي ساهمت، بشكل كبير، 
في تدمير خطوط دفــاعــات »داعـــش« وإجبار 
عناصره على االنكفاء نحو املناطق املحاذية 
لــنــهــر دجـــلـــة. وتــمــكــنــت قــــوات جــهــاز مكافحة 
الكفاءات  مناطق  على  السيطرة  من  اإلرهـــاب 
والصدرية املجاورتني ملوقع جامعة املوصل، 
على  والــســيــطــرة  الفيصلية  منطقة  واقــتــحــام 
املجمع الحكومي، وطرف جسر الحرية الذي 
يربط الضفة الشرقية بالضفة الغربية ملدينة 
قــوات مكافحة  إلــى تمكن  املــوصــل، باإلضافة 
اإلرهاب من اقتحام منطقة القصور الرئاسية، 
شــمــال شـــرق املــوصــل، وذلـــك بحسب مــصــادر 

عسكرية عراقية.
ــوات مــكــافــحــة  ــ ــر الــــلــــواء األول فــــي قــ ــ ــال آمـ ــ وقــ

وإلغاء الدور الثاني.
وتــزامــنــت استقالة بــن جــديــد مــع قـــرار سابق 
الــبــرملــان وإجــــراء انتخابات   

ّ
لـــه، يقضي بــحــل

بــرملــانــيــة مــســبــقــة، مـــا يــعــنــي شـــغـــور منصب 
 

ّ
رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الــــــذي كـــــان يــمــكــن أن يــحــل

ــان الـــرئـــيـــس لـــفـــتـــرة 60 يـــومـــًا.  ــكـ دســـتـــوريـــًا مـ
بــالــتــالــي، نــجــح مـــدّبـــرو االنـــقـــالب الــعــســكــري 
عــلــى املـــســـار الــديــمــقــراطــي واالنـــتـــخـــابـــي، في 
لهم  تتيح  التي  الشغور  شــروط  كامل  توفير 
بحاجة  كــانــوا  لكنهم  الحكم،  على  االســتــيــالء 
إلـــــى ظـــهـــيـــر ســـيـــاســـي وجــــــــدوه فــــي عـــــدد مــن 
األحزاب السياسية العلمانية وهيئات مدنية 
الديمقراطية. وقــد أسست  الــدفــاع عــن  تــّدعــي 
إنقاذ  »لجنة  بـ ُعــرف حينها  مــا  تلك األحـــزاب 
الـــجـــزائـــر«. كــمــا كـــان االنــقــالبــيــون فـــي حــاجــة 
وتاريخية  مرجعية  سياسية  شخصية  إلــى 
ــدوه  ــ ــلـــى لـــلـــدولـــة، ووجـ ــتـــرؤس املــجــلــس األعـ لـ
فــي الــزعــيــم الـــثـــوري مــحــمــد بــوضــيــاف، الــذي 
في  املــغــرب،  فــي  منفاه  مــن  الجيش  استقدمه 
أحد  يــد  على  ُيــغــتــال  أن  قبل   ،1992 يناير   26
ــددًا من  حـــراســـه فـــي 26 يــونــيــو 1992. لــكــن عــ
الشخصيات السياسية الديمقراطية، رفضوا 
روا 

ّ
االعتراف بالواقع السياسي الجديد، وحذ

مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــوخــيــمــة الـــتـــي يـــقـــود إلــيــهــا 
قادة املؤسسة العسكرية بقيادة وزير الدفاع 
حينها الــجــنــرال خــالــد نـــزار، ورئــيــس األركـــان 

الـــعـــراقـــيـــة فـــي املـــنـــطـــقـــة«. وبــســيــطــرة الـــقـــوات 
األمنية العراقية على مزيد من املناطق شرق 
املـــوصـــل، تقلصت مــنــاطــق ســيــطــرة »داعــــش« 
إلـــى حــد كــبــيــر، ولـــم يــعــد يسيطر إال عــلــى 10 
مناطق، تمثل ما نسبته عشرة في املائة فقط 

من مساحة الساحل الشرقي ملدينة املوصل.
وعلى املحور الشمالي، سيطرت قوات الجيش 
العراقي على أجــزاء واسعة من حي الحدباء. 
وقـــــال الــعــقــيــد فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي، حــيــدر 
»العربي الجديد«، إن »قوات الجيش  صالح، لـ
الــعــراقــي خــاضــت مــعــارك صعبة مــع عناصر 
داعش في الحدباء بسبب قوة مقاومة التنظيم 
 عن تواجد آالف املدنيني«. 

ً
في املنطقة، فضال

وأضــــاف صـــالح أن »قــــوات الــجــيــش الــعــراقــي 
تـــعـــرضـــت لـــعـــدد مــــن الــعــمــلــيــات االنـــتـــحـــاريـــة 

بعربات مفخخة يقودها انتحاريون«.
وكـــشـــف أطـــبـــاء يــعــمــلــون فـــي املـــركـــز الــطــبــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شـــرق مــديــنــة املـــوصـــل، لـــ

الرئيس الشرعي الشاذلي بن جديد، وإدخال 
ــة حـــرب دفـــع ثــمــنــهــا الشعب  ــ الـــبـــالد فـــي دوامـ
وقواه األمنية والعسكرية غاليًا«. ويشير إلى 
اّدعــائــهــم،  العسكر حينها، خــالف  »غـــرض  أن 
النظام  أو  الديمقراطية  على  الحفاظ  يكن  لم 
الجمهوري، بل كان غرضهم من ذلك االستيالء 
ويكشف  إال«.  ليس  فيه  والــبــقــاء  الحكم  على 
إجمالي  عــن  الحقيقية  ــام  ــ »األرقـ أن  صــالــحــي 
ضــحــايــا الـــصـــراع، تــشــيــر إلـــى ســقــوط مــا بني 
120 إلى 200 ألف قتيل، و7400 مفقود، وربع 
مليون جريح ومتأثر من الحرب، وأكثر من 20 
ألف معتقل في محتشدات الصحراء لعناصر 
ة. كما خسر 

ّ
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحل

ــيـــون عــــامــــل ومــــوظــــف وظـــائـــفـــهـــم.  ــلـ نـــصـــف مـ
وبلغت الخسائر املادية نحو 50 مليار دوالر، 
وتّم تخريب 40 ألف مؤسسة إنتاجية، وآالف 
املدارس واملؤسسات التعليمية املعطلة وآالف 

النازحني من القرى إلى املدن طلبًا لأمن«.
ــادة الــجــيــش أنــفــســهــم  ــ ــد قـ ــام 1997 وجــ فـــي عــ
فـــي مــواجــهــة الــعــنــف املــســلــح وتـــوســـع نــشــاط 
 عن تراكم املشاكل 

ً
حة، فضال

ّ
الجماعات املسل

األمــنــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، وتــفــاقــم 
ــــوع الـــبـــالد رهينة  املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة ووقـ
ــدولـــي واملــديــونــيــة،  فـــي يـــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
ــادة  ــ ــع قـ ــ ــقــــت مـــــحـــــاوالت الـــــحـــــوار مـ ــفــ خــ

ُ
كـــمـــا أ

الــجــبــهــة اإلســـالمـــيـــة لــإلنــقــاذ املــنــحــلــة، الــذيــن 
كان بعضهم في السجون. وفرض هذا الواقع 
عــلــى قـــــادة الــجــيــش واالســـتـــخـــبـــارات إطـــالق 
مسار بديل والتوجه إلى الجبال ملقابلة قادة 
الــراحــل  الــجــنــرال  وكـــان  املسلحة،  التنظيمات 
الثاني فــي جهاز  الــرجــل  الــعــمــاري،  إسماعيل 
االســـتـــخـــبـــارات، قـــد أطـــلـــق إشــــــارات إيــجــابــيــة 
ــائـــد الـــجـــيـــش اإلســــالمــــي لـــإلنـــقـــاذ،  بـــاتـــجـــاه قـ
لإلنقاذ  اإلسالمية  للجبهة  العسكري  الـــذراع 
املنحلة، مدني مزراق، عبر وسطاء مقربني من 
اإلسالميني. وبعد مرحلة اكتساب الثقة وجد 
الجنرال العماري نفسه وجهًا لوجه مع مدني 
مزراق في معسكر لهذا األخير. لم يضع مزراق 
استقباله  فــي لحظة  كتفه حــتــى  مــن  الــســالح 
لضيفه، الذي جاءه أعزل من كل سالح. تكررت 
اللقاءات بني الطرفني وأفضت إلى اتفاق بني 
لإلنقاذ،  اإلســالمــي  الجيش  وتنظيم  الجيش 
حة أخرى، 

ّ
انسحب أيضًا على مجموعات مسل

الدعوة والقتال بقيادة علي بن  بينها رابطة 
حجر، يقضي بوقف القتال وتجميع عناصر 
هذه التنظيمات في مخيمات محددة معروفة 

لدى قوات الجيش.

»قـــوات  إن  التميمي،  مهند  العقيد  ــاب،  ــ اإلرهـ
منطقة  اقتحام  مــن  تمكنت  اإلرهـــاب  مكافحة 
والسيطرة  دجــلــة،  لنهر  املــجــاورة  الفيصلية 
إلــى حافة  الحكومي، والــوصــول  املجمع  على 
ــو الـــجـــســـر الـــثـــانـــي الــــذي  ــ جـــســـر الـــحـــريـــة، وهـ
تمكنت القوات العراقية من السيطرة عليه في 
املرحلة الثانية لتحرير مدينة املوصل«. وأكد 
أن »الـــقـــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة تــخــوض حــرب 
مع مجموعات  الفيصلية  منطقة  في  شــوارع 
القوات  إعاقة تقدم  من تنظيم داعــش تحاول 

الـــجـــنـــرال الــــراحــــل مــحــمــد الـــعـــمـــاري، وجــهــاز 
االســتــخــبــارات بــقــيــادة الــفــريــق مــحــمــد مدين 
العزيز بوتفليقة في 13  الرئيس عبد  )أحاله 
سبتمبر/أيلول 2015 إلى التقاعد(. كما رفض 
القائد الثوري حسني آيت أحمد عرضًا من قادة 
الجيش لرئاسة املجلس األعلى للدولة، لكنه 
رفض االنخراط في لعبة العسكر، ووصف ما 
»االنقالب«. كما رفض الرئيس الراحل  حدث بـ
أحــمــد بــن بــلــة دعـــم انــقــالب الــعــســكــر، منحازًا 
إلى املسار الديمقراطي وإلى ما وصفه »صف 
من  ــعـــب«.  الـــشـ إرادة  الغـــتـــصـــاب  ــعـــارضـــني  املـ
جــهــتــه، يـــرى اإلعــالمــي سليم صــالــحــي، الــذي 
كان يدير حينها صحيفة »العالم السياسي« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــيــومــيــة، فــي حــديــٍث لـــ
يــنــايــر 1992 ممارسة  فــي 11  قـــررت  »عــصــبــة 
ــة عــلــى الــشــعــب بــاســتــعــمــال الـــقـــوة،  ــايـ الـــوصـ
فـــاتـــخـــذت قــــرارهــــا املـــتـــهـــور لــتــوقــيــف املـــســـار 
ــغـــط عــلــى  الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــجـــزائـــر والـــضـ

»أنـــهـــم تــلــقــوا نــــــداءات مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق، 
تــفــيــد بــتــواجــد جــثــث عـــشـــرات املــدنــيــني تحت 
املتبادل  القصف  دمرها  التي  املــنــازل  أنقاض 
ــيــــات االنــــتــــحــــاريــــة وســـــــط األحــــيــــاء  ــلــ والــــعــــمــ
ــــالء  ــيـــة إخـ ــلـ ــمـ الـــســـكـــنـــيـــة«. وأضــــــافــــــوا أن »عـ
الــجــرحــى والــقــتــلــى مـــن املــنــاطــق الــتــي تشهد 
أمــر مستحيل، بسبب رفض  معارك مستمرة 
ما  اإلسعاف،  اقتراب سيارات  األمنية  القوات 
أدى إلى وفاة عشرات الجرحى قبل وصولهم 
إلــــى املــــراكــــز الــطــبــيــة، بــيــنــمــا يــتــم دفــــن جثث 
املنازل والــشــوارع«. وحذر  القتلى في حدائق 
مــخــتــصــون فــي الــصــحــة والــبــيــئــة مــن انــتــشــار 
األمـــــــراض واألوبــــئــــة فـــي املـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، 
بسبب  املــدنــيــني،  آالف  يقطنها  زال  مـــا  الــتــي 
جثث وأشالء عناصر »داعش« باإلضافة إلى 
غــرق غالبية شـــوارع املــوصــل بــاملــيــاه اآلسنة 
ــرات والــــــقــــــوارض وتـــضـــرر  ــشــ ــحــ ــار الــ ــشــ ــتــ وانــ

محطات تصريف مياه املجاري واألمطار.

سنة سادسة ثورة

ملــســؤول ولـــو كـــان صــغــيــرًا. ويــذهــبــون إلــى 
إسقاط قوانني ومراجعة أخرى. ويتابعون 
كــل صغيرة وكبيرة فــي كــل شبر مــن تــراب 
ــبـــالد، مـــا يــؤكــد أن شــعــبــهــا ال يــــزال حيًا  الـ
أيضًا يسعى  الــثــورة، ولكنه  بفكرة  نابضًا 
لكل هذا النشاط سلميًا ودون اللجوء إلى 
أي عنف. وتصر األوســاط السياسية على 
احترام مخرجات االنتخابات وما آلت إليه 
من نتائج على الرغم من معارضة بعضها. 
تنافسهم،  املقبل لحسم  املوعد  وينتظرون 
في إصرار واضح على التدرب على احترام 
صندوق االقتراع، الذي يجسد رأي الشعب 
ــكــــذا، يــتــمــســك الــتــونــســيــون  وخــــيــــاراتــــه. هــ
بمبدأ االبتعاد عن كل ما يمكن أن يهدد ما 
الخيار  على  واإلبــقــاء  الجميع،  عليه  اتــفــق 

الديمقراطي السلمي.
يناير، قطع  املشهود، 14  الــيــوم  ذلــك  ومنذ 
الــتــونــســيــون طــريــقــًا طــويــلــة جــــدًا لـــم تخل 
ــادت أن تعصف  ــ ــز، كـ مـــن مــطــبــات وحــــواجــ
التونسيني  لكن  أحيانًا.  برمتها  بالتجربة 
كتبوا دستورًا جديدًا وانتخبوا من أرادوا 
وبدأوا في وضع مؤسسات تحمي الخيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــالفــات 
يعد  ولــم  التفاصيل.  تنتهي حــول  الــتــي ال 
إال املحكمة  البناء  يفصلهم عن نهاية هذا 
الــدســتــوريــة وتــنــقــيــح الــقــانــون االنــتــخــابــي 
لوضع  البلدية،  االنتخابات  للتوافق حول 
في  واالنطالق  املحلية  الديمقراطية  أسس 

طور جديد من الحياة في الجهات.

العدالة االنتقالية
وفـــي ذكـــرى ثــورتــهــم الــســادســة، سيتسّمر 
التونسيون هذا املساء أمام شاشاتهم كما 
تعودوا منذ أسابيع، إلنعاش ذاكرة البالد 

تونس ـ وليد التليلي

ــيــــوم الــــذكــــرى الـــســـادســـة  تـــمـــّر الــ
وهرب  التونسية  الــثــورة  لنجاح 
علي،  بن  العابدين  زيــن  املخلوع 
وسط تساؤالت يطرحها التونسيون: ماذا 
تــحــقــق مــن أحــالمــهــم الــتــي تــداولــوهــا ســرًا 
وعلنًا في شــارع الحبيب بورقيبة يوم 14 
يناير/كانون الثاني 2011؟ وماذا بقي من 
ذلـــك الــشــعــار الــــذي حــمــلــه الــتــونــســيــون في 
صدورهم على مدى عقود »تونس سويسرا 
العرب«؟ واألسئلة حول الحاضر واملستقبل 
تفيض، بانتظار أجوبة تطمئن التونسيني 
عن  كثيرون  يبحث  آمالهم.  كامل  وترضي 
اإلجــابــة فــي الــشــوارع امللتهبة هــذه األيـــام، 
فــي بــنــقــردان ومــدنــني واملــكــنــاســي وسيدي 
بـــوزيـــد والـــقـــصـــريـــن. ويــعــتــقــد كــثــيــرون أن 
اإلجابة الصحيحة تكمن في قصر باردو، 
منبع السلطة في تونس ومولد دستورها 
الــجــديــد، وفـــي صــفــحــات الــجــرائــد وصــدى 
التلفزيونية  الحوارية  والبرامج  اإلذاعـــات 
التي تكرس مبدأ حرية التعبير. والبعض 
ــوارات األحـــزاب  اآلخـــر يــجــد الــجــواب فــي حــ
بــمــا يعكس  الــتــي ال تنتهي،  وتــجــاذبــاتــهــا 
ــيـــًا،  ــيـــل لـــــه عـــربـ ــثـ تــــألــــقــــًا ديــــمــــقــــراطــــيــــًا ال مـ
وتأكيدًا على حقيقة واضحة مثل الشمس: 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة صــامــدة بــعــد كل 

هذه السنوات وعلى الرغم من كل آالمها.

هواية المعارضة
ــــورة، ال يــــزال  ــثـ ــ وبـــعـــد ســــت ســــنــــوات مــــن الـ
الـــتـــونـــســـيـــون يـــعـــارضـــون الـــحـــكـــومـــة وكـــل 
كل  ويــنــتــقــدون  الــســلــطــة وممثليها.  ــواع  أنــ
ــل تــعــيــني  ــ ــارع وزقــــــــاق، وكـ ــ ــرار فــــي كــــل شــ ــ قــ

وما عاشته من ظلم واضطهاد طيلة عقود، 
في  االنتقالية  الــعــدالــة  مــســار  نجح  بعدما 
إقناع الغالبية بجدواه. واطلع التونسيون 
ومجهولة  مظلمة  صفحات  على  وغيرهم 
مـــن تـــاريـــخ الــقــمــع والــتــعــذيــب الــــذي طـــاول 
أجـــيـــااًل مــنــهــم مــنــذ االســتــقــالل إلـــى الــيــوم، 
وألقى بكثيرين منهم في غياهب السجون 
واملنافي، وفتح األعــني على ما كان يحدث 
من  الــرغــم  وعلى  الدكتاتورية.  دهاليز  فــي 
قــســاوة الــشــهــادات ودمـــوع الــضــحــايــا، فقد 

ضــربــوا مــثــااًل فــي الــتــســامــح والـــرقـــّي، ولــم 
ــوة انتقام  تــصــدر عنهم وعـــن أمــهــاتــهــم دعـ
د بما 

ّ
الــجــال يــعــتــرف  أن  ــدة، منتظرين  واحــ

طوى صفحة من تاريخ تونس.
ُ
اقترف، لت

حققها  كبيرة  وإنــجــازات  كثيرة  نجاحات 
التونسيون في هذه السنوات الست القليلة، 
ولــكــنــهــا ال تــخــفــي خــيــبــاتــهــم وفــشــلــهــم في 
نفس الوقت. ولعل ما يحدث في القصرين 
وبـــنـــقـــردان واملــكــنــاســي يــبــنّي بـــوضـــوح أن 
إلــى أن  آمــااًل بحاجة  أحالمًا انكسرت، وأن 

نعش من جديد. فقد فشلت كل حكومات 
ُ
ت

ما بعد الثورة في إحداث فارق حقيقي في 
الــجــهــات الــتــونــســيــة، بــمــا يــبــقــي عــلــى حلم 
الشباب فــي العمل يــومــًا مــا، وفــي تحسني 
الــطــريــق إلــى املــدرســة البعيدة الــتــي يقطع 
أطــفــال كــيــلــومــتــرات يــومــيــًا لــلــذهــاب إليها. 
ــّيــدت مــشــاريــع في 

ُ
ولـــم تــن مــصــانــع وال ش

تــلــك الــجــهــات الــبــعــيــدة، عــلــى الــرغــم مــن كل 
أمـــــوااًل حقيقية ُرصـــدت  أن  الـــوعـــود، ومـــع 

إلنجاز هذه املشاريع.

انحدار  فــي  االقتصادية  املــؤشــرات  وتبقى 
األســوأ.  إلى  ينبهون  مستمر. واملسؤولون 
واإلنتاج يتراجع على الرغم من آمال جديدة 
الــذي تنبأ كثيرون  قد يحملها عــام 2017، 
بــأنــه ســيــكــون األصـــعـــب عــلــى الــتــونــســيــني. 
ــنــــوات، تــوجــه  وفــــي مــشــهــد يــتــكــرر مــنــذ ســ
وفدان وزاريان إلى سيدي بوزيد وبنقردان، 
يوم الخميس، للتفاوض مع األهالي. وزار 
السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس 
أمس الجمعة، قفصة، بما يؤكد أن األوجاع 

االجتماعية على حالها، وأن شعار الثورة 
»شــغــل، حــريــة، كــرامــة وطــنــيــة« لــم يتحقق 
اقتصاديًا  تــحــواًل  ينتظر  وبــقــي  بــالــكــامــل، 
حقيقيًا يــغــّيــر األحـــــوال ويــعــيــد األمــــل إلــى 

الشباب وإلى املناطق املحرومة.
ولعل نجاح مؤتمر االستثمار الذي عقد في 
أنعش بعض  املــاضــي،  العام  تونس نهاية 
هــذه اآلمـــال. وسيبدأ تنفيذ بعض وعــوده 
هذا العام، كما أكد الرئيس التونسي. لكن 
املـــواطـــنـــني فـــي الـــوســـط والـــشـــمـــال الــغــربــي 

ــوا مــن  ــمــ ــئــ والـــــجـــــنـــــوب بــــالــــخــــصــــوص، ســ
االنتظار. وسيكون على الحكومة، برئاسة 
يــوســف الــشــاهــد، أن تــتــحــرك بــســرعــة وأن 
تــنــجــز شــيــئــًا مـــا وفـــي وقـــت وجــيــز لــتــهــّدئ 
مــن فــــورة الــغــضــب وتــعــيــد األمــــل إلـــى هــذه 

املناطق.

الهم األمني خارج اإلرادة
لكن الحقيقة أن تونس ال تملك كل األوراق 
في يديها. وتعاني من وجع في خاصرتها 

مستمر منذ ست سنوات، أي ليبيا. وشّكلت 
الفوضى في هذا البلد املجاور مصدرًا دائمًا 
لقلق اقتصادي واجتماعي كبير، وتهديدًا 
ألمنها ولتجربتها الديمقراطية. وتحولت 
اإلرهابيون  فيه  يتدرب  ميدان  إلــى  الجارة 
على استهداف تونس، ويختفون فيه بعد 
تنفيذ عملياتهم. ووصل األمر إلى محاولة 
تــحــويــل بـــنـــقـــردان إلــــى »إمــــــارة إســالمــيــة«. 
ــــود عــشــرات  وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عـــن وجـ
مــخــابــئ األســلــحــة الــحــربــيــة املــخــزنــة تحت 
األرض، ما يعني أن مخططًا »كارثيًا« كان 

ُيعد لتونس.
ــع أن األجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــ ومــ
الوضع  في تحسني  كبيرة  بنسبة  نجحت 
األمـــنـــي، إال أن الــكــشــف عــن مــئــات الــخــاليــا 
املــنــتــمــني  ــن  ــ مـ آالف  ــاف  ــ ــقــ ــ وإيــ ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
ملــــجــــمــــوعــــات إرهـــــابـــــيـــــة، أظــــهــــر أن هـــنـــاك 
االجتماعي  النسيج  تتهدد  مشاكل عميقة 
التونسي. وتحول التونسيون في الخارج 
بعد عمليتي  فيهم، خصوصًا  إلى مشتبه 
الكثير منهم في  وبــرلــني، ومــشــاركــة  نيس 
بـــؤر الــتــوتــر فــي الـــعـــراق وســـوريـــة وليبيا. 
وهـــــذه الـــعـــوامـــل زادت مـــن أوجــــــاع الــبــالد 
السياحة،  الــصــورة، وضـــرب  تـــردي  بسبب 
وتـــهـــديـــدات أوروبــــيــــة بـــإيـــقـــاف الـــدعـــم عن 
تــونــس إذا لــم تستجب لــشــروطــهــا الــتــي ال 
تــعــكــس فــهــمــًا حــقــيــقــيــًا واقــتــنــاعــًا بـــأن أمــن 
أوروبا يبدأ أواًل من دعم التجربة التونسية 
بــكــل قــــوة واالســـتـــثـــمـــار فــيــهــا ســريــعــًا، ألن 
األمل  وفــقــدان  والفقر  االجتماعي  اإلحــبــاط 

هي أسباب التطرف األولى.
ــذا، تــبــقــى الــتــجــربــة  وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــ
صـــامـــدة، ويــتــمــســك الــتــونــســيــون بمكسب 
 في غد 

ً
أمــال الحرية، وبسلمية تحركاتهم، 

الديمقراطية  بـــأن خــيــار  أفــضــل، واقــتــنــاعــًا 
ــــوال بــالــضــرورة، حــتــى وإن  ســيــحــّســن األحـ

طال الزمن.

عراقيون خالل فرارهم من مناطق ُحررت من »داعش« )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

)Getty/جندي جزائري عشية االنقالب )أنطوان غيوري

تشهد بنقردان احتجاجات للمطالبة بالحد األدنى من التنمية )تسنيم نصري/األناضول(

مع مرور ست سنوات على نجاح الثورة التونسية، التي تمثلت بهرب المخلوع زين العابدين بن 
علي، في مثل هذا اليوم بالتحديد، أسئلة كثيرة تبقى برسم السلطة الحاكمة حول اإلنجازات 
السياسية واالقتصادية التي تحققت وحول ما ينتظره الشعب التونسي لكي يتحقق، ال سيما 

في مجاالت التنمية وفرص العمل والتعليم واألمن واالزدهار. اإلنجاز الديمقراطي بحد ذاته 
ليس بالهامشي، إال أن العجز عن تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية خصوصًا في مناطق 

األطراف يبقى فشًال غير هامشي أيضًا
الغالف

تونس: ما تحقق وما 
يبقى مؤجًال

ما يحدث في القصرين 
وبنقردان والمكناسي 

يبيّن أن أحالمًا قد انكسرت

اعتاد التونسيون على 
معارضة الحكومة وكل 
أنواع السلطة وممثليها

تحذيرات من انتشار 
األمراض واألوبئة في 

المناطق السكنية

األرقام تتحدث عن 
120ألفًا إلى 200 ألف قتيل 

في العشرية السوداء

حققت القوات العراقية 
تقدمًا استراتيجيًا داخل 

الموصل، وسيطرت، 
إثر هجوم واسع، 

على المربع الحكومي 
وجامعة الموصل وثالثة 

أحياء مهمة ضمن 
الساحل الشرقي للمدينة

في الذكرى الـ25 النقالب 
يناير 1992 في الجزائر، 

تبدو البالد في حاجة 
لمزيد من الوقت 

للتعافي من »خطيئة« 
العسكر في الجزائر، الذين 

منعوا استمرار العملية 
االنتخابية

سدرين  بن  سهام  تونس،  في  والكرامة  الحقيقة  هيئة  رئيسة  قالت 
)الصورة(، إن القضاء العسكري سلم الهيئة ملفات قتلى وجرحى الثورة 
محاكم  إلى  نقلها  ليتم  التونسية، 
سدرين  بن  وأوضحت  متخصصة. 
»الملفات  أن  ــول،  ــاض األن لوكالة 
ابتداء  ستحال،  عددها(  تذكر  )لم 
إلــى  الــمــقــبــل،  آذار  مــــارس/  ــن  م
وسبق  مختصة«.  قضائية  دوائــر 
للقضاء العسكري أن تعهد بالنظر 
في القضايا التي رفعها محامون 
قاموا  وعسكريين  أمن  رجال  ضد 
بإطالق النار على متظاهري الثورة.

الجرائم إلى محاكم متخصصة

من روزنامتنتا الحدث
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67
سياسة

  شرق
      غرب

أوباما يلغي عقوبات 
اقتصادية على السودان

ــاراك  ــ ــيــــركــــي، بـ اعـــلـــن الـــرئـــيـــس األمــ
أوبــامــا )الـــصـــورة(، أمــس الجمعة، 
االقتصادية  العقوبات  بعض  رفــع 
املــفــروضــة عــلــى الــــســــودان، مشيرًا 
ــورات »إيـــجـــابـــيـــة« من  ــطــ إلــــى أن تــ
ــدثــــت خـــال  ــانــــب هــــــذا الـــبـــلـــد حــ جــ
ــة األخـــــــيـــــــرة. وفــــي  ــتــ ــر الــــســ ــ ــهــ ــ األشــ
ــكـــونـــغـــرس نــشــرهــا  ــة إلـــــى الـ ــالــ رســ
ــار أوبــامــا إلــى  الــبــيــت األبــيــض، أشـ
ــع مـــلـــحـــوظ فـــــي األنـــشـــطـــة  ــ ــراجــ ــ »تــ
باإلبقاء  بتعهد  توجت  العسكرية 
على وقف القتال في بعض مناطق 
النزاع«، وإلى جهود لتحسني عمل 

املنظمات اإلنسانية في الباد.
)فرانس برس(

السيسي وميركل يبحثان 
التعاون ضد اإلرهاب

النظام املصري،  ذكر مكتب رئيس 
عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، 
املستشارة  مــع  هاتفيًا  تــحــدث  أنـــه 
ــة، أنــجــيــا مــيــركــل، لبحث  ــيـ ــانـ األملـ
الــــتــــعــــاون فــــي مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، 
بعدما تبادال »التعازي في ضحايا 
شهدها  التي  اإلرهابية  العمليات 
الرئاسة  وأضافت  أخيرًا«.  البلدان 
الـــســـيـــســـي ومـــيـــركـــل  أن  املــــصــــريــــة 
أيــضــًا بــشــأن زيـــارة متوقعة  بحثا 
لألخيرة إلى مصر في الربع األول 

من عام 2017.
)رويترز(

مصر: تظاهرات رفضًا 
التفاقية »تيران 

وصنافير«
ــة  ــنــــدريــ ــكــ ــــدت مـــحـــافـــظـــة اإلســ ــهـ ــ شـ
شــمــال مــصــر، أمـــس الــجــمــعــة، عــدة 
ــرات رافــــــضــــــة لــــانــــقــــاب،  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ مــ
اســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــــدعــــــــوة الــــتــــحــــالــــف 
الـــوطـــنـــي لـــدعـــم الــشــرعــيــة ورفـــض 
االنــــــقــــــاب، فـــــي جـــمـــعـــٍة أســـمـــوهـــا 

على  للتأكيد  للبيع«،  مــش  »مصر 
وصنافير  تيران  جزيرتي  مصرية 
واملـــطـــالـــبـــة بـــإنـــهـــاء حــكــم الــعــســكــر 
وإطـــاق ســـراح املعتقلني فــي وقت 
انتشرت فيه قوات األمن بكثافة في 
مــخــتــلــف املــيــاديــن والــــشــــوارع ملنع 
االحـــتـــجـــاجـــات، ونـــشـــرت عــــددًا من 
الكمائن في مداخل وخارج املدينة.
)العربي الجديد(

األمن األردني يعتقل 
معارضين

األردنــيــة  األمنية  األجــهــزة  اعتقلت 
أربعة ناشطني من منازلهم، دون أن 
تعلن عن أسباب االعتقال، بحسب 
أقربائهم. واعتقلت األجهزة أمس، 
الجمعة، عضوًا سابقًا في مجلس 
الـــنـــواب، عـــرف بــانــتــقــاده األوضـــاع 
واالقــتــصــاديــة. وجــاءت  السياسية 
هذه االعتقاالت عشية قرار مرتقب 
برفع أسعار السلع، وفرض ضرائب 
جـــديـــدة عــلــى املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. 
واملعتقلون عرف عنهم مشاركتهم 
األردنية  االحتجاجات  في  الفاعله 
التي عاشتها اململكة منذ عام 2011 
للمطالبة   2013 عــام  مطلع  وحتى 

بإصاحات سياسية واقتصادية.
)العربي الجديد(

المجلس الرئاسي الليبي 
ينوي استعادة مقارّه  

ــتـــب اإلعــــــــــام لــلــمــجــلــس  ــكـ أعــــلــــن مـ
الليبية،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن املـــجـــلـــس كــلــف 
وحدات من قوات الجيش والكتائب 
ــيـــطـــرة  ــه بــــــإعــــــادة الـــسـ ــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــة الـــتـــي سبق  ــ ــوزاريـ ــ عــلــى املـــقـــار الـ
أن ســيــطــرت عــلــيــهــا قــــوات مــوالــيــة 
ــاذ يــــوم الــخــمــيــس.  ــقــ لــحــكــومــة اإلنــ
أن خطوة حكومة  املكتب  وأوضــح 
اإلنــقــاذ »عــمــل غــيــر مــســؤول  يزيد 
األمـــــور تــعــقــيــدًا، ويـــبـــث الــفــوضــى، 
ــــذي  ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــار االسـ ــســ ويـــغـــيـــر مــ
لحكومة  الرئاسي  املجلس  يسعى 

الوفاق إليه«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات مــــديــــر أمــــــن مــحــافــظــة 
ــلــــواء أحـــمـــد طـــايـــل، حــول  جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، الــ
فـــرض إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة لــلــمــرور إلــى 
استفهام حول  شبه جزيرة سيناء، عامات 
مع  الحالية، خصوصًا  الفترة  خــال  سببها 
ــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة ومــجــلــس  ــ تــأكــيــد وزيـ
ــنــــواب، املــســتــشــار مـــجـــدي الــعــجــاتــي، عــدم  الــ
ع املواطنني من املــرور. اإلجــراءات األمنية 

ْ
من

املشددة، تعيد لألذهان العزل الذي كان يفعله 
نظام الرئيس املخلوع، محمد حسني مبارك، 
للسياحة  لفئات محددة  إال  الــدخــول  إذ منع 
 عــن تــشــديــدات على 

ً
فــي شـــرم الــشــيــخ، فــضــا

ــا يــفــتــح  ــة، مــ ــاحـ ــيـ ــي مـــجـــال الـــسـ الـــعـــامـــلـــني فــ
الحالي،  الرئيس  للحديث حــول سير  مجااًل 
املخلوع،  خطى  على  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
ــرار تــنــظــيــم فــعــالــيــات في  ــكـ ــع تـ خــصــوصــًا مـ
املــديــنــة، منها املــؤتــمــر االقــتــصــادي ومؤتمر 
الشباب واحتفالية ملناسبة مــرور 150 عامًا 

يحاول املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل 
ــمـــد، خــــال جــولــتــه الــعــربــيــة  ــد الــشــيــخ أحـ ولــ
املــســتــمــرة، والــتــي مــن املــتــوقــع أن تــقــوده إلى 
تفعيل  املقبلة،  الــســاعــات  فــي  صنعاء وعـــدن 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــفـــي وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار واملـ ــلـ مـ
السياسية في اليمن بهدف التوصل إلى حل 
الباد. يأتي ذلك  املستمرة في  األزمــة  ينهي 
التحالف  وغــــارات  املــواجــهــات  تستمر  فيما 

الدولي في عدد من املناطق اليمنية.
ــاول املــبــعــوث األمـــمـــي تــطــمــني الــحــكــومــة  ــ وحـ
ــه املــرتــقــبــة إلــــى عـــدن،  ــارتــ الــشــرعــيــة قــبــل زيــ
ــبـــادرة املــطــروحــة لــحــل األزمـــة  إذ أعــلــن أن املـ
تــعــتــرف بــشــرعــيــة الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــدربــه 
ــال ولـــد الــشــيــخ أحــمــد إن  مــنــصــور هــــادي. وقـ
ــة اآلن شـــامـــلـــة وتــتــطــرق  ــطـــروحـ ــــادرة املـ ــبـ ــ املـ
يسعى  وإنـــه  واألمــنــي،  السياسي  للجانبني 
إلـــى تــحــريــك مــلــف وقـــف إطـــاق الــنــار وملف 
املفاوضات السياسية. وأضاف في حوار مع 
املطروحة حاليًا  املبادرة  أن  »الجزيرة«  قناة 

على الــبــرملــان املــصــري. ويــحــذر مــراقــبــون من 
سياسة النظام الحالي الذي يسير على خطى 
مبارك، الذي فرض نوعًا من العزلة الشديدة 
ــاء، بـــمـــا يـــنـــذر بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة،  ــنـ ــيـ عـــلـــى سـ
ــــؤر الـــعـــنـــف بــســبــب الــتــهــمــيــش  واســــتــــمــــرار بـ
إنــه  طــايــل  ــال  وقـ الحقيقية.  التنمية  وغــيــاب 
مــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي تــم اتــخــاذ إجـــراءات 
أمنية مشددة للمرور من نفق أحمد حمدي 
إلــــى ســيــنــاء، بـــهـــدف إحـــكـــام الــســيــطــرة على 
شبه الجزيرة، ومنع العناصر اإلرهابية من 
الوصول إليها. وأشــار إلى أن دخــول سيناء 
الشخصية  الــبــطــاقــات  حاملي  على  يقتصر 
الصادرة عن مديريتي أمن سيناء، واملوظفني 
العاملني في جهات حكومية أو خاصة، شرط 
ــادرة عـــن إدارة  ــ حــمــلــهــم بــطــاقــات خــاصــة صـ
جنائية.  حالة  صحيفة  أو  الجنائي  البحث 
ــــال الــســفــر  ــن، خــ ــ ــواطــ ــ ــلـــى املــ ــتـــوجـــب عـ ويـــسـ
ألغراض سياحية، إبراز عقد تملك أو إيجار 
الــعــقــارات السياحية  أو حــجــز فــنــدقــي ألحـــد 
الــعــامــلــة فـــي ســيــنــاء. وقـــالـــت مـــصـــادر أمنية 
املفروضة على دخول  األمنية  اإلجـــراءات  إن 
سيناء، ليست جديدة، لكنها تضاعفت وتم 
تشديدها بشكل كبير خال الفترة املاضية، 
وهو ما يرتبط بضبط األوضاع في املناطق 
السياحية، استعدادًا لتوافد وفود سياحية، 
واألهم عدم السماح بتسلل عناصر مسلحة 
التنظيمات  إلــى  إلــى قلب سيناء، لانضمام 
ــنـــاك حـــصـــارًا  ــــى أن هـ ــة. ولـــفـــتـــت إلـ ــيــ ــابــ اإلرهــ
مــشــددًا عــلــى مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، لعدم 
»أنــصــار  لتنظيم  مسلحة  عــنــاصــر  انــضــمــام 
بيت املقدس«، لكن كان هناك توافد للشباب 

اآلن. من جانبه، قال الخبير األمني، محمود 
قطري، إن اإلجراءات األمنية، التي تم اإلعان 
عنها أخــيــرًا بشأن املـــرور إلــى سيناء، جيدة 
لتنفيذ  تــذهــب  الــتــي  الــعــنــاصــر  فــي  للتحكم 
عمليات إرهابية، لكنه حذر، في الوقت ذاته، 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات  فــي 

ــة الــطــريــق«  هـــي خــاصــة ملـــا ســمــيــت »خـــارطـ
ــبـــادرة وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة جــون  ومـ
ــبـــادرة  ــذه املـ ــه ســيــعــرض هــ ــيـــري، مــعــلــنــًا أنــ كـ
على هـــادي وقـــادة حــزب »املــؤتــمــر الشعبي« 
والــحــوثــيــني أثــنــاء زيــارتــه املــرتــقــبــة ملدينتي 
عــدن وصــنــعــاء. وأوضـــح أن املــبــادرة تتطرق 
إلــى  للقضايا األمــنــيــة والــســيــاســيــة، مــشــيــرًا 
ــادرات  ــبــ ــــرح مــــن مـــقـــتـــرحـــات ومــ أن كــــل مــــا طـ
نــابــع مــن املــحــادثــات الــتــي أجــريــت بــدايــة من 
إبريل/نيسان املاضي في الكويت. ولفت إلى 
لــوقــف جـــاد وحقيقي  التحضير  أنـــه ســيــبــدأ 
ــة تــحــضــيــريــة  ــلـــسـ ــد جـ ــقـ ــعـ إلطـــــــــاق الـــــنـــــار بـ
ــــرورة أن تــقــوم  لـــألطـــراف املــعــنــيــة، مـــؤكـــدًا ضـ
في  بمسؤوليتها  والتنسيق  التهدئة  لجنة 
الثانية  املرحلة  أن  إلــى  الجانب. وأشـــار  هــذا 
هــي الــدخــول فــي نــقــاش املــبــادرة املــكــونــة من 

شق سياسي وآخر أمني.
وفي ما يتعلق بجوهر الخاف بني الحكومة 
املوالي  »املؤتمر«  الشرعية من جهة، وحــزب 
ــلــــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح  لـــلـــرئـــيـــس املــــخــ
والحوثيني من جهة أخــرى، أوضــح املبعوث 
األمــمــي أن الــحــكــومــة تــطــالــب بـــأن يــتــم الــبــدء 
الــــذي  قــــــرار مــجــلــس األمــــــن 2216  بــتــطــبــيــق 
من  الحوثيني  انسحاب  على ضـــرورة  ينص 
املــــدن وتــســلــيــم الـــســـاح لــلــدولــة، فــيــمــا يصر 
الحوثيون وحلفاؤهم على أن تبدأ أي تسوية 
مــحــتــمــلــة بــــإرســــاء شـــراكـــة ســيــاســيــة تشمل 
الرئاسة والحكومة. وأشار ولد الشيخ أحمد 
اقتراحات  بعد  يقّدموا  لــم  الحوثيني  أن  إلــى 
ملموسة في الشق األمني تمكن من تحقيق 
مع  بإيجابية  للتعامل  الطرفني  داعيا  تقّدم، 

هـــذه املـــبـــادرة الــتــي قـــال إن املجتمع الــدولــي 
يدعمها.

الـــعـــاصـــمـــة  الـــشـــيـــخ أحــــمــــد زار  وكــــــــان ولــــــد 
القطرية الدوحة الخميس، واجتمع مع وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني وبحث معه أولويات املرحلة 
املقبلة. وجــاء ذلك بعدما كان أنهى األربعاء 
زيــــــارة إلــــى الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
ــام الــتــقــى خــالــهــا مــســؤولــني  ــ اســتــمــرت 3 أيـ
ــراء الــــــدول الـــــ18  ــفــ ســـعـــوديـــني ويــمــنــيــني وســ

الراعية للسام في اليمن.
التحالف  ذلــك، واصلت مقاتات  في غضون 
العربي غاراتها الجوية ضد أهــداف متفرقة 
في مناطق يسيطر عليها مسلحو الحوثيني 
وحــلــفــاؤهــم، فــي مــحــيــط الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــعــــز وصـــــعـــــدة والـ ومــــحــــافــــظــــات تــ
بالتزامن مع تواصل املواجهات في عدد من 

الجبهات.
وأفادت مصادر قريبة من الحوثيني وأخرى 
محلية أمس الجمعة، بأن التحالف نفذ خمس 
ــارات عــلــى األقـــل فــي مــديــريــة ِنــهــم الــواقــعــة  غــ
شــرق صــنــعــاء، بــالــتــزامــن مــع قصف مدفعي 

مــتــبــادل بــني قـــوات الــجــيــش اليمني املــوالــيــة 
للشرعية من جهة، وبني الحوثيني واملوالني 
لــصــالــح مــن جــهــة أخــــرى. كــمــا نــفــذ التحالف 
غارتني في جبل نقم شرق العاصمة، ومثلها 
في منطقة ضبوة إلى الجنوب منها، في ظل 
ارتــفــاع وتــيــرة الــغــارات الــتــي تقصف أهــدافــًا 
االنقابيون منذ  ومعسكرات يسيطر عليها 

أيام، في العاصمة ومحيطها. 
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، مـــعـــقـــل الــحــوثــيــني 
ــبــــاد، نـــفـــذت مـــقـــاتـــات الــتــحــالــف  شــمــالــي الــ
العديد مــن الــغــارات ضــد أهـــداف فــي مديرية 
بــاقــم الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، فيما أفــادت 
مـــصـــادر قــريــبــة مـــن قـــــوات الــشــرعــيــة بــأنــهــا 
املديرية  في  مرتفعات جديدة  على  سيطرت 
ذاتــهــا. وتــشــهــد مــديــريــة بــاقــم وإلـــى جانبها 
قــوات  بــني  مــواجــهــات متقطعة  البقع  منطقة 
الشهور  في  تقّدمت  للشرعية  موالية  يمنية 
األخيرة من جهة السعودية، وبني الحوثيني 

حيث تمثل صعدة، معقل الجماعة األول. 
ــارات جــويــة في  ــ وفـــي تــعــز، نــفــذ الــتــحــالــف غـ
من  القريبة  بـــاب 

ُ
ذ بمديرية  الــعــمــري  منطقة 

باب املندب، بالتزامن مع تواصل املواجهات 
املــيــدانــيــة بــني قـــوات الشرعية واالنــقــابــيــني، 
ووســط أنــبــاء عــن سقوط قتلى وجــرحــى من 
دقيقة  تفاصيل  الفور  على  تــرد  لم  الطرفني، 
ــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة،  ــــول أعـــــدادهـــــم. وفـ حـ
غــارات  بثاث  التحالف  الباد، قصف  غربي 
على األقــل أهــدافــًا في مديرية باجل، بعد أن 
تــعــرضــت املنطقة ذاتــهــا لــغــارات عـــدة األيـــام 

املاضية.
)العربي الجديد، األناضول(

لانضمام إلى التنظيم، وما تم رصده أنهم 
يــتــســلــلــون مـــن جـــنـــوب ســيــنــاء إلــــى الــوســط 
والــشــمــال. وأشـــارت إلــى أن األجــهــزة األمنية 
تلقت معلومات تفيد بتسلل عناصر إرهابية 
من جنوب سيناء، وهناك تخوف من تشكيل 
السياحية.  املناطق  في  إرهابية  مجموعات 
وأوضـــحـــت أن هــــذه اإلجـــــــراءات كــانــت تنفذ 
خـــال فــتــرة حــكــم مــبــارك، إذ إن شـــرم الشيخ 
كانت تعتبر العاصمة الفعلية التي يستقبل 
فيها مــبــارك الــرؤســاء واملــســؤولــني، وهــو ما 
يسعى السيسي حاليًا لتكراره. وتوقعت أن 
تكون هــذه اإلجـــراءات املــشــددة تتعلق أيضًا 
بـــلـــقـــاءات رئــاســيــة خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة في 
مدينة شرم الشيخ، وهو ما لم يتضح حتى 

من التوسع في هذه اإلجراءات بشكل يعرقل 
الــعــمــل فــي مــجــال الــســيــاحــة، مــع عـــدم وجــود 
مـــرجـــعـــيـــة لــتــنــفــيــذ هـــــذه اإلجــــــــــــراءات، إذ إن 
التعليمات املطلقة تصاحبها دائمًا خروقات 
ــلـــن مـــجـــدي الــعــجــاتــي أنــه  فـــي الــتــنــفــيــذ. وأعـ
تواصل مع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد 
الــغــفــار، حــول منع املــواطــنــني مــن املـــرور إلى 
سيناء، لكنه نفى األمر. وقال »وزير الداخلية 
قـــال إن هـــذه املــعــلــومــة خــاطــئــة، والــشــرطــة ال 
تمنع أي شخص من الــدخــول أو املــرور عبر 
التفتيش واتــخــاذ  املــعــديــات، ويــتــم  أو  النفق 

اإلجراءات األمنية من دون أي منع«.
ــاســـي، مـــحـــمـــد عـــــز، إن  ــيـ ــسـ ــال الـــخـــبـــيـــر الـ ــ ــ وقـ
الــداخــلــيــة  أعــلــنــتــهــا وزارة  الـــتـــي  اإلجــــــــراءات 
حـــول شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، تــكــريــس للعزلة 
أكثر من ضبط األوضاع فيها، ودائمًا الدولة 
ــأزمــــات أكــبــر  وأجـــهـــزتـــهـــا تـــواجـــه األزمـــــــات بــ
»العربي الجديد«، إن  لـ وأخطر. وأضاف عز، 
الــســيــســي يسير عــلــى خــطــى مــبــارك لناحية 
زيادة عزلة سيناء عن مصر بأكملها، وهذه 
املسلحة  العمليات  سبب  الكارثية  السياسة 
حــالــيــًا فـــي ســـيـــنـــاء، بــمــا يـــؤكـــد عــــدم وجـــود 
رؤية حقيقية للتنمية فيها، واالعتماد على 
د املزيد 

ّ
الحلول األمنية التقليدية التي ستول

مــن العنف، وتجعل مــن شبه جــزيــرة سيناء 
ــمــــال وانــــعــــدام الــتــنــمــيــة.  ــــؤرة لــلــعــنــف واإلهــ بـ
وأشــــار إلـــى أن الــعــزلــة الــتــي فــرضــهــا مــبــارك 
عــلــى ســيــنــاء ومــعــامــلــة املــواطــنــني هــنــاك من 
الدرجة الثانية، حسب ما يرى أهالي املنطقة، 
ساهمت فــي وجـــود حــالــة غضب مــن الــدولــة 

املصرية.

عودة حزب 
الترابي للحكم

ليبيا 
ساحة 

مواجهات

الشعبي« وسارع لتأييد الحوار واالنضمام 
إلـــيـــه والــــدفــــاع عــنــه بـــقـــوة، عــلــى الـــرغـــم من 
النظام عن  وتــراُجــع  التي واجهته،  العثرات 
مناخ  بتهيئة  املتصلة  الــوعــود  مــن  الكثير 
الحوار، بينها قضية الحريات، إلى أن أنهى 
الــــحــــوار أعـــمـــالـــه فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر/ 
مــقــاطــعــة  وســــــط  املـــــاضـــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
واســعــة مــن ِقــبــل قــوى املــعــارضــة الرئيسية، 
بينها حزب »األمة« بقيادة الصادق املهدي 
الحكومة  تــقــاتــل  الــتــي  املسلحة  والــحــركــات 
في دارفور ومنطقتي النيل األزرق وجنوب 

كردفان.
ــــال الـــشـــهـــر الــحــالــي  ـــعـــلـــن خـ

ُ
وُيـــنـــتـــظـــر أن ت

حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، كــأحــد مخرجات 
التعديات  دخلت 

ُ
أ أن  بعد  الوطني،  الحوار 

الباد.  املطلوبة حول تشكيلها في دستور 
ــر الــشــعــبــي« في  ــمـ ــؤتـ ــرار مـــشـــاركـــة »املـ ــقــ وبــ

القيادة  مــوافــقــة دولــيــة على نقل صــاحــيــات 
الرئاسي  املجلس  من  الليبي  للجيش  العليا 
إلى البرملان، مما دفعهم إلى تصعيد موقفهم 

الرافض بطلب دعم دولي من روسيا.
وإثر اعان الجامعة العربية الثاثاء املاضي 
ــزائـــر وتـــونـــس ومــصــر  ــادرة الـــجـ ــبــ ــيــهــا ملــ

ّ
تــبــن

واستعدادها لرعاية حوار ليبي-ليبي يفضي 
إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الخافات 
املــواد الخافية في االتــفــاق السياسي،  حــول 
ــبـــرق عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــلـــن رئـــيـــس بــــرملــــان طـ أعـ
الدفاع  توجيه دعوة رسمية ملسؤولي وزارة 
الروسية إلى زيارة ليبيا لبحث سبل مكافحة 
اإلرهاب. وبرز سريعًا حضور مفاجئ لحاملة 
الطائرات الروسية قبالة شاطئ منطقة الهال 
الــنــفــطــي. لــكــن مــراقــبــني لــلــشــأن الــلــيــبــي يــرون 
ــة الليبية  ــ أن دخــــول روســـيـــا عــلــى خـــط األزمـ
الزيارات  أو عبر  البرملان  لم يكن وليد دعــوة 
لكنه  إلــى موسكو،  لحفتر وصــالــح  الرسمية 
جـــاء بــعــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات كــانــت تــجــري 
بـــني حــفــتــر وقـــــادة وضـــبـــاط روس فـــي مصر 

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــمــــر الــشــعــبــي«  طـــــوى حـــــزب »املــــؤتــ
املعارض في السودان ما يزيد عن 
17 عــامــًا مــن الــخــروج مــن السلطة، 
ــرر املـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق  بــعــدمــا قــ
الوطني، وهو الــذي ترك السلطة منذ العام 
1999، بــعــدمــا وصـــل مــع أقــرانــه إلـــى الحكم 
عــام 1989 عبر انــقــاب عــســكــري، كــان زعيم 
»املــؤتــمــر الــشــعــبــي« الــراحــل حــســن الــتــرابــي 
ــرابـــي  ــتـ الـ ــتــــرك  يــ أن  ــبـــل  قـ األول،  مـــهـــنـــدســـه 
السلطة، وينشق الحزب الحاكم بعدها إلى 
الرئيس  بقيادة  الوطني«  »املؤتمر  حزبني، 
السوداني عمر البشير و»املؤتمر الشعبي« 

بزعامة الترابي. 
ومع دعوة البشير للحوار في يناير/ كانون 
»املـــؤتـــمـــر  مــــواقــــف  انــقــلــبــت  الـــثـــانـــي 2014، 

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

مواجهات  دولــيــة،  عسكرية  حشود 
داخلية، ومبادرات لم تجد طريقها 
لحل سياسي، كلها معطيات تشير 
الليبية،  الساحة  إلى تحديات إضافية على 
املواجهات.  التي تبدو مقبلة على مزيد من 
فبعد أيام من التوتر العسكري جنوب ليبيا 
إثــر مساعي قائد قــوات طبرق خليفة حفتر 
للسيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية 
فــي الــجــنــوب، ثــم انخفاض الــتــوتــرات بشكل 
مفاجئ، بــرز وصــول بــوارج حربية إيطالية 
قــبــالــة شـــواطـــئ طــرابــلــس وحــامــلــة طــائــرات 
ــنـــة شـــرق  ــيـ ــتـ ــة مــنــطــقــة الـــزويـ ــالـ ــبـ روســــيــــة قـ
استمرار  مع  تزامنت  التطورات  هذه  الباد. 
حــفــتــر وشـــركـــائـــه الــســيــاســيــني فـــي الــبــرملــان 
التفاق  الــرافــض  موقفهم  على  واإلقليميني 
الصخيرات السياسي. كل ذلك في وقت تبقى 
جامعة  تها 

ّ
تبن الــتــي  الثاثية  املــبــادرة  فيه 

الدول العربية، والتي أفرزتها جهود الجزائر 
ــرة،  ــيــ ــونــــس ومـــصـــر فــــي األســــابــــيــــع األخــ وتــ
سياسي،  حل  باتجاه  للدفع  األبــرز  التحرك 
مــن دون مــؤشــرات على إمــكــان تحّولها إلى 
تــــحــــرك حــقــيــقــي فــــي وقـــــت قــــريــــب. وجـــــاءت 
هــذه التطورات بعد أيــام من إعــان املبعوث 
األممي مارتن كوبلر، قبول األطراف الليبية 
بمطالب ممثلي البرملان وحفتر، املتمثلة في 
وتعديله،  السياسي  بــاالتــفــاق  النظر  إعـــادة 
شرط أن يتم التعديل وفق توصيات وبنود 
تشكيل  على  تنص  التي  السياسي،  االتفاق 
لجنة مشتركة بني البرملان واملجلس األعلى 
من  املــقــّدمــة  التعديل  صيغ  ملناقشة  لــلــدولــة 

األطراف.
وبــحــســب مـــصـــادر مــقــربــة مـــن لــجــنــة الــحــوار 
السياسي، فإن اجتماعًا ألعضاء اللجنة كان 
مـــن املـــزمـــع عــقــده يــــوم األربــــعــــاء املـــاضـــي في 
مدينة غدامس الليبية، تم تأجيله إلى 18 من 
»العربي  الشهر الحالي. وأوضحت املصادر لـ
ــان بــســبــب  ــ الـــجـــديـــد« أن إلــــغــــاء االجـــتـــمـــاع كـ
املجلس  على  حفتر  حلفاء  مارسها  ضغوط 
لــرفــض عقد الجلسة  الــبــلــدي ملدينة غــدامــس 
الــتــي كــانــت ستناقش صــيــغ تــعــديــل االتــفــاق 
كل  لعرقلة  إطــار سعي حفتر  فــي  السياسي، 
السبل املؤدية إلنجاح تطبيق االتفاق. ووفق 
املصادر، فإن حفتر وحلفاءه فشلوا في انتزاع 

السلطة، والتي جاءت مشروطة بحزمة من 
األمــن  ومــهــام  بالحريات  تتصل  التعديات 
واقتصارها في جمع املعلومات وتحليلها، 
يكون الحزب قد أدخل نفسه في مواجهة مع 
 عــن بعض 

ً
قــطــاعــات مختلفة داخــلــه، فــضــا

املشاركة  مبدأ  بقوة  ترفض  التي  الــقــيــادات 
في الحكومة. 

ــــدار  ــــى إصـ ــــذه الــــقــــيــــادات إلـ وعـــمـــد بـــعـــض هـ
ــوار، وال  ــ ــحـ ــ ــأن الـ مــــذكــــرات احــتــجــاجــيــة بـــشـ
بــاألســاس  تقبل  تكن  لــم  أن معظمها  سيما 
بمبدأ الحوار نفسه، لكنه صمت في حينها 
للخطوة  الداعمني  قمة  في  الترابي  لوجود 
ملا للرجل من مهابة ورمزية. هذه الخافات 
تــنــذر بــإمــكــان انــشــقــاق الــحــزب، ال سيما أن 
هـــنـــاك بــعــض الـــقـــيـــادات عـــمـــدت عــقــب قـــرار 
املشاركة بتقديم استقاالتها احتجاجًا على 

الخطوة، وفق ما أكدت مصادر.
وبعد اجتماع يوم الخميس املاضي للهيئة 
»املــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي«، ُوصــــف  ـــ الـــقـــيـــاديـــة لــ
بالعاصف وتــجــاوزت مدته 13 ســاعــة، قرر 
الـــحـــزب املـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بمستوياتها املختلفة، بعد اتخاذ اإلجراءات 
الــــازمــــة إلجـــــــازة الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة 

ــتـــني.  الـــدولـ هـــاتـــني  مــــن  وبــــوســــاطــــة  واألردن 
الحاملة الروسية التي تحمل طائرات حربية 
ومــروحــيــة وصـــواريـــخ، لــم تــكــن قــد اســتــقــرت 
إيطاليا  فاجأت  الليبي، حتى  الشاطئ  قبالة 
الــجــمــيــع بــــإرســــال بـــارجـــتـــني بــحــريــتــني إلـــى 
املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة قــبــالــة الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

الحريات.  حــول  خصوصًا  عليها،  املتوافق 
ووفــقــًا ملــصــادر داخــل االجــتــمــاع، فــإن األمــني 
الــعــام لــلــحــزب إبــراهــيــم الــســنــوســي، مــارس 
ضــغــوطــًا و»ديــكــتــاتــوريــة« لــتــمــريــر الـــقـــرار، 
كما عمد لحشد مؤيدين للخطوة، مضيفة 
لجر  قـــادت  بالبشير  الشخصية  عاقته  أن 

الحزب نحو املشاركة في الحكومة.
ــات بـــشـــأن الــتــعــديــات  ــــع تــــزايــــد الـــخـــافـ ومـ
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أودعـــهـــا الــبــشــيــر بشكل 
االتفاق  تم  ما  البرملان وأسقطت  في  منفرد 
ــريـــات  ــالـــحـ ــديــــات تـــتـــصـــل بـ ــعــ ــيـــه مـــــن تــ ــلـ عـ
ومهام األمن وحزمة تعديات أخرى بلغت 
، ظـــهـــرت أصــــوات 

ً
فـــي جــمــلــتــهــا 36 تـــعـــديـــا

قـــويـــة داخــــــل »املــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي« طــالــبــت 
باالنسحاب من عملية الحوار برمتها، إلى 
ـــل الــبــشــيــر وحـــــاول تــهــدئــة الــوضــع 

ّ
أن تـــدخ

عبر وعود بتحويل التعديات إلى البرملان 
قــبــل الـــدخـــول فـــي إجـــازتـــه األربـــعـــاء املــقــبــل. 
العام  األمــني  الــذي صــدر بتوقيع  والتعميم 
»املــؤتــمــر الــشــعــبــي« إبــراهــيــم الــســنــوســي،  لـــ
حول إعان املشاركة بالحكومة، لم يشترط 
لــتــنــفــيــذ الــخــطــوة ســــوى إيـــــداع الــتــعــديــات 
لــدى الــبــرملــان ولــيــس إجــازتــهــا، باعتبار أن 
أي تــعــديــل دســـتـــوري يــتــطــلــب ســتــني يــومــًا 
للمصادقة عليه من قبل البرملان، األمر الذي 
يجعل من إقرار هذه التعديات أمرًا صعبًا، 
نــظــرًا إلـــى دخـــول الــبــرملــان إجــازتــه الــدوريــة 
األسبوع املقبل لثاثة أشهر. وقالت مصادر 
بـــرملـــانـــيـــة إن الـــتـــعـــديـــات املـــطـــلـــوبـــة ســيــتــم 
إيداعها مع إعان رفع جلسة البرملان، على 
أن تجري املصادقة عليها في إبريل/ نيسان 

املقبل.
ورأى مــراقــبــون أن قــــرار مــشــاركــة »املــؤتــمــر 
الــشــعــبــي« فــي الــحــكــومــة لــيــس مــفــاجــئــًا، في 
ــحــــزب تــدعــم  ــل ســـيـــطـــرة قــــيــــادات عـــلـــى الــ ظــ
 عـــن تــأثــر الـــحـــزب بــغــيــاب 

ً
املـــشـــاركـــة، فــضــا

الترابي،  حسن  لــه  الــروحــي  واألب  مؤسسه 
إضــافــة إلــى أن هــنــاك مــن يــرى فــي املشاركة 
خطوة لاستقواء بالسلطة بعد فقدان سند 

الترابي الذي اختزل الحزب في شخصه.
لتذويب  الخطوة  تقود  أن  مراقبون  ورجــح 
»املــؤتــمــر الــشــعــبــي« فــي »املــؤتــمــر الــوطــنــي« 
ــاع إلــى  ــ وتــاشــيــه تــمــامــًا، وأن تــعــود األوضـ
مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل االنـــشـــقـــاق بـــني حــزبــي 
آخرون  توقع  املقابل،  في  والترابي.  البشير 
أن تــســهــم مــشــاركــة »املــؤتــمــر الــشــعــبــي« في 
بينما  لإلساميني،  القوة  بإعادة  الحكومة 
قــلــل الــبــعــض مـــن الــخــطــوة بــالــنــظــر لــفــقــدان 
 
ً
»الــشــعــبــي« تــأثــيــره بــغــيــاب الــتــرابــي، فضا
عن سيطرة البشير على الوضع ومحاولته 

إنهاء هذا الحزب بشكل كامل.
ــلـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــداملـــنـــعـــم أبـــو  وقـــــــال املـــحـ
في  الشعبي«  »املؤتمر  إن مشاركة  إدريـــس، 
اإلساميني  قطيعة  انتهاء  تعني  الحكومة 
وتــحــّواًل جــديــدًا يفتح الــبــاب أمـــام عودتهم 
إلــى مسرح األحـــداث فــي الــبــاد. ولكنه رأى 
أن الـــخـــطـــوة ســـيـــحـــددهـــا حـــجـــم املـــشـــاركـــة 
الـــتـــي ســتــتــاح لــهــم فـــي الــســلــطــة، مــوضــحــًا 
دخــلــوا ضمن الــــ15 فــي املــائــة التي 

ُ
أنــه »إذا أ

صصت لألحزاب املشاركة في الحوار في 
ُ

خ
البرملان، فلن تكون لهم القدرة على التأثير 
أمــــا إذا زادت عـــن تلك  الــــدولــــة،  ــرارات  ــ قــ فـــي 
النسبة فسيكونون قطعًا مؤثرين وستكون 
للحكم«.  اإلساميني  بمثابة عودة  الخطوة 
وأكــــد أن الــخــطــوة ســتــكــون لــهــا تــأثــيــراتــهــا 
ــارات ومصر  ــ عــلــى عــاقــة الـــســـودان مــع اإلمــ
والسعودية، بغض النظر عن غياب الترابي 
عن املشهد بالنظر للخلفيات املؤثرة ملجرد 
اسم الحزب. من جهتها، رأت الكاتبة مزدلفة 
عثمان، التي تتابع ملف »املؤتمر الشعبي«، 
ــانـــت مــتــوقــعــة مـــنـــذ مــفــارقــة  أن الـــخـــطـــوة كـ
الـــحـــزب لــلــمــعــارضــة وانـــخـــراطـــه فـــي عملية 
الــحــوار. واعــتــبــرت أن »هــنــاك قــيــادات قليلة 
العدد تقود املؤتمر الشعبي نحو املشاركة 
ــــحــــدث هـــذه 

ُ
ــة«، مــتــوقــعــة أن ت ــكـــومـ فــــي الـــحـ

الخطوة هــزة فــي الــحــزب وتــقــود إلــى حملة 
انشقاقات داخله قد تصل إلى تاشيه تمامًا 

.
ً
مستقبا

تحت مبرر توفير الحماية لسفارتها. وسبق 
اإليطالي  الداخلية  لوزير  زيــارة رسمية  ذلــك 
مـــاركـــو مــيــنــيــتــي إلــــى لــيــبــيــا الــتــقــى خــالــهــا 
الوفاق.  الرئاسي لحكومة  املجلس  مسؤولي 
وتتفق آراء مراقبني للشأن الليبي مع مصادر 
مقربة من حفتر، على أن روسيا وإيطاليا لن 
تدخا في دعم أطراف ليبية في صراع مسلح 
جديد بقدر ما تسعيان إلى تحصيل مكاسب 

سياسية مرتبطة بمصالحهما باملنطقة.
وفــــي مــقــابــل إبــــــراز روســـيـــا دعــمــهــا لــحــفــتــر، 
انحازت إيطاليا إلى جانب املجلس الرئاسي 
ــيـــة »الـــبـــنـــيـــان  ــلـ ــه خـــــــال عـــمـ ــ ــواتــ ــ ــــت قــ ــمــ ــ ودعــ
املرصوص« التي قاتلت تنظيم »داعــش« في 
مدينة  فــي  مــيــدانــي  بتقديم مستشفى  ســرت 
ــه. لـــكـــن يــــبــــدو أن خــــصــــوم املــجــلــس  ــراتــ مــــصــ
الرئاسي وتحديدًا حفتر، يعتبرون هذا الدعم 
انحيازًا من روما إلى جانب مصراته األقوى 
عسكريًا وسياسيًا في غرب الباد. ولم يخِف 
حفتر في تصريحات لصحيفة إيطالية قبل 
أيــام، امتعاضه من وجــود قوة إيطالية يزيد 
عــددهــا عــن 200 جــنــدي فــي مــديــنــة مصراته 
لــحــمــايــة بــعــثــتــهــا الــطــبــيــة فــيــهــا، مــعــتــبــرًا أن 
ــتــــارت الـــطـــرف الــخــطــأ« ويــجــب  إيــطــالــيــا »اخــ
عليها التفاهم والــتــشــاور معه مــن أجــل دعم 

قواته.
شكل  على  التعرف   

َ
يتسن لم  اللحظة  وحتى 

فــي ليبيا  املــتــواجــدة  الــقــوة االيطالية  وحجم 
ــود 200 جــنــدي فـــي مــصــراتــه  بــاســتــثــنــاء وجــ
وثــاث بــوارج قبالة طرابلس لم يتم اإلعــان 
ــإن أحــد  عــنــهــا بــشــكــل رســـمـــي. فـــي املـــقـــابـــل، فــ
»العربي  لـ كشف  حفتر  من  املقربني  الضباط 
الـــجـــديـــد« عـــن اطـــاعـــه عــلــى بــعــض الــوثــائــق 
التي تثبت أن حاملة الطائرات الروسية على 
متنها 7 طائرات من نوع »سوخوي سو 33«، 
باإلضافة لثاث من نوع »ميغ 29 كي«، وعدد 
آخر من املروحيات من طراز »كاموف كا 27« 
و»كاموف كا 52«. وأضاف: »هناك معلومات 
الــحــامــلــة عــلــى متنها أيضًا  أن  تــؤكــد  أخــــرى 
صــواريــخ مــن طــراز بـــي-700 غرانيت، ومعها 
قـــطـــع بـــحـــريـــة أخـــــــرى لـــحـــمـــايـــة الــتــشــكــيــات 

البحرية التابعة لحفتر من أي هجوم«.
من  مكّونًا  ليبيًا  فريقًا  »هــنــاك  أن  كما كشف 
8 ضـــبـــاط مـــن خــريــجــي الــكــلــيــات الـــروســـيـــة، 
يــعــمــلــون ضــمــن غـــرفـــة مــشــتــركــة مـــع روســيــا 
أهــداف داخل  للتنسيق لضربات جوية على 
القصف  أن  أعــتــقــد  الـــصـــحـــراء«، مــضــيــفــًا: »ال 
ــــرب لــيــبــيــا، كـــمـــا أن  ســـيـــطـــاول أهــــدافــــًا فــــي غـ
ليبية فقط  قــوات  البرية ستنفذها  العمليات 

بمساعدة خبراء روس«.
ــــذه الــتــرســانــة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن ضـــخـــامـــة هـ وعـ
القابلة للزيادة في حال احتدام أي  الروسية 
صــدامــات، إال أن حفتر لم يستطع حتى اآلن 
تحقيق أي مكسب من وراء هذا الوجود، لكنه 
عــمــد إلـــى جــر طــرابــلــس لــصــراع مسلح بعيد 

تحرك املجموعات املسلحة التابعة 
وزاريــة  مقار  على  للسيطرة  اإلنقاذ  لحكومة 
هامة وسط العاصمة. وبدت الرسالة واضحة 
من خــال عقد رئيس حكومة اإلنــقــاذ خليفة 
الـــغـــويـــل مـــؤتـــمـــرًا صـــحـــافـــيـــًا لـــيـــل الــخــمــيــس 
لإلعان عن السيطرة على أربعة مقار وزارية، 
ــل مــقــر وزارة الـــدفـــاع الــتــي يــتــوالهــا  مـــن داخــ

املهدي البرغثي، خصم حفتر العسكري.
وكانت حكومة اإلنقاذ أعلنت في وقت سابق 
سعيها لتشكيل حكومة موحدة مع البرملان. 
ــاســــي نـــجـــح بـــاســـتـــعـــادة  ــرئــ ــلـــس الــ لـــكـــن املـــجـ
أمس  وزاريــــني صــبــاح  مقرين  على  السيطرة 
من دون أي صــدام مع قــوات حكومة اإلنقاذ، 
الــنــواب  بــالــتــوازي مــع نجاحه فــي استضافة 
املـــؤيـــديـــن لــاتــفــاق الــســيــاســي فـــي طــرابــلــس 

لكسر احتكار طبرق لقرار البرملان.

)Getty/التوسع باإلجراءات األمنية قد يضرب السياحة في جنوب سيناء )كريس ماكراث

دعم روسي كبير لحفتر )عبداهلل دوما/فرانس برس(

َفَقد حزب الترابي الكثير من تأثيره بغياب زعيمه )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

عاد حزب »المؤتمر 
الشعبي« السوداني 
إلى السلطة بعدما 

قرر المشاركة في 
حكومة الوفاق 

الوطني، وهي 
مشاركة اختلفت 

التوقعات حول 
تداعياتها، بين من 

رأى أنها ستؤدي 
إلى تقسيم الحزب، 

ومن اعتبر أنها تعيد 
القوة لإلسالميين

تدل التطورات في ليبيا على أنها متجهة نحو تصعيد في المواجهات، 
سواحلها،  قبالة  إيطالية  وبــوارج  روسية  طائرات  حاملة  تمركز  مع 

واستمرار رفض خليفة حفتر وأطراف أخرى التفاق الصخيرات
قضيةتحليل

طي صفحة االنشقاق 
الكبير بين »المؤتمَرين«

تصعيد سياسي وعسكري 
داخلي ودولي

متابعةتقرير

التبشير بالوحدة
منذ وفاة حسن الترابي 

في مارس/آذار الماضي، 
ارتفعت دعوات إلعادة 

اللحمة بين اإلسالميين عبر 
الوحدة بين »المؤتمر 
الوطني«، و»المؤتمر 
الشعبي«. وخالل تأبين 

الترابي في مسجد جامعة 
الخرطوم، تقاسمت 
قيادتا الحزبين التبشير 

بضرورة الوحدة باعتبارها 
رغبة »شيخهم«.

يتوقع أن يذوب 
»المؤتمر الشعبي« في 

»المؤتمر الوطني«

7 مقاتالت على 
متن حاملة الطائرات 

الروسية ومروحيات

يُنتظر أن ُتعلن خالل 
الشهر الحالي حكومة 

الوفاق

وزير الداخلية ينفي 
منع المواطنين من 

المرور إلى سيناء

الحوثيون لم يقّدموا 
اقتراحات ملموسة في 

الشق األمني

تأجيل اجتماع للجنة 
الحوار بسبب ضغوط 
مارسها حلفاء حفتر

يسير الرئيس المصري، 
عبدالفتاح السيسي، على 
خطى الرئيس المخلوع، 
حسني مبارك، في زيادة 

عزلة سيناء، عبر االعتماد 
على الحلول األمنية

أطلق المبعوث 
األممي إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد تطمينات 
للحكومة اليمنية قبل 

زيارته عدن وصنعاء، مع 
محاولته إحياء وقف 

إطالق النار والمفاوضات
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رأفة حزبية مؤقتة برجال ترامب

أسبوع استجوابات 
الكونغرس

توتر تركي ـ يوناني يحبط اآلمال القبرصية

أنقرة: التلويح باالنتخابات 
لتسريع التعديالت الدستورية

تيلرسون اتخذ 
موقفًا متشددًا بشأن 

التعامل مع روسيا

عمليــات  مــن  األول  األســبوع  مــر 
الكونغــرس  فــي  االســتجواب 
لتســلم  للمرشــحني  األميركــي 
مناصــب وزاريــة فــي عهــد الرئيــس األميركــي 
الفــت،  بهــدوء  ترامــب،  دونالــد  الجديــد، 
وجــه  فــي  متفجــرة  تعليقــات  تصــدر  فلــم 
املرشــحني للمناصــب، وهــو مــا يمكــن وضعه 
تعتقــد  الديمقراطيــة  األقليــة  أن  خانــة  فــي 
ترامــب  مــن  اتزانــا  أكثــر  هــم  املرشــحني  أن 
التــي  والبيانــات  التصريحــات  إن  إذ  نفســه، 
صــدرت عنهــم تناقــض مواقــف ترامــب حيــال 
واألســلحة  األطلســي  شــمال  وحلــف  روســيا 
النوويــة واملســلمني. الســبب، بحســب بعــض 
الديمقراطيني، أن هؤالء املرشحني للمناصب 
الرئيســية، أكثر قبواًل من ترامب نفســه. وقال 
الســيناتور الديمقراطــي ديك دوربني عن هذا 
املوضــوع: »زاد ذهولــي كلمــا قابلــت أعضــاء 
اإلدارة، ألن العديديــن منهــم يبــدون متزنــني، 
أكثــر بكثيــر مــن الرئيــس«، لكنــه أشــار إلــى أن 
هــذا األمــر قــد يتغيــر خــال األســابيع املقبلــة، 
متفجــرة،  اســتماع  جلســات  توقــع  وســط 
ضمنها االستماع للمرشح إلى وزارة الخزانة 
التنفيــذي  الرئيــس  وهــو  منوشــني،  ســتيفن 
»غولدمان ســاكس«. وأدلى عدد من  الســابق لـ
املرشــحني إلــى مناصــب وزاريــة بتصريحــات 

الديمقراطــي طــوم أودال »ال أريــد أن أتجــادل 
غالبيــة  موقــف  إلــى  إشــارة  فــي  معــك«، 

الديمقراطيني.

»مرشحون جيدون«
وظهر الوئام بني الجمهوريني والديمقراطيني 

املرشــحني  إلــى  االســتماع  جلســات  خــال 
لرئاســة وكالــة االســتخبارات املركزيــة )ســي 
املتقاعــد  والجنــرال  بومبيــو،  مايــك  ايــه(،  آي 
الدفــاع،  وزارة  لقيــادة  ماتيــس  جيمــس 
والجنــرال املتقاعــد جــون كيلــي لــوزارة األمــن 
الداخلــي. وقــال الســيناتور الجمهــوري جــون 
ماكــني »بومبيــو وماتيــس وكيلــي مرشــحون 
جيدون«. وتحرك الكونغرس األميركي، الذي 
يهيمــن عليــه الجمهوريــون، ســريعا، إلفســاح 
الدفــاع.  وزارة  لتولــي  ماتيــس  أمــام  الطريــق 
الديمقراطيــني  بدعــم  الجمهوريــون  وحظــي 
الذيــن يعتقــدون أن ماتيــس ســيعمل كحصــن 
في مواجهة ترامب. ويؤكد دعم الديمقراطيني 
ملاتيــس املخــاوف بشــأن خبرة ترامــب القليلة 

الخاصــة  وتلــك  العســكرية،  الشــؤون  فــي 
االحتــرام  عــن   

ً
فضــا الخارجيــة،  بالسياســة 

الــذي يحظــى بــه ماتيس في صفوف الحزبني 
قضاهــا  عامــا   44 بفضــل  الكونغــرس  داخــل 
مجلــس  ومــرر  املســلحة.  القــوات  خدمــة  فــي 
الشــيوخ التشــريع بســهولة، خــال تصويــت 
مقابــل  عضــوًا   81 بموافقــة  أمــس،  مــن  أول 
17، بعدمــا دعمــه 30 عضــوًا ديمقراطيــا. وال 
تــزال هنــاك جلســات اســتجواب لتــوم برايس، 
املرشح لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، 
والنائب العام في أوكاهوما سكوت برويت، 
الرافــض ملقولة التغيــر املناخي، كمدير وكالة 

حماية البيئة، وأندرو بوزدر لوزارة العمل.
)أسوشييتد برس(

8
سياسة

لم يقف الديمقراطيون 
في الكونغرس بوجه 

شخصيات رشحها 
الرئيس، دونالد ترامب، 

للمناصب العليا، ما 
يعكس اعتقادهم بأنها 
قد تمثل حائط صد لما 

سيقرره

قبارصة يتظاهرون في نيقوسيا ضد المفاوضات في جنيف )إياكوفوس هاتزيستافرو/فرانس برس(

طرح االنتخابات المبكرة لتهديد النواب المعترضين على التعديالت الدستورية )آدم ألتان/فرانس برس(

)Getty/الديمقراطيون دعموا تولي ماتيس وزارة الدفاع )مارك ويلسون

أحبــط التوتــر التركــي ــــ اليونانــي الجهــود 
مــع  قبــرص،  جزيــرة  لتوحيــد  تبــذل  التــي 
تمســك أثينــا بضــرورة انســحاب كل القوات 
التركيــة مــن الجــزء الشــمالي، ورفــض أنقرة 
لــدى  يــزال  ال  أنــه  إلــى  مشــيرة  األمــر،  هــذا 
اليونانيــني والقبارصــة »توقعات مختلفة« 
عن تلك التي ينشدها األتراك حول الحل في 
قبرص. وانتهى اجتماع في جنيف، استمر 
حتــى فجــر أمس الجمعة، مــن دون التوصل 
تقســيم  أزمــة  حــل  كيفيــة  حــول  اتفــاق  إلــى 
الجتمــاع  خطــة  وجــود  مــع  لكــن  قبــرص، 
جديــد للخبراء فــي 18 يناير/كانون الثاني 
الحالــي للتعامــل مــع مســألة األمن الشــائكة 
قبــل محاولــة جديــدة إلبرام اتفاق سياســي. 
القبرصــي  الرئيــس  وضــم اجتمــاع جنيــف 
نيكــوس أنستاســياديس، وزعيم القبارصة 
باإلضافــة  أكينجــي،  مصطفــى  األتــراك 
إلــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو 
بريطانيــا،  خارجيــة  ووزراء  غوتيريــس، 
نيكــوس  واليونــان،  جونســون،  بوريــس 
كوتزيــاس، وتركيــا، مولود جاويش أوغلو، 
موغيرينــي.  فيدريــكا  األوروبــي  واالتحــاد 
»أكــدت  بيــان،  فــي  املتحــدة،  األمــم  وذكــرت 
املناقشات عزم املشاركني على إيجاد حلول 
مقبولة من الجانبني بشأن األمن وضمانات 
لتهدئــة مخــاوف الجانبــني. أقــروا بــأن أمــن 
طائفــة ال يمكــن أن يتحقق على حســاب أمن 
األخــرى«. وأضافــت »أقــروا أيضــا بالحاجــة 
التقليديــة  األمنيــة  املخــاوف  معالجــة  إلــى 
للطائفتــني، وتطويــر رؤيــة أمنية في الوقت 

ذاتــه مــن أجــل قبــرص اتحاديــة موحــدة فــي 
املســتقبل«. وأعلــن أنستاســياديس ضرورة 
انســحاب الجنود األتراك من شــمال قبرص 
للتوصل إلى حل ينهي عقودًا من االنقسام 

فــي الجزيــرة. واعتبر أن مجرد تناول الدول 
األمــن  لقضايــا  األولــى،  للمــرة  الضامنــة، 
 بالتوصــل إلــى اتفــاق. وتمســك 

ً
يمنــح أمــا

كوتزيــاس بضــرورة خروج القــوات التركية 
من الجزيرة. 

يعنــي  العــادل  »الحــل  إن  بيــان،  فــي  وقــال، 
االحتــال  أي  الســبب،  مــن  التخلــص  أواًل 
ووجــود قــوات احتــال« علــى أرض قبــرص. 
لكــن الرئيــس التركــي، رجب طيــب أردوغان، 
ســارع إلــى رفــض طروحــات ســحب تركيــا 
كامــل قواتهــا املنتشــرة فــي قبــرص، معتبــرًا 
لديهــم  تــزال  ال  والقبارصــة  اليونانيــني  أن 
»توقعــات مختلفــة« عــن تلــك التــي ينشــدها 
إن  وقــال  قبــرص.  فــي  الحــل  حــول  األتــراك 
مــن  التركيــة  للقــوات  الكامــل  »االنســحاب 
قبرص غير مطروح«، مضيفا أن القبارصة 
األتــراك »يعملــون بكثافــة وحســن نيــة«، إال 
تــزال  »ال  وأثينــا  اليونانيــني  القبارصــة  أن 
لديهــم توقعــات مختلفة«. وأشــار إلى أن أي 
انســحاب كامــل ربمــا يكــون ممكنــا فــي حال 
التــي تنشــر بدورهــا فرقــة  قامــت اليونــان، 

عسكرية في قبرص، بالشيء نفسه.
وأشــار أردوغان إلى خافات أساسية حول 
مسألة الرئاسة الدورية في حال قيام اتحاد 
مــن منطقتــني. وقــال إنــه مــن »غيــر املقبــول« 
الرئاســة  األتــراك  القبارصــة  يتولــى  أن 
لفتــرة واحــدة فــي حــني يتوالهــا نظراؤهــم 
تحــدث  وهــو  فتــرات.  ألربــع  اليونانيــون 
سابقا عن نقاشات طرحت تولي القبارصة 
اليونانيــني الرئاســة لفترتــني مقابــل فتــرة 
واحــدة للقبارصــة األتــراك. واعتبر أردوغان 
أن هذا الطرح »عادل. إن أردنا ســاما عاداًل 
إال  إليــه«،   فهــذه طريقــة للوصــول 

ً
وشــاما

تقديــم  وارد  فــي  ليســت  أنقــرة  أن  أكــد  أنــه 
تنــازالت، وأنهــا أوضحــت ذلــك فــي جنيــف. 
 

ّ
وقــال »أخبرناهــم )فــي جنيف( أنــه يجب أال

يتوقع منا أحد أي شيء«.
اجتمــاع  خــال  اعتبــر،  غوتيريــس  وكان 
توحيــد  إعــادة  حــول  االتفــاق  أن  جنيــف، 
الجزيرة املقسمة منذ 42 عاما بات »قريبا«، 
وقــال  »بالصبــر«.  التحلــي  إلــى  دعــا  لكنــه 
غوتيريــس، فــي أول رحلــة لــه إلــى الخــارج 
املنظمــة  رأس  علــى  مهامــه  توليــه  منــذ 
الدولية، »أريد أن أشــيد بشــجاعة وتصميم 
أنستاســياديس وأكينجي«. وأضاف »نحن 
يمكــن  ال  لكــن  تســوية،  مــن  جــدًا  قريبــون 
حــل  عــن  نبحــث  ال  معجــزات.  تتوقعــوا  أن 
هــش ســريع بــل نبحــث عــن حل متــني ودائم 
لقبــرص«. وكان أنستاســياديس وأكينجــي 
تبــادال أخيــرًا، للمــرة األولــى خرائــط حــول 
رؤيــة كل منهمــا للدولــة االتحاديــة املقبلــة. 
األمــم  وســيط  الوثيقتــني  هاتــني  وتســلم 
إيــدي،  بــارت  أســن  النرويجــي  املتحــدة، 
الــذي أوضــح أنهمــا ســتحفظان لــدى األمــم 

املتحدة.
)األناضول، فرانس برس، رويترز(

إسطنبول ـ باسم دباغ

تتوالــى التعليقــات بشــأن إمكانية التوجه إلى 
انتخابات مبكرة في حال فشل البرملان التركي 
فــي تمريــر التعديــات الدســتورية، فــي الوقــت 
الــذي أكــد فيــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 
أن هــذا االحتمــال يمكــن التفكيــر فيــه إذا وصل 
العمــل فــي البرملــان إلــى مرحلــة االســتعصاء. 
والتنميــة«  »العدالــة  مــن  مصــادر  وقالــت 
»العربــي الجديــد«، إن  لـ القوميــة«،  و»الحركــة 
»هــذا الحديــث هــو بمثابة محاولــة من قيادات 
كل مــن هذيــن الحزبني لــرّص صفوف نوابهما 
ودفعهــم للموافقــة علــى التعديــات، ال ســيما 
فــي  يحمــل  مبكــرة  النتخابــات  التوجــه  أن 
طياتــه تهديــدًا للنواب الحاليني بإمكانية عدم 
ترشيحهم على قائمة األحزاب في االنتخابات 
ملقعدهــم  خســارتهم  وبالتالــي  املبكــرة، 
البرملاني«. وأكد الرئيس التركي أنه يفضل أن 
ينتهــي العمــل على التعديات الدســتورية في 
البرملــان »بشــكل ســلس«، مــن دون أن يســتبعد 
فــي  إلــى انتخابــات مبكــرة  التوجــه  »إمكانيــة 
وقــال:  البرملــان«.  فــي  اســتعصاء  حــال حصــل 
»حتــى اآلن تــم تمريــر ثماني مــواد، وأتمنى أن 
يتــم باقــي العمــل فــي حالــة مــن الهــدوء، وعبــر 
االلتــزام بــآداب الديمقراطيــة. ســينتهي العمــل 
األســبوع املقبل، وبعد ذلك ســيذهب املوضوع 
إلى صاحبه، وهو الشعب«، مضيفا أنه »مهما 
كان القرار الذي ســيتخذه الشــعب ســنلتزم به 
حــال  وفــي  باالحتــرام،  وســنواجهه  جميعــا 
عندهــا  العمــل،  علــى  قــادرًا  البرملــان  يعــد  لــم 
يمكننــا التفكيــر باالنتخابــات املبكــرة«. وكان 
زعيــم حــزب »الحركة القومية«، دولت بهجلي، 
أول مــن افتتــح الحديــث فــي هــذا الشــأن، يــوم 
الخميس املاضي، بالتأكيد على أنه »ال بد من 

التوجــه إلــى انتخابــات مبكــرة فــي حــال فشــل 
الدســتورية  التعديــات  تمريــر  فــي  البرملــان 
املقترحة«. وأكدت مصادر مطلعة في »العدالة 
والتنميــة« أن »حديــث بهجلي عن االنتخابات 
نــواب حزبــه  املبكــرة يســتهدف رص صفــوف 
الدســتورية«،  التعديــات  رفــض  مــن  ملنعهــم 
مضيفة أن »تصريحاته جاءت في اليوم الذي 
كان مــن املفتــرض أن يتــم إقــرار املــادة الثامنــة 
مــن التعديــات الدســتورية، والتــي تعتبــر أهم 
التعديــات، واملتعلقــة بتحويــل جميــع  بنــود 
الصاحيــات التنفيذيــة مــن رئيس الوزراء إلى 
رئيس الجمهورية، إذ كانت هذه التصريحات 
بمثابــة تهديــد لنــواب الحركــة القوميــة الذيــن 
يفكــرون بالتمــرد والتصويــت علــى رفضهــا«. 
املبكــرة  »االنتخابــات  أن  املصــادر  وذكــرت 
ستســمح لبهجلــي بمعاقبــة كل الذيــن خالفــوا 
القــرار الحزبــي، عبــر عــدم وضــع أســمائهم فــي 
القوائم الحزبية، وبالتالي خسارتهم ملقعدهم 
البرملانــي«. وعــن إمكانيــة أن تكــون التهديدات 
والتنميــة«،  »العدالــة  لنــواب  موجهــة  أيضــا 
نفــت املصــادر األمــر بالقــول إنــه »كانــت هنــاك 
معارضــة فــي الحــزب لبعض بنــود التعديات 
علــي  بــن  الحــزب،  رئيــس  أن  إال  الدســتورية، 
بإجــراء  األمــر  تســوية  مــن  تمكــن  يلدريــم، 
»الشــعب  حــزب  وأعــرب  التعديــات«.  بعــض 
الجمهــوري«، املعــارض، عــن تفضيلــه التوجــه 
بــدل إحــداث تغييــرات  إلــى انتخابــات مبكــرة 
فــي نظــام الحكــم، فيمــا أبــدى حــزب »الشــعوب 
»العمــال  لـ السياســي  )الجنــاح  الديمقراطــي« 
الحكومــة  رغبــة  فــي  تشــكيكه  الكردســتاني«( 
التركيــة بالتوجــه إلى انتخابــات مبكرة، وذلك 
تصريحــات  علــى  الحزبــني  رد  معــرض  فــي 
رئيس حزب »الحركة القومية« بشأن إمكانية 

التوجه إلى انتخابات مبكرة.

في  قبرص  جزيرة  تقسيم  منذ 
اجتاحت  عندما   ،1974 الــعــام 
على  ردًا  الجزيرة  التركية  القوات 
باليونان،  إلحاقها  بهدف  انقالب 
المتحدة  األمــم  قــوات  تشرف 
ــخــط األخـــضـــر«، وهــو  عــلــى »ال
ــة مــنــزوعــة  ــازل ــع الــمــنــطــقــة ال
السالح بين المنطقتين. ولبريطانيا 
الشطر  في  عسكريتان  قاعدتان 
الجزيرة.  من  اليوناني  الجنوبي 
السابقة،  المفاوضات  ــالل  وخ
في   49 ــادة  إع بريطانيا  عرضت 
)117 كيلومترًا مربعًا( من  المائة 
األراضي التي تشغلها قواعدها.

قاعدتان 
بريطانيتان

مواربــة  أو  مباشــرة  تناقــض  األســبوع  هــذا 
رئيســهم  ســيكون  مــن  وسياســات  مواقــف 
جيفرســون  الســيناتور  وأعلــن  أيــام.  خــال 
سيســيونس، املرشــح لتولــي منصــب املدعــي 
العــام، أنــه ضــد املنــع الكلــي لهجرة املســلمني، 
فــي تناقــض مــع دعــوة ترامــب ملنــع املســلمني 
مــن دخــول البــاد، حتــى يتوصــل املســؤولون 
املتشــددين. كمــا  إلــى معرفــة طبيعــة تهديــد 
وزارة  إلــى  املرشــح  تيلرســون،  ريكــس  أن 
الخارجيــة، اتخــذ موقفــا متشــددًا إلــى حــد مــا 
روســيا،  مــع  واشــنطن  تعامــل  كيفيــة  بشــأن 
بالرغم من أن ترامب كان يتحدث عن تحسني 
العاقة بني واشنطن وموسكو، ورفض حتى 
اللحظــة األخيــرة اتهــام روســيا بالتدخــل فــي 
تيلرســون  وتــردد  الرئاســية.  االنتخابــات 
عندمــا حــاول أحــد الســيناتورات اســتدراجه 
لوصــف الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتــني، 
أكــد  أنــه  مــن  بالرغــم  حــرب«،  »مجــرم  بأنــه 
حلــف  بشــأن  األميركيــة  للتعهــدات  دعمــه 
شــمال األطلســي، وهــو أمــر كان ترامــب شــكك 
فيــه. وجــاءت بعــض أقــوى األســئلة، ليــس من 
الديمقراطيني، بل من السيناتور الجمهوري، 
ماركــو روبيــو، الــذي انتقــد تيلرســون بشــأن 

قضايا حقوق اإلنسان.
ســتيفن  إلــى  االســتماع  اقتــراب جلســة  ومــع 
علــى  موقعــا  الديمقراطيــون  فتــح  منوشــني، 
األشــخاص  آالف  قصــص  لنشــر  اإلنترنــت 
علــى  وســت«  »وان  مصــرف  حجــز  الذيــن 
يتــرأس  منوشــني  كان  عندمــا  منازلهــم، 
البنــك.  يملكــون  املســتثمرين  مــن  مجموعــة 
جلســة  باســتخدام  الديمقراطيــون  ويأمــل 
االســتماع إلــى منوشــني مــن أجل إظهــار أنهم 
املدافعــون عــن الطبقــة الوســطى فــي أميــركا. 
وتعرض تيلرسون إلى أقسى االستجوابات، 
روســيا،  بشــأن  عليــه  روبيــو  ضغــط  مــع 
ميركلــي  جيــف  الديمقراطــي  والســيناتور 
بشــأن التغيــر املناخــي وقضايا أخرى. وظهر 
أن الديمقراطيــني ال يريــدون توجيــه ضربــات 
الســيناتور  وقــال  تيلرســون.  ضــد  قاصمــة 

الحدثمتابعة
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شــارك العشــرات مــن الفلســطينيني فــي قطــاع غزة، في 
مســيرة احتجاجــا علــى تفاقــم أزمــة الكهربــاء. ورفــع 
نــدد باســتمرار أزمــة 

ُ
املشــاركون فــي املســيرة الفتــات ت

الكهرباء وتطالب بإيجاد حلول سريعة لها. 
وقــال القيــادي فــي حركــة »حمــاس« مشــير املصــري: 
»نخــرج اليــوم بــكل غضــب فــي وجه التآمــر على قطاع 
غــزة، وتنديــدًا باســتمرار أزمــة الكهربــاء«. وتابــع، فــي 
كلمة له على هامش املســيرة: »الحكومة الفلســطينية 
تفــرض ضرائــب باهظــة علــى وقــود كهرباء غــزة، فهي 

تشارك في حصار القطاع«. 
واســتنكر اســتمرار الحصــار علــى قطــاع غــزة للعــام 

: »إذا 
ً
العاشر على التوالي في ظل غطاء دولي، قائا

كان ثمن رفع الحصار هو االعتراف بإسرائيل فأنتم 
واهمون«. 

كافــة  لتحمــل  الفلســطينية  الحكومــة  املصــري  ودعــا 
والعمــل  امللفــات  بــكل  غــزة  قطــاع  فــي  مســؤولياتها 
لتولــي  »ندعوهــم  وقــال:  غــزة،  أزمــات  معالجــة  علــى 
إدارة شــركة كهربــاء غــزة، وامللف فــي أيديهم«. وطالب 
»عدم اســتغال حالة  الفصائل والقوى الفلســطينية بـ

األمن واالستقرار إلشاعة الفوضى«. 
والخميس، فّرقت قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية 
فيهــا  شــارك  القطــاع،  شــمال  غاضبــة  مســيرة  بغــزة، 

املئــات، احتجاجــا على تفاقــم أزمة الكهرباء. وتطورت 
املاضــي،  الشــهر  منــذ  القطــاع،  فــي  الكهربــاء  مشــكلة 
بعــد تقليــص ســاعات وصــل التيــار الكهربائــي إلــى 4 

ساعات يوميا، نزواًل من 6 و8 ساعات سابقا. 
وتقــول شــركة توزيــع الكهربــاء فــي غــزة، التــي تشــرف 
عليهــا حركــة »حمــاس«، إن ســبب تفاقــم األزمــة يعــود 
لفــرض الحكومــة الفلســطينية فــي رام اللــه، ضرائــب 
إضافيــة علــى كميــات الوقــود الازمة لتشــغيل محطة 
توليــد الكهربــاء. لكــن الحكومــة تنفــي ذلــك وتقــول إن 
»اســتمرار ســيطرة حركــة حمــاس علــى شــركة توزيــع 
الكهربــاء، وعلــى ســلطة الطاقــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك، 

القيــام  مــن  الحكومــة  تمكــني  دون  يحــول  الــذي  هــو 
بواجباتهــا، وتحمــل مســؤولياتها تجــاه إنهــاء أزمــة 

الكهرباء املتفاقمة«. 
ويعانــي قطــاع غــزة، الــذي يعيــش فيــه مليونــا نســمة، 
منــذ 10 ســنوات، أزمــة كهربــاء حــادة. ويحتاج القطاع 
إلــى نحــو 400 ميغــاوات مــن الكهربــاء، ال يتوفــر منهــا 
إال 212 ميغــاوات، تقــدم إســرائيل منها 120 ميغاوات، 
ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة 
الطاقــة  ســلطة  أرقــام  وفــق  ميغــاوات،   60 غــزة  فــي 

الفلسطينية. 
)العربي الجديد، األناضول(

أزمة الكهرباء تدفع أبناء غزة إلى الشارع

الثلوج تشل اقتصاد أوروبا
أيــام، وتراجعــا شــديدًا  تشــهد أوروبــا عاصفــة قاســية منــذ 
فــي درجــات الحــرارة، وثلوجــا تغطــي عــددا كبيــرا مــن الــدول. 
ونتيجــة هــذه العوامــل املناخية، أصيبت قطاعات اقتصادية 
بالشــلل، وتعرقلــت املواصــات البريــة والبحريــة والجويــة، 

كمــا تعــرض عــدد مــن الخدمات إلــى أعطال كبيرة ومشــكات 
طارئــة. وانقطــع التيــار الكهربائــي عــن نحــو 190 ألــف منــزل 
شــمالي فرنســا بســبب عاصفــة ريــاح قويــة ضربــت املنطقــة. 
وألغيت رحات القطارات على خطوط عديدة أمس الجمعة. 

وعرقلــت عاصفــة ثلجيــة قوية أمس وســائل النقــل في أملانيا 
وســط  البــاد  مــن  أجــزاء  فــي  الكهربــاء  انقطــاع  إلــى  وأدت 
عواصــف بلغــت حــد األعاصيــر. كــذا، أثــر انخفــاض درجــات 

الحرارة في روسيا على معامل إنتاج البترول.

في  إنه  قال  التركي،  االقتصاد  وزير  زيبكجي،  نهاد 
مسارها  إلى  التركية  الليرة  ستعود  المقبلة  المرحلة 
وال  والمضاربات،  التقلبات  حركة  فشل  بعد  الطبيعي، 
البنك  أن  واعتبر  ذلك.  تحقيق  يمنع  سبب  أي  يوجد 
نهج  ضد  إجراءات  اتخاذ  على  القدرة  لديه  المركزي 
قوية  أدوات  هناك  تركيا،  له  تتعرض  الذي  المضاربة 

يمكن استخدامها.

البنك  دعا  األلماني،  المالية  وزير  شويبله،  فولفغانغ 
بالحد من إجراءاته لدعم  البدء  إلى  المركزي األوروبي 
االقتصاد اعتبارًا من 2017. وقال لصحيفة »سودويتشه 

تسايتونغ« إنه إزاء ارتفاع أسعار االستهالك سيكون من 
عن  التوقف  األوروبي  المركزي  البنك  يحاول  أن  المبرر 

سياسته النقدية المتساهلة.

الجمارك  هيئة  باسم  المتحدث  بينغ،  سونغ  هوانغ 
الصينية، قال إن الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب 
فرض  طريق  عن  الصين  صادرات  نمو  من  يحد  قد 
للصحفيين  أوكد  التجارية.  الحماية  إجراءات  من  مزيد 
أن الصين أكبر خاسر من تنامي االتجاه المناوئ للعولمة 
التجارة  تتحسن  أن  الصعب  من  سيكون  أنه  مضيفًا 

الخارجية للصين في 2017.

غت  سبايس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  سينغ،  أجاي 
الهندية، أكد على شراء ما يصل إلى 205 طائرات من 
في  الشركة  وقالت  جديدة.  طائرة   155 منها  بوينغ 
بيان إن قيمة الصفقة وصلت إلى 22 مليار دوالر وفقًا 

لقائمة األسعار. 

فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني األسبق ورئيس 
النفط  أسعار  إن  لألناضول،  قال  بالبرلمان،  حزب  أكبر 
العام  خالل  للبرميل  دوالرًا   50 مستويات  في  ستدور 
يشهدها  التي  الجيوسياسية  األوضاع  ظل  في  الجاري 

العالم.

أسماء في األخبار

مصر: تفاقم خسائر الطيران األجنبي
القاهرة ــ خالد المصري

تســير  التــي  األجنبيــة  الطيــران  شــركات  تعتــزم 
املصــري  املركــزي  البنــك  مطالبــة  ملصــر  رحــات 
ظــل  فــي  مســتحقاتها  لتحويــل  جديــدة  بآليــة 
ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر ألكثــر مــن 18جنيها فــي البنوك 
املاضــي.  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  شــهر  مــن  الثالــث  منــذ 
وقــال مســؤول بــارز فــي االتحــاد املصــري للغــرف الســياحية 
»العربــي الجديــد« إن »شــركات الطيــران ســتطالب بتثبيت  لـ
ســعر الــدوالر وقــت إبــرام االتفــاق بدايــة النصــف الثانــي مــن 
اســمه،  ذكــر  رفــض  الــذي  املســؤول،  وقــّدر  املاضــي«.  العــام 
مســتحقات شــركات الطيــران األجنبيــة بأنهــا وصلــت إلــى 
نحــو 500 مليــون دوالر بنهايــة العــام املاضــي، 40% منهــا 

يخص شركات طيران عربية في الخليج العربي.
ملصــر  رحــات  تنظــم  التــي  الطيــران  »شــركات  أن  وأضــاف 
تخســر جــزءًا كبيــرًا مــن مســتحقاتها فــي ظــل ارتفــاع صــرف 

الدوالر خال الفترة األخيرة«. وتابع أن »هناك عدة شركات 
طالبــت بآليــة جديدة لتحويل األرباح وعلى رأســها »برتش 
قيمتــه  ضعــف  مــن  أكثــر  الجنيــه  فقــدان  ظــل  فــي  ايروايــز« 
خــال الشــهرين املاضيــني بمــا يمكن الشــركات مــن تعويض 
انخفاض حركة السفر ملصر خال العام املاضي«. وتراجعت 
حركــة الســفر باملطــارات املصريــة خــال التســعة شــهور مــن 
العــام املاضــي إلــى 20 مليــون راكــب مقابــل 28 مليــون راكــب 
خــال نفــس الفتــرة مــن العــام األســبق، حســب إحصائيــات 
رســمية. وأوقفــت الخطــوط الهولنديــة »كيــه ال ام« رحاتهــا 
أن  املســؤول  وأضــاف  الجــاري.  األســبوع  مــن  بدايــة  ملصــر 
»وقــف شــركة الخطــوط الجويــة الهولنديــة لرحاتهــا ملصــر 
يضاعــف مــن خســائر القطــاع خال العام الجــاري خاصة ان 
أوروبــا تمثــل الجانــب األكبــر مــن التدفقــات الوافــدة ملصــر«. 
وكانت الشركة أعلنت في بيان، في سبتمبر/أيلول املاضي، 
أنهــا ســتعلق رحاتهــا إلى القاهرة مؤقتــا في يناير/كانون 
الثانــي الجــاري ألســباب اقتصاديــة. وأوضحــت الشــركة أن 

انخفــاض قيمــة الجنيــه وقــرار البنــك املركــزي فــرض قيــود 
علــى تحويــل العمــات األجنبيــة مــن مصــر لــه تأثيــر ســلبي 
األجنبيــة  الطيــران  شــركات  وعانــت  أعمالهــا.  نتائــج  علــى 
مــن صعوبــات فــي تحويــل مســتحقاتها بالعملــة الصعبــة، 
التــي  املتأخــرات  لســداد  برنامجــا  املركــزي  البنــك  ووضــع 
تراكمــت منــذ منتصــف عام 2015. وقــال عضو غرفة الفنادق 
»العربــي الجديــد« إن عــودة  املصريــة عاطــف عبــد اللطيــف لـ
تعليق شــركات الطيران لرحاتها ملصر ســيكون له أضراره 
علــى حركــة الطيــران ملصر خال املوســم الســنوي الحالي ما 

لم يتم التحرك بسرعة.
وأضــاف أن »90% مــن الحركــة الســياحية الوافدة ملصر تأتي 
عبــر الطيــران ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي في التســويق ملصر 
خال الفترة الحالية«. وتنفذ مصر حملة تســويقية في دول 
أوروبا الغربية خال فبراير/شباط املقبل لرفع حركة السفر 
ملصر، حســب خطة وضعتها وزارة الســياحة. وحررت مصر 

سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تحاول تركيا بشتى الطرق 
حماية عملتها الوطنية ومنعها 

من االنهيار أمام الدوالر، مرة 
بتشجيع الحكومة املواطنني على 

حيازة الليرة، ومرة بحث الدولة 
املؤسسات الرسمية على التعامل 

بالليرة وحيازة األصول بها، 
وثالثة بحملة قومية تستهدف حث 

األتراك على التنازل عن ودائعهم 
الدوالرية والتخلي عن »الدولرة« 

بتحويل ودائعهم إلى الليرة، 
ورابعة بإعالن الرئيس رجب طيب 
أردوغان عن تحويل كل ثروته إلى 

الليرة.
لكن العملة التركية واصلت 

هبوطها، حيث تراجعت منذ مطلع 
2017 نحو 9.4% رغم اإلجراءات 
املتواصلة التي اتخذتها الحكومة 
والبنك املركزي والتي لم تفلح في 
تهدئة قلق املستثمرين األجانب، 

بل وهناك توقعات باستمرار 
التراجع حتى نهاية العام.

هناك بالطبع أسباب موضوعية 
وراء تراجع الليرة، منها القلق 
السياسي السائد منذ محاولة 

االنقالب الفاشل في يوليو/ تموز 
2016، والحرب التي تخوضها 

تركيا ضد داعش وحزب العمال 
الكردستاني وغيره، وتراجع 

السياحة بسبب تكرار الحوادث 
اإلرهابية التي تقع من حني آلخر 

وآخرها في ملهى إسطنبول.
وهناك أسباب تتعلق بالوضع 

السياسي الحالي واملتمثل في بدء 
مناقشة البرملان مشروع قانون 

يقضي بإدخال تعديالت جوهرية 
على الدستور وتحويل النظام 

السياسي من برملاني لرئاسي 
وإلغاء املحاكم العسكرية وزيادة 

عدد أعضاء البرملان إلى 600 
عضو.  

لذا يعتبر تراجع الليرة مقابل 
الدوالر طبيعيًا، ففي أسواق 

الصرف الحرة تخضع تحركات 
العملة للعرض والطلب وترتبط 

تحركاتها باألوضاع االقتصادية 
والسياسية السائدة.

صحيح أن تركيا تتعرض 
ملؤامرة شديدة من قبل قوى 

إقليمية ودولية، لكن تظل هناك 
أسباب موضوعية لتراجع 

عملتها، ولذا استغربت وصف 
أردوغان، الخميس، املضاربني 

على الليرة باإلرهابيني، ومطالبته 
البنك املركزي باتخاذ املزيد من 

اإلجراءات لحمايتها.
االستغراب هنا لسببني، األول هو 
أن من أبرز أدوات مكافحة الدولرة 

داخل أي دولة هو زيادة أسعار 
الفائدة على العملة املحلية، وهذا 

لم يتم حتى اآلن، ألن أردوغان 
يحث البنك املركزي دوما على 

انتهاج العكس وهو خفض 
الفائدة ال زيادتها، كما أن وقف 

تهاوي الليرة يتطلب توفير البنك 
املركزي سيولة دوالرية عبر ضخ 
جزء من االحتياطي األجنبي في 

السوق لزيادة املعروض، وهذا 
لم يتم أيضا ربما حفاظا على 
االحتياطي البالغ 106 مليارات 

دوالر، وبالتالي ال يمكن الحفاظ 
على االحتياطي ورفض خفض 

الفائدة، وبعدها تتم مطالبة البنك 
املركزي بالحفاظ على العملة 

والحد من املضاربة عليها.

»المضاربون 
اإلرهابيون«

السبت 14  يناير/ كانون الثاني  2017 م  16 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 866  السنة الثالثة
Saturday 14 January 2017
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الجزائر ــ حمزة كحال

مــــســــت حــــمــــى ارتـــــــفـــــــاع األســـــعـــــار 
ــادة الــطــحــن، الــتــي  فـــي الــجــزائــر مــ
أصابتها ندرة مفاجئة من السوق، 
ما أدى إلى تضخم سعر الكيلوغرام بالرغم من 
دخول »الفرينة«، وهو اسم الطحن املخصص 
للخبز في الجزائر، قائمة املواد املدعومة من 
خــزيــنــة الـــدولـــة. إذ خـــال أســبــوع واحـــد فقط، 
ارتفعت أسعار الطحن بحوالي 30% في عدد 
الداخلية،  من املناطق، خاصة في املحافظات 
حـــيـــث تـــدخـــل الــســلــعــة الـــبـــيـــضـــاء فــــي قــائــمــة 
الغذائي  للنظام  نظرًا  استهاكًا  األكثر  املــواد 
الخاص وللعادات والتقاليد املعتمدة في هذه 
زادت شكاوى  االرتفاع،  املحافظات. ومع هذا 
املواطنن، مع تضخم فاتورة اإلنفاق األسري 
عــلــى مــــادة مـــن املــفــتــرض أن تــكــون مشمولة 

بسلة الدعم الحكومي.

مضاربة باألسعار
ملــعــرفــة األســـبـــاب الــكــامــنــة وراء ارتـــفـــاع مـــادة 
الـــطـــحـــن، ســـألـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« رئــيــس 
الجمعية الجزائرية للتجار والحرفين الحاج 

ــلـــنـــوار، فـــأجـــاب األخـــيـــر أن »املــشــكــل  طـــاهـــر بـ
بل  الــتــجــزئــة،  أو  الجملة  تــجــار  عــنــد  ال يكمن 
الذين يضاربون  واملنتجن  املستوردين  عند 
ــيـــس الــجــمــعــيــة  ــالــــب رئـ ــع األســـــعـــــار«. وطــ ــرفـ لـ
»إلــزام ممّونيهم  بـــ الجزائر  في  التجار  جميع 
أّي تغيير في األسعار،  املكتوب عن  باإلعان 
 ســتــكــون الــجــمــعــّيــة الــجــزائــريــة لــلــتــّجــار 

ّ
وإال

ــتـــاج   مــــؤّســــســــة إنـ
ّ

ــل ــ ــم كــ ــ مــــضــــطــــّرة لـــنـــشـــر اســ
تغيير  أّي  عـــن  اإلعـــــان  تـــرفـــض  اســـتـــيـــراد  أو 
تحدثه في أسعار سلعها ومنتجاتها، وذلك 
منعًا لــاتــهــامــات الــتــي تــطــاول الــتــجــار كلهم 
بًا 

ّ
حـــول مــســؤولــيــة اضــطــراب األســعــار وتجن

لشفافية  وتــجــســيــدًا  لــلــمــضــاربــة واالحـــتـــكـــار 
التعامات التجارّية«. ومن املفارقات الغريبة 
فـــــي أزمــــــــة »الـــــطـــــحـــــن«، نــــجــــد أن الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــزائـــريـــة تــخــصــص ســـنـــويـــًا ســقــفــًا مــالــيــًا 
يتراوح بن 1.8 و2 مليار دوالر دعم ألسعار 
القمح بمختلف أنواعه ومشتقاته، سواء عن 
ــم الــشــركــات املنتجة  طــريــق اســـتـــيـــراده أو دعـ

للطحن محليًا بالرغم من قلتها.

تهديد األمن الغذائي
وحــــســــب رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة وإرشــــــــاد 
فــإن  زبــــدي،  الــجــزائــر، مصطفى  فــي  املستهلك 
»أســعــار الطحن ارتــفــعــت 500 ديــنــار للكيس 
الواحد الذي يحوي 50 كيلوغرامًا. هو أمر غير 
مقبول وغير منطقي، بل هو عمل إجرامي، ألن 
املتسببن به قد تعدوا على مقدٍس في عادات 

وســأل  واملعيشية«.  االستهاكية  الجزائرين 
زبــــدي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عن 
دور مصالح الرقابة والشرطة االقتصادية في 
مثل هذه القضايا، »ألن املتسببن في ارتفاع 
األســعــار هم من مافيا االستيراد واملضاربن 
ــذيـــن اســتــعــمــلــوا نــظــام  الـــكـــبـــار فـــي الــــســــوق، الـ
فوترة يصعب تعقب أثره، ما أدى إلى حصول 
أزمــة الطحن حاليًا«. وخلص رئيس جمعية 
حماية وإرشاد املستهلك إلى القول: »أن ترتفع 
أســعــار املـــوز والـــرمـــان، فهو أمــر يمكن البحث 
في أسبابه، أما أن ترتفع أسعار املواد واسعة 
أمـــر غير مقبول،  فــهــذا  االســتــهــاك كالطحن، 
ألننا نتحدث عن أمن الجزائر الغذائي«. ويعد 
أصحاب املخابز من أكثر املتضررين من أزمة 
البيضاء  املـــادة  على  يعتمدون  الطحن حيث 
لصناعة الخبز )الخبز الفرنسي( الذي ُيستهلك 
منه يوميًا قرابة 30 مليون قطعة، مع العلم أن 
أسعار الخبز محددة من طرف الحكومة عند 
ســقــف 8.5 ديـــنـــارات للخبزة الـــواحـــدة بــمــا أن 

الطحن ُمدعم سعره من الخزينة.

انتشار السوق السوداء
وكــشــف حــســن تــونــســي، صــاحــب مــخــبــز في 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الجزائرية،  العاصمة 
ديـــوان الحبوب أعــطــاه 30 كيسًا مــن الطحن 
هذا األسبوع مقابل تقديمه 50 كيسًا أسبوعيًا 
فــي الــســابــق، بحجة قــلــة املـــعـــروض. وأضـــاف 
املتحدث أنه »اضطررت إلى شراء الطحن من 
دينار  بـــ400  بأسعار مرتفعة  املوازية  السوق 
للكيس الواحد وذلك حتى ال أخسر زبائني«. 
وذهــب مالك املخبز إلى التهديد »برفع سعر 
الخبزة الواحدة إذا استمرت الحالة على هذا 
املنوال، زيادة في أسعار الطحن والوقود، أي 
الكهرباء،  فــي  املــاضــيــة  السنة  الــنــقــل، وزيــــادة 
ــتـــســـاب أجــــــرة الـــعـــمـــال، كــــل هـــــذا وال  دون احـ
دينارات   8.5 بسعر  ملتزمن  الخبازون  يــزال 

الكويت ــ محمود بدير

الـــوافـــدون فــي الــكــويــت عــلــى مــوعــد مــع زيـــادة 
ثاثية على أسعار جميع الخدمات الصحية 
مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل، هـــذا مــا أكــدتــه 
الـــنـــقـــاط  لـــتـــضـــع  الـــكـــويـــتـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
لخدماتها  زيــــادة  عــن  الـــحـــروف، معلنة  عــلــى 
ــوم الــضــمــان  الــصــحــيــة لــلــوافــديــن، تــشــمــل رســ
الــصــحــي، ورفــــع أســعــار الــخــدمــات الصحية، 
ــة. ويــقــول وكــيــل وزارة  ــ وزيــــادة أســعــار األدويـ
الــصــحــة د. مــحــمــود عــبــد الــــهــــادي، إن زيــــادة 
الـــرســـوم ســـتـــراوح بـــن 20 و40 ديـــنـــارًا على 
ــــي تــصــريــح  ــات. ويـــضـــيـــف فـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ بـــعـــض الـ
ــاء 3  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اتــفــاقــيــة إنـــشـ لــــ
الـــوزارة  مستشفيات و15 مــركــزًا صحيًا بــن 
وشركة العربي القابضة )املنفذة للمشروع( 
مــوجــودة لــدى ديـــوان املحاسبة منذ نحو 4 
أشهر وهي بانتظار الرد النهائي لتوقيعها 

والبدء في التنفيذ.
ويـــوضـــح أن الــشــركــة ســتــكــون مــســؤولــة عن 
الوافدين  العاملن  لجميع  الصحية  الرعاية 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص عــــدا فــئــة خــــدم املــنــازل 

ــقــــطــــاع الــــحــــكــــومــــي، ولـــن  ــــي الــ ــلــــن فـ والــــعــــامــ
يستطيع أي كويتي االستفادة أو التوجه إلى 
مستشفيات ومراكز الضمان الصحي ضمن 
وثــيــقــة الــتــأمــن الــصــحــي الـــجـــديـــدة. وكــذلــك 
من  الخاص  بالقطاع  العامل  الوافد  سيمنع 
التوجه أو االستفادة من الخدمات الصحية 

في املستشفيات الحكومية.
 وفــي مـــوازاة ذلــك، يــرى الخبير االقتصادي 
د. صــادق البسام، خال حديثه مع »العربي 
ــزام الـــوافـــديـــن بــالــعــاج في  ــ الـــجـــديـــد«، أن إلــ
مشتركة  بعينها  خاصة  مستشفيات  ثاثة 
يتنافى  والــخــاص  الحكومي  القطاعن  بــن 
املقيمن  تجاه  للدولة  العامة  الــواجــبــات  مــع 
عــلــى أراضــيــهــا، إضــافــة إلـــى الــعــقــود املبرمة 

الوافدين، إذ نصت غالبيتها على كفالة  مع 
ــا الــخــبــيــر  ــ ــة. أمــ ــيـ ــات الـــصـــحـ ــدمــ ــخــ جـــمـــيـــع الــ
الــدســتــوري د. حسن عـــوده، فيعتبر أن هذه 
الــثــاث فــي حــالــة اتباعها وسائل  الــشــركــات 
دون  األسعار  ورفــع  الوافدين  على  االحتكار 
وجـــه حـــق، فــهــذا األمـــر سيتناقض مــع مــواد 
الدستور الكويتي التي تنظر للتعامل مع كل 

من يقيم على أرض الكويت بسواسية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــضــيــف د. عــــوده لـــ
أداة لنهضة  أن يكون  الخاص يمكن  القطاع 
ــة  ــابـ ــال وجـــــــود رقـ ــ الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي فــــي حــ
ــة عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــثـــاث  ــارمــ حـــكـــومـــيـــة صــ
املــزمــع إنــشــاؤهــا لــعــاج الــعــامــلــن الــوافــديــن 
ـــ50 ديــنــارًا  فــي الــقــطــاع الــخــاص. ويــقــول إن الـ
قيمة الضمان الصحي الحالي عالية وترهق 
كــاهــل الكثير مــن الــوافــديــن الــبــســطــاء، ولكن 
بما أن هذه القيمة تم تطبيقها منذ سنوات 
الوافدون مع هذا الوضع، وهو  فقد تعايش 
أمر با شك يحقق عوائد مالية للدولة. لكن 
إلــى 130 ديــنــارًا، فهذا سيثير  أن يتم رفعها 
ــام، وخـــصـــوصـــًا أن هـــذه  ــهـ ــفـ ــتـ عــــامــــات االسـ

الزيادة ستوضع في جيب القطاع الخاص.

الرباط ــ مصطفى قماس

تـــوالـــت، فـــي الــيــومــن األخـــيـــريـــن، تــحــذيــرات 
وزارات مغربية من أجهزة سخان املاء، التي 
تسببت بــوفــاة أربــعــة طــلــبــة تــشــاديــن، يــوم 
بالغاز  االختناق  املاضي، من جــراء  األربعاء 
مدينة  فــي  بها  يقطنون  كــانــوا  التي  بالشقة 
ســطــات. وقــبــل ذلــــك، أعــلــن فــي مــطــلــع الشهر 
ــن عــائــلــة  ــن مـــصـــرع ســتــة أفــــــراد مـ الـــحـــالـــي عـ
بسبب  الخميسات،  بمدينة  اختناقًا  واحــدة 

تسرب للغاز املنبعث من سخان املياه.
وســبــق ذلــك الكشف عــن وفـــاة طفل وإصــابــة 
ثاثة أفراد من أسرته باختناق جراء تسرب 
البوتان من سخان كهربائي في مدينة  غاز 
الـــجـــديـــدة. حـــدث ذلـــك فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــة  ــعـ أربـ مــــصــــرع  ــــك،  ــذلـ ــ كـ ــد  ــهـ شـ الـــــــذي  األول، 
ــــرة واحـــــدة بــمــديــنــة إفــــران  أشـــخـــاص مـــن أسـ

للسبب ذاته.
أجهزة سخان  من  الكثير  املغرب  وال يصنع 
ــذا مـــا يــدفــع إلـــى االســـتـــيـــراد. ويــؤكــد  ــاء، هـ ــ املـ
ــلـــف، فــضــل عــــدم ذكــر  مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى املـ
اســــمــــه، عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــنـــبـــه إلـــــى أجـــهـــزة 
الــســخــانــات املــهــربــة وتــلــك املــســتــعــمــلــة الــتــي 
تستورد مــن الــخــارج. ويــؤكــد على أن تنبيه 
املاء،  إلى سوء استعمال سخان  املستهلكن 

ــراد الـــــذي يتم  ــيـ ــتـ ــن مـــراقـــبـــة االسـ ال يــعــفــي مـ
خــــارج الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة، نــاهــيــك عـــن رفــع 

درجة املراقبة في نقاط البيع. 
ويضيف أن الوقاية تستدعي كذلك، الحرص 
على التأكد من مدى تمكن األشخاص الذين 
يتولون تركيب أجهزة سخان املاء في املنازل.
وصــدر بيان عــن وزارة الصحة، تــاه بيان 
مــشــتــرك بــن وزارتــــي الــداخــلــيــة والصناعة 
الرقمي، شدد على  واالستثمار واالقتصاد 

واستعمال  تركيب  احــتــرام طريقة  ضـــرورة 
أجـــهـــزة ســخــان املــــاء واحـــتـــرام الــتــوصــيــات 
الــخــاصــة بــهــا. والحــظــت الـــــوزارات أنـــه رغــم 
الحمات التحسيسية التي يقوم بها املركز 
فــي كــل عـــام، إال أن الــوفــيــات بسبب سخان 
املــــاء، أضــحــت مــثــيــرة لــلــقــلــق، عــلــمــا أن تلك 
الوفيات تقع عن طريق الخطأ وفي املنازل 

في أغلب األحيان.
وبــــــــــــادرت وزارتــــــــــــا الــــداخــــلــــيــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــارة واالســتــثــمــار واالقــتــصــاد الرقمي، 
إلـــى إصــــدار بــيــان تــضــمــن نــفــس مــا جـــاء في 
بــيــان وزارة الــصــحــة، حــيــث شــددتــا عــلــى أن 
ــربـــون، ينجم  ــكـ الــتــســمــم بــــأحــــادي أكــســيــد الـ
عــن ســـوء تشغيل األجـــهـــزة، مــن قبيل غياب 
ــان وفــــق الــبــيــان  ــ ــوزارتـ ــ الــتــهــويــة. وشــكــلــت الـ
الصادر عنهما، لجانًا في املحافظات، بهدف 
ــاء بــالــغــاز،  مــراقــبــة مــحــات بــيــع ســخــانــات املـ
للمعايير  مطابقتها  مــدى  مــن  الــتــأكــد  بغية 
املعمول بها، واملواصفات الصحية املطلوبة.

يـــشـــار إلــــى أن املـــغـــرب يــســعــى إلــــى تــطــويــر 
ــاء بــالــطــاقــة الشمسية  وصــنــاعــة ســخــان املــ
ــــرب«، حــيــث  ــغـ ــ يــحــمــل عـــامـــة »صـــنـــع فــــي املـ
وقعت اتفاقية تهم هذا املشروع قبل أشهر، 
تــشــدد على مــراعــاة املعايير األوروبـــيـــة في 

ذلك السخان.

أزمة الطحين

محاوالت مغربية لصناعة السخانات )فرانس برس(

الكويت ترفع أسعار الخدمات الصحية للوافدين

سخانات مياه تخلّف وفيات في المغرب

السعر يرتفع مع انتعاش 
السوق السوداء في الجزائر

تفجير األماكن الشعبية العراقية 
يغيّر السلوكيات االستهالكية

بدأت أزمة الخبز تزداد 
اتساعًا في الجزائر، 

وذلك مع ندرة الطحين 
وارتفاع سعره في 

السوق برغم دعمه، 
في مقابل توافره في 

السوق السوداء

صحة مال وناس

أزمات

%40
نسبة تراجع الحركة التجارية 
وهناك  بغداد  أسواق  في 
التجارية  للموالت  تفضيل 
المغلقة على تلك الشعبية 
فيما  األسعار  تفاوت  رغم 
في  لمصادر  وفقًا  بينها، 

غرفة تجارة بغداد.

تحقيق

ارتفاع سعر الطحين 
المدعوم حوالي %30 

في بعض المناطق

ارتفاع نسبة التسوق 
في المراكز التجارية بالرغم 

من فروقات األسعار

9 انفجارات استهدفت 
بغداد وأدت إلى مقتل 

وجرح 300 مدني

زيادة الرسوم بين 
20 و40 دينارًا على

بعض الخدمات

بغداد ـ أحمد النعيمي

بدأ العراقيون في العاصمة بغداد 
ــتـــرازيـــة عبر  بــاتــخــاذ تــدابــيــر احـ
في  وتجمعاتهم  حركتهم  تقليل 
األسواق الشعبية والساحات العامة خشية 
الــتــفــجــيــرات املـــتـــكـــررة الـــتـــي تـــطـــاول بــغــداد 
بشكل خــاص وعــادة ما تستهدف األســواق 
الشعبية واملراكز التجارية الرخيصة، حيث 
سجلت خــال األســبــوعــن املــاضــيــن تسعة 
انفجارات في أسواق مختلفة راح ضحيتها 
أكــــثــــر مــــن 300 مــــدنــــي بــــن قـــتـــيـــل وجـــريـــح 
وتبنى بعض هذه التفجيرات تنظيم الدولة 

اإلسامية »داعش«.
وعــلــى أثـــر هـــذه املـــخـــاوف، تــراجــعــت حــركــة 
األســواق وبــات الزخم اليومي على املناطق 
السابقة،  الــفــتــرات  مــن  بكثير  أقــل  التجارية 
كــمــا أن الــداخــل إلـــى األســــواق ال يــتــأخــر في 
الــتــجــول بــن املــحــات والــدكــاكــن ويشتري 
ــًا مــن  ــ ــوفـ ــ ــة ويــــمــــضــــي، خـ ــرعــ حــــاجــــاتــــه بــــســ
أمــنــي فــي مكان  وقـــوع أي تفجير أو حـــدث 
الــحــال  الـــواقـــع، أدى بطبيعة  تـــواجـــده. هـــذا 
إلـــى تــراجــع فــي الــحــركــة الــتــجــاريــة، وزيـــادة 
شـــكـــاوى الـــتـــجـــار. ولــــم تــقــتــصــر الــتــغــيــيــرات 
عــلــى الــتــســوق، وإنــمــا امــتــدت إلـــى انــحــســار 
املتنزهات  يقصدون  الــذيــن  العراقين  عــدد 
العامة، ما خفض إفادة الباعة املتجولن من 

مبيعاتهم في تلك املرافق.

تأثير على االقتصاد
ووفــقــًا ملــصــادر فــي غــرفــة تــجــارة بــغــداد فــإن 
الــحــركــة انــخــفــضــت بــنــحــو 40% عــمــا كــانــت 
عليه سابقًا في أسواق بغداد، وهناك تفضيل 
للموالت التجارية املغلقة على تلك الشعبية 

رغم تفاوت األسعار فيما بينها.
ويـــوضـــح عــضــو غــرفــة تـــجـــارة بـــغـــداد خــالــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »بــكــل تأكيد  الــعــلــي لـــ
تؤثر التفجيرات التي تتركز في األسواق على 
والباعة  التجار  من  فئة  ومدخول  االقتصاد 
ــي األســـــــــواق الــشــعــبــيــة«.  ــن يـــعـــمـــلـــون فــ ــذيــ الــ
ويشرح أن تراجع عدد زوار األسواق الشعبية 
املحال  التجار وأصــحــاب  فــي صالح  »يصب 

الـــراقـــيـــة واملـــــــوالت الـــتـــي تــبــيــع بــســعــر أغــلــى 
مــن األســـواق الشعبية رغــم أنــه فــي كثير من 
األحيان تكون البضاعة هي نفسها«. مبينًا 
أن »إجراءات الشرطة الوحيدة املعتمدة، هي 
مــزيــد مــن الــكــتــل الــخــرســانــيــة حـــول األســـواق 

واملناطق الشعبية وال شيء غيرها«.
الشعبية  األســواق  الباعة في  العلي  ويصف 
بـــــأن قــســمــا مــنــهــم تـــــرك األســـــــــواق وآخـــريـــن 
يعتبرون حاليًا انتحارين لبقائهم في هذه 
املتكررة  التهديدات  رغــم  واملناطق  األســـواق 

بتفجيرات جديدة.
ــن حــــيــــدر الـــحـــســـيـــنـــي )46  ــ ـــواطــ ــ ويـــــقـــــول املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الـــتـــواجـــد  عـــامـــًا( لــــ
فــي األســــواق بـــات غــيــر آمـــن عــلــى اإلطــــاق«. 
ويضيف أنه »رغم جمالية التسوق ومتعته 
لكن للضرورة أحكاما، لذلك علينا تخفيف 
حركتنا في تلك األسواق وشراء الحاجيات 
من محال تجارية قريبة من منازلنا«. مبينًا 
التي ضربت بغداد  التفجيرات  أن »سلسلة 
فــي اآلونـــة األخــيــرة أقلقت ســكــان العاصمة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــهـــي تـــســـتـــهـــدف أي 

األســواق  أو سكاني وخاصة  تجمع بشري 
ــع الــكــثــيــريــن  ــ الــشــعــبــيــة املـــكـــتـــظـــة، وهــــــذا دفـ

للعزوف عن التسوق«.

زيادة الباعة المتجولين
ــبــــب الــــتــــفــــجــــيــــرات ظــــاهــــرة  ونــــشــــطــــت بــــســ
إحجام  بعد  كبير  بشكل  املتجولن  الباعة 

الــكــثــيــر مـــن ســـكـــان الــعــاصــمــة عـــن الـــذهـــاب 
إلــــى األســـــــواق الــشــعــبــيــة املـــزدحـــمـــة خشية 
الحديدية  الــعــربــات  وانــتــشــرت  التفجيرات. 
الــتــي تــجــرهــا الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي أنــحــاء 
العاصمة، لبيع السلع املختلفة بالقرب من 
املساكن واألحياء، وبعيدًا عن األسواق التي 

يخشاها املواطنون.
مضر فرج )40 عامًا( من سكان بغداد يقول 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــــه: »بــســبــب عـــزوف 
الكثير من األهالي عن التوجه إلى األســواق 
املتجولن  الــبــاعــة  املــزدحــمــة نشطت ظــاهــرة 
ملــخــتــلــف الـــســـلـــع بــــــدءًا مــــن املـــــــواد الــغــذائــيــة 
واملستلزمات املنزلية والفواكه والخضروات 
الــتــي تــوفــر على األهــالــي عــنــاء االنــتــقــال إلى 
السوق ومخاطرة الذهاب إلى مناطق بغداد 

املزدحمة«.
ويــتــابــع فـــرج »أصــبــح الــذهــاب إلـــى األســـواق 
ــرة بــــعــــد ســلــســلــة  ــامــ ــغــ ــاملــ املـــكـــتـــظـــة أشــــبــــه بــ
الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي ضــــربــــت بــــغــــداد مـــؤخـــرًا 
ــن إيـــقـــاف  ــة عــ ــيـ ــنـ أمــــــام عـــجـــز الـــســـلـــطـــات األمـ
تــلــك الــتــفــجــيــرات الـــدمـــويـــة والــقــلــق الــشــديــد 

الـــذي نعيشه فــي الــشــارع والــســوق وفـــي كل 
مـــكـــان تـــقـــريـــبـــًا«. ووجـــــد الـــبـــاعـــة املــتــجــولــون 
القلق  مــوجــة  وســـط  الــــرزق  لكسب  فرصتهم 
والخوف التي تجتاح سكان العاصمة بغداد 
دراجـــات  تجرها  الــتــي  بعرباتهم  ليتجولوا 
نارية لبيع مختلف أنــواع البضائع والسلع 

بن أزقة وأحياء العاصمة.
 
ً
الزبيدي )32 عامًا( وجــد لنفسه عما مــازن 
فـــي هـــذه الـــظـــروف الــقــاســيــة فـــي بـــغـــداد بعد 
بما  البضائع  لبيع  ميكانيكية  عربة  شرائه 
ــال مــن عــمــلــه الــســابــق موضحًا  جــمــعــه مــن مـ
أنه »بسبب عزوف الكثيرين عن الذهاب إلى 
األسواق خوفًا من التفجيرات وجدنا كباعة 
وتوفير  الــــرزق  لكسب  لــنــا  فــرصــة  متجولن 

حاجة األهالي للسلع املختلفة«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ـــ ــيــــدي لــ ويــــبــــن الــــزبــ
»ظــــاهــــرة الـــبـــاعـــة املــتــجــولــن كـــانـــت تقتصر 
بيع  أو  لألطفال  الحلويات  بيع  على  سابقًا 
بعض املأكوالت الشعبية املعروفة من خال 
الــعــربــات، لكنها الــيــوم تــطــورت مــع التدهور 
األمني إلى عربات حديدية تسحبها دراجات 
نارية لبيع كل شيء تقريبًا من مواد غذائية 
ومــنــزلــيــة وســلــع مــخــتــلــفــة... حــتــى أنــنــا نبيع 
املــواد الكهربائية وغيرها من املــواد والسلع 

التي يحتاج لها املواطن«.
ويؤكد الزبيدي أن »ظاهرة الباعة املتجولن 
ــر مـــــؤخـــــرًا مـــــع تــــزايــــد  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــطـــت بـــشـ نـــشـ
الشعبية  األســـواق  تــضــرب  الــتــي  التفجيرات 
ــغـــداد، كــون  فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــاصــمــة بـ
الباعة أصبحوا بدائل فعلين لألسر  هؤالء 
الحاجات  لتأمن  اعتمادهم  يمكن  العراقية 

واملستلزمات األساسية«.

تنشيط المقاهي الصغيرة
الشعبية  األســـــواق  عــلــى  األمــــر  يقتصر  وال 
املزدحمة بل زاد قلق األهالي من التجمعات 
كاملتنزهات  العامة  والساحات  األماكن  في 
ــل كـــزيـــارة  ــدائــ ــاد بــ ــجــ ــا دفـــعـــهـــم إليــ ، مــ

ً
ــا ــثــ مــ

ــاء أو تــنــظــيــم جــلــســات  ــ ــدقــ ــ األقــــــــارب واألصــ
عائلية خاصة.

يــقــول حــمــزة عــــادل )33 عـــامـــًا( »أصـــبـــح أي 
تجمع بشري في بغداد يثير القلق خوفًا من 
التجمعات  التي قد تضرب تلك  التفجيرات 
في أي لحظة، لذلك توجه أغلب الناس نحو 
العزوف عن تلك التجمعات واألماكن العامة 
إلى الجلسات العائلية أو املقاهي الشعبية 
الصغيرة«. وتجد األسر في املراكز التجارية 
فرصة للتنزه بعيدًا عن التجمعات الشعبية 
ــددة عــبــر  ــ ــشـ ــ نــــظــــرًا لــــــإجــــــراءات األمـــنـــيـــة املـ
املتاجر.  هــذه  في  حراسات خاصة متوافرة 

كما يفصح عبد الــودود القريشي موضحًا 
أن »األفق أصبح ضيقًا أمام سكان العاصمة 
األماكن  تستهدف  التي  التفجيرات  بسبب 
الــعــامــة والــتــجــمــعــات الــبــشــريــة واألســــــواق، 
ــة لــلــتــنــزه والــتــبــضــع  ونـــجـــد ألســــرنــــا فـــرصـ
نسبيًا  مؤمنة  كونها  التجارية  املــوالت  في 

بحراسات خاصة مقارنة بباقي األماكن«.
وضـــربـــت الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــؤخـــرًا مــوجــة 
ــن عــامــة  ــاكـ تــفــجــيــرات عــنــيــفــة اســتــهــدفــت أمـ
ــاء ســـكـــنـــيـــة راح  ــ ــيــ ــ وأســــــواقــــــًا شـــعـــبـــيـــة وأحــ
ــــن قـــتـــيـــل وجـــريـــح  ضــحــيــتــهــا الــــعــــشــــرات بـ
وســـط انــتــقــادات الذعــــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ومظاهرات شعبية خرجت في بغداد مطالبة 

الحكومة بوضع حد للتدهور األمني. ذعر التسوق
أصبحت األسواق الشعبية في العراق وخاصة في بغداد ساحة تفجيرات متنقلة، ما أدى 
إلى تدهور الحركة التجارية في هذه المناطق. إال أن البدائل بدأت تتعزز وتجاري االنهيار األمني 

الحاصل، بحيث نشط الباعة المتجولون، وكذلك التسوق في »الموالت«
تضخم األسعار ال يرحم األسر

ارتفاع في أسعار  العراق، مع  األمني في  والتوتر  التفجيرات  تتزامن 
السلع، وتوسع قاعدة الفقر والبطالة والعوز. فقد ارتفع معدل التضخم 
أخيرًا، لتطاول ارتفاعات األسعار غالبية السلع والخدمات األساسية. إذ 
أعلنت وزارة التخطيط في تقريرها األخير، عن ارتفاع معدل التضخم 
األول 2016 بنسبة 2% مقارنة  أكتوبر/ تشرين  السنوي في شهر 
بالشهر نفسه من العام السابق 2015، ليصل إلى 4.6%. وجاء ذلك 
عبر مسح أجرته الوزارة في املحافظات العراقية، استثنيت منه مناطق 
النفطية  العراق  الدين. كما تراجعت إيــرادات  نينوى واألنبار وصالح 

بنسبة 70%، واستنزفت الحرب ضد داعش 30% من مخصصات 
املوازنة. وقال وزير التخطيط في الحكومة العراقية سلمان الجميلي، 
إلــى 30% بــزيــادة 6.5% عن  الفقر ارتــفــع  املــاضــي، إن معدل  الشهر 
النسبة املعلنة سابقًا، بسبب األزمات األمنية واالقتصادية التي تمر 
بها البالد. أما نسبة البطالة، فقد بلغت حوالي 20%، إلى جانب توقف 
الكثير من املشاريع االستثمارية بسبب األزمة التي تواجهها البالد، 
والتي تسببت بالتأثير سلبًا على الكثير من مجريات التنمية وأنتجت 

حالة من االنكماش االقتصادي وتراجع معدالت النمو.

الــواحــدة«. وتشير املعلومات إلى أنه  للخبزة 
بــالــرغــم مــن مــراســلــة جمعية حماية وإرشـــاد 
املستهلك وجمعية الخبازين لوزارة التجارة، 
امللف  مــع  التعامل  على  األخــيــرة تصر  أن  إال 
بمنطق »ال وجـــود ألزمـــة الــطــحــن«، مــا ينذر 

الجزائر من  . وتعتبر 
ً
األمــور مستقبا بتعقد 

أكــبــر الــــدول املــســتــوردة لــلــحــبــوب فــي الــعــالــم، 
ــراء الـــقـــمـــح فــــي األشـــهـــر  ــ ونــــوعــــت مــــصــــادر شــ
األخيرة، بعد معاناة فرنسا، املورد التقليدي، 
من طقس أضر بمحصولها هذا العام. وبلغت 

قيمة واردات الجزائر من الحبوب في األشهر 
ملياري  2016 نحو  العام  من  األولــى  التسعة 
املــلــيــار في  دوالر، مــقــابــل مــلــيــاريــن ونـــصـــف 
الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن 2015، بــســبــب انــخــفــاض 

األسعار العاملية.

الخبازون 
يلمحون إلى 
رفع سعر 
)Getty( الرغيف
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اقتصاد

C

الخرطوم ـ العربي الجديد

الــظــهــور  فـــي  ــدأت  بــ ــة حقيقية  أزمــ
عـــــلـــــى الـــــســـــطـــــح بـــــــن الـــــــســـــــودان 
ديون  العريض  عنوانها  والصن 
بكن املتراكمة على الخرطوم والتي تجاوزت 
تواريخ سدادها ألكثر من مرة مع غياب النفط 
الــضــامــن لــتــلــك الـــديـــون الــــذي اعــتــمــدت عليه 
الصن طيلة سنوات التعاون االقتصادي مع 

سودان ما قبل انفصال جنوبه.
ووصــف خبراء اقتصاد تراكم ديــون الصن 
على السودان بسبب عدم التزام وزارة املالية 
ــة بــــســــداد مــســتــحــقــات الـــشـــركـــات  ــيـ الـــســـودانـ

الصينية باألزمة الشائكة.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  وفي هذا 
ــد«، إن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــان، لــــ ــمـ ــثـ ــاتـــح عـ ــفـ الـ
»األزمــــة االقــتــصــاديــة واملــالــيــة الــتــي تتعرض 
الــــســــداد«، مشيرًا  تــأخــر  الـــســـودان وراء  لــهــا 
إلــى أن بــاده ال تتلقى قــروضــا أو منحًا من 
مؤسسات التمويل الدولية في ظل الحصار 

التي تعاني منه خال السنوات املاضية.
واعتبر عثمان أن الصن تتعامل مع السودان 
في تخط واضح للوضع الدولي عبر الشراكة 
ــل حـــاجـــة الــــخــــرطــــوم لــنــفــط الـــشـــركـــات  فــــي ظــ
الصينية لتلبية االستهاك املتزايد وتشغيل 
البداية  التزم في  الــســودان  أن  املصافي. وأكــد 
املالية  وزارة  ولــكــن  للشركات،  نــقــدا  بــالــســداد 
لــم تــتــعــامــل بــجــديــة بــعــد ذلـــك. وقـــال إن »عــدم 
املــالــيــة كــان  لــــدى اإلدارة  تــرتــيــب األولــــويــــات 
سببا مــبــاشــرا لتلك املــديــونــيــة، مــا حــال دون 
مشروعات  بتمويل  الصينية  الحكومة  قيام 
»وزارة  أن  ــــاف  وأضـ الــــســــودان«.  فـــي  مختلفة 
املــالــيــة تــرفــض الـــســـداد وتــبــرر ذلـــك بــضــرورة 
ــفــــاءات  دخـــــول الــــديــــون الــصــيــنــيــة ضــمــن اإلعــ
الــدولــي، كما  املجتمع  أن يمنحها  التي يجب 
تــرى الحكومة عــدم دخــول ديــون بكن ضمن 
ــا قــيــمــة نــفــط  ــهـ مــنــظــومــة الــــديــــون الــكــلــيــة ألنـ

استهلكه السودان«.
أنها  يــرى  الحلول  من  بجملة  الفاتح  ويدفع 
يمكن أن تخفف من وتيرة األزمة عبر توجيه 
جـــزء مــن الـــصـــادرات الــســودانــيــة إلـــى الصن 
ــن رســـــوم نــفــط دولـــــة جــنــوب  واالســــتــــفــــادة مـ
السودان لسداد تلك املتأخرات، ألن السودان 
فــي حــاجــة إلـــى شــراكــة وفـــق جــدولــة تتوافق 
مــع قــدرتــه. وبــدأ تأخير الــســداد مــع انفصال 
جنوب السودان وتكوين دولته املستقلة في 
عام 2011، إذ تحول النفط جنوبا والذي كان 

يشكل مصدر دخل رئيسي للسودان.
وضغطت بكن على الخرطوم قبيل االنفصال 
لــســداد ديــونــهــا، كما أوقــفــت وجــمــدت جميع 
الضغط،  من  كنوع  الخرطوم  في  مشاريعها 
ــاقــــات تــمــويــل  ــفــ ومـــاطـــلـــت فــــي اســـتـــكـــمـــال اتــ
مــشــاريــع ســودانــيــة، بينها مــطــار الــخــرطــوم 
الجديد، الذي كان مقررًا تمويله بمبلغ 700 
مليون دوالر. وبلغت ديون السودان للصن 
أعلنته وزارة  مــا  وفـــق  مــلــيــاري دوالر،  نــحــو 
املالية، بينما تحدثت تقارير غير رسمية عن 

سبعة مليارات دوالر.
وترّددت أنباء عن مطالبة بكن لتسوية تلك 
الــــديــــون، ال ســيــمــا بــعــد فــشــل الـــخـــرطـــوم في 
ــرة عــبــر اقـــتـــراح صيني  ســـدادهـــا أكــثــر مـــن مـ
بــمــنــحــهــا أرضــــــًا زراعــــيــــة ســـودانـــيـــة مــقــابــل 
الــــديــــون، وهــــو أمــــر نــفــتــه الــحــكــومــة تــمــامــا، 

قاطعة بأن أرض الباد ليست للبيع.
أن  فتحي،  االقــتــصــادي هيثم  الخبير  ويـــرى 
السودان أخل باتفاق تأجيل سداد مديونيته 
على الصن منذ عام 2012، ولكنه يعتبر أن 
أثــر على  الــســودان  الــحــرب بجنوب  استمرار 
تلك االتفاقيات وحــّد من زيــادة إنتاج النفط 
بدولتي السودان، ما جعل الصن تشكك في 

نوايا الخرطوم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــإمــكــان  وقــــال فــتــحــي لـــ
تلك  بشأن  تفاهمات  إلــى  التوصل  الــســودان 
الديون بطرح مشاريع زراعية تستثمر فيها 
التعدين  فــي مجال  أو دخــول الصن  الصن 
السودانية  الحكومة  أن  وخاصة  بالسودان، 
ــن مـــربـــعـــات الـــذهـــب  بــــــدأت تـــطـــرح بــعــضــًا مــ
املـــســـتـــثـــمـــرة«. ويــنــتــظــر أن يصل  لــلــشــركــات 
الـــخـــرطـــوم مــنــتــصــف شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 

ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة ســـامـــســـونـــغ جـــاي  غـــــــادر رئــ
واي. لـــي، مــكــتــب املـــدعـــي الـــخـــاص فـــي كــوريــا 
الجنوبية، أمس، بعد استجوابه ألكثر من 22 
ساعة لاشتباه في ضلوعه في تقديم رشًى 
ــار فــضــيــحــة اســتــغــال نــفــوذ يــمــكــن أن  فـــي إطــ
تطيح برئيسة الباد بــاك جــون هــاي. وغــادر 
لي مكتب االدعاء الخاص دون أن يجيب على 
كانت  إلى سيارة  وتوجه  الصحافين  أسئلة 
كانت  إذا  فيما  االدعـــاء  انتظاره. ويحقق  في 
 25.46( وون  مــلــيــار   30 قـــدمـــت  ســامــســونــغ 
لــشــركــة ومــؤســســات تدعمها  مــلــيــون دوالر( 
مقابل  الرئيسة  صديقة  ســون-ســيــل  تــشــوي 
تــأيــيــد صــنــدوق مــعــاشــات الــتــقــاعــد الــكــوري 

املــقــبــل نــائــب الــرئــيــس الــصــيــنــي لبحث أزمــة 
الديون وإيجاد حلول عاجلة لها.

ــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي إبــراهــيــم  ــال وزيــ وقــ
غـــنـــدور، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة االثــنــن 
املــاضــي، إن »هــنــاك مــشــاورات تــجــري حاليا 
مــــع الـــصـــن بـــشـــأن ديـــونـــهـــا عـــلـــى الــــســــودان 

البالغة ملياري دوالر«.
ورأى غــنــدور أن زيـــارة نــائــب رئــيــس الصن 
ــلـــبـــاد ســتــمــثــل أرضــــيــــة مـــهـــمـــة لــلــتــبــاحــث  لـ
حــولــهــا، نــافــيــا تــمــامــا مـــا يــتــم تـــداولـــه حــول 
 
ً
قـــائـــا ــــون  ــديــ ــ الــ مـــقـــابـــل  أراض  بـــكـــن  مـــنـــح 
»أراضي السودان ليست للبيع، وإنما متاحة 

لاستثمار لألشقاء واألصدقاء«.
الـــديـــون الصينية  أزمــــة  أن  مــراقــبــون  ويــــرى 
الصن  استراتيجية  فــي  كبيرًا  تــحــواًل  تمثل 

يعني  ما  ملواقفها،  وتغييرًا  الخرطوم  تجاه 
تقليص مصالحها تجاه الخرطوم، ولكن في 
داعمًا  الصن تشكل  أن  آخـــرون  يــرى  املقابل 
العقوبات  مواجهة  في  السودانية  للحكومة 
اتــفــق عــلــى اآلثـــار  األمــيــركــيــة، إال أن الجميع 

السلبية ألزمة تراكم الديون.
ــاد الـــســـيـــاســـي خــالــد  ــتــــصــ وقـــــــال مـــحـــلـــل االقــ
ــد«، إن »وقـــف  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ الــتــجــانــي، لــــ
السودان  في  للمشروعات  الصيني  التمويل 
أحــد الــتــداعــيــات املــبــاشــرة ألزمـــة الــديــون بن 
البلدين والتي تحاول الحكومة في الخرطوم 

التقليل منه«.
ويرى التجاني أن خطوة بكن تمثل تحواًل 
فـــي عـــاقـــة الــبــلــديــن الــلــذيــن ســبــق أن أكـــدا 
»قــراءة  أن  أنها تقوم دون شـــروط، مضيفًا 

الــجــنــوبــي لــصــفــقــة انـــدمـــاج بـــن مؤسستن 
تابعتن ملجموعة سامسونغ عام 2015. وقال 
مكتب االدعاء الخاص إنه سيقرر غدًا األحد 
ما إن كان سيسعى إلصدار أمر باعتقال لي 
)48 عامًا(. وليست هناك خطط الستجوابه 
مــجــددًا. وقــال املتحدث باسم مكتب االدعــاء 
الخاص لي كيو-تشول إن »رئيس سامسونغ 
أكــبــر مجموعة فــي كــوريــا الجنوبية-  -وهـــي 
أقر  لكنه  املــثــارة حوله  الشبهات  نفى بعض 
الخوض في  املتحدث عن  بالبعض. وأحجم 
أعلى  الفساد  واجتاحت فضيحة  تفاصيل«. 
الجنوبية  النخبة في كوريا  املستويات بن 
حتى أن البرملان قرر الشهر املاضي مساءلة 
الرئيسة تمهيدًا لعزلها، وهي خطوة ينبغي 
أن تقرها املحكمة الدستورية. ونفت باك التي 
ُجردت من صاحياتها ارتكاب أي مخالفات.

ــرار  ــ قــ ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ املــــحــــكــــمــــة  أيـــــــــدت  وإذا 
أول رئيسة منتخبة  باك فستصبح  مساءلة 
عزل من منصبها. وكان البرملان 

ُ
ديمقراطيًا ت

قد أقر مساءلة رئيسة كوريا الجنوبية فيما 
بــأنــهــا ســمــحــت لصديقتها  بــمــزاعــم  يــتــصــل 
الــدولــة بطريقة غير  تشوي بتحريك شــؤون 
مائمة. وتشوي متهمة بالتواطؤ مع رئيسة 
ــبـــاد لــلــضــغــط عــلــى شـــركـــات كـــبـــرى منها  الـ
مــجــمــوعــة ســـامـــســـونـــغ لــتــقــديــم مــســاهــمــات 
ملــؤســســات ال تــهــدف لــلــربــح تــدعــم مــبــادرات 
لــلــرئــيــســة. ونــفــى رئــيــس ســامــســونــغ الشهر 
املـــاضـــي االتـــهـــامـــات بــــأن مــجــمــوعــتــه سعت 
للتودد إلى باك وتشوي لضمان عقد صفقة 
االندماج التي اعتبرت مهمة لضمان سيطرة 

العائلة على مجموعة الشركات.
)رويترز(

تــواجــه الــعــاقــات االقــتــصــاديــة بــن البلدين، 
رافضا الكشف عنها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط السوداني 
ــد، تـــوقـــف االكـــتـــشـــافـــات الــنــفــطــيــة  ــ مــحــمــد زائــ
التوقيع  التي تم  واملشاريع املتصلة بالنفط 
ــرفـــــض بــكــن  ــ ــلـــيـــهـــا مـــــع الـــــصـــــن، وذلـــــــــك لـ عـ
االستمرار بعد انسحاب النفط جنوبا. وبلغ 

حجم االستثمار املباشر للشركات الصينية 
مــلــيــون دوالر في   740 نــحــو  الــــســــودان  فـــي 
كــالــنــفــط واملـــيـــاه والــطــرق  مــجــاالت مختلفة، 

والجسور والكهرباء واالتصاالت وغيرها.
ويعاني السودان من أزمة مالية خانقة منذ 
االنفصال عن الجنوب أدت إلى تهاوي سعر 
الــســوداء وتفاقم  الــســوق  فــي  املحلية  العملة 

األزمات االقتصادية واملعيشية.
الــدولــي، صدر  النقد  وأعــلــن تقرير لــصــنــدوق 
نهاية الشهر املاضي، أن السودان يعتبر بلدًا 
هشًا بعد أن احتل املرتبة 159 من أصــل 189 
مــن حــيــث ســهــولــة الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات. 
وذكـــر أن »الـــســـودان ال يـــزال فــي وضـــع حــرج، 
ــيـــودًا محلية  ومــنــخــفــض الــــدخــــل، ويــــواجــــه قـ
ودولـــــيـــــة شـــــديـــــدة، واخــــــتــــــاالت اقـــتـــصـــاديـــة 

االقتصادي  الوضع  هــذا  أن  كبيرة«. وأوضــح 
جـــــــاء بــــعــــد صــــدمــــة انــــفــــصــــال دولــــــــة جـــنـــوب 
السودان، منذ خمس سنوات، وما ترتب على 
ذلك من خسارة الخرطوم لـ75% من صادراتها 
ــار الــتــقــريــر إلــــى أن الـــســـودان  ــ الــنــفــطــيــة. وأشــ
تخفيف  على  الحصول  شــروط  عليه  تنطبق 
املعنية  املــبــادرة  األعــبــاء والــديــون، بمقتضى 

بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون )هيبيك(.
ــــب الــــتــــقــــريــــر، فـــــــإن ديـــــــــون الـــــســـــودان  ــــسـ وحـ
حصوله  إمكانية  تعوق  الكبيرة،  الخارجية 
 

ً
التمويل الخارجي، وتشكل عبئًا ثقيا على 
عــلــى آفــــاق الــتــنــمــيــة. وقــــال الــتــقــريــر »ال يــزال 
الدين الخارجي السوداني مرتفعًا في نهاية 
العام 2015، فقد بلغ حجمه بالقيمة اإلسمية 

حوالى 50 مليار دوالر«.

صــعــدت األســهــم األوروبـــيـــة فــي مــعــامــات، أمــــس، تــقــودهــا 
شركات السيارات، في حن سجل مؤشر السوق البريطانية 
املكاسب  مــواصــلــة  ليتجه صـــوب  مــســتــوى مرتفعًا جــديــدًا 

للجلسة الرابعة عشرة على التوالي.
خسائر  بعض  معوضة   %6 كرايسلر  فــيــات  أســهــم  وزادت 
الجلسة السابقة البالغة 16% إثر اتهام وكالة حماية البيئة 
األميركية شركة صناعة السيارات بإخفاء انبعاثات ديزل 

زائدة على نحو يخالف القانون.
أبلغ  مارشيوني  سرجيو  للشركة  التنفيذي  الرئيس  لكن 
تــؤثــر على  لــن  االتــهــامــات  أن  أمـــس،  صحيفة الريبوبليكا، 

أهداف خطط فيات كرايسلر.
حيث  أداًء  األفضل  قائمة  على  اإليطالية  األسهم  وهيمنت 
زاد سهم يو.بي.آي بنكا 7.6% وإكسور أكثر من ستة باملئة.

في املقابل، اتجهت أسهم تكنيكلر الفرنسية لإلعام صوب 
أســوأ خسارة لها على اإلطــاق في يــوم واحــد بعدما محا 
مس قيمتها. وسجل املؤشر 

ُ
تحذير بشأن األربــاح نحو خ

فايننشال تايمز 100 البريطاني لألسهم القيادية مستوى 
قياسيًا مرتفعًا جديدًا عند 7329.29 نقطة وصعد 0.4% في 
املــؤشــر للصعود لألسبوع  لــه صباح أمــس. ويتجه  قـــراءة 

السادس على التوالي.
وارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.5% بقيادة قطاع 

شركات صناعة السيارات الذي صعد مؤشره %1.6.
ومــن جانب ثــاٍن، انخفض مؤشر الـــدوالر الــذي يقيس أداء 
الــعــمــلــة مــقــابــل ســت عــمــات رئــيــســيــة بشكل طفيف لليوم 
وتراجع  بلندن  املبكرة  التعامات  في  التوالي  على  الثالث 

نحو واحد باملئة في األسبوع.
وقــال املحلل جــوردان روتشستر من نومورا إن الــدوالر ما 
زال متأثرًا سلبًا بخيبة األمل الناجمة عن عدم تطرق ترامب 
إلـــى الــتــحــفــيــز املـــالـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده األربـــعـــاء 
بــداًل من ذلــك عن خطط مثيرة لانقسام  املاضي، وحديثه 

مثل بناء جدار على الحدود مع املكسيك.
)رويترز(

ورطة الحكومة 
السودانية

مالحقة رئيس سامسونغ 
بتهم فساد

الديون الخارجية تبلغ 50 مليار دوالر )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty/شركات السيارات قادت األسهم لالرتفاع )ستيفانو مونيستي

ارتفاع البورصة البريطانية )فرانس برس(

)Getty( مكاسب كبيرة لكرايسلر )Getty( إيران تسعى لتطوير مختلف قطاعاتها االقتصادية)Getty( التحقيقات تشمل شخصيات مشهورة

)Getty( شركة »غاز بروم« الروسية تطالب بتعديل األسعار

تراجع التبادل التجاري 
بين البلدين إلى 3 مليارات 

دوالر سنويًا

لم  الــســودان  مــع  مصالحها  ملستقبل  بكن 
تــأت ضمن األولــويــات بعد أن تــشــّددت في 
أمــر الــديــون، األمــر الــذي مــن شأنه أن يؤثر 
ــانـــت تــمــثــل  ــتـــي كـ ســلــبــا عـــلـــى الـــخـــرطـــوم الـ
الصن الرئة الوحيدة واملتنفس لها في ظل 

الحصار الغربي«.
وتراجع حجم التبادل التجاري بن السودان 
والصن خال السنوات التي أعقبت انفصال 
 2015 في  بلغت  كبير، حيث  بشكل  الجنوب 
قـــــدرت في  بــيــنــمــا  مـــلـــيـــارات دوالر،  مــبــلــغ 3 
مــرحــلــة مــا قــبــل انــفــصــال الــجــنــوب بنحو 27 

مليار دوالر، وفق تقديرات محللي اقتصاد.
وفي شهر مايو/ أيار املاضي، اعترف نائب 
وزير الخارجية الصيني تشانج مينج، لدى 
زيارته للخرطوم، بوجود عقبات وتحديات 

الديون المتأخرة على الخرطوم 
تثير أزمة مع الصين

موسكو ـ العربي الجديد

تخطط شركة »غازبروم« الروسية لرفع 
دعاوى قضائية ضد شركات خاصة في 
تركيا تشتري الغاز الطبيعي الروسي، 
ــــاف مــتــعــلــق  وذلـــــــك بـــســـبـــب نــــشــــوب خــ
ــذه الـــشـــركـــات. وقــالــت  بـــاألســـعـــار مـــع هــ
نقا  الروسية  »كوميرسانت«  صحيفة 
عن مصادر، لم تذكر اسمها، إن االتفاق 
التركية  والشركات  غازبروم  بن  املبرم 
في عام 2016 يشير إلى إمكانية مراجعة 
سعر الغاز املورد لهذه الشركات في عام 
2017، ولكن في حال فشل األطــراف في 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــهــذا الــشــأن يبقى 

السعر على حاله.
ــة »فــيــســتــي« الـــروســـيـــة،  ــالـ وحـــســـب وكـ
تركيا  في  الخاصة  الشركات  تستورد 
عبر خط البلقان نحو 10 مليارات متر 

مكعب من الغاز سنويا، وذلك من أصل 
روسيا  تــوردهــا  مكعب  متر  مليار   27
لتركيا. وإلى جانب الشركات الخاصة 
تـــــــورد »غـــــــازبـــــــروم« الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الحكومية،  التركية  »بــوتــاس«  لشركة 
األزرق بأسعار  الــوقــود  تــشــتــري  الــتــي 
أعــلــى مــن املــســتــورديــن اآلخــريــن، وذلــك 
لـــكـــونـــهـــا تـــبـــيـــع الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 

السوق املحلية بأسعار مدعومة.
ــات بــن  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ وحـــــالـــــيـــــا تـــــجـــــري مــ
غــازبــروم و»بــوتــاس« بشأن األسعار، 
على  الروسية  الشركة  اقترحت  لذلك 
ــتــــورديــــن مــــن الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  املــــســ
وضــع سعر مرحلي إلــى حــن انتهاء 
املــفــاوضــات، ومــن ثــم عـــودة غــازبــروم 
ــتـــورديـــن مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص  واملـــسـ
ــفـــاق   إلـــــــى طـــــاولـــــة املـــــفـــــاوضـــــات لـــاتـ

على األسعار.

طهران ـ العربي الجديد

أعلن وزيــر الثقافة واإلرشـــاد اإلسامي 
ــي أنـــــــــه تـــم  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ فـــــــي إيـــــــــــــران رضـــــــــا صـ
مــلــيــون   300 و  ــيـــارا  ــلـ مـ  11 اســـتـــقـــطـــاب 
بعد  األجنبية  االســتــثــمــارات  مــن  دوالر 
ــفــــاق الــــنــــووي. وقـــــال صـــالـــحـــي، في  االتــ
اإلداري  املجلس  اجتماع  خــال  حديثه 
فــي مــحــافــظــة فــــارس )جـــنـــوب(، أول من 
أمــــس، إن »أكـــثـــر مـــن مــائــة وفـــد أجنبي 
الــــنــــووي«.  االتــــفــــاق  بــعــد  ــران  ــهـ زاروا طـ
الحظر  »لقد كنا نواجه قيود  وأضـــاف: 
قبل االتــفــاق الــنــووي إال أن هــذه القيود 

قد كسرت بعد االتفاق«.
وحسب وكــالــة األنــبــاء اإليــرانــيــة )إرنـــا(، 
اعــتــبــر صــالــحــي مــجــمــوعــة اإلجـــــــراءات 
الصعيد  على  الحكومة  اتخذتها  التي 
الـــدولـــي بــأنــهــا كــانــت ضـــــرورة وطــنــيــة، 

موضحًا أن باده سعت للحصول علي 
الــتــي جنبت  املــفــاوضــات  عــبــر  حقوقها 
الباد املواجهة املباشرة،  وقال »تمكنا 
اآلراء  مــن تغيير  )املـــفـــاوضـــات(  عــبــرهــا 
الدولي والتي كانت ضد  الصعيد  علي 
ــابـــع صــالــحــي  ــران قــبــل االتــــفــــاق«. وتـ ــ إيــ
»إننا اآلن في بداية طريق جديد.. وفق 
ملــا أعلنه رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
علي أكبر صالحي، فقد استوردت إيران 
وهنالك  الــصــفــراء  الكعكة  مــن  طنا   120

100 طن آخر قيد اإلرسال«. 
ــران إلـــى االســتــفــادة مــن فك  وتــســعــى إيــ
استثمارات  جــذب  عبر  الغربي  الحظر 
أجــنــبــيــة فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات وال 
سيما فــي الــنــفــط والــغــاز والــصــنــاعــات 
عقبات  تــواجــه  أنــهــا  إال  التكنولوجية، 
فــي الــتــمــويــل فــي ظــل إحــجــام مــصــارف 

عاملية عن التعامل مع طهران.

»غازبروم« تتأهب لمقاضاة 
شركات تركية خاصة

إيران تستقطب استثمارات 
بقيمة 11.3 مليار دوالر

مال وسياسة

المتفق  التواريخ  تجاوز  رغم  للصين  مديونيتها  السودان  تسّدد  لم 
عليها، ما أثار بوادر أزمة بين البلدين، ورغم مساعي الخرطوم وبكين 
العالقات  أثرت سلبًا على  الديون  تراكم  تداعيات  أن  إال  إليجاد حلول، 

االقتصادية بين البلدين، حسب محللين تحدثوا لـ»العربي الجديد«

المتحدة تستعد  الواليات  إن  قال مسؤول أميركي كبير، أول من أمس، 
لجهوده  السودان  عن  المالية  العقوبات  بعض  تخفيف  عن  لإلعالن 
ــة األخــيــرة  ــ ــي اآلون ــتــي بــذلــهــا ف ال
مكافحة  ــي  ف الــمــســاعــدة  ــي  ف
لرويترز   المسؤول  وأضاف  اإلرهاب. 
للعقوبات  المحدود  »التخفيف 
أحرزته  الذي  بالتقدم  اعتراف  هو 
ــت  حــكــومــة الــــســــودان«. وكــان
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
السوداني  الرئيس  العتقال  مذكرة 
بتهم  )صـــورة(  البشير  حسن  عمر 

جرائم حرب وإبادة بدارفور.

أميركا تستعد لرفع بعض العقوبات

االقتصاد في صور

السيارات تنعش األسواق األوروبية
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محمود الريماوي

بوفاة هاشمي رفسنجاني عن 82 عامًا، 
بدا أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قد 
البارزين  خسرت واحــدًا مــن  سياسييها 
العالم  مخاطبة  ُيحسن  والبراغماتيني، 
الخارجي، كما يجيد مخاطبة املعترضني 
فــي الـــداخـــل، إذ يــتــحــدث كــأنــه مــنــهــم. في 
االنتخابات الرئاسية عام 2013، لم تتوان 
دوائر الحكم عن منعه من الترشح، وهو 
ــابـــق، والــحــجــة أنــه  رئـــيـــس جــمــهــوريــة سـ
متقّدم في السن، علمًا أن املرجع آية علي 
السابعة والسبعني  خامئني يبلغ حاليًا 
ــل، لـــــم يــســتــطــع  ــرجــ ــلــ عـــــامـــــًا. فـــــي نـــعـــيـــه لــ
األخير أن يكتم ما سماها »خالفات« مع  
رفسنجاني. وبالفعل، كان الراحل واحدًا 
يكن من  ولــم  الرئيسية،  الحكم  مــن حلقة 
الـــنـــوع الــــذي يــتــراجــع عـــن مــواقــفــه، لــذلــك 
تــم إقــصــاؤه فــي السنوات األخــيــرة، وهي 
السنوات التي اندفعت فيها نخبة الحكم 
املذهب  تستخدم  توسعيٍة  سياسٍة  نحو 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وأجــــزاء مــن أفريقيا، 
ــد مــيــزانــيــات هــائــلــة لــطــمــوحــات  مـــع رصــ
بإشعال  واملــجــازفــة  التدخلّية،  السياسة 
صــــراع طــائــفــي، وهــــو مـــا تـــم بــالــفــعــل في 

العراق وسورية، وبدرجة أقل في لبنان.
وبــيــنــمــا شــــارك رفــســنــجــانــي مـــع الــرعــيــل 
ــاد الـــثـــورة عــلــى الـــشـــاه إلــى  األول الــــذي قـ

أنور الجمعاوي

بعد ســّت سنوات من انــدالع ثــورة الكرامة 
ــة  ــدولــ ــــن زمــــــن الــ ــونــــس مـ ــــت تــ ــــرجـ ــتــــي أخـ الــ
الــشــمــولــيــة إلــــى عــصــر الــــدولــــة الـــتـــعـــّدديـــة، 
ــد إلــــــى نـــظـــام  ــ ــواحــ ــ ــزب الــ ــ ــحـ ــ ومــــــن نــــظــــام الـ
الــجــمــهــوريــة الــديــمــقــراطــيــة، مــا زال ينشط 
في البالد خطاٌب دعائي، يؤّسس لتيئيس 
الــنــاس مــن الـــثـــورة والــتــقــلــيــل مــن قيمتها، 
والـــتـــبـــخـــيـــس مــــن دورهــــــــا الـــتـــاريـــخـــي فــي 
االنــتــقــال بــالــنــاس مــن ســجــن الــدكــتــاتــوريــة 
ــلــــدارس أن  إلــــى رحـــــاب الـــحـــّريـــة. ويــمــكــن لــ
يــرصــد هـــذا الــخــطــاب املـــّيـــال إلـــى التحامل 
الوعي  الثوري، وتشويهه في  الحدث  على 
الجمعي التونسي، من خالل ثالثة مظاهر 
بارزة: محاولة االستخفاف بأيقونة الثورة 
الــتــونــســّيــة ورمـــزهـــا االحــتــجــاجــي، محّمد 
قيمة  التهوين من  العمل على  البوعزيزي. 
املــنــجــز الــحــقــوقــي لــلــثــورة، والــتــركــيــز على 
إخــفــاقــاتــهــا االقــتــصــاديــة. حـــرص بعضهم 
على شــّد الناس إلــى الخلف، عبر تبييض 
حقبة ما قبل الثورة، وتلميع رموز الفساد 

واالستبداد زمن الدولة األحادية.
فــفــي مــســتــوى الــتــعــاطــي مــع صـــورة محمد 
ــبـــوعـــزيـــزي، جـــــرى، فـــي مــنــابــر تــعــبــيــريــة  الـ
الفتى،  بصورة  االنتقال  مختلفة،  تونسية 
عــلــى الــتــدريــج، مــن كــونــه شــاّبــا ثــائــرا على 
نــظــام اســتــبــدادي جــائــر، ومــعــّبــرًا عــن حالة 
شباب  يعانيها  التي  والتهميش  اإلحباط 
مغامرًا،  شاّبا  كونه  إلــى  الداخلية  املناطق 
خارجًا عن القانون، وغير منضبط ألوامر 
الشرطة البلدية. بل انتهى األمر ببعضهم 
النزعات  إلى اعتباره مسؤواًل عن تصاعد 
املــطــلــبــيــة وانـــتـــشـــار الــفــوضــى فـــي املنطقة 
ــي اســتــحــضــار  ــة. وجــــــّد آخــــــــرون فــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــة الـــديـــنـــيـــة لـــلـــقـــول بـــانـــتـــحـــاره أو  املـــؤســـسـ
ــلـــخـــوض فــــي ســـيـــرتـــه فــي  اســـتـــشـــهـــاده، ولـ
الدنيا ومصيره في اآلخرة. واملراد من ذلك 
 من 

ّ
البوعزيزي، والحط كله تهشيم رمزّية 

قيمة فعله االحتجاجي، والعمل على طرده 
ــه تحّدى جبروت 

ّ
الشعبية، ألن الــذاكــرة  من 

الــســلــطــة، وكـــســـر جـــــدران الــصــمــت املــقــيــت، 
بني  العالقة  ر 

ّ
توت عن  بشّدة  العالم  وأخبر 

الحاكم واملحكوم زمن الدولة القامعة. وبدل 

سميرة المسالمة

إليها  التي وصلت  الكارثية  املــآالت  تركت 
السياسي  بشقيها  الــســوريــة،  املــعــارضــة 
ــا الـــبـــالـــغ فـــي أكـــثـــر من  والـــعـــســـكـــري، أثـــرهـ
 عـــديـــدة يــمــكــن أن 

ً
 أســئــلــة

ً
اتـــجـــاه، طـــارحـــة

تبدأ من تساؤالت السوريني حول ماهية 
املــشــروع الوطني الــذي خــرجــوا مــن أجله، 
ــذي تــصــّدر  فـــي ظـــل الـــصـــراع الــعــســكــري الــ
املشهد واقعًا وتفاوضًا؟ وما هي األخطاء 
التي أثبت الواقع تفاقمها، في ظل إداراتها 
املـــتـــعـــّددة؟ وكــيــف بــــّددت الــســنــوات الست 
رهـــانـــات الــكــيــانــات املـــعـــارضـــة الــخــاطــئــة، 
املــصــارحــة  اســتــحــقــاق  أمـــام  لتجد نفسها 
ــا املـــطـــالـــبـــة الــشــعــبــيــة  ــمــ واالعــــــتــــــراف، وربــ
بــتــنــّحــي الــشــخــصــيــات املــهــيــمــنــة فـــي هــذه 

املؤسسات عن العمل السياسي؟
في هذا املناخ السياسي املتخبط، ظهرت 
وثيقة على شكل نــداٍء، أصدرته مجموعة 
من املعارضني السوريني، تضمن مراجعة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــطـ وخـ ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ ألداء  ــقــــديــــة  نــ
ــة  ــارحــ الــــســــيــــاســــيــــة واإلعــــــالمــــــيــــــة، ومــــصــ
صادمة حول الرهانات التي ثبت خطؤها 

وضررها على السوريني وثورتهم. 
ــكــــل مـــــوجـــــز، بـــــــــدأت هـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة  وبــــشــ
األساسية  للمبادئ  فيه  عرضت  بتمهيٍد 
السورية،  الثورة  أجلها  من  انطلقت  التي 
واملتمثلة بإنهاء نظام االستبداد، ومن أجل 
الحرية والكرامة واملواطنة والديمقراطية 
والــعــدالــة والــدســتــور، واســتــعــادة الــدولــة، 
فــهــذا هـــو مــعــنــى الـــثـــورة. ثـــم تــحــّدثــت عن 
ــقـــيـــدات الــــتــــي اتـــســـمـــت بـــهـــا الــــثــــورة  ــتـــعـ الـ
السورية، واملداخالت الخارجية التي أثرت 
عليها، سلبًا، واألهوال غير املسبوقة التي 
أن  اعتبرت  السوريون، والتي  لها  تعّرض 
النظام هو املتسّبب الرئيس فيها. وأكدت 
النظام ما كــان له أن يفعل كل  الوثيقة أن 
مـــا فــعــلــه، لــــوال تــســاهــل الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
وســـكـــوت الــــــدول الـــكـــبـــرى أو تــالعــبــاتــهــا، 
ــات املـــتـــحـــدة، وبــعــض  ــواليــ وخـــصـــوصـــًا الــ
الــتــي حرصت  والــعــربــيــة  اإلقليمية  الـــدول 
على تخريب الثورة، وحرفها عن أهدافها، 
 مـــن تــأثــيــراتــهــا فـــي مــحــيــطــهــا، في 

ً
خــشــيــة

املـــشـــرق الــعــربــي، وعــلــى إســرائــيــل ذاتــهــا. 
الوثيقة  التي طرحتها  والفكرة األساسية 
الــســوريــة، وعلى  الــثــورة  أن  فــي مقدمتها 
الرغم من أنها لم تستطع تحقيق أهدافها، 
تــنــهــزم، ولـــم تستسلم، بسبب  لــم  أنــهــا  إال 
روح الحرية التي أطلقتها في عقول معظم 
انــهــزم هو  الــذي  وأن  وقلوبهم،  السوريني 

األوهام واملراهنات التي انبنت عليها.
ضــمــن هـــذه الـــرهـــانـــات، بــحــســب الــوثــيــقــة، 
العسكرة  وطغيان  الخارج،  على  التعويل 
على حساب املظاهرات الشعبية، وتصّدر 
الــخــطــابــات الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة، ودخـــول 
املنظمات املتطّرفة واإلرهابية والتكفيرية 

على خط الصراع الدائر في سورية.
ــلـــمـــعـــارضـــة، الــســيــاســيــة  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ أمــ
والـــعـــســـكـــريـــة واملــــدنــــيــــة، فــــأخــــذت عــلــيــهــا 
ــا تــشــتــغــل  ــهــ ــتـــة، وأنــ ـ

ّ
ــت ــفـ الـــوثـــيـــقـــة أنـــهـــا »مـ

بــمــعــزٍل عــن حــواضــنــهــا املــجــتــمــعــيــة، ومــن 
دون أيـــة تــوّســطــات أو شــبــكــات مــتــبــادلــة، 
ملكانتها  إدراكـــاتـــهـــا  بــضــعــف  تتمثل  كــمــا 
ــلــــدور املـــرســـوم  ودورهــــــــا وانـــضـــبـــاطـــهـــا لــ
واإلقليميني،  الــدولــيــني  الفاعلني  مــن  لــهــا، 
وعــجــزهــا عــن تــطــويــر أحــوالــهــا، بتوسيع 
هيئاتها، على قواعد مؤّسسية وتمثيلية 

وديمقراطية، وقواعد تنظيمية سليمة«. 
مــن حــيــث الــبــدائــل، حــاولــت الــوثــيــقــة طــرح 
ثورتنا  »استعادة  منها:  أفــكــار،  مجموعة 
التي  األســاســيــة  مقاصدها  أو  خطاباتها 

محمد أحمد بنّيس

أعلن رئيس الحكومة املغربية املكلف، عبد 
اإلله بنكيران، في بياٍن له، وقف املفاوضات 
الــتــي يــقــودهــا مــع رئــيــس التجمع الوطني 
ــنــــوش، بـــشـــأن تشكيل  لــــأحــــرار، عـــزيـــز أخــ
الحكومة املقبلة، معتبرًا أن »الكالم انتهى«. 
وجـــاء الــبــيــان رّدًا عــلــى بــيــان آخـــر، أصـــدره 
»الــتــجــمــع« إلـــى جــانــب الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
ــتـــراكـــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة،  ــاد االشـ واالتــــحــ
أبــدت األحــزاب  واالتحاد الدستوري، حيث 
بالتحالف  االلتحاق  فــي  »رغبتها  األربــعــة 
الحكومي، مع حرصها على تشكيل أغلبية 

حكومية قوية ومتماسكة«.
بصرف النظر عما يثيره بيان بنكيران من 
السياسي  »البلوكاج«  مــآالت  بشأن  أسئلٍة 
الــذي يعرفه املــغــرب منذ ثالثة أشــهــر، فقد 
اتجاه  فــي  ــة، خصوصًا  دالـ تضمن رســائــل 
ــزب الــتــجــمــع الــــــذي يــــحــــاول زّج حــزبــي  ــ حـ
االتــحــاد االشــتــراكــي واالتــحــاد الــدســتــوري 
في مشاورات تشكيل الحكومة، على الرغم 
من أنه لم يوجه لهما أي عرض للمشاركة 
 عن 

ً
ــذا فـــضـــال فـــي الــتــحــالــف الــحــكــومــي. هــ

أسئلة أخرى يطرحها دخول حزب االتحاد 
الــدســتــوري على الــخــط، وهــو الــحــزب الــذي 
سنوات.  منذ  السياسية  صالحيته  انتهت 
هل فشل حزب األصالة واملعاصرة في أداء 
ما كان منتظرًا منه بشأن مواجهة »العدالة 
السياسي  اإلحــيــاء  يعكس  هل  والتنمية«؟ 
العميقة  الــدولــة  رغبة  الدستوري  لالتحاد 
في أن يشكل، إلى جانب »التجمع«، عنصر 

توازن إزاء النفوذ املتنامي لإلسالميني؟  
مــا  ــلـــى  عـ دااًل  ردًا  ــيـــران  ــكـ ــنـ بـ ــيــــان  بــ ــبــــدو  يــ
تضمنه بيان األحزاب األربعة من مناوراٍت 
تــســتــهــدف إضــــعــــاف مـــوقـــعـــه الـــتـــفـــاوضـــي، 
أهمية تصّدر حزبه  التقليل من  وبالتالي، 
انــتــخــابــات الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
إلــى خــيــاراٍت وبدائل  الفائت، ودفــعــه  األول 
ال تــمــت بــصــلــة لــنــتــائــج هــــذه االنــتــخــابــات 
وامتداداتها. بلغت هذه املناورات ذروتها، 
ــام، عــلــى خلفية تــصــريــحــات األمــني  قــبــل أيــ
الـــعـــام لـــحـــزب االســـتـــقـــالل، حــمــيــد شــبــاط، 
الــذي شكل فرصة  األمــر  بشأن موريتانيا، 
أخــــرى ألخـــنـــوش البـــتـــزاز بـــن كـــيـــران الـــذي 
ــــراك حـــــزب االســـتـــقـــالل  ــإشـ ــ ــل مــتــمــســكــًا بـ ظــ
إلــى آخــر لحظة، غير أن قرار  في الحكومة 
حتى  ودعمها،  الحكومة  بمساندة  األخير 
أوراق  بــعــثــر  فـــيـــهـــا،  ــارك  ــشــ يــ أن  دون  مــــن 
أخـــنـــوش، وأربــــك حــســابــاتــه، قــبــل أن تعيد 
التي تقف خلفه ترتيَب أوراقــه  إليه الجهة 

جانب الخميني، فقد حافظ على مواقعه 
بعد الثورة بنحو ربع قــرن، قبل أن يجد 
املتشّددون فرصتهم بالصعود عام 2005، 
وحـــيـــث خــســر رفــســنــجــانــي االنــتــخــابــات 
ــام مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد،  الــرئــاســيــة أمــ
م رئاسة الجمهورية مرتني 

ّ
وكان قد تسن

ــــن مــتــتــابــعــتــني.  الــــعــــام  1989 واليــ مـــنـــذ 
وشـــهـــد صـــعـــود املــحــافــظــني نــقــلــة قــويــة، 
لــهــم سابقًا  الــكــثــيــف  الــحــضــور  كـــان  وإن 
رئيس  خامئني  علي  فاملرجع  ذاك،  على 
فـــي 1981، ورئــيــس  لــلــجــمــهــوريــة  ســابــق 
مــؤســس للحرس الــثــوري، وقــائــد الــثــورة 
اإلســـالمـــيـــة خــلــفــا لـــإلمـــام الــخــمــيــنــي في 
العام 1989. ومن املفارقات أن رفسنجاني 
كان من بني أبرز من زّكى خامئني ملنصب  
قائد الــثــورة اإلســالمــيــة، بديال عــن خيار 
تــشــكــيــل قـــيـــادة جــمــاعــيــة، حــيــث شــهــد أن 
خامئني،  بمناقب  يشيد  كـــان  الخميني 
وتفيد روايات متطابقة بأنه هو من أقنع 
الــنــار في  الخميني بــقــبــول وقـــف إطــــالق 

الحرب العراقية اإليرانية. 
كانت للرجل كلمة مسموعة. ولكن، ليس 
م 

ّ
في السنوات العشر األخيرة التي تضخ

فيها التيار املحافظ، وبسط سطوته على 
الحكم،  الــحــيــاة ومــفــاصــل  مختلف أوجـــه 
ــات الـــحـــرس الـــثـــوري يــلــعــب دورًا في  ــ وبـ
والخارجية  الداخلية  السياسية  الحياة 
أكــبــر مـــن بــقــيــة مــؤســســات الــنــظــام. فيما 

لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــعــام 2013، 
الحالي،  الرئيس  ترشيح  دعــم  على  عمل 
ــــذي مـــا زال يــوصــف  حــســن روحـــانـــي، والـ
بأنه ينتمي لتيار معتدل، غير أن روحاني 
ــذا، بــعــد أن سيطر  ــ وصــــل إلــــى مــوقــعــه هـ
املـــحـــافـــظـــون عـــلـــى كــــل مــفــاتــيــح الــســلــطــة 
والتحّكم. وال يجد رئيس الجمهورية ما 
يقوله سوى تكرار مواقف  املرجع وقادة 
ملطفة،  بعباراٍت  ولكن،  الــثــوري.  الحرس 
ــر الــخــارجــيــة،  وهـــو مـــا يــفــعــلــه أيــضــًا وزيــ
الحكم،  فقد أصبح  ظــريــف،  محمد جــواد 
بأيديولوجية  مشبعًا  األخــيــر،  العقد  في 

مــذهــبــيــة، تــدفــع بــأصــحــاب معتنقها إلــى 
ــــدود، والـــســـعـــي إلـــى  ــــحـ ــارج الـ ــ الـــتـــمـــّدد خــ
إلحاق العرب الشيعة باملرجعية الدينية، 
املــرجــعــيــة السياسية فــي طــهــران  وتــالــيــا 
وقم. وبخالف السياسة التي كان يتبعها 
ل 

ّ
اإلمــبــراطــور شـــاه إيــــران الـــذي لــم يتدخ

واكتفى  العربية،  املجتمعات  نسيج  فــي 
بــنــفــوذ ســيــاســي كــبــيــر، فـــإن الــجــمــهــوريــة 
اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة تـــرى فــي الــكــيــانــات 
العربية مشاريع ملستعمرات إيرانية، وأن 
من حقها، باعتبارها جارًا قويًا، التدخل 
ــن، فــالــتــدخــل واجــــب،  ــريــ ــــؤون اآلخــ فـــي شـ

وليس عيبًا! 
لــم يــكــن رفــســنــجــانــي مــن هـــذه الــســيــاســة، 
وكـــــان يــتــطــلــع إليــــــران قـــويـــة اقــتــصــاديــة، 
وتــقــيــم عـــالقـــات حــســنــة مـــع دول الــعــالــم، 
 للعيش 

ً
وبـــمـــا يــمــنــح اإليـــرانـــيـــني فـــرصـــة

بــعــيــدًا عـــن إيـــقـــاع الــــحــــرب، بــعــد الــحــرب 
الــطــويــلــة مـــع الـــعـــراق الــتــي دامــــت ثماني 
ســنــوات. والـــواضـــح اآلن أنـــه ال مــكــان ملن 
السياسة  ــران على  إيـ مــن داخـــل  يعترض 
ــــي دوائــــــر  ــة لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم فـ ــيـ ــعـ ــتـــوسـ الـ
لوحظ  وقــد  الوسطى.  وال  العليا،  الحكم 
مناسبة  تــحــّول  رفــســنــجــانــي  تشييع  أن 
الصالة  بنفسه  املــرشــد  أّم  فقد  سياسية، 
ســــار  فــــيــــمــــا  رفــــســــنــــجــــانــــي،  روح  عــــلــــى 
التشييع من مؤيدي  األلــوف في  عشرات 
ــــظ الـــنـــعـــي الـــحـــار  ــــوحـ ــــني، ولـ ــيـ ــ ــــالحـ اإلصـ

مــن روحــانــي: »فــقــد اإلســـالم كــنــزًا ثمينًا، 
فــذا، وفقدت  إيــران قائدًا عسكريًا  وفقدت 
ــة شــجــاعــًا،  الـــثـــورة اإلســالمــيــة حــامــل رايــ

وفقد النظام اإلسالمي حكيمًا نادرًا«. 
ــقــــد نــعــى  ــان فــ ــنــ ــبــ ــه فـــــي لــ ــ ــلـ ــ أمـــــــا حـــــــزب الـ
»رجـــل عظيم  بــأنــه  رفسنجاني، ووصــفــه 
ــد لـــلـــتـــشـــيـــع الـــســـيـــاســـي  ــانــ ــســ وداعـــــــــم ومــ
املــعــاصــر فــي الــشــرق األوســــط«، علما أنه 
لم يصدر عن الرجل ما يفيد بذلك، وهذه 
من املّرات النادرة التي يتحدث فيه حزب 
الله، ذو الوالء اإليراني، علنًا  عّما يسميه 
»التشيع  السياسي في الشرق األوسط«. 
واملـــقـــصـــود تــمــتــيــع أبـــنـــاء هــــذه الــطــائــفــة 
بالسلطة والــنــفــوذ )فــي الــشــرق األوســط( 
ــران. كـــان رفسنجاني  ــ بــدعــٍم كــامــل مــن إيـ
من رجال الدين ورتبته الدينية هي حّجة 
الله،  آيــات  إال مرتبة  إســـالم، وال تعلوها 
غير أن صفته السياسية هي الغالبة على 
شخصيته، ولم يعرف عنه التشّدد والغلو 
في املجال الديني. وعلى الرغم من سجله 
الحافل باملشاركة في الثورة، ونجاحه في 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية واليتني، 
وعلى الرغم من الخصال التي وصفه بها 
الرئيس الحالي روحاني، إال أن  ذلك كله 
لم يشفع له، فقد تم تهميشه في السنوات 
األخيرة، عقابًا له على امتالكه شخصية 

معتدلة مستقلة!
)كاتب من األردن(

أن يبحث منتسبون إلى النخبة التونسية 
الــبــوعــزيــزي بحياته،  أســبــاب تضحية  فــي 
لــيــصــل صــوتــه إلــــى الــحــاكــم وإلــــى الــعــالــم، 
انــصــرفــوا إلـــى تــشــويــهــه والــتــهــافــت عليه. 
ــه كــان صرخة احــتــجــاٍج في 

ّ
وغــاب عنهم أن

ـــه كان 
ّ
وأن البوليسية،  الــدولــة  وجــه سطوة 

سبب اندالع ربيع ثوري عربي عارم، أطاح 
ُعــتــاة الطغاة فــي العالم العربي  أربــعــة مــن 
)زيــــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، مــعــّمــر الــقــذافــي، 

حسني مبارك، علي عبد الله صالح(.
بهاجس  املسكون  الــّدعــائــي  الخطاب  وجــّد 
تـــشـــويـــه الــــثــــورة فــــي تـــوجـــيـــه الـــنـــظـــر نــحــو 
حالة اإلرباك االقتصادي واالنخرام األمني 
الــــذي شــهــدتــه الـــبـــالد فـــي مــرحــلــة االنــتــقــال 
 حدث الثورة 

ّ
الديمقراطي، ليبرهن على أن

مــا كــان نافعا للناس. بــل كــان سبب ضــرٍر 
ومصدر خطٍر وعنوان تراجٍع في مجاالت 
 هـــذه املــقــاربــة 

ّ
الــنــمــاء واألمـــــان. والـــواقـــع أن

مغالطٍة  على  وتنطوي  بامتياز،  تجزيئية 
الــثــوري فــي العائد  مفادها اخــتــزال املنجز 
ــنــــي، وهــمــا  ــرار األمــ ــقــ ــتــ االقـــتـــصـــادي واالســ
أمران على غايٍة من األهّمية ال محالة. لكن 
مــحــدوديــة األداء االقــتــصــادي واألمــنــي في 
تونس بعد الثورة ال يمكن أن تحجب قيمة 
التونسيون  كسبه  الـــذي  الحقوقي  املنجز 
الــثــانــي 2011، فقد  بعد 14 يــنــايــر/ كــانــون 
والتعبير،  التفكير  لــحــريــة  الـــثـــورة  مــّكــنــت 
ــاحـــت لــلــمــواطــنــني فــــرص املـــشـــاركـــة في  وأتـ
ــزاب  ــ ــ ــام، واالنــــــخــــــراط فــــي األحـ ــ ــعـ ــ الــــشــــأن الـ
مات املجتمع املدني، ورّسخت تقاليد 

ّ
ومنظ

في  وأسهمت  للسلطة،  السياسي  االنتقال 
التشريع للرقابة الدستورية واملدنية على 
مساءلة  نحو  ودفعت  التنفيذية،  األجــهــزة 
ــذات، ونــحــو إعــــادة كتابة  ــ املــاضــي ونــقــد الـ

تاريخ تونس بطريقة موضوعية.
كما أعــلــت الــثــورة، ولــو نــظــريــًا، مــن أهّمية 
استقاللية  وتأمني  الدستور  إلى  االحتكام 
ــنـــهـــا إطــــــــالق مــــشــــروع  ــاء، ونــــتــــج عـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ
الحوار  ثقافة  االنتقالية، وتوظيف  العدالة 
والتوافق في إدارة أزمات الداخل التونسي. 
ــلـــك، لــعــمــري، مــكــاســب حــقــوقــيــة مــهــّمــة،  وتـ
تتجاهلها أبــــواق تــشــويــه الــثــورة الــتــي ما 
فتئت تــبــذل الــجــهــد إلعــــادة إخــــراج النظام 
هذا  في  اإلشـــارة،  وتكفي  وتلميعه.  القديم 

 
ً
ثورة بتأكيد طابعها  أجلها،  من  انطلقت 
من  التحّرر  أجــل  من  ديمقراطية...  وطنية 
نــظــام االســتــبــداد والــفــســاد، وإقـــامـــة دولــة 
ــرار  ــ ــنــــني أحــ ــواطــ مـــؤســـســـات وقـــــانـــــون ومــ
ومتساوين في دولٍة مدنية، تنتهج النظام 
االجتماعية  العدالة  وتــوفــر  الديمقراطي، 
في الحكم، وفي العالقة بني سائر مكونات 
بناء  على  و»االشتغال  والدولة«.  املجتمع 
كيان سياسي جمعي جبهوي للسوريني، 
ــه بــبــعــضــهــا،  تــعــتــرف األطـــــــراف املــشــكــلــة لـ
بمشتركاتها واختالفاتها، وتجتمع على 
 النظر عن 

ّ
الهدف األساسي للثورة، بغض

الخلفيات الفكرية، وبعيدًا عن العصبيات 
الدينية«.  أو  الهوياتية  أو  األيديولوجية 
ــنــــي ديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــيــــار وطــ ــورة تــ ــ ــلــ ــ و»بــ
الثورة السورية«، عبر »خطوات مدروسة 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــة« مــــع تـــثـــمـــني »كـــــل املـ ــ ــــدّرجـ ــتـ ــ ومـ
والتصورات التي تشتغل في هذا االتجاه، 
بــعــقــلــيــٍة مــنــفــتــحــة، بــعــيــدًا عـــن االســتــئــثــار 
واالحتكار، وعن اّدعاءات املركز واألطراف، 
أو فــــوق وتـــحـــت، أو الــنــخــبــة والـــقـــواعـــد«. 
ــال الــــكــــفــــاح، اقـــتـــرحـــت  ــ ــكـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة ألشـ
ــادة تــنــظــيــم الــشــعــب،  ــ ــرورة إعـ ــ الــوثــيــقــة ضـ
ــيــــة،  ــاء كـــيـــانـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة واملــــدنــ ــ ــنـ ــ وبـ
إلطالق موجٍة جديدة من الكفاح الشعبي، 
وبحسب اإلمــكــانــات، بما يقلل مــن أكــالف 
الــصــراع، ويحقق أفــضــل اإلنـــجـــازات، ولو 
على املدى الطويل. وأّكدت الوثيقة أهمية 
أو ممثليات  كياناٍت  الجهود إلنشاء  بــذل 
الداخل والــخــارج، عبر تنظيم  شعبية في 
ــراٍت، يــنــبــثــق مــنــهــا مــمــثــلــون عــلــى  ــمــ ــؤتــ مــ
أساس الكفاءة والنزاهة والروح الكفاحية 
وبــوســائــل االنــتــخــابــات، حــيــث أمــكــن ذلــك. 
القومية، وخصوصًا  املسألة  وبخصوص 
الكردية، انحازت الوثيقة إلى تبني منهٍج 
ينبثق من قيم الحرية واملساواة والعدالة 
الــثــورة الــســوريــة، وأن حــل املسألتني،  فــي 
 
ً
الــكــرديــة والــقــومــيــة، لبقية املــكــونــات حــال
ــأتــــي ضــمــن  ــة، يــ ــلــ ــرحــ ــذه املــ ــ عــــــــــاداًل، فــــي هــ
الثورة الوطنية الديمقراطية. وضمن ذلك 
 االعــــتــــراف لــلــكــرد بــحــقــوق املــواطــنــة 

ً
مــثــال

املتساوية كسوريني، وبحقوقهم الجمعية 
والــــقــــومــــيــــة، كـــشـــعـــب، فـــــي إطــــــــار الـــوطـــن 
السوري. وبخصوص العالقة مع الخارج، 
ــع مــعــســكــر  ــيـ أكــــــدت الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى »تـــوسـ
بها  املحيطة  املعطيات  األصــدقــاء، ووعــي 
مقاربٍة  إليــجــاد  وعــربــيــًا،  وإقليميًا  دولــيــًا 
سياسيٍة بني أهدافها والقيم العاملية، قيم 
الحرية واملساواة واملواطنة والديمقراطية 
والعدالة«... وتأكيد حق شعبنا »املشروع 
فــي اســتــعــادة الــجــوالن الــســوريــة املحتلة، 

ــزاب األربـــعـــة. يتعلق  ــ مـــن خـــالل بــيــان األحــ
 بمسلسل إنهاك ممنهج يتعّرض 

ً
األمر فعال

إنهاك سياسي  والتنمية،  العدالة  له حزب 
وتنظيمي، بغاية جعل اإلسالميني يقدمون 
حكومٍة  تشكيل  إلــى  بهم  تفضي  تــنــازالٍت 
تذّكر املغاربة بواقع السياسة في بالدهم، 
ــزاب الــتــي يفتقد  ــر بـــاألحـ ســــواء تــعــلــق األمــ
معظمها االستقاللية والجرأة، أو بالثوابت 
البنيوية التي تحكم هذه السياسة، وتوجه 

سيروراتها ودينامياتها.
ال ندافع هنا عن إسالميي املغرب، وال عن 
مــنــطــلــقــاتــهــم الــفــكــريــة واإليــديــولــوجــيــة أو 
مشروعهم املجتمعي املحافظ، لكن هؤالء، 
تصّدروا  الديمقراطية  ملقتضيات  وإعــمــااًل 
نتائج االنتخابات، وحــازوا أصــوات فئاٍت 
ــطـــى فــــي املــــدن  ــن الــطــبــقــة الـــوسـ ــة مــ ــعــ واســ
املنطق  الكبرى. ولذلك، يفرض  والحواضر 
التجارب  مــن  املستخلصة  والعبر  والعقل 
ــــرى فــهــمــًا أكــثــر نــضــجــًا لــهــذا  الــعــربــيــة األخـ
املــتــغــيــر فـــي الــحــقــل الـــحـــزبـــي والــســيــاســي 
فــي املــغــرب، والـــذي ال يجب االلتفاف عليه 
بــأســالــيــب قـــد تـــكـــون فـــي املــحــصــلــة مكلفة 

للغاية.
فمنذ انتخابات سنة 1997، وحزب العدالة 
والتنمية يراكم حضوره السياسي بثقافة 
تنظيمية مختلفة عن باقي األحزاب، حتى 
بـــات جـــزءًا مــن مــعــادلــة الــحــيــاة السياسية 
على ما فيها من أعطاب وشــوائــب. ولسنا 
نبالغ، إذا قلنا إنه اآلن في طور املــرور من 
ــذا ما  ــوٍة حــزبــيــٍة إلـــى قــــوٍة ســيــاســيــة، وهــ قــ
الــقــرار، وجهاٍت  يزعج بعض مــواقــع صنع 
 فــي الــســلــطــة، وجــمــاعــات مصالح، 

ً
مــتــنــفــذة

اإلدارة  ــلـــى  عـ ع 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ تـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة  وقـــــــوى 

واالقتصاد واإلعالم وحتى الشارع.
تدرك السلطة في املغرب جيدًا أن »العدالة 
ــوال للقصر  ــ والــتــنــمــيــة« حـــزب مــحــافــظ ومـ
وبـــراغـــمـــاتـــي. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، بــاتــت 
املتصاعدة  والسياسية  االنتخابية  قــوتــه 
مقلقة في بلٍد غير مستعد ملغادرة املنطقة 
الرمادية، وإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي 
بخريطة طــريــق واضــحــة. لــهــذا، تـــرى هــذه 
السلطة أن تطويق هذه القوة ومحاصرتها 
 بالتحكم في هندسة الحقل السياسي 

ٌ
كفيل

ومـــخـــرجـــاتـــه، بــمــعــنــى اإلشــــــراف عــلــى هــذا 
ليتكّيف  إنتاجه،  وإعــادة  وهيكلته  الحقل، 
مع التحوالت اإلقليمية املفاجئة، ويحد من 
من  املحتملة،  السياسية  عائداتها  فاعلية 
خالل إعادة تحديد مواقع النخب الحزبية 

وأدوارها املرسومة لها سلفًا.
)كاتب مغربي(

معهم  والتعامل  اإلصالحيني  إقــصــاء  تــم 
الترهيب،  إلى حد  بفوقيٍة شديدة، تصل 
وفــي مقدم هــؤالء مهدي كروبي ومحمد 
خـــاتـــمـــي، وقــــد حـــافـــظ رفــســنــجــانــي على 
ــة بـــخـــاتـــمـــي مـــقـــّيـــد  ــيـ ــه الـــشـــخـــصـ ــتــ عــــالقــ
الحركة، وقد دأب على الثناء على الرجل 
الـــــذي تـــم تــهــمــيــشــه، وهــــو مـــا أســـهـــم في 
املرجع  لــدى  رفسنجاني  إضعاف حظوة 
وخبراء النظام. وقبل ذلك، لم يكن النظام 
يــنــظــر بــعــني الـــرضـــى لــرفــســنــجــانــي، فقد  
شهد العام 2012 الحكم على ابنته فائزة 
ســتــة أشـــهـــر، بــتــهــمــة بـــث دعـــايـــٍة مــعــاديــٍة 
للحكومة، أما ابنه مهدي فقد ُحكم بعشر 
ســنــوات بتهمة الــفــســاد. وبــهــذا، تــعــّرض 
الــرجــل إلـــى حــــرٍب تــم شــنــهــا عــلــيــه وعلى 
آراء غير متطابقة  لديه  أن  أسرته، ملجرد 
آرائــه  الحكم. ومــن  فــي  املتنفذين  آراء  مــع 
هــــذه دعـــوتـــه إلــــى تــحــســني الـــعـــالقـــات مع 
الــغــرب، وجـــذب االســتــثــمــارات إلــى إيـــران. 
وكــــــان مــــن أبــــــرز مــــؤيــــدي الـــتـــفـــاوض مــع 
الغرب بخصوص امللف النووي، ورّحب، 
ــاّرًا، بــاتــفــاق جنيف  مــع غــيــره، ترحيبًا حــ

النووي أواخر العام 2015.
وبوفاته، خسر الجسم القيادي النخبوي 
ــدًا مـــن مــكــّونــاتــه الــقــلــيــلــة  ــ ــران واحــ ــ فـــي إيــ
اآلن عن  الـــحـــديـــث  يــصــعــب  إذ  املــتــمــيــزة، 
وجود تنّوع لدى نخبة الحكم. ُيذكر، في 
ح 

ّ
هذه املناسبة، أنه، بعد منعه من الترش

 املــشــهــد اإلعـــالمـــي في 
ّ
الــخــصــوص، إلـــى أن

ــّج بــــأصــــواٍت   يـــعـ
ّ

ــل ــ ــورة ظـ ــثــ تـــونـــس بـــعـــد الــ
قــديــمــة، تــرّبــت عــلــى الــــوالء لــنــظــام الرئيس 
املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وكــانــت 
ــه وتـــأتـــمـــر  ــاتـ ــبـ ــــن هـ ــتـــاش مـ ــعـ ومــــــا زالـــــــت تـ
 تونس 

ّ
بتعليماته، وهي لم تصّدق بعد أن

 الــدكــتــاتــور وأســرتــه 
ّ
، وأن

ً
قــد شــهــدت ثــــورة

قــد هــربــا خــوفــًا مــن هــّبــة الــشــعــب فــي وجــه 
ــادر حــّريــتــه وانتهك  َمـــن نــهــب ثـــروتـــه، وصــ
ـــرّوج تلك األصـــوات، عبر منابر 

ُ
حقوقه. وت

إعـــالمـــيـــة مــخــتــلــفــة، خـــطـــاب الــتــشــكــيــك في 
ــهــا انـــقـــالٌب مــن داخــل 

ّ
الـــثـــورة واإليـــهـــام بــأن

 خــارجــيــة ُدّبــــرت 
ٌ
ـــهـــا مــــؤامــــرة

ّ
الــنــظــام أو أن

احتجاجي  فعل  هيئة  فــي  ــبــرزهــا 
ُ
وت بليل، 

محدود ومعزول، وتستهني تلك األصــوات 
بــــدمــــاء الــــجــــرحــــى والــــشــــهــــداء وبـــمـــعـــانـــاة 
سجناء الــرأي، وتجتهد في تزويق صورة 
تبييض  على  وتعمل  وأعــوانــه،  الدكتاتور 
مرحلة حكمه، عسى أن يلتفت إليه الناس 

بعد هروبه.
ــروم خـــطـــاب تــبــخــيــس الــــثــــورة اســتــبــاله  ــ يــ
عقولهم،  على  الوصاية  وممارسة  الــنــاس، 
ُيــرّوج  ذة، 

ّ
متنف إعالمية  أجهزة  مستخدمًا 

من خاللها تزييف التاريخ وقلب الحقائق. 
الخطاب،  هــذا  تهافت  بيان  املهّم  من  لذلك، 
ــه، والــعــمــل على  ــدافــ وكــشــف خــلــفــيــاتــه وأهــ
إنــتــاج خــطــاب إعـــالمـــي، عــقــالنــي، تــنــويــري 
الــثــورة  ثــقــافــة  يــخــدم مطلب تعميم  بــديــل، 
اإلنسان، ويحول دون  والدمقرطة وحقوق 
هيمنة قــوى الــثــورة املــضــاّدة ودعـــاة الشّد 

إلى الخلف. 
)كاتب تونسي(

ومـــســـانـــدة حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
أرضـــه ووطــنــه، علمًا أن أحـــد أهـــم أســبــاب 
تعقد املــســألــة الــســوريــة نــاجــٌم عــن وجــود 
إسرائيل التي ترى في النظام بمثابة حام 
 عن كونها كيانًا استعماريًا 

ً
ألمنها، فضال

واســتــيــطــانــيــًا وعـــنـــصـــريـــًا، يــتــنــاقــض مع 
ثورة الحرية والكرامة واملواطنة، ومع قيم 

العصر، فالحرية ال تتجزأ«. 
ــوع، ال يــمــكــن  ــ ــــوضـ لــــكــــن، كـــمـــا أي نــــص مـ
حوله،  النقدية  املالحظات  بعض  تجاهل 
بــشــرح مسهب عن  اســتــرســالــه  منها مثال 
رهاناتها  ونــقــد  الــســابــقــة،  املــرحــلــة  تقييم 
ــــاب الــحــلــول  ــــرك بـ ــا، فــــي حــــني تـ ــهــ ــامــ وأوهــ
األخطاء،  معالجة  خاللها  من  يمكن  التي 
مختصرة، كأن واضعي الوثيقة ينتظرون، 
أو يعدون بوثيقة ثانية مكملة، في مرحلٍة 

الحقة، لتقديم تصورهم للمهام املقبلة.
ــة، كــان  ــكـــرديـ ــا يــتــعــلــق بــاملــســألــة الـ وفــــي مـ
يـــفـــتـــرض بــالــوثــيــقــة مــخــاطــبــة املـــكـــّونـــات 
لحل  تــصــور معني  للتوافق على  الــكــرديــة 
املسألة الكردية، وإنهاء الخالفات الكردية 
الكردية، بما يضمن وحدة سورية، وحقوق 
األكــراد، أفرادًا وجماعة قومية. أيضًا، ثمة 
الــذي تعنيه  ســؤال يمكن طرحه هنا، فما 
األســـمـــاء املـــوقـــعـــة، والـــتـــي يـــقـــارب عــددهــا 
 من املثقفني 

ً
 كبيرة

ً
األربعمئة، ضمت نخبة

لدى  يكن  لــم  إذا  والنشطاء،  والسياسيني 
وعمليًا،  محّددًا  تصّورا  الوثيقة  واضعي 
في  أنفسهم  لتقديم  أو  تــحــّركــهــم،  لــبــلــورة 
بتشكيل  يسهم  أن  يمكن  ســيــاســي،  كــيــاٍن 
واقع معارضاتي جديد، يلبي تصور هذه 
ـــع عليها، 

ّ
املــجــمــوعــة، والــتــي كــنــُت ممن وق

صــدور  واتــســاع  وشفافيتها،  لصراحتها 
من كتبوها في تحمل عبء االعتراف الذي 

يكاد يرتفع إلى منزلة االعتذار؟
)كاتبة وإعالمية سورية(

تغييب رفسنجاني قبل غيابه

عن خطاب تبخيس الثورة في تونس

القطيعة مع الرهانات 
الخاطئة للسوريين

المغرب... انتهى الكالم

كان يتطلع إليران 
قوية اقتصادية 

وتقيم عالقات 
حسنة مع دول 

العالم

محدودية األداء 
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ٌ
فــي الــوعــي الــســوري الــعــادي، فلسطني جـــزٌء مــن ســوريــة، وقضية فلسطني قضية

 بامتياز. وفي الوعي السياسي السوري، ليس هناك أي فصل، وال يجوز أن 
ٌ
سورية

إذا كان هناك  السوري وفلسطني، وبني نظام األســد وإسرائيل.  الشعب  يكون، بني 
سوريٌّ ما نسي الحقائق، أود تذكيره باألهم بينها، وهو أن األسد األب سلم الجوالن 
إلسرائيل بال مقاومة، مقابل تسليمه السلطة بشرطني: أن يبقي الجوالن بيدها، ألنه 
مفتاح املشرق العربي، أو خنجر في خاصرة فلسطني، قضية وجغرافيا، وأن يحكم 
بإشراف  الشرطني  األب  نفذ  وقــد  فيه.  وكيلها  هو   ،

ً
محتال بلدًا  باعتبارها  سورية 

 لها لفرقوا رقبته عندما غزا لبنان، بل حموا 
ً
تل أبيب ورعايتها، ولو لم يكن عميال

دخوله، لعلمهم املسبق أنه سيقتل الفلسطينيني، ويدمر منظمة التحرير ويخرجها 
من معادالت القوة والسالم في وطنها واملنطقة؟ 

الصغير سيدمر سورية،  األســد  أن  كثيرون  أيقن سوريون  الثورة،  انطلقت  عندما 
موازين  من  ومجتمعها  دولتها  شطب  من  األكبر  املستفيد  إسرائيل،  تحميه  لكي 
أنه  وال سيما  استراتيجية،  إسرائيلية  أعلى مصلحة  يعتبر  الــذي  القوى،  وعالقات 
التي   ال يمكن ألحد تحّديها، ويعّزز موقفها تجاه فلسطني 

ً
قــوة يحّول الصهيونية 

ستواجه موقفًا صعبًا إلى أبعد حد، في ما يتصل باالستيطان خصوصًا. 
لم ُيباغت السوريون بحجم الحماية الذي منحته إسرائيل للممانع/ املقاوم، خصوصًا 
بعد أن أمر جيشه بقتل شعب»ه«، في كل مكان من سورية. وكان السوريون واثقني 
من أن »العدو« اإلسرائيلي لن ينتهز فرص انهيار الجيش املقاوم، ليقضي على نظام 
من  أفضل  تتاح إلسرائيل  أن  يمكن  فرصٍة  أيــة  يتساءلون:  وكــانــوا  وعليه.  املمانعة 

فرصة انشغال حرب األسد ضد شعبه وانفراط غده، كي تتخلص منه؟ 
أن مصير وطنهم مرتبط بفلسطني،  ويــدركــون  الــحــقــائــق،  هــذه  الــســوريــون  يــعــرف 
املعنى، ال يجوز  اللدود. بهذا  انتصارها  سيمّهد إلطاحة نظام األســد، عدوها  وأن 
إقامة عالقة مع إسرائيل، صديقته  األســد في  السورية مجاراة  للثورة  ألي نصير 
وعدو ثورة سورية وشعبها، ومن يقيم أي عالقٍة، مهما كان نوعها، يخون شعبه، 
خصوصًا إن كان يعلم أن إسرائيل تقف وراء مأساة وطنه ومجتمعه، وإنها لن تبذل 
أي جهد ملنع األسد من تدمير بالدهم، وكيف تمنعه إن كانت املستفيد األكبر منه؟ لو 
 
ً
كانت ضد األسد، وتكّن أدنى قدر من التعاطف مع الشعب السوري، لنشرت رسالة
 تأمر فيها األسد بالتحّزم ببطانية، وتسليم نفسه لها، في قرية بير عجم 

ً
مفتوحة

في الجوالن، كي ال تخرجه من دمشق زحفًا على بطنه. 
الحقائق، وإدانتهم أي ســوري يقيم عالقات  السوريني بهذه  الرغم من معرفة  على 
مع عدوهم، هناك من يذهب إلى إسرائيل، أو يشارك في لقاءاٍت سياسيٍة أو تدريبية 
فيها، بحجة أن مفاتيح القضية السورية في يديها، وأن الزائر سيقنعها بمساعدة 
شعٍب هي املستفيد األكبر من سحقه على يد النظام، وعدو ثورته األكبر الذي  يعتقد 
أن انتصارها سيضع سورية في خدمة فلسطني وحريتها ودولتها السيدة والحّرة، 
الـــجـــوالن، ويجعل  ــّدي مــعــهــا، يخرجها مــن  ــراع جـ لــخــوض صـ وسيحشد قــدراتــهــا 

 إنقاذيًا بالنسبة لها.
ً
خروجها من أرض الدولة الفلسطينية عمال

 تضّر 
ً
يذهب سوريون إلى إسرائيل، عدو شعبهم وثورته، ويقترفون بذهابهم خيانة

بقضية سورية وفلسطني املشتركة التي وضعت الثورة أساسًا استراتيجيًا جديدًا 
لها، جعله فلسطني سورية وسورية فلسطينية. لذلك، ال يجوز التساهل حيال سلوك 
زوار العدو، ألي سبٍب كــان، ومن الضروري إصــدار موقف رسمي عن »االئتالف« 
والفصائل وهيئات املجتمع املدني، يمنع هذه الزيارات، ويعاقب من يقوم بها، ليس 
فقط ألنه يهني مشاعر شعبه، وينتهك قيم ثورة هذا الشعب، وإنما كذلك لئال تصبح 
الخيانة موقفًا تحميه الحرية، يستسهل مرتكبوها القيام بها، مع أن سلوكهم يعّزز 
النظام األسدي ويسّوغ خياناته، ويمثل خيانة لشعب فلسطني أيضًا الذي تتضامن 

معه مؤسساٌت ومراكز دولية كثيرة في الغرب، تقاطع إسرائيل وترفض زيارتها.

محمد أبو الغيط

إلى  الــلــجــوء  املــصــريــني  السياسيني  فــريــق مــن  أعــلــن فيها  الــتــي  األولـــى  اللحظة  منذ 
وجوههم  في  انطلقت  وصنافير،  تيران  جزيرتي  اتفاقية  لعرقلة  القضائي  املسار 
عبارات التخوين أو التسفيه. تدريجيًا، تراجعت تلك األصوات بعد املسار الذي أخذته 
القضية، والذي تكلل بحكم تاريخي بمصرية الجزيرتني، وبحيثياٍت غير مسبوقة. 
لكن، ظهر تفسير تآمري جديد بأن هذا كله كان مسرحية من البداية، والنظام تعمد 

خسارة القضية ليتحّجج أمام السعودية. 
التفكير هو استمرار ما أسميه »التطهرية السياسية«، حيث  النوع من  مشكلة هذا 

السياسة عالم خطي من األبيض واألسود، واملالئكة والشياطني.
نشر في مايو/ أيار 2014 تسريٌب ملكاملات للرئيس السيسي وقادة آخرين، اشتملت 
ممدوح شاهني،  اللواء  يشرح  املكاملات،  في  األهمية.  خارقة  دالالت  ذات  واقعٍة  على 
محاكمة  موقف  إلنقاذ  القصوى  األهمية  القانونية،  للشؤون  الــدفــاع  وزيــر  مساعد 
»لو  أنــه يقول  إجــرائــي، حتى  التي تعّرضت لخطأ  مــرســي،  املــعــزول محمد  الرئيس 
الــشــارع«. نعرف مــن املكاملات أن  املــوضــوع ده طعن فيه مــرســي، بكرة هيكون فــي 
البحرية في  للقوات  تابع  األولــى، في معسكر  الفترة  أثناء  تم احتجازه، في  مرسي 
اإلسكندرية، وحني ذهب قاضي التحقيق، املستشار حسن سمير، إلى املكان، أثبت 
وصفه التفصيلي في املحضر، وبالتالي، يمكن ملرسي أن يطعن بأنه كان في مكان 

احتجاز غير قانوني، فيتم إطالق سراحه. 
الــلــواء شــاهــني بحل املشكلة، بتحويل مــكــان احــتــجــاز مــرســي إلــى سجن تابع  قــام 
للداخلية، بتخصيص مدخل مستقل له، ووضع الفتٍة مع عساكر أمن مركزي أمامه، 
ثم تولى »تستيف األوراق« مع وزير الداخلية، فأصدرا قرارًا بتاريخ قديم باعتبار هذا 

 تفاصيل دفاتر السجن.
ّ

املكان سجنًا خاصًا، واعتنى أيضًا بأدق
الــلــواء شاهني، ولــم يفكر أحــد ملــاذا هو  ــز كل من تناول هــذه القصة على تزوير 

ّ
رك

األمر  ملا تطلب  ُمطلق  السيطرة بشكل  القضاء تحت  كــان  لو  ؟ 
ً
لذلك أصــال مضطر 

أكثر من اتصال تليفوني ببساطة. لدى املعارضة املصرية خبرة باألحكام القضائية 
االنتخابات  للسلطة، بدءًا من مئات األحكام بعهد حسني مبارك ببطالن  املحرجة 
في دوائر البرملان، ومــرورًا بحكم الحد األدنى لألجور، أو حكم وقف تصدير الغاز 
إلــى أحــكــاٍم ببطالن عقود الخصخصة وعـــودة املصانع.  إلــى إســرائــيــل، بــاإلضــافــة 
ومن الالفت هنا أيضًا أن النظام لجأ إلى تعديٍل قانوني ملنع رفع هذه القضايا من 
لكن،  الكارتونية.  البساطة  بهذه  بالقضاة  اتصل  أحــٌد  يوجد  وال  العقد،  غير طرفّي 
على الجانب اآلخر، بالتأكيد هذا هو القضاء نفسه الذي يبدأ أفراده حياتهم املهنية 
بالواسطة، والــذي أصدر أحكامًا مشّددة ضد املعارضني، والــذي حكم أحد قضاته 

باإلعدام على 600 شخص، والذي أخرج لنا ناجي شحاتة وأحمد الزند وغيرهما.
ال يمكن التفسير إال بالتخلي عن التبسيط واالستجابة للمشهد املعقد. لكل مؤسسة 
في الدولة قوتها املستقلة وانحيازاتها ومصالحها الخاصة، وبيروقراطيتها و»دولتها 
العميقة«، انتماؤها األول لذاتها وليس ألي رئيس. وكذلك ال يمكن التفسير من دون 
الغوص في التفاصيل على املستوى الفردي. بالتأكيد شخص املستشار الدكروري 

الذي أصدر حكم تيران وصنافير مختلف تمامًا عن شخص ناجي شحاتة. 
أو  السلطة،  بنية  داخــل  والتناقضات  الثغرات  من  االستفادة  املعارضة  لقوى  يمكن 
االستفادة من لحظات املصلحة املشتركة، وأهم مشاهدها ثورة يناير نفسها التي 
أتت لتحقق مصلحة الجيش في إقصاء جناح جمال مبارك. هذه الوسيلة أقوى في 
 
ً
املوقف السياسي، ألنها تمنح مزايدة »الحق ما شهدت به األعداء«، كما تفتح مجاال
ألنها  كثيرة،  وتحتاج ضوابط   

ٌ
شائكة لكنها  املؤسسات،  داخــل  اإلصالحيني  لدعم 

الخاطئ، كما كان سيحدث،  الشخص  أو  املؤسسة  إلى  أن تلجأ  تحمل دائمًا خطر 
، لو كان حكم أول درجة صدر بسعودية الجزيرتني. كما يحمل هذا األسلوب 

ً
مثال

خطرًا آخر، هو إدمان السقوف املنخفضة، وإدمان البقاء داخل لعبة النظام بقواعده 
التي يضعها بنفسه، وذوبان من يقترب من محيط الدولة داخله، كما شاهدنا مصير 

أحزاب ديكورية عديدة في عهد مبارك.

بيار عقيقي

ليل الخميسـ  الجمعة املاضي، كان سرب طائرات »أف 35« تابع لالحتالل اإلسرائيلي 
يشّن غاراٍت عدة على مطار املزة العسكري في دمشق. غارات ذات مهمة أساسية، 
ل خطرًا على إسرائيل، وفقًا لالحتالل، غير أن 

ّ
هي ضرب كل ما من شأنه أن ُيشك

الهدف يبدو أبعد من ذلك بكثير في هذه الغارة، وحتى عكس عنوانها األساسي. 
ظهر الغارة وتوقيتها أن االحتالل يريد تكريس نفسه مفاوضًا غير مباشر في 

ُ
ت

املحادثات السورية في مؤتمر أستانة، في كازاخستان، في 23 يناير/ كانون الثاني 
الحالي.

ــــوزراء اإلســرائــيــلــي، بنيامني  ال الــغــارة كأنها جـــاءت فــي وقـــٍت مناسب لرئيس  بــدت 
نتنياهو، مكّررًا نمطية تقليدية رّسخها أسالف له، سعوا من خاللها إلى الهروب 
أو  االقتصادية  الصعوبات  أو  القضائية  املالحقات  الــداخــل، ســواء  أعباء  من  دومــًا 
رجمت دائمًا لدى رؤساء الحكومات، حني يكونون 

ُ
التراجع السياسي. تلك النمطية ت

فــي ورطـــٍة مــا، عبر ضــرب أهـــداف خــارج الكيان اإلســرائــيــلــي، لجذب الجمهور إلى 
عيد إحياء »الخطر الخارجي« على حساب الصدامات الداخلية. 

ُ
اهتماماٍت أخرى، ت

أوملرت  بــاراك وإيهود  آرييل شــارون وإيهود  إلى  األمثلة كثيرة، من مناحيم بيغن 
وشيمون بيريز وغيرهم.

نتنياهو الغارق في أزمــة قضائية قد تدفعه إلى خــارج السلطة، احتاج إلى »نصٍر 
الــذي قضى بإدانة  ما« حاليًا، خصوصًا أنه يعاني أمميًا، بعد قــرار مجلس األمــن 
االستيطان اإلسرائيلي، أواخر العام املاضي. كما أن عملية الدهس في القدس املحتلة 
، وثانيًا صورة 

ً
األسبوع املاضي ساهمت في إضعاف صورة رئيس الحكومة أوال
الجيش اإلسرائيلي الذي الذ بعض عناصره بالفرار خالل العملية.

ال يبدو أن رهان »بيبي« قد فشل، ذلك ألن النظام السوري، كعادته، لم يرّد على الغارة 
ولن يرّد. لم يستخدم الروس منظومة »أس 400« ملنع الطيران الحربي اإلسرائيلي 
األراضــي  يغطي عمق  املنظومة  مــدى  أن  علمًا  الــســوريــة،  السماء  فــي  التحليق  مــن 
اللبنانية. تمامًا كما حصل  األراضــي  التركي، وكامل  املحتلة، والعمق  الفلسطينية 
حــني اغتيل كـــوادر مــن حــزب الله فــي األعـــوام األخــيــرة فــي ســوريــة، وقصف قوافل 
الطائرات  املنظومة فور خــروج  ل تلك 

ّ
لبنان. تتعط الحزب في  إلى  املتجهة  األسلحة 

اإلسرائيلية من قواعدها. كما حصلت الغارة أيضًا بعد ساعات من اتفاق روسي ـ 
ع، لتنسيق الضربات الجوية في سورية.

ّ
تركي موق

الشرق  فــي  تقليديًا«  »حليفًا  جانبه  إلــى  الـــروس  وجـــود  مــن  نتنياهو  ــد 
ّ
تــأك عليه، 

األوسط. ويبقى أمامه اآلن وضع أوراقه السياسية في أستانة بصورة غير مباشرة، 
تحديدًا محطات أربع أساسية: الجوالن، وحزب الله، وإيران، ووادي بردى. بالتأكيد، 
الــغــارات اإلسرائيلية في سورية لن يألوا جهدًا  النظر عن  وا 

ّ
الذين غض الــروس  إن 

في وضع ضوابط تسمح بضمان »استقرار« الكيان اإلسرائيلي، وحمايته من أي 
إشكاليٍة مستقبلية. ال يبحث اإلسرائيليون عن »17 أيار سوري«، لعلمهم أن الطرف 
اللبناني  الداخلي في سورية أضعف من أن يطّبق مثل هذا االتفاق. يبدو النموذج 
في هذا الصدد فاقعًا. كل ما يبحث عنه اإلسرائيليون هو ضمانة خارجية، شبيهة 
بالتي حصلت عشية بدء الروسي قصفه في سورية، في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.

في ذلك الحني، كان نتنياهو واضحًا مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني: »ننّسق 
»التنسيق«  أن  إبــداء بوتني رفضه، بات جليًا  السورية«. ومع عدم  السماء  معًا في 
 

ّ
كمل »تحت« في امليدان، وُينتظر وفق هذا أن يستمر في الشق

ُ
الذي بدأ »فوق« است

السياسي، حني يصل النقاش إلى إسرائيل والخطوات املستقبلية تجاهها.  
عليه، يحاول نتنياهو الخروج من الحصار الداخلي ببطٍء، فالرهان على غياب البديل 
الجاهز له في رئاسة الحكومة حاليًا ال يعني عدم جهوزيته الحقًا. ليس بالضرورة 
أن يكون البديل أفيغدور ليبرمان أو حتى نفتالي بينيت، بل يكفي أن يبدي موشيه 
 متأهبًا. األساس وسط هذا كله، أن نتنياهو 

ً
كحلون تململه، حتى يجد نفسه بديال

ضرب ضربته في انتظار نتائج مؤتمر أستانة.

قليًال من الحياء الثورية تستخدم البيروقراطية

اإلسرائيليون »يحضرون« أستانة
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الجئون سوريون على الحدود الصربية )األناضول(



لَِمْن َسُتَقِدُم الَوالَء؟ عن »ضمان األمن وتطبيق القانون«
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آزاد عنز )سورية(

الســنة  مــن  آب  أغســطس/  شــهر  فــي  ســقطت، 
املاضيــة، طائــرة عســكرية روســية فــي بلــدة فــي 
كامــل طاقمهــا،  وقتــل  الســورية،  إدلــب  محافظــة 
قت وزارة الدفاع على ذلك بالقول إّن طائرتها 

ّ
وعل

كانت »تشــارك في العملية اإلنســانية الجارية في 
حلب«، ونعلم جيدًا ما هي العملية اإلنسانية التي 

تقوم بها روسيا في سورية.
وفــي تعليــق مشــابه، لكــن هــذه املــّرة بعيــدًا عــن 
لألمــن  العامــة  املديريــة  نفــت  وروســيا،  ســورية 
الوطنــي فــي املغــرب في بيــان لها، أن تكون القوات 
لتفريــق  عنيــف  بشــكل  تّدخلــت  قــد  العموميــة 
مدينــة  فــي  الشــهداء«  »ســاحة  فــي  املحتجــن 
الحســيمة، وقالت إّن »عناصر األمن لم تســتخدم 
القــوة مــن أجــل تفريــق املتجمهريــن«، وأكــدت أّن 
»مــا تــّم ترويجــه من أخبار تزعــم قيام مصالحها 
باعتقال أو توقيف أّي شخص، أو اتخاذ أّي إجراء 
مقّيد أو ســالب للحرية في حق أحد املتجمهرين، 

مجانب للحقيقة«.
تفيــد  أخبــارًا  نقلــت  مواقــع  أّن  مــن  الرغــم  علــى 
باعتقال أزيد من 60 شخصا في بداية الساعات 
األولــى مــن يــوم الخميس 5 ينايــر الجاري، وأطلق 
ســراحهم فــي حــدود الســاعة العاشــرة صباحــا 
أخبــارا كاذبــة،  هــذه  اليــوم نفســه. ســنعتبر  مــن 
وأّن األمــن لــم يســلب حريــة أحــد وال اعتقــل أحــد، 
جيد، ولكن لنعد إلى البيان لنورد فقرة أخرى، إذ 
شــّددت املديرية على أّن »عناصر القوة العمومية 
القانــون،  حرصــت علــى ضمــان األمــن وتطبيــق 

محاولــة  إلــى  األشــخاص  بعــض  عمــد  بعدمــا 
نصب خيام في ســاحة عمومية، وعرقلة أنشــطة 

مرخص لها من السلطات العمومية«.
ال أعلــم، هــل أنــا الوحيــد الــذي يبــدو لــه التناقــض 
أن  بعــد  الــكل الحظــه،  أّن  أم  الســابق  الــكالم  فــي 
لتفريــق  للقــوة  اســتخدامها  عــدم  املديريــة  أكــدت 
أّن عناصرهــا  علــى  تؤكــد  وهاهــي  املتظاهريــن، 
حرصــوا علــى تطبيــق القانــون وحفــظ األمــن! ما 
هــا قالــت إّن أشــخاصا كانــوا 

ّ
معنــى هــذا؟ كمــا أن

بصــدد إنشــاء خيــام، قصد االعتصــام، وهذا من 
أشــكال االحتجــاج التــي ال تخالــف القانــون، لكــن 
املديرية اعتبرت ذلك عرقلة ألنشطة مّرخص لها، 
لكن السؤال: كيف طبقت القانون؟ وحفظت األمن 
ومنعت )عرقلة النشاط(؟ سنسترسل قليال في 
إن  املديريــة  قالــت  البيــان، فلعلنــا نجــد ضالتنــا، 
باســتعراض  التزمــت  العموميــة  القــوة  »عناصــر 
تشــكيالتها النظاميــة بعــن املــكان، وطالب رئيس 
الدائــرة األمنيــة املختصــة مــن املتجمهريــن إخالء 
الساحة، مرّددا عليهم اإلنذارات القانونية، ما نجم 
عنه انسحاب هؤالء األشخاص وتدافعهم بشكل 
واألزقــة  الشــوارع  مــن  مجموعــة  نحــو  عرضــي 
القريبــة، وهــو مــا واكبتــه قــوات حفــظ النظــام التي 
حرصــت علــى عــدم شــغل تلــك الشــوارع بشــكل 

يعرقل حريات املواطنن في التجول«.
أه، بدأت الرؤية تتضح، فحســب البالغ من بدايته، 
أّن القــوات العموميــة، »لــم تتدخــل بالقــوة«، لكنهــا 
حرصــت علــى »تطبيــق القانــون وحفــظ األمــن«، 

ولــم تضــرب أحدًا، و»لم تســلب حريــة أحد«، فبعد 
لــه«،  مرخصــا  نشــاطا  املتجمهــرون  »عرقــل  أن 
»اســتعرضت القوات تشــكيالتها«، وأطلق رئيس 
الثــالث،  اإلنذاريــة«  »الصفــارات  األمنيــة  الدائــرة 
وفجأة خاف املتظاهرون و»فروا بشــكل عرضي 
وهنــا  أمامهــم.  ينظــروا  أن  دون  مــن  عشــوائي« 
»لــم تمــس القــوات أحــدا«، فتّوجهــوا إلــى الشــوارع 
حريــة  لضمــان  القــوات  بهــم  و»لحقــت  املقابلــة، 

املواطنن في التجول«.
اإلنســانية«  »العمليــة  مثــال  بوضعــي  أخطــئ  لــم 
التي كانت تقوم بها روســيا في حلب في مقدمة 
فالواقعــة  ذاتــه،  املنطــق  أمــام  نحــن  حقــا  مقالــي، 
يؤكدهــا الحاضــرون، وتؤكدهــا أشــرطة الفيديــو 
ــف 

ّ
التــي وثقــت لحظــة التدخــل العنيــف، والــذي خل

عــّدة إصابــات، مــن ضمنهــا كســر مــزدوج علــى 
مســتوى اليــد ألحــد النشــطاء »منيــر املســاوي«، 
إضافة إلى أّن القوات طاردت املحتجن في شوارع 
إنــزال  مدينــة الحســيمة، بعــد أن ســبق هــذا كلــه 
مكثف للقوات العمومية في ســاحة الشــهداء، ولن 
أنســى ذكــر الحصــار املفــروض علــى املتظاهرين 
إعالميا، بحيث شــهدت مواقع إلكترونية إنذارات 
مــن الســلطات، بمنطــق »كــن معــي أو أنت ضدي«، 
بمجــّرد  اإللكترونيــة  إحدىالقنــوات  وأغلقــت 
الحــراك،  متّزعمــي  ألحــد  تصريحــا  نقلــت  هــا 

ّ
أن

باختصــار شــديد، هــذا هو معنــى عبارة »ضمان 
األمن وتطبيق القانون« في البيان.

شفيق عنوري )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

الرئيــس األميركــي املنتخــب، دونالــد ترامــب، 
قبــل أســبوٍع مــن تســلمه مقاليــد الســلطة فــي 
القــوة األولــى فــي العالــم، فــي موضــع حــرج، 
أخيــرًا،  اإلنترنــت  علــى  نشــر  تقريــر  بســبب 
يتضمــن معلومــاٍت حول فضائحه الجنســية 
مــع  املقّربــن  ورجالــه  وتوّرطــه  روســيا،  فــي 
الــروس فــي الـــتأثير علــى الحملــة االنتخابيــة 
منافســته  لتحييــد  األميركيــة  للرئاســيات 
هيالري كلينتون. ليســت الفضائح الجنسية 
 بالنسبة إلى األميركين، لكن 

ً
لترامب جديدة

محرجــة،  ســلوكات  عــن  معلومــاٍت  تســريب 
وعــن عالقاتــه مــع الــروس فــي التقريــر، يمثــل 
السياســي  الصعيديــن  علــى  قويــة،   

ً
صدمــة

والشــعبي، ألنه، ألول مرة في تاريخ الواليات 
املتحــدة، »يتآمــر« مرشــح أميركــي ثــم رئيــس 
ومعاديــة  بــل  منافســة،  دولــة  مــع  منتخــب 
السياســين  مــن  واســعة  قطاعــاٍت  نظــر  فــي 
الحملــة  علــى  للتأثيــر  األميركيــن،  والشــعب 
االنتخابيــة، وفيمــا بعد على مســار العالقات 
ســلوك  بســبب  هكــذا،  -الروســية.  األميركيــة 
ترامــب، تبــدو القــوة األولــى فــي العالــم كأنهــا 
لعبــث  ســاحٍة  إلــى  تحولــت  »عاديــة«،  دولــة 
أطــراٍف خارجيــة بالتأثيــر علــى انتخاباتهــا 
بالتآمــر مــع أحــد املرشــحن للرئاســة. تطــرح 
األميركيــة  االنتخابيــة  الحملــة  ظــروف 
بالنســبة  إشــكاليات  عــدة  والتســريبات 

أسامة الرشيدي

بالــزي  مغرمــا  السيســي  الفتــاح  عبــد  يبــدو 
وتقديــره  قوتــه  منــه  ويســتمد  العســكري، 
ــحه 

ّ
لنفســه، ففــي خطابــه الــذي أعلــن فيــه ترش

لرئاســة الجمهوريــة، قــال إنهــا ســتكون املــرة 
بالــزي  فيهــا  املصريــون  يــراه  التــي  األخيــرة 
العســكري، لكنــه أخلــف وعــده، وظهــر بالبــزة 
العســكرية مــرات، كان جديدهــا عندمــا ارتــدى 
أعمــال  افتتاحــه  أثنــاء  فــي  العســكري  الــزي 
تطوير ميناء سفاجا وافتتاح قيادة األسطول 
الجنوبــي للقــوات البحريــة فــي الخامــس مــن 
ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي. وكانــت املــرة 
عــام  منتصــف  ســيناء  زيارتــه  عنــد  األولــى 
2015، بعــد هجــوم مســلح أودى بجنــود مــن 
افتتــاح تفريعــة  فــي حفــل  الجيــش، والثانيــة 
قناة السويس، عندما أراد أن يظهر كأنه أحد 
الزعماء العظماء، لكن مشهد وقوفه في يخت 
املحروســة، يرتــدي نظــارة شمســية ويتطلــع 
إلــى القنــاة، أعطى انطباعا بأنه أحد جنراالت 
أفريقيــا الذيــن يثيــرون الســخرية، وقد شــبهه 
املفكــر عزمــي بشــارة بأنه مثــل الجنرال عيدي 

أمن ديكتاتور أوغندا السابق. 
أكثــر  تقمــص  يريــد  كان  السيســي  أن  ويبــدو 
مــن شــخصية فــي الحفــل. فمــن ناحيــٍة، يريــد 
ليســتلهم  وباذخــا  فاخــرا  الحفــل  يكــون  أن 
عظمــة حفــل افتتــاح قناة الســويس األولى في 
عهــد الخديــوي إســماعيل، ويتأكد ذلك عندما 
نــرى أوبــرا عايــدة فــي حفــل افتتــاح القنــاة في 
عهد السيســي، وهو اســتلهام لألوبرا نفســها 

للواليــات املتحــدة األميركيــة. أولهــا، تحــول، 
أو علــى األقــل االنطباع بتحــّول، القوة األولى 
فــي العالــم إلــى دولــٍة »عاديــة«، يمكــن لدولــة 
وتؤثــر،  انتخاباتهــا،  فــي  ــل 

ّ
تتدخ أن  أخــرى 

بشــكل أو بآخــر، علــى نتائجهــا. بمعنــى أن 
مســتوياٍت  بلــغ  املتحــدة  الواليــات  إنكشــاف 
كمــا  ــل 

ّ
تتدخ أن  روســيا  وســع  فــي  أصبــح 

يحلــو لهــا فــي سياســتها الداخليــة، للتأثيــر 
فيمــا بعــد علــى سياســتها الخارجيــة. بينما 
التأثيــر  علــى  العمــل  علــى  أميــركا  تعــودت 
علــى السياســات الخارجيــة للــدول األخــرى، 
ألجل التأثير على سياســاتها الداخلية. فهل 
تعبــر هــذه »النقلــة« علــى أفــوٍل مــن نــوع آخــر 
للقــوة األميركيــة؟ يمكــن القــول إنــه إذا كانــت 
العمليــات اإلرهابية في »11 ســبتمبر« 2001 
انتهكت قداسة سالمة التراب األميركي الذي 
لــم يعــرف هجومــا )ما عــدا الهجــوم الياباني 
فــإن  هــاواي(،  جــزر  فــي  هيربــل  بيــرل  علــى 
حــدًا  وضعــت  الروســية  ترامــب  ارتباطــات 
لقداسة سالمة السياسة األميركية الداخلية، 
قــوة   ملنــاورات 

ً
بجعلهــا، وألول مــرة، عرضــة

كبرى وتغلغلها.
ثانيهــا، اعتمــاد مرشــح، ثــم رئيــس منتخــب، 
قــوٍة  علــى  أســبوٍع  بعــد  الســلطة  ســيتولى 
 معاديــة ألميــركا، يعنــي 

ً
منافســٍة تعتبــر قــوة

فقــط  ليــس  )روســيا(  بالخــارج  االســتقواء 
الســلطة. وهــذه  الداخــل لغايــة  الســتضعاف 
 في الدول غير الديمقراطية، 

ٌ
 معروفة

ٌ
ممارسة

التــي عزفــت للمــرة األولــى فــي حفــل الخديوي 
يتقمــص  ثانيــة،  ناحيــة  ومــن  إســماعيل. 
الســادات  أنــور  الرئيــس  شــخصية  السيســي 
الــذي يبــدو أنــه مغــرم بــه، فقــد ارتــدى األخيــر 
الزي العسكري أيضا عندما أعاد افتتاح قناة 
الســويس عــام 1975 بعــد حــرب أكتوبــر. ومــن 
ناحيــة ثالثــة، أراد السيســي اســتلهام أجــواء 
البــذخ امللكــي، عبــر ركوبــه يخــت »املحروســة« 
الخــاص باألســرة العلويــة التي حكمت مصر، 
الــذي  فــاروق  بامللــك  الخــاص  اليخــت  وكان 
غــادر عبــره مصــر إلــى إيطاليــا، بعــد عزله من 

منصبه ونفيه.
كان الســادات أيضــا مغرمــا بالــزي العســكري، 
ويحــرص علــى ارتدائــه فــي مناســبات عديدة، 
فيما لم يعرف عنه تحقيق أي إنجاز عسكري، 
وكان مجرد ضابط السلكي في سالح اإلشارة 
ثــالث ســنوات فقــط قبــل فصلــه مــن الجيــش 
فــي العهــد امللكــي، حتــى عــاد إلــى الخدمة قبل 
ومــن  قصيــرة،  بفتــرة   1952 تمــوز  يوليــو/ 
بعدها لم يحتك السادات بالجيش، وعمل في 
وظائــف مدنيــة حتــى اغتيالــه. لكــن السيســي 
فــي  وحكــى،  ملهميــه،  أحــد  الســادات  يعتبــر 
إحدى التســريبات، أنه يرى أن الســادات أخطأ 
عندما سحب قراراته الخاصة برفع الدعم عن 
الســلع األساســية بعــد انــدالع انتفاضة 1977، 
كمــا حكــى عن حلم رأى فيه الســادات، وأخبره 

فيه أنه سيصبح رئيسا ملصر.
حــرص السيســي أيضــا علــى منــح نفســه رتبة 
ليترشــح  الجيــش  يتــرك  أن  قبــل  »املشــير«، 
للرئاســة، علــى الرغــم مــن أن مــن املفتــرض أن 

الكونغــرس  ملواقــف  نظــرًا  كبيــر،  حــد  إلــى 
البنيوية.

رابعهــا، فــي حــال تنّكــر ترامــب لوعــوده، وأدار 
ظهره لحليفه الروسي، فإن الروس سيوظفون 
فضائحــه الجنســية، إلجبــاره علــى الرضــوخ 
إلرادتهم، وإال فقد ينهون مستقبله السياسي 
بنشر وثائق أو صور توّرطه وتفضحه. وهذا 
بحد ذاته خطر على السياسة األميركية التي 
قد تصبح، ألول مرة، تحت رحمة دولة كبرى، 
بســبب  وإنمــا  األخيــرة،  قــوة  بفضــل  ليــس 

السلوكات املحرجة للرئيس األميركي.
شــرعية  تقــّدم،  مــا  إلــى  وبالنظــر  خامســها، 
ال  كان  فــإذا  املحــك.  علــى  السياســية  ترامــب 
أحــد يطعــن فــي شــرعيته القانونيــة، ألنــه فــاز 
وفــق  ديمقراطيــا،  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
النظــام  فــي  بهــا  املعمــول  واملعاييــر  القواعــد 
األميركي، فإن الطعن في شــرعيته السياســية 
بــدأ قبــل انتخابــه وبعــده، وذلــك حتــى قبــل أن 

الجمهوريــة،  لرئاســة  الترشــح  إعالنــه  عقــب 
وأول ظهــور لــه بالــزي املدنــي بعيــدًا عــن الزي 
ر إبراهيــم عيســى مــن أن يقول 

ّ
العســكري، حــذ

كلمــة »عســكر«، وقــال إنــه لــن يســمح لــه بقــول 
تلــك الكلمــة مــرة أخــرى. وتكــّرر األمــر نفســه 
فــي حوار السيســي مــع ثالث قنوات فضائية، 
موجها كالمه للمذيع الذي قال له إن بعضهم 
يــرى أن »مصــر تتســّول«، فــي إشــارة منــه إلى 
مســاعدات الــدول العربيــة، فــكان رد السيســي 
حــاول  وعندمــا  الكلمــة.  تلــك  قــول  عــن  نهيــه 
مــرة  قاطعــه  نظــره،  وجهــة  توضيــح  املذيــع 
أخــرى بقــول كلمــة »ال« أكثر مــن خمس مرات. 
وفــي خطابــه في فبراير/ شــباط 2015، طالب 
السيســي املصريــن بعــدم االســتماع إلى أحٍد 
غيره، وعندما كان يبّرر التنازل عن جزيرتي 
بعــدم  املصريــن  طالــب  وصنافيــر،  تيــران 
معتبــرًا  أخــرى،  مــرة  املوضــوع  فــي  الحديــث 
»يســيء  فإنــه  املوضــوع  عــن  يتحــدث  مــن  أن 
كلمتــه،  السيســي  أنهــى  وعندمــا  لنفســه«. 

 
ٌ
يتولــى الرئاســة يــوم 20 ينايــر. إنهــا ســابقة

أخرى في تاريخ الواليات املتحدة.
علــى  انتخــب  الــذي  ترامــب  إن  القــول  ونافلــة 
أساس شعار إعادة االعتبار للقوة األميركية، 
لتكــون أحســن ممــا كانــت عليه، قــام، من خالل 
تصرفاتــه، بعكــس ذلــك تمامــا، علــى األقــل فــي 
الراهــن. فعــوض أن يعمــل علــى إدامــة املناعــة 
عــدم  ســند  هــي  التــي  األميركيــة  الداخليــة 
املجــال  فســح  وخارجيــا،  محليــا  انكشــافها 
ألطــراٍف خارجيــة الختراق الجســد السياســي 
األميركــي. وبالتالــي، فقــد كل املصداقيــة. فمــن 
 يقــول باســترجاع هيبــة القــوة 

ً
يصــّدق رجــال

األميركيــة، فــي الوقــت الــذي يتواطــأ فيــه مــع 
الخــارج )الروســي(، ويســتقوي بــه للفــوز فــي 

االنتخابات الرئاسية؟ 
ربمــا أحــد الــدروس املســتخلصة مــن مسلســل 
فضائح ترامب وسلوكياته املحرجة أن الرجل 
الــذي  االنتخابيــة  الحملــة  زمــن  بــن  يفــرق  ال 
تكون فيه التصريحات غير محدودة السقف، 
في غالب األحيان، ألن الوعود )االنتخابية( ال 
تلزم إال من يتلقاها، وزمن ممارسة السياسة 
والتوازنــات  والحكمــة  الحــذر  يقتضــي  الــذي 
فــي ســياق )أميركي( لــه مميزاته وخصائصه. 
إغفــال ترامــب هــذا األمــر قــد يدخلــه فــي صراع 
حــاد وطويــل مــع الكونغرس، يجعــل الواليات 
املتحدة تعرف حكومة تعايش داخل »العائلة 

الجمهورية« الواحدة.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

وطلــب أحــد الحضــور الكلمــة، قــال السيســي 
إنــه لــم يــأذن ألحــد بالــكالم. قائــال إنــه لم يعط 

»اإلذن« ألحد بالكالم.
أيضــا  العســكرية  الشــخصية  ســمات  مــن 
اهتمامهــا بتحقيــق املســتهدف، بغــض النظــر 
إصــرار  رأينــا  وقــد  أخــرى،  نتائــج  أي  عــن 
السيســي علــى افتتــاح تفريعــة قناة الســويس 
خالل عام من أجل الحصول على الدعاية التي 
يريدهــا، ولــو أدى ذلــك إلــى ارتفــاع رهيــب فــي 
كلفــة اإلنشــاء، واســتنزاف االحتياطي النقدي 
الــذي ال زالــت البــالد تعانــي منه، وذلك كله من 
أجــل »هديــة مصــر إلى العالــم«، وهي هدية لم 
يعــد يحتاجهــا العالــم، بعــد انخفــاض حركــة 
التجــارة العامليــة، مــا أدى إلــى انخفــاض دخل 
القنــاة بصــورة كبيــرة، وجاء خبــر اإلعالن عن 
قطــار نقــل البضائــع من الصــن إلى بريطانيا 
النقــل عبــر  القاضيــة لحركــة  ليمثــل الضربــة 

القناة التي ال شك ستتأثر بشدة.
كان آكن أوزتورك، قائد القوات الجوية التركي 
السابق، يتمتع بالهيبة والفخامة عندما كان 
مرتديــا الــزي العســكري والنظــارة الشمســية 
التي أحدثت حوله جوًا من الغموض واملهابة. 
لكــن، بعــد القبض عليه، بتهمة قيادة محاولة 
االنقــالب الفاشــلة فــي يوليــو/ تمــوز املاضــي، 
باهتــا،  عاديــا  قميصــا  مرتديــا  الرجــل  ظهــر 
ورآه النــاس علــى حقيقتــه: مجــرد رجل عجوز 
يمتلــئ وجهــه بالتجاعيــد، ويســير بصعوبة، 
وال يتمّيــز عــن غيــره، ويتضــح أنــه »ال شــيء« 

بدون الزي العسكري.
)كاتب مصري(

حيــث تعتمــد األنظمــة التســلطية علــى قــوى 
اســتضعافا  مصالحهــا،  وتحمــي  خارجيــة، 
للداخــل، حتــى تبقــى في الســلطة. فهل يشــير 
هذا التطور أيضا إلى تحّول القوة األولى في 
طوى حقبة 

ُ
العالم إلى دولٍة »عادية«، ريثما ت

ترامــب، حقبــة إشــكالية بــكل املقاييــس، حتى 
قبل أن تبدأ رسميا.

ثالثها، لالســتقواء بالخارج ثمنه. وفي حال 
قــوة عظمــى قــد يكون هذا الثمــن باهظا.  فقد 
قيل إن دعم الروس وتشويشهم على الحملة 
مقابــل  كان  كلينتــون  لهيــالري  االنتخابيــة 
مواقــف سياســية للرئيــس الجديــد، تتوافــق 
 عــن وعــود اســتثمارية، 

ً
ومصالحهــم، فضــال

مــا ال جــدال فيــه، وبغض النظــر عن مضامن 
املفضــوح واملســتور فــي العالقــة بــن ترامــب 
وروســيا، وهــي عالقــة قديمــة بعــض الشــيء، 
السياســة  فــي  الروســي  التــوّرط  ثمــن  فــإن 
الداخليــة األميركيــة ســيكون مرتفعــا، وربمــا 
مــع  وبالتفصيــل،  عليــه،  التفــاوض  تــم  قــد 
ترامــب. فاألخيــر رجــل أعمــال قبــل أن يكــون 
بخبايــا  أدرى  هــو  وبالتالــي،  سياســيا، 
املفاوضات واملساومات. ومن ثم، من املنتظر 
بعدائــه  املعــروف  )الكونغــرس  يعيــد  أن 
لروســيا ســيكون له باملرصاد( ترامب النظر 
فــي السياســة األميركيــة حيــال روســيا، بــدءًا 
برفع العقوبات عنها، أو على األقل االلتفاف 
عليهــا، فــي انتظــار التوصــل إلــى اتفــاق مــع 
الكونغــرس لرفعهــا نهائيــا. وهــذا مســتبعد 

يحصل على هذه الرتبة الضابط الذي خاض 
حربــا وانتصــر فيهــا، لكن السيســي لم يخض 
أي حــرٍب منــذ تخرجــه من الكلية الحربية عام 
مــا  أقصــى  بلــوغ  علــى  الحــرص  لكنــه   ،1977
يمكــن تحقيقــه فــي الســلك العســكري الــذي لــم 
يعــرف غيــره طــوال حياتــه، وبالتالــي، أصبــح 
مثــل املشــير عبــد الحكيــم عامــر الــذي أعطــى 
لنفسه هذه الرتبة من دون أي استحقاق، على 

الرغم من انقطاع صلته بالعسكرية.
مرتــاح  غيــر  السيســي  الفتــاح  عبــد  ويبــدو 
فــي البدلــة املدنيــة، ويشــرح الخبيــر النفســي 
كان  »السيســي  قائــال:  ذلــك  املهــدي  محمــد 
 
ً
 وثقــة

ً
انســجاما وتناغمــا وراحــة أكثــر  يبــدو 

وفخــرًا وتألقــا، وهــو يرتدي البذلة العســكرية 
املزركشــة واملشــمرة الذراعــن. أمــا حــن ارتدى 
وأقــل   

ً
قامــة أقصــر  بــدا  فقــد  املدنيــة،  البذلــة 

حجمــا وأضعــف بريقا، وبــدت عالمات الحزن 
واالنكســار فــي عينيــه، ولــم يعــد يظهــر بــذات 
القــوام املشــدود والحركــة العســكرية«، أي أن 
السيســي يديــن للــزي العســكري فــي الحقيقــة 
بمــا حققــه، وليــس لقــدراٍت خاصــة بــه. ولذلك، 
يريــد اســتعادة تلــك القدرات املزعومــة، عندما 

يرتدي الزي العسكري، وهو رئيس.
ال يقتصــر ارتباط السيســي بالعســكرية على 
الــزي فقــط، فشــخصيته أيضا اكتســبت كثيرًا 
الشــخصية  صفــات  فمــن  الســمات،  تلــك  مــن 
العسكرية عدم تقبلها الرأي اآلخر، وتعّودها 
وهــو  مناقشــة،  دون  مــن  األوامــر  إلقــاء  علــى 
مــا يبــدو أن السيســي ال يختلــف فيــه عــن أي 
لــه  تلفزيونــي  لقــاء  أول  ففــي  آخــر،  ضابــط 
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غسان رمضان الجرادي

الطيــور  بــن  املشــاكل  بجديــدة  ليســت 
لــم  البشــرية  خســائرها   

ّ
أن إال  والطائــرات، 

عــام  الحــظ 200 ضحيــة منــذ  تتعــدَّ لحســن 
1988 على كامل مســاحة الكرة األرضية. أّما الخســائر 
املاديــة، فتصــل إلــى نحــو مليــار ونصــف مليــار دوالر 
أميركي سنويا، من جّراء اصطدام الطائرات بالطيور 
املعنّيــة  الســلطات  أبــدت  لبنــان،  وفــي  العالــم.  حــول 
تربيــة  منــع  أعلنــت  مــذ  الطيــران  بســالمة  اهتمامهــا 
ــه بالقــرب مــن مطــار بيــروت، قبــل عقَدين 

ّ
الحمــام وكش

مــن الزمــن أو أكثــر. اليوم، يجابه مطار رفيق الحريري 
الدولــي، املدنــي الوحيــد فــي لبنــان، خطــر تزايــد أعداد 
فــي  يجــري؟  مــاذا  منهــا.  البحرّيــة  ســّيما  ال  الطيــور، 
والخرشــنة  النــورس  طيــور  مــن  نوعــا   25 لبنــان، 
عنــد  معظمهــا  مشــاهدة  يمكــن  بالنــورس.  الشــبيهة 
مصّبــات املجاريــر )ميــاه الصرف الصحي( في البحر، 
لذلك سّماها البروفسور جورج طعمة قبل نصف قرن 
ل تناول 

ّ
»جــرذان البحــر«. ِمــن طيــور النورس مــا يفض

ى علــى األســماك الصغيــرة 
ّ
النفايــات، ومنهــا مــا يتغــذ

فقط. وهذه األخيرة تعاني انخفاضا في أعدادها على 
دة بخطــر  ــف كمهــدَّ

ّ
املســتوى العاملــي وأصبحــت تصن

االنقــراض مــن قبــل املجلــس الدولــي لصــون الطبيعــة. 
أّما الطيور آكلة النفايات، فقد حظيت حديثا بمصدر 
ره لها مكّب النفايات في منطقة كوستا 

ّ
رزق جديد وف

برافــا الواقعــة بن األوزاعــي وخلدة )جنوبّي بيروت(، 
األمــر الــذي جعلهــا تتجّمــع بأعــداد كبيــرة بالقرب من 
املطــار ومدارجــه، لتهــّدد بالتالــي ســالمة الطيــران. مــا 
والحفــاظ  الخطــر  الحتــواء  املطلوبــة  اإلجــراءات  هــي 

على سالمة الطيران واملسافرين؟
1- تركيــب وتشــغيل ماكينــات تصــدر أصواتــا تخيــف 
ســتخدم أصــوات صيحات القلق 

ُ
الطيــور وتبعدها. فت

هــا تعود 
ّ
عنــد النــورس، وتبتعــد بالتالــي الطيــور. لكن

غضــون  فــي  األصــوات،  تلــك  ســماع  اعتيادهــا  بعــد 

 األمثل إزالة أسباب تجّمع الطيور من خالل:
ّ

والحل
- وقف التلّوث الذي يأتي به نهر الغدير.

- طمــر النفايــات جيــدًا إلخفائهــا عــن الطيــور، بطريقة 
علمية محددة. 

املطــار  أرض  علــى  بالتراكــم  للميــاه  الســماح  عــدم   -
ومدرجاته.

- تحديــد أنــواع الطيــور فــي املطــار ومحيطــه مــن قبــل 
مختّص.

غيــر  الطيــور  إلبعــاد  املالئمــة  الوســائل  تحديــد   -
املرغوب بها من قبل مختّص.

- وضــع دليــل عملــي الســتخدام الوســائل املطلوبة من 
قبل مختّص.

- وضــع خطــة زمنّيــة للحفــاظ علــى فاعليــة الوســائل 
املستخدمة.

- تدريب فريق مكافحة طيور يعمل في فصل الشتاء.
- تزويد املطار بأجهزة رادار مخصصة لرصد الطيور 

املهاجرة أو العابرة من برج املراقبة.
األنــواع  مــن  نــوع   

ّ
كل لعبــور  زمنــي  جــدول  وضــع   -

املهاجــرة املحتمــل مرورهــا، بالقــرب مــن املطــار أو فــي 
 إدارة الطيران الفيدرالي 

ّ
أجوائه. تجدر اإلشارة إلى إن

وضعــت  قــد  كانــت  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي 
املطامــر  ورصــد  وإزالــة  لتشــييد  إرشــادية  خطوطــا 
النفايــات  مــن  التخلــص  املفتوحــة ومواقــع  واملكبــات 
فتعتمــد  أوروبــا،  فــي  أّمــا  ومحيطهــا.  املطــارات  فــي 
املطــارات علــى علمــاء طيــور مــن أجــل تقييــم املخاطــر 
مــن خــالل دراســات إيكولوجّية فــي محيطها، لتحديد 
األنواع املستهدفة وما الذي يجذبها وما هي أعدادها 
وفتــرات ذروتهــا ومناطــق الخطــر فــي املطــار. هكــذا، 
تخرج الدراسة بتوصيات تؤّدي إلى تخفيض وتيرة 
 أي عمل إلبعاد 

ّ
ظهور الطيور في املطار. بالتالي، فإن

خطــر الطيــور عــن حركة املالحــة الجوّية يوجب وضع 
خطة من أجل حماية مســتدامة واالبتعاد عن الحلول 

ر وال تقّدم.
ّ

املرتجلة التي تؤخ
)اختصاصي في علم الطيور البرّية(

 هــذه الطريقــة 
ّ
أيــام تعــّد علــى األصابــع. إشــارة إلــى أن

ال تفيــد إال نوعــا واحــدًا مــن بــن 25 نوعــا. كذلــك، ثّمــة 
أصــوات تنفــر العصافير الصغيــرة كالزرازير من دون 
ــم معرفــة 

ّ
أن تخيــف الطيــور األكبــر حجمــا. لــذا، تتحت

 
ّ
أن ُبــَت 

َ
ث األحــوال،   

ّ
كل فــي  إبعادهــا.  املــراد  األنــواع 

املاكينــات ليســت أساســية فــي إبعــاد الطيــور بــل هــي 
تة تلزمها متابعة مستمرة.

ّ
أدوات مكّملة ومؤق

الفريــق  ب  ُيــدرَّ فــي املطــار.  2- فريــق ملكافحــة الطيــور 
د منها  علــى تحديــد أنــواع الطيور والتمييز بــن املهدَّ
مــن  ليتمّكــن  الشــائعة،  واألنــواع  االنقــراض  بخطــر 
معرفة األنواع التي تنبغي مطاردتها. فُيطلق الفريق 
املفرقعــات فــي اتجــاه الطيــور إلبعادهــا عــن املــدارج. 
ويســتخدم الفريــق أجهــزة مختلفة إلخافة الطيور من 
 هذه الطريقة ال تساعد 

ّ
أجل تحقيق فاعلية أكبر. لكن

فــي الســيطرة علــى تلــك التــي تطيــر فــي أجــواء املطــار 
ومحيطه.

ها 
ّ
3- اإلجهاز على الطيور. هذه الطريقة مرفوضة ألن

تقضــي علــى أنــواع نــادرة أو محمّيــة عامليــا. وإذا كان 
ال بــّد مــن اإلجهــاز علــى فــرد مــن الطيــور بالتزامــن مــع 
اســتعمال القنابــل الصوتيــة مــن أجــل إرهــاب الطيــور 
األخرى، فيجب االستحصال على إذن من وزارة البيئة 
بالتشــاور مــع باحثــن أو خبــراء فــي علــم الطيــور. فــي 
 األحــوال، ينخفــض مفعــول هــذه الطريقــة مع مرور 

ّ
كل

الوقت وقد ينتهي في خالل أسبوع.
ــرات الطيــور. تســتخدم إلبعــاد الطيــور عن برك 

ّ
4- منف

امليــاه الراكــدة علــى املدّرجــات ومــا بينهــا. وهــي مــواد 
كيميائية، مرّكب ميثيل أنثرانيالت.

األعشــاب  الطيــور  ــل 
ّ

تفض األعشــاب.   
ّ
جــز عــدم   -5

القصيــرة إذ تســمح لهــا برؤيــة أعدائهــا مــن بعيــد، 
الطويلــة  تلــك   

ّ
لكــن الطويلــة.  عنهــا  تحجبهــا  فيمــا 

يدفــع  مــا  والجــرذان،  الفئــران  تكاثــر  علــى  تشــّجع 
بالطيــور الجارحــة من صقــور إلى غزو املطار نهارًا، 
. وهذا ما يتسبب في 

ً
وكذلك بالنسبة إلى البوم ليال

كوارث من نوع آخر.

مجتمع
رت األمم املتحدة من تسّرب نفطي جنوب مدينة املوصل العراقية، قرب القيارة التي استرجعت 

ّ
حذ

من تنظيم الدولة اإلسالمية  »داعش« قبل نحو 4 أشهر. وتلفت األمم املتحدة، في تقرير، إلى أضرار 
بيئّيــة ناجمــة عــن حــرق »داعــش« منشــآت نفطيــة، مع بدء عملية اســتعادة املوصــل. وأظهرت صور 
التقطتهــا األقمــار الصناعيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، حجم األضــرار البيئية الناجمة عــن الحرائق، 
، ما يؤدي إلى تكّون ســحب 

ً
مشــيرة إلى إخماد 11 حريقا، في وقت ما زال هناك 29 حريقا مشــتعال

)األناضول( سوداء. ويشير إلى أن التسّرب النفطي هو قرب روافد نهر دجلة. 

 الدخان املنبعث من الوقود الصلب، يضاعف خطر إصابة النساء الحوامل 
ّ
كشفت دراسة أميركّية أن

بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية. وقد تناولت حوامل في نيجيريا يستخدمن 
مواقــد الطهــو التقليديــة التــي تعتمــد علــى الوقــود الصلــب أي الحطب وروث الحيوانــات واملخلفات 
 نحــو ثالثة مليارات نســمة يحرقون الوقود 

ّ
الزراعيــة والفحــم. بحســب منظمــة الصحــة العامليــة، فإن

ستنشق من الهواء امللّوث داخل املنازل 
ُ
الصلب للطهو وتدفئة منازلهم، فتتسبب الجسيمات التي ت

)األناضول( في أكثر 50% من وفيات األطفال دون الخامسة نتيجة االلتهاب الرئوي.  

مواقد الحطب تهّدد الحوامل بأمراض القلباألمم المتحدة تحّذر من تسّرب نفطي جنوب الموصل

لندن ــ كاتيا يوسف

حــول  بريطانيــا  فــي  جديــد  ســجال  يــدور 
اندماج املهاجرين، من ذلك أهمية تحدثهم 
مجموعــة  اعتبــرت  فقــد  اإلنكليزيــة.  اللغــة 
ــم اللغــة 

ّ
 علــى املهاجريــن تعل

ّ
مــن النــواب أن

فــور  البــدء  أو  وصولهــم،  قبــل  اإلنكليزيــة 
فتحــّدث  اللغــة.  دروس  فــي  وصولهــم 
اإلنكليزية في رأيهم، هو املفتاح للمساهمة 

الكاملة في املجتمع واالقتصاد. 
الســماح  إلــى  الحكومــة  النــواب  دعــا  وقــد 
بوضــع خطــط في أجــزاء مختلفة من البالد 

 
ّ
تتناســب وسياســة الهجــرة فيهــا، ولــو أن
ها تنفق 20 مليون جنيه 

ّ
الحكومة ذكرت أن

استرليني لتعليم املهاجرين اإلنكليزية.
صدر مؤخرًا تقرير عن املسؤولة الحكومية 
لويــز كاســيه، دعــت فيــه إلــى توفيــر مزيــد 
مــن دروس اللغــة اإلنكليزيــة للمجموعــات 
 األحزاب البرملانية على 

ّ
ت كل

ّ
املنعزلة، وحث

دعم اتجاه االندماج االجتماعي.
مــن  أمونــا،  شــوكا  النائــب  قــال  بــدوره، 
يتضّمــن  اللغــة  ــم 

ّ
تعل  

ّ
إن العّمــال،  حــزب 

املهاجــر  بــدور  يتعلــق  أحدهمــا  طريقــن، 
واآلخــر واجــب علــى بريطانيــا توفيره عبر 

الصفــوف. فــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة 
 الحكومــة، وعــدت بتطبيــق ضوابــط 

ّ
إلــى أن

هجــرة جديــدة، بمجــّرد مغادرتهــا االتحــاد 
نمــوذج مفّصــل  لــم يحــّدد  لكــن  األوروبــي، 

بعد.
التغييــرات  إلــى  كاســيه  تقريــر  يشــير 
الديموغرافيــة فــي بريطانيــا، وارتفاع عدد 
السكان في بعض املناطق بن عامي 2001 
و2011 بنسبة 50 في املائة، بفضل الهجرة 
فــي معظمــه. ويشــير إلى وجــود 2.8 مليون 
مســلم فــي البــالد، مــا يجعــل اإلســالم أكبــر 
ديانــة بعــد املســيحية في بريطانيــا. تترّكز 

برمنغهــام  فــي  املســلمن  مــن  نســبة  أعلــى 
وبيرنلــي وبرادفــورد وبالبــورن، وتتــراوح 
نســبتهم فيها بن 70 و85 في املائة. كذلك، 
مــن  أكثــر  تالميــذ  مــن  املائــة  فــي   50  

ّ
فــإن

500 مدرســة فــي 43 منطقــة هــم مــن أصــول 
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ّ
أن تبــّن  بنغاليــة وباكســتانية. أيضــا، 

فــي املائــة من مجمل الوالدات في بريطانيا 
ولــدن خــارج  أّمهــات  مــن  كانــت  عــام 2014 

بريطانيا.  
إدارة  إعــالم  مكتــب  يشــير  جهتــه،  مــن 
)رســمي(  املحليــة  والحكومــة  املجتمعــات 
مــن  املطلــوب   

ّ
أن إلــى  الجديــد«  »العربــي  لـ

مختلــف  بــن  الربــط  فــي  املســاعدة  أجــل 
فــي بريطانيــا ومعالجــة مســألة  اإلثنيــات 
فــرص  توفيــر  هــو  املجتمــع،  فــي  االنقســام 
أكثــر ألولئــك اآلتــن مــن مجتمعات مهّمشــة 
أو محرومة ال ســيما النســاء. يتابع املكتب: 
»كذلك، نحتاج إلى املزيد من االختالط بن 
أناس من خلفيات متنّوعة في البالد. لذلك 
ينبغــي بــذل جهــود أكبــر ووضع سياســات 
تســاعد املجتمعات املحلية في التعامل مع 
وتيــرة وحجــم الهجــرة والتغيــر الســكاني 
الســنوات  فــي  ســريع  بشــكل  املتزايديــن 

األخيرة«.

اندماج المهاجرين في المجتمع يشغل بريطانيا

سالمة عبد الحميد

مطلع 2011، كان رائجا أن إبقاء حسني 
مبارك على رأس السلطة فيه صالح الوطن 
واملواطن، وأنه في حال إسقاطه أو تغييره 

سيتحول الوطن من جنة مزعومة إلى جحيم 
مقيم، رغم أن الوطن كان طاردًا للمواطنن 

والناس تعاني واالقتصاد متدهور واملجتمع 
في حال مزرية.

سقط مبارك ولم تسقط مصر، بالعكس 
بدت الناس أكثر سعادة رغم االنفالت األمني 

املقصود، وبات االقتصاد أكثر استقرارًا 
رغم السرقة والفساد املتواصل، وعاش 

املصريون أياما من الحرية التي لن ينسوها 
أبدًا. ثم كانت الحجة الرائجة مطلع 2013، أن 
محمد مرسي سيدمر هوية مصر، أراهن أن 
من يلوكون املصطلح أنفسهم ال يعرفون ما 
هي هوية مصر، وأن إزالته عن رأس السلطة، 

ضرورة حتى ال تتضرر مصالح الوطن 
واملواطن. عزل مرسي ولم نعرف بعدها ما 

هي الهوية التي كانوا حريصن على الحفاظ 
عليها، اللهم إال الهوية العسكرية لحكم 

البالد، ومنذ عزله لم تعرف مصر إال تضرر 
أوضاع الوطن واملواطن بشكل لم تعرفه 

مصر في تاريخها الحديث.
في يناير 2011، وما بعدها على مدار فترة 

حكم املجلس العسكري، كان مصريون 
مهتمون بالشأن العام يحتجون وينسقون 

ويرتبون ملستقبل بالدهم، في مواجهة 
الثورة املضادة التي كانت تجهز للقضاء 

على كل مستحقات الثورة والعودة بالبالد 
إلى ما كانت عليه من فساد واستبداد وقمع. 
ومنذ مطلع 2013، وحتى عزل مرسي، عمل 

مصريون، بعضهم محسوب على ثورة 
يناير، جنبا إلى جنب مع الفلول ورموز 

الثورة املضادة وأركان الحكم العسكري على 
إنهاء الثورة بكل دأب، زاعمن أنهم يحاولون 

إنقاذ البالد.
منذ حكم السيسي مصر واالنحدار ال 

يتوقف على كل املستويات، سياسيا 
واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. ليس هناك 
شخص يعيش في مصر لم يتضّرر من 

 إقليمية عدة 
ً
هذا الحكم الجائر، كما أن دوال

تضّررت، بعضها كان أبرز داعميه ماليا 
ومعنويا.

مرت األيام والشهور، واختفت شعارات 
يوليو 2013 الزائفة، فال خارطة طريق 

أنجزت، وال وعود باألمن والرخاء تحققت، 
األمر ال يحتاج عينا فاحصة إلدراك أن 

األوضاع باتت أكثر سوءًا.
حتى شعارات النخبة الخاصة بالحرية 

وتعدد اآلراء كلها توارت وتم العصف بها، 
من يخرج إلى الشارع معترضا يعتقل، من 

يتظاهر ربما يقتل، من يكتب أو يعرض رأيا 
مخالفا يعاقب ويتم إبعاده، حتى إن التظاهر 
الذي أسقط مبارك، ثم طارد الجنرال حسن 
 إلى عزل مرسي، حتى هذا 

ً
طنطاوي وصوال

بات جرما في دولة الثالثن من يونيو.
أواصل مطاردة رفاق امليدان املنقلبن: 

أما زلتم واثقن من صحة قرار اإلطاحة 
بالرئيس املنتخب؟ هل مصر اآلن أفضل مما 

كانت عليه مطلع 2013؟
اإلجابة باتت واضحة. فهل تعتذرون؟

هل يعتذر 
المنقلبون؟
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لدى اإليراني عالء 
الدين جاسمي 

زرغاني رغبة 
في ابتكار أشياء 

صديقة للبيئة، 
فكانت سيارته 

التي تسير بواسطة 
المياه. إال أنه 

يشكو ضعف 
تسويقها

سوريون أمام محاكم ألمانيا
الحماية المؤقتة ال تطمئن طالبي اللجوء

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــــاء الـــديـــن  ــوات، يــحــلــم عـ ــنــ مـــنـــذ ســ
ــــي زرغــــــــانــــــــي بـــــــــأن تـــفـــيـــد  ــمـ ــ ــاسـ ــ جـ
اختراعاته اإليرانيني أواًل، وبلدانًا 
أخـــرى، هــو الحاصل على شــهــادة دكــتــوراه 
ــاء. نـــجـــح فــي  ــزيــ ــيــ ــفــ ــلــــوم الـــطـــاقـــة والــ فــــي عــ
إيــران،  فــي جامعات  مه 

ّ
االســتــفــادة مّما تعل

الختراع شيء يشّجع على استخدام الطاقة 
النظيفة، في وقت باتت مصادر الطاقة من 

املحروقات تهّدد البشرية.
زرغاني املولود في عام 1979، هو من عرب 
إيران القاطنني في األهواز )جنوب الباد(. 
وكـــان لــه اخــتــراعــات عـــدة، أبــرزهــا الــســيــارة 
التي ال تحتاج إلى وقود، ويمكن تزويدها 
 
ّ
الــجــديــد« إن لـــ »الــعــربــي  باملياه فقط. يقول 

فــكــرتــه تــعــتــمــد عــلــى إحــــــراق الــهــيــدروجــني 
وتحويله إلى طاقة.

قبل ســنــوات، بــدأ في إجــراء اختبارات عدة 

حكمت محكمة ألمانية 
عليا لصالح نحو 100 طالب 

لجوء سوري ومنحتهم 
صفة الجئ

طرح فكرته قبل 
سنوات، وقد استهزأ 

كثيرون به، من بينهم 
طالب وأساتذة

دعم العلماء 
في إيران لم يصل 

إلى المستوى 
المطلوب بعد

جهازًا  ابتكر  ثــم  الشخصية،  سيارته  على 
العادية.  السيارة  إلى جانب محّرك  يوضع 
ان الوقود باملياه بــداًل من 

ّ
وبعد تعبئة خــز

يحدث  السيارة،  محّرك  وتشغيل  البنزين، 
ما يساعد على إحراق الهيدروجني وتوليد 

الطاقة.
 لــيــتــرًا مـــن املـــيـــاه يجعل 

ّ
يـــذكـــر زرغـــانـــي أن

 ،
َ
املــركــبــة تــمــشــي مــســافــة ثــاثــني كــيــلــومــتــرا

الفتًا إلى أنها ليست املرة األولى في العالم 
التي ُيبتكر فيها شيء قائم على استخدام 
ــا يــســتــخــدم  ــادة مـ ــ ــه عـ ــ ـ

ّ
 أن

ّ
الـــهـــيـــدروجـــني، إال

ــلــــى غـــــــــرار إطـــــاق  ألغــــــــــراض عــــســــكــــرّيــــة، عــ
ى ألغراض علمية كإطاق 

ّ
الصواريخ، أو حت

األقمار الصناعية. لذلك، يجب الحذر خال 
التعامل مع هذه العناصر.

هــــذا االبـــتـــكـــار يــجــعــل الـــســـيـــارة غــيــر قــــادرة 
الهيدروجني ال  الوقود، فطاقة  على إحــراق 
تولد الكربونات. بالتالي، يخرج من عوادم 
الـــســـيـــارات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى املـــيـــاه بــخــار 
ال يــلــوث الــبــيــئــة، مـــا يــجــعــل هـــذا االخـــتـــراع 
ــابـــق، اســتــطــاع  ــٍت سـ ــ صــديــقــًا لـــهـــا. وفــــي وقـ
زرغــانــي ابــتــكــار مــحــّرٍك ثـــان هــو عــبــارة عن 
مــولــد يــعــمــل مـــن خـــال الــكــهــربــاء، ويــحــّول 
املــيــاه إلـــى غـــاز يمكن اســتــخــدامــه ألغـــراض 
د تزويد 200 منزل 

ّ
منزلية. ويمكن لكل مول

بالغاز الذي يستخدم في التدفئة أو الطهي.
كـــذلـــك، عــمــل زرغـــانـــي عــلــى تــطــويــر الــفــكــرة 
نــفــســهــا، وتــوظــيــفــهــا بــشــكــل آخــــر فـــي وقــت 
ــيــــاه كـــوقـــود  ــبــــح اســـتـــخـــدام املــ الحــــــق. وأصــ
 اعــتــمــاد هــذا 

ّ
مــمــكــنــًا بــالــفــعــل، مـــا يــعــنــي أن

ــتـــراع فــي الــســيــارات يــمــكــن أن يحافظ  االخـ
على سامة الناس ونظافة البيئة، بحسب 

تعبيره.
 إنــه 

ً
ــائـــا ــاتـــه، قـ يــتــحــّدث زرغـــانـــي عـــن بـــدايـ

طــرح هــذه الــفــكــرة، الــتــي تحولت إلــى واقــع، 
الــبــدايــة، استهزأ كثيرون  قبل ســنــوات. فــي 
به، من بينهم طاب وأساتذة. وقدم الفكرة 
 

ّ
لــتــكــون مــشــروع تــخــرجــه فــي الــجــامــعــة، إال

أنها رفضت. وفي عام 2006، طّور النسخة 
األولّية من هذه السيارة، وأحضرها ليراها 
من سخروا منه. ومرة أخرى، رفض كثيرون 
االطاع على عملية التحويل عن قرب. لكن 
العالم  كثيرون حول  تغّير، وأصبح  الواقع 
يـــركـــزون عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة أو 
الــطــاقــة املــتــجــددة والنظيفة، وهــو مــا أتــاح 

الختراعه فرصة الظهور.
ــرانـــي عــلــى عــروض  حــصــل هـــذا الــشــاب اإليـ
ه 

ّ
عــدة لتسويق اخــتــراعــه خـــارج إيــــران، لكن

لفت إلى أنه لم يقّدم مشروعه بالكامل ألي 
طــــرف حــتــى اآلن. مـــع ذلــــك، يــســعــى إلــــى أن 
بعدما  هــذا،  اختراعه  مــن  الجميع  يستفيد 
يعتمد في إيران. بسبب اختراعه، نال ألقابًا 
وجوائز عدة، وبات عضوًا في لجنة النخبة 

العلمّية في الباد. كذلك، شارك اختراعه في 
الترحيب  إلــى  عــدة. ويلفت  بيئية  معارض 
بسّيارته التي تحافظ على البيئة في أمكنة 
. وحتى 

ً
التسويق ســهــا يكن  لــم  عـــدة، وإن 

اليوم، ما زالت تواجهه عراقيل عدة.  
 وسائل اإلعام التي باتت 

ّ
ويرى زرغاني أن

ــّيـــارة،  ــرّكـــز عــلــى اخـــتـــراعـــيـــه، املـــولـــد والـــسـ تـ
الخارج،  في  في تسويقهما  كثيرًا  تساعده 
وعــاملــيــًا.  وإقــلــيــمــيــًا  محلّيًا  هــدفــه  وتحقيق 
ورغــم تقييم اختراعاته بشكل إيجابي، إال 

أنه لم يحقق هدفه بعد.
ُيـــدرك هــذا املــخــتــرع، على غــرار كثيرين في 
 الـــتـــلـــّوث بــــات مــشــكــلــة حــقــيــقــّيــة، 

ّ
إيــــــران، أن

الســّيــمــا فــي املـــدن الــكــبــرى. ويــســّبــب تــلــّوث 
الــــهــــواء، الــتــي تــعــّد عـــــوادم الـــســـيـــارات أحــد 
كــثــيــرة، منها إصابة  أســبــابــه، مشاكل  أهــم 
املــواطــنــني بــاألمــراض، بــاإلضــافــة إلــى أمــور 
 إنجازه سيساعد مدنًا في 

ّ
أخرى. ويرى أن

إيـــران وغــيــرهــا فــي حــال حصل على الدعم 
العلماء  دعـــم   

ّ
أن ويـــرى  لتسويقها.  الــــازم 

ــران لــم يــصــل إلـــى املــســتــوى املطلوب  فــي إيــ
ه في الباد عدد ال بأس به 

ّ
بعد، موضحًا أن

ابتكارات  تقديم  القادرين على  الشباب  من 
بالطاقة.  املتعلقة  تــلــك  خــصــوصــًا  جــديــدة، 
ويؤّكد أن رفع مستوى الدعم، سواء املالي 
أو املعنوي، كفيل بتقديم اختراعات حقيقية 
يمكن استخدامها واالستفادة منها عملّيًا 

في املستقبل. 
يعمل زرغـــانـــي، بــاإلضــافــة إلـــى 45 آخــريــن، 
 أن تحظى 

ً
على تقديم ابتكارات جديدة، آما

ــــازم. ويــــرى أن الــبــشــريــة في  بــاالهــتــمــام الــ
ــراعـــات، في  أمــــّس الــحــاجــة إلـــى هـــذه االخـــتـ
ــة مـــن تــبــعــات  ــيــ وقــــت تــعــانــي الـــكـــرة األرضــ
انبعاثات املحروقات ومصادر الطاقة، وهو 
، على 

ً
 أم آجا

ً
أمر سيدركه املعنّيون عاجا

حّد قوله.

تزايدت في الفترة األخيرة 
شكاوى طالبي اللجوء 

السوريين أمام المحاكم 
األلمانية خوفًا من 

ترحيلهم، ورفضًا لقرار 
الحماية المؤقتة الذي ال 

يمنحهم الحق الكامل 
في اللجوء أسوة بآخرين

برلين ـ سالم عبداهلل

السوريني  اللجوء  عّبر عــدد كبير من طالبي 
التي  أملانيا عــن استيائهم مــن األوضـــاع  فــي 
وصـــلـــوا إلــيــهــا، بــعــد الـــبـــدء بــتــطــبــيــق قــانــون 
الــلــجــوء الــجــديــد وتــشــديــد اإلجـــــراءات فــي ما 
يــخــص لــــّم الــشــمــل الـــعـــائـــلـــي، خــصــوصــًا ملن 
حصلوا على إقامة مؤقتة أو ثانوية. واتجه 
ــى املــحــاكــم  طــالــبــو الـــلـــجـــوء بــشــكــل مــكــثــف إلــ

األملانية للبّت في أوضاعهم.
 من حقهم مقاضاة املكتب 

ّ
يعتبر الاجئون أن

 )BAMF( ــئــــني  والــــاجــ لـــلـــهـــجـــرة  االتـــــحـــــادي 
بسبب »فشله في أداء عمله بشكل صحيح«. 
يقول عبد الكريم ح. وهو طالب لجوء سوري 
في مدينة كولن منذ سنة: »قدمت في املحكمة 
شكوى بسبب انتظاري منذ عام كامل النظر 
فـــي أوراقــــــي. حــتــى اآلن لـــم أحــصــل عــلــى حق 
اإلقـــامـــة، وأكـــثـــر مـــا يــزعــجــنــا كــطــالــبــي لــجــوء 
ه أثناء فترة دراسة طلباتنا ال يحق لنا أن 

ّ
أن

نبحث عن عمل أو حتى الحصول على مكان 
في مدرسة تعليم اللغة«.

التي تقدم  الشكاوى  العدد األكبر من  يتعلق 
لّم  في  بالحق  السوريون  اللجوء  طالبو  بها 
الشمل العائلي. فوفقًا لقانون اللجوء الجديد 
الـــذي بــدأ العمل بــه فــي ربــيــع الــعــام املــاضــي، 
يحصل أصحاب الحماية الثانوية أو املؤقتة 
على لجوء مؤقت لفترة عام ويجري البّت في 
الفترة  ذلــك، لتصل  مــرة أخــرى بعد  ملفاتهم 
الــزمــنــيــة لــلــحــمــايــة املــؤقــتــة أو الــثــانــويــة إلــى 
ثـــاث ســـنـــوات. وعــلــى طــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 
حصلوا على حماية مؤقتة االنتظار ملدة سنة 
قبل السماح لهم بجلب عائاتهم إلى أملانيا. 
وقـــصـــد أكـــثـــر مـــن 36 ألــــف شــخــص املــحــكــمــة 
مـــع نــهــايــة 2016 عــلــى أمــــل تــغــيــيــر وضــعــهــم 
اللجوء  إلــى  الثانوية  أو  املؤقتة  الحماية  من 
الكامل. يقول رائد ب. وهو طالب لجوء سوري 

اإلداريــــني ازديـــاد عــدد الــشــكــاوى خــال العام 
الجاري. وهو ما يمثل أيضًا مشكلة للمحاكم 
اإلدارية، مع عدم وجود عدد كاف من املوظفني 

للتعامل مع العدد املتزايد من الشكاوى.
 بعض الشكاوى جاءت 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

نــتــيــجــتــهــا فـــي صـــالـــح طــالــبــي الـــلـــجـــوء، فقد 
قــضــت مــحــكــمــة أملـــانـــيـــة عــلــيــا لــصــالــح نحو 
ــئ بــعــد  ــ ــفـــة الجــ 100 ســـــــوري ومـــنـــحـــتـــهـــم صـ
املكتب  قــــرار  فــي  تقديمهم شــكــوى وطــعــنــهــم 
االتـــحـــادي لــلــهــجــرة والــاجــئــني الــــذي قضى 
بــمــنــحــهــم الــحــمــايــة املــؤقــتــة. وهـــي املــحــاكــمــة 
الــتــي جـــرت فـــي مــديــنــة فــايــمــر، شـــرق الــبــاد. 
 القرار نهائي وليس هناك 

ّ
وقالت املحكمة إن

مــجــال للطعن فــيــه. فــفــي كــثــيــر مــن األحــيــان، 
الــهــجــرة والــاجــئــني إلى  يلجأ مكتب شـــؤون 
استئناف قرارات املحكمة اإلدارية، وال ُيعرف 
مــتــى يــصــدر الــقــرار الــنــهــائــي لتأكيد قـــرارات 
إلغائها. يتخوف طالبو  أو  املحكمة اإلداريــة 

إلــى سورية،  إعادتهم  من  السوريون  اللجوء 
 مــا أوتـــوا مــن قــوة إلى 

ّ
وهــو مــا يدفعهم بــكــل

محاولة الحصول على حق لجوء كامل. ومنذ 
بــدايــة الــعــام املــاضــي يستدعي مكتب شــؤون 
الــهــجــرة والــاجــئــني طــالــبــي الــلــجــوء إلجـــراء 
 طالبي 

ّ
مقابات شخصية. فاملكتب يعتبر أن

السوريني يعانون من »مصير حرب  اللجوء 
أهــلــيــة ولـــيـــس مــصــيــر اضــطــهــاد شــخــصــي«. 
وهذا بحسب لوائحه يؤدي إلى منحهم حق 

اللجوء املؤقت، وليس حق اللجوء الكامل.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة 
 طــالــبــي الــلــجــوء، الــذيــن 

ّ
وإنــســانــيــة عــديــدة أن

على  أوضاعهم،  في  للنظر  شكاوى  يقدمون 
حق، فقانون اللجوء الجديد قد وضع الكثير 
مؤقتة،  حماية  بإعطائهم  عليهم  القيود  من 
فــوقــف فــي وجــه حصولهم على فــرص عمل، 
علمًا بأن ال أحد يرغب في توظيف أشخاص 
مصيرهم مجهول، وهو ما يسيء إلى عملية 

الــدمــج فــي املــجــتــمــع، ويــضــع طــالــبــي اللجوء 
تــحــت ضــغــط نــفــســي كــبــيــر قـــد يــقــودهــم إلــى 

ارتكاب أعمال غير مرغوب فيها.
من جهته، يترافع املحامي األملاني املختص 
فــي قــانــون الــلــجــوء، هينيغ بـــار، فــي قضايا 
تقدم بها طالبو لجوء سوريون ضد قرارات 
ــق: 

ّ
مكتب شـــؤون الــهــجــرة والــاجــئــني. ويــعــل

»فـــــي أغـــلـــب األحـــــيـــــان، يـــمـــنـــحـــون الــحــمــايــة 
اللجوء  طالب   

ّ
ألن فقط  الثانوية  أو  املؤقتة 

ال يــتــمــكــن مـــن إثـــبـــات مــاحــقــتــه الــســيــاســيــة 
باالستفادة  ننصحهم  لــذلــك،  فـــردي.  بشكل 
التي  املــؤســســات والجمعيات  إرشــــادات  مــن 
تــتــولــى مــســاعــدة الــاجــئــني مــثــل كــاريــتــاس، 
مـــن أجــــل الــتــحــضــيــر بــشــكــل جــيــد لجلسات 
االســـتـــمـــاع«. كــذلــك، يــنــصــح طــالــبــي الــلــجــوء 
 ما 

ّ
بــإظــهــار »االحـــتـــرام لــلــدولــة األملــانــيــة لــكــل

تــقــدمــه لـــهـــم، بـــالـــرغـــم مـــن فـــتـــرات االنــتــظــار 
الطويلة للبّت في طلباتهم«.

مؤقتة،  حماية  على  أشهر  ثاثة  منذ  حصل 
أمام  »قدمت شكوى  كولن:  مدينة  في  ويقيم 
الكامل،  اللجوء  حق  على  للحصول  املحكمة 
فأنا ال أستطيع أن أنتظر سنة كاملة من أجل 
استقدام زوجتي وابني من سورية. االنتظار 
 هذه الفترة فيه قسوة كبيرة وأنــا خائف 

ّ
كل

من إصابة عائلتي بمكروه«.
للقضاة  األملــانــيــة  الجمعية  تتوقع  ذلـــك،  إلــى 
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الحرب والرقابة لم يحّدا من عدد الوافدين

رقم قياسي لمهاجري اليمن

المهاجرون يصلون إلى 
اليمن ويفاجأون بالواقع، 

إذ تتأّكد لهم استحالة 
الوصول إلى السعودية

صنعاء ـ العربي الجديد

سّجل اليمن رقمًا غير مسبوق للمهاجرين 
وطــالــبــي الــلــجــوء األجـــانـــب، الـــذيـــن وصــلــوا 
إليه  مــن الــقــرن األفــريــقــي خــال الــعــام 2016، 
رغـــم الــحــرب الـــدائـــرة والــرقــابــة عــنــد مرافئه 
الــبــحــريــة. وقــــــّدرت الــســكــرتــاريــة اإلقــلــيــمــيــة 
أعــداد  املختلطة  والــهــجــرة  القسري  للنزوح 

هؤالء بـ111 ألفًا و504 أشخاص. 
ــم املـــــشـــــاكـــــل فـــــــي الــــــــبــــــــاد، فـــي  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ عـــــــــدد يـ
ــان ســـامـــتـــهـــم  ــ ــمـ ــ  االضــــــــطــــــــرار إلــــــــى ضـ

ّ
ظــــــــل

ومــســتــقــبــلــهــم. ولــيــس هــنــاك اهــتــمــام دولـــي 
أزمـــة املهاجرين  التركيز على   

ّ
فــي ظــل بــهــم، 

إلى أوروبــا، رغم الوضع األمني واإلنساني 
ــات يـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــ الـــصـــعـــب فــــي الـــيـــمـــن. وبـ
حمايتهم،  املحلية  الــســلــطــات  أو  املــنــظــمــات 
عــلــمــًا أن املــنــظــمــات الــدولــّيــة لــم تــقــّدم خــال 
عــام 2016 ســوى 58 فــي املــائــة مــن التمويل 
املطلوب إلغاثة 10 مايني يمني في حاجة 
ماسة ملساعدات إنسانية، من إجمالي نحو 
19 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، 

بحسب تقديرات أممية.
وكـــانـــت الـــحـــرب قـــد دفــعــت مــنــظــمــة الــهــجــرة 
ــة إلـــــــى تـــصـــفـــيـــة مـــخـــيـــمـــهـــا األكــــبــــر  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
لــلــمــهــاجــريــن فـــي مــديــنــة حـــرض الــحــدوديــة 
املــديــنــة إلى  الــســعــوديــة، بعدما تحولت  مــع 
منطقة عــســكــريــة مــغــلــقــة. كــذلــك، فـــان مخيم 
الجئني آخر تديره املفوضية السامية لألمم 
املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــني )غـــرب محافظة 
لحج، قرب منطقة باب املندب(، يشهد توترًا 
في ظل امتداد الحرب إلى مناطق متاخمة، 
مـــا يـــهـــّدد مــصــيــر املــهــاجــريــن الــصــومــالــيــني 

هناك. 
ورغم استمرار الصراع في اليمن، خصوصًا 
ــا زال هــــؤالء  عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة، مــ
اليمن  استخدام  على  مصممني  املــهــاجــرون 
كــنــقــطــة عـــبـــور نـــحـــو الـــســـعـــوديـــة والــســعــي 
إلــــى تـــأمـــني فــــرص عــمــل هـــنـــاك، مستخفني 

باملخاطر الحقيقية التي تواجههم. 
أصـــــّر ســلــطــان بـــــــاواج، وهــــو مـــن إثــيــوبــيــا، 
عــلــى املــجــيء إلـــى الــيــمــن رغـــم الــحــرب. يقول 
إن »معظم سكان إثيوبيا يعلمون بالحرب 
الدائرة في اليمن. لكن يعتقدون أن الفوضى 
تــعــنــي ســـهـــولـــة اجـــتـــيـــاز الــــحــــدود الــيــمــنــيــة 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن املــهــربــني 
اليمنيني يؤكدون لهم أن دخــول السعودية 
وعمان بات أسهل من قبل بسبب املواجهات 

املسلحة.
 الـــجـــفـــاف الـــــذي يــضــرب 

ّ
يــضــيــف بــــــاواج أن

أجزاًء من إثيوبيا دفعه وعددًا من أهل قريته 
هم يجدون فيه 

ّ
إلى البحث عن بلد جديد، عل

»سنموت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول   .
ً
عــمــا

 األحوال. إذا بقينا، سنموت من الفقر 
ّ

في كل
والجوع، وإذا هاجرنا قد نموت في البحر، 

أو تقتلنا العصابات في اليمن«.
إلى ذلك، يبنّي أحد ضباط الداخلية اليمنّية 
»العربي الجديد«، أن الصراع سّبب انهيارًا  لـ
بما  املركزية،  الحكومية  للمؤسسات   

ً
كاما

فيها آليات مراقبة الحدود التي كانت فاعلة 
قــبــل الــصــراع مــن الــجــانــبــني. ويــلــفــت إلـــى أن 
 
ّ
أن علمًا  بليبيا،  اليمن  يساوون  املهاجرين 

املــشــاكــل األمــنــيــة بــــدأت مــنــذ عـــام 2013، إال 
ــق املــهــاجــريــن األفــارقــة زادت. 

ّ
أن  نسبة تــدف

اليمن  إلـــى  يــصــلــون  املــهــاجــريــن   
ّ
أن يضيف 

ــالــــواقــــع، بـــعـــدمـــا تـــتـــأّكـــد لــهــم  ــفــــاجــــأون بــ ويــ
السعودية في هذه  إلــى  الــوصــول  استحالة 
كثيرين يحاولون  أن  إلــى  ويلفت  الــظــروف. 
البقاء في اليمن، »لكن هذا األمر يشّكل عائقًا 

أمامنا«.
ــان املـــســـؤول اإلعـــامـــي فـــي الــســكــرتــاريــة  وكــ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــــلــــنــــزوح الــــقــــســــري والــــهــــجــــرة 
املـــخـــتـــلـــطـــة، بـــــــران فـــــــــراوس، قــــد أوضـــــــح أن 

»السلطات في اليمن اعتمدت أخيرًا سياسة 
وبــدأت  املهاجرين،  مــع جميع  أقــل تسامحًا 
السلطات رّحلت  أن  إلى  ترحيلهم«. ويشير 
جيبوتي  إلــى  اإلثيوبيني  املهاجرين  مئات 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، وقــد 
توفي 24 مهاجرًا على األقــل خال عمليات 

الترحيل. 
ــكـــرتـــاريـــة  ــن الـــسـ ــ ــد تـــقـــريـــر صــــــــادر عـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــري والــــهــــجــــرة  ــســ ــقــ ــزوح الــ ــنــ ــلــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لــ
العام  اليمن هذا  إلى  الوافدين  أن  املختلطة 
املــائــة(، والصومال  إثيوبيا )83 في  هم من 
ــــى أن  ــة(. تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ ــ ــائــ ــ )17 فــــي املــ
املنظمات الدولية بدأت رصد املهاجرين إلى 
اليمن منذ عام 2006. وقــّدر عدد املهاجرين 
الذين وصلوا إلى الباد في عام 2012 بـ107 

آالف  و532 مهاجرًا. 
واالقتصادية  السياسية  ــة  األزمـ وســاهــمــت 
ــات املــــتــــزايــــدة فــي  ــاجــ ــجــ ــتــ الـــحـــالـــيـــة، واالحــ
إثــيــوبــيــا، فــي زيـــادة تــدفــق مواطنيها نحو 
بـــلـــدان أخــــــرى. وتــشــيــر بـــيـــانـــات املــنــظــمــات 
األورومـــو  املهاجرين  نسبة  أن  إلــى  الدولية 
املاضيني  العامني  ارتفعت خال  اليمن  إلى 
إلــى مــا بــني 95 فــي املــائــة و98 فــي املــائــة من 
إجــمــالــي املــهــاجــريــن اإلثــيــوبــيــني، عــلــمــا أن 
النسبة لم تكن تتجاوز 64 في املائة في عام 

 .2014
ويــشــكــو إثـــيـــوبـــيـــون كـــانـــوا قـــد عــــــادوا إلــى 
بادهم في أكتوبر/ تشرين األول عام 2016، 
من استمرار املمارسات التعسفية واالعتقال 
واالحــتــجــاز والــتــعــذيــب والــقــتــل عــلــى أيــدي 
االحتجاجات  بسبب  حكوميني،  مسؤولني 

الطابية وغيرها.

ــثـــر  ــّمــــون أكـ ــتــ ــهــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ األشـ
ــة، قــــــد يـــحـــقـــقـــون  ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ ــة الــ ــحــ ــالــــصــ بــ
ويصلون  حياتهم،  فــي  أكبر  نجاحات 
إلــى أهــدافــهــم. وإذا كــان البعض يرغب 
فقط في الوصول إلى جسد نحيف أو 
ما شابه، فإن ذلك غير ممكن إذا لم يأت 
األمــر من العقل. من هنا، فإن االهتمام 
لانضباط  املــفــتــاح  هــو  العقل  بصّحة 
الـــذاتـــي، والــصــابــة واملــثــابــرة، بحسب 
ويمكن  تـــوداي«.  »سايكولوجي  ة 

ّ
مجل

اتباع الخطوات  تحقيق ذلك من خال 
التالية، وهي: 

األقـــل من  دقيقة على   15 - سأقضي   1
هادئة  قليلة  دقائق  التأّمل:  في  يومي 
يــومــيــًا تــمــنــحــك الــفــرصــة لــلــتــفــكــيــر في 
تــقــّدمــك والــتــخــطــيــط ملــا يــمــكــن إنــجــازه 
ــم أن  ــهــ ــــن املــ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل. مـ غــــــدًا أو فـ
تخّصص عشر دقائق من وقتك يوميًا 
بك،  الخاصة  البطاريات  إلعــادة شحن 
ــر قد  ــ ــذا األمـ مـــع الــقــلــيــل مـــن الـــعـــزلـــة. هــ
يجعل األمور أكثر وضوحًا في ذهنك، 
ــثــــر حـــمـــاســـة ورغــــبــــة فــي  ويـــجـــعـــلـــك أكــ

تحقيق أهدافك. 
2 - سأقوم بأمر صعب مرة واحدة على 
األقل أسبوعيًا: سواء اخترت االلتحاق 
م التصوير الفوتوغرافي أو 

ّ
بصف لتعل

متابعة تحصيلك العلمي، من املهم أن 
نفسك،  من خاله  تتحدى  تفعل شيئًا 
وتبتعد عن منطقة الراحة الخاصة بك. 
مواجهة مخاوفك قد تساعدك على أن 
بـــداًل من  تـــرى نفسك بطريقة جــديــدة، 
الفشل  خشية  الصعبة  األمـــور  ب 

ّ
تجن

أو عدم القدرة على تحمل التعب. افعل 
العكس، وسترى أنك ساهمت في الحد 

من قدراتك.
3 - سأهتّم بصحتي بشكل أكبر: عقلك 
قــادرًا على األداء بشكل جّيد  لن يكون 
الــكــافــي مــن النوم  إذا لــم تــأخــذ القسط 
تــمــارس  ــم  لـ الـــصـــحـــي، أو إذا  ــذاء  ــغــ والــ
الـــريـــاضـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ال يجب 
تـــبـــدو أجـــمـــل فــي  يـــكـــون هـــدفـــك أن  أن 
، بل الحصول على جسم 

ً
»املايوه« مثا

سليم والتمتع بصحة أفضل وبالتالي 
عقل أفضل.

4 - سأسعى إلى إجراء حوارات داخلّية 
هـــادئـــة: املـــحـــادثـــات الــتــي تــجــريــهــا مع 
ر على الطريقة التي تتصرف 

ّ
نفسك تؤث

بــهــا وعــلــى شـــعـــورك. الــنــقــد الـــذاتـــي قد 
بـــأي شــيء.  الــقــيــام  يجعلك تحجم عــن 
تــــحــــّدث مــــع نــفــســك كـــمـــا تـــتـــحـــّدث إلـــى 
صــديــق تــثــق بـــه، وســتــفــرج عــن قـــدرات 
أنها كانت موجودة بداخلك  لم تعرف 

يومًا.
5 - سأكون أكثر إدراكًا ملشاعري: بعيدًا 
الغضب، عادة  أو  السعادة  عن مشاعر 
مــا ال يــشــارك الــراشــدون مشاعرهم مع 
للقول  اســتــعــداد  آخــريــن. كثيرون على 
إنـــهـــم يــشــعــرون بـــوجـــود فـــراشـــات في 
بـــطـــونـــهـــم، أو غـــصـــة فــــي حــلــقــهــم، ألن 
التعبير على هذا النحو أخف من القول 
إال  الــخــوف.  أو  بالحزن  إنهم يشعرون 
الــعــواطــف تــلــعــب دورًا رئــيــســيــًا في  أن 

اتخاذ القرارات. 
)العربي الجديد(

هكذا تحّقق النجاح عبر 
االهتمام بصحتك العقلية

أسئلة3
إلى

■ كيف بدأ المشروع؟
تضيع حقوق عمال كثيرين في قطاع غــزة، بسبب عــدم معرفتهم بها، وعدم 
درايتهم بقانون العمل رقم 7 لعام 2000، الذي ينص عليه القانون األساسي 
والحد  التعسفي  والفصل  الخدمة  نهاية  مستحقات  ويتضمن  الفلسطيني، 
األدنـــى لــألجــور وغيرها. وتــبــنّي لنا أن عــددًا مــن العّمال قــد تعرضوا للفصل 
التعسفي، فيما تــعــد أجـــور آخــريــن مــتــدنــيــة. لــذلــك، كـــان املـــشـــروع. مــن خــالــه، 

نتواصل مع الوزارات في الضفة الغربية. 

■ ما هي القضايا التي عملتم على النظر فيها؟
حتى اليوم، قدمنا نحو 300 استشارة فردية، عدا عن تلك الجماعية. غالبّية 
ق بالفصل التعسفي ورواتب نهاية الخدمة وتدني األجور. نقدم 

ّ
القضايا تتعل

بحسب  املعنية  الجهات  مع  التواصل  على  ونساعدهم  للعمال،  االستشارات 
بمرافعات  ونقوم  القانوني،  العون  برامج  على  هم 

ّ
ندل أو  القانونية،  األصــول 

 ،
ً
مجانية ضمن برامج األمم املتحدة اإلنمائية. نجحنا في بعض القضايا. مثا

حصلت املــدرســات فــي ريــاض األطــفــال على زيـــادة فــي رواتــبــهــم، كما حصلت 
عاملة على حقوقها بعد التقاعد.

■ ما هي أبرز حمالتكم؟
الحــظــنــا أن املـــدرســـات فـــي ريــــاض األطـــفـــال وعـــمـــال الــنــظــافــة يــحــصــلــون على 
لألجور  األدنـــى  الحد  قــانــون  لتطبيق  الوطنية  الحملة  فكانت  متدنية.  أجــور 
إلى   من مناطق مختلفة، باإلضافة 

ً
النظافة، وجلسنا مع 52 عاما مع عمال 

مؤسسات املجتمع املدني التي أبدت تعاونًا. لكن املشكلة كانت مع وزارة املالية 
الفلسطينية. 

بحقوق  المتعلّقة  القوانين  تطبيق  ضعف  ظّل  في 
أمن  »نحو  مشروع  يسعى  غزة،  قطاع  في  العمال 
المتحدة  األمم  برنامج  من  الممّول  عمالية«،  وعدالة 
اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج تعزيز 
الفلسطيني،  للشعب  واألمن  والعدالة  القانون  سيادة 
المشروع  منّسقة  العمال.  حقوق  حول  التوعية  إلى 
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قضايا

محمود محارب

كـــــان آبـــــا أحــيــمــئــيــر يــتــبــنــى عــلــنــا 
ويدعو  بــه،  ويعتز  الفاشي،  الفكر 
ــادة الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـــى  ــ ــ قـ
الفكر والدعوة  تبنيه. وفــي سياق تبنيه هــذا 
»دوأر هيوم«  في صحيفة  مقاالت  نشر  إليه، 
التي انضم إلى هيئة تحريرها في سبتمبر/ 
أيلول 1928، تحت عنوان »من سجل فاشي« 
)مبينكسو شل فاشيستان(. وفي العاشر من 
األول 1928، نشر مقااًل بعد  أكتوبر/ تشرين 
أيــام من وصــول جابوتينسكي إلى فلسطني، 
ــا يــخــص مــجــيء  ــوان فـــرعـــي »فــــي مـ ــنـ تــحــت عـ
الدوتشي خاصتنا«، امتدح فيه كثيرا الفاشية 
الــدوتــشــي موسوليني،  اإليــطــالــيــة وزعــيــمــهــا 
دعـــا فــيــه الــيــهــود لــيــس فــقــط إلـــى تــبــّنــي الفكر 
ــا أيـــضـــا االقـــــتـــــداء بــإيــطــالــيــا  ــمــ الـــفـــاشـــي، وإنــ
الفاشية، وتأييد  »الدوتشي العبري«، زئيف 

جابوتينسكي بإخالص وتفاٍن. 
فــــــي مـــــقـــــالـــــه، أن ســبــب  ــر،  ــيــ ــئــ ــمــ ــيــ اّدعــــــــــــى أحــ
انــحــطــاط مــكــانــة الــيــهــود فــي الــعــالــم، حينئذ، 
ــيـــني  ــقـــديـــرهـــم الـــــقـــــادة الـــروحـ هــــو اقـــتـــصـــار تـ
ــيـــني، وعـــــــدم تــقــديــرهــم  ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ ــيـــني والـ ــنـ الـــديـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــني والــعــســكــريــني. وحــاجــج 
بـــأن الـــضـــرورة تــقــتــضــي اإليـــمـــان، لــيــس فقط 
األنبياء  احــتــرام  مــرئــي، وليس فقط  بإله غير 
وإنما  طويلة،  فترة  منذ  ماتوا  الذين  اليهود 
تقدير القائد الحي وتعظيمه إلى أعلى درجة 
مــمــكــنــة، فعظمة الــقــائــد تــنــبــع لــيــس فــقــط من 
التقدير  من  أيضًا  وإنما  املوضوعية،  ميزاته 
واإلعـــجـــاب الـــذي يحظى بــه مــن شــعــبــه. ومــن 
ناحية أخــرى، يرفع تعظيم الشعب قائده من 
مكانة الشعب نفسه في نظر العالم. وأضاف 
بقائده  اإليــطــالــي  الشعب  إيــمــان  إن  أحيمئير 
الدوتشي موسوليني، وتبجيله له، ساهم في 

ازدهار إيطاليا ورفع مكانتها في العالم. 
أوضــح أحيمئير أنه يتوجب أال تنكسر روح 
جــابــوتــيــنــســكــي، بــســبــب قـــلـــة عـــــدد أنـــصـــاره 
بـــني أوســــــاط الـــيـــهـــود فـــي فــلــســطــني، وتــأيــيــد 
غــالــبــيــتــهــم لـــلـــتـــيـــار الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــمـــالـــي، 
األغلبية بقوة  األقلية  أن تحكم  الحياة  فسنة 
السالح أو بقوة اإليــمــان. وكما أســس هرتزل 
العظيم«  فإن»القائد  السياسية،  الصهيونية 
جابوتينسكي هو الذي سيحققها على أرض 
الــواقــع. ومــا على »الــدوتــشــي« جابوتينسكي 
ســـوى تــنــظــيــم جــمــيــع أنـــصـــاره املــخــلــصــني له 
وإقامة »الحرس القومي«.  أما أنصاره فعليهم 
السير وراء الدوتشي جابوتينسكي، وإطاعته 
وتنفيذ أوامره.  وكانت العالقات بني الحركة 
الــصــهــيــونــيــة والــفــاشــيــة اإليــطــالــيــة قـــد بـــدأت 
عشية تبّوء الحزب الفاشي اإليطالي، بزعامة 
بــنــيــتــو مـــوســـولـــونـــي، الــســلــطــة فــــي إيــطــالــيــا 
اإلدارة  مــــن  تــكــلــيــف  عـــلـــى  فـــبـــنـــاء   .1922 فــــي 
ــل زئـــيـــف جــابــوتــيــنــســكــي،  ــ الــصــهــيــونــيــة، أرسـ
عضو اإلدارة الصهيونية حينئذ، رساًلة إلى 
مــوســولــيــنــي، أّكـــد فيها عــلــى تــمــاثــل املصالح 
ــة  ــركـ ــــزب الــــفــــاشــــي اإليــــطــــالــــي والـــحـ ــــحـ بـــــني الـ
الــصــهــيــونــيــة. وبـــعـــد تــســلــم الـــحـــزب الــفــاشــي 
العالقات  إيطاليا، توّطدت  الحكم في  مقاليد 
ــيـــة الــتــصــحــيــحــيــة  ــة الـــصـــهـــيـــونـ ــركــ ــحــ بـــــني الــ
الفاشية، ووصلت إلى درجة عالية  وإيطاليا 
من التفاهم والتنسيق، كان من أبرز عالماتها 
إقامة إيطاليا الفاشية مدرسة بحريًة بالقرب 
مــن رومـــا، لتدريب )وتــدريــس( أعــضــاء حركة 
التي  التصحيحية،  للحركة  التابعة  »بيتار« 
خّرجت بني السنوات 1934-1938 نحو مئتني 
من أعضاء الحركة برتب مختلفة في القيادة 

البحرية.
ولم تنفرد على أي حال الحركة التصحيحية 
الــصــهــيــونــيــة فــي إقــامــة عـــالقـــاٍت مــع إيطاليا 
ــة  ــمـ ــنـــظـ ــــس املـ ــيــ ــ ــد أجـــــــــــرى رئــ ــ ــقـ ــ الـــــفـــــاشـــــيـــــة، فـ
الصهيونية العاملية، حاييم وايزمان، لقاءات 
اتفاق ســري بني  مع موسوليني، أسفرت عن 
الــفــاشــيــة في  وإيــطــالــيــا  الصهيونية  الــحــركــة 
مطامح  بــدعــم  بموجبه  األخــيــر  تعهد   ،1934
الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــني، وتــســهــيــل مـــرور 
في  فلسطني،  إلــى  إيطاليا  عــن طريق  اليهود 
حـــني الـــتـــزم وايـــزمـــان بــمــســاعــدة إيــطــالــيــا في 
ــا الــحــركــة  تــطــويــر صــنــاعــاتــهــا الــكــيــمــاويــة. أمـ
الــعــمــالــيــة الــصــهــيــونــيــة فــقــد عـــقـــدت اتــفــاقــيــة 
»النقل« )هعفراه( مع أملانيا النازية في العام 
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ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــلـ ــــر املـــــــحـــــــاوالت لـ ــــطـ ــيــــد أن أخـ بــ
ــاءت مـــن أفـــراهـــام شــتــيــرن،  أملــانــيــا الــنــازيــة جــ
منظمة  قائد  »يئير«،  الحركي  باسمه  امللقب 
»املــحــاربــون مــن أجـــل حــريــة أرض إســرائــيــل« 
ــــذي أطــلــق  ــة الــفــاشــيــة، والــ ــيـ ــابـ )لـــيـــحـــي( اإلرهـ
يئير  اســم  البكر  ابنه  على  نتنياهو  بنيامني 
له. ومما يتوجب اإلشــارة  تيمنًا به وتخليدًا 
كبيرة  تمتع حينئذ بشعبية  أن شتيرن  إليه 
للغاية بني أوساط أنصاره من اليمني الفاشي 
أي  بها  تمتع  التي  الشعبية  فاقت  الــيــهــودي، 
ــاره.  ــر مـــن جــمــهــور أنـــصـ قـــائـــد صــهــيــونــي آخــ
ومن الغريب أن تــزداد وتتوسع شعبيته بني 
اإلسرائيلي،  الفاشي  واليمني  اليمني  أوســاط 
بعد عــقــود طويلة مــن مــصــرعــه، ومــن انتهاء 
اإلرهـــابـــيـــة، على  الــعــســكــريــة  وجــــود منظمته 

الـــرغـــم مـــن ســعــيــه إلــــى الــتــحــالــف مـــع أملــانــيــا 
الـــنـــازيـــة تــحــت تــبــريــر مــقــولــة »الــتــحــالــف مع 

الجزار ضد العدو«. 
ــام  فــقــد بـــذلـــت مــنــظــمــة لــيــحــي، بـــقـــيـــادة أفـــراهـ
شــتــيــرن، جــهــودا حثيثة لــالتــصــال مــع أملانيا 
الــنــازيــة، مــع بــدء الــحــرب العاملية الثانية، من 
أجل التحالف معها. ففي أواخــر الثالثينيات 
ــّور شــتــيــرن مــقــولــة  ــ وبـــدايـــة األربــعــيــنــيــات، طـ
»الــتــحــالــف مــع الـــجـــزار ضــد الـــعـــدو«، فــقــد عــّد 
ــلـــفـــور وداعــــمــــة  بـــريـــطـــانـــيـــا، صـــاحـــبـــة وعـــــد بـ
وحاميته،  فلسطني  فــي  الصهيوني  املــشــروع 
حــكــمــًا أجــنــبــيــًا فــي فلسطني و»عــــــدوًا«، ألنها 
تــحــدد عـــدد املــهــاجــريــن الــيــهــود إلـــى فلسطني 
أملانيا  أن  يعتقد  يئير  وكـــان  معينة.  بنسبة 
النازية ستنتصر في الحرب العاملية. ولذلك، 
التحالف  الــصــهــيــونــيــة  الــحــركــة  مصلحة  مــن 
أفراهام  أرســل  أواخــر سنة 1940،  معها. ففي 
شـــتـــيـــرن أحــــــد نـــشـــيـــطـــي مـــنـــظـــمـــتـــه، ويـــدعـــى 
نفتالي لوبينسكي، إلى بيروت، إّبان حكومة 
فيشي، لالجتماع مع أوتوفون هنتغ، ضابط 
االستخبارات النازي. وعرض لوبينسكي في 
االجتماع التحالف بني منظمة ليحي وأملانيا 
الـــنـــازيـــة، تـــقـــّدم وفـــقـــه لــيــحــي الـــدعـــم ألملــانــيــا 
الــنــازيــة فــي مــقــابــل تــعــهــد أملــانــيــا بــدعــم قيام 
ــرب الــضــابــط  ــة يــهــوديــة فـــي فــلــســطــني. أعــ دولــ
الــنــازي عــن رأيـــه بــأن الحكومة األملــانــيــة التي 
تــتــخــذ مــوقــفــًا مــتــطــرفــًا مـــن الــيــهــود لـــن تقبل 
ــراح، بــيــد أنــــه أشــــار إلــــى إمــكــانــيــة  ــتــ بــهــذا االقــ
ــة يــهــوديــة  ــ تــأيــيــد أملــانــيــا الـــنـــازيـــة إقـــامـــة دولـ
أفــراهــام شتيرن من  فــي مدغشقر. ولــم يقنط 
ــنـــازي الـــفـــاتـــر، فـــأرســـل مــذكــرًة  رد الــضــابــط الـ
الحكومة  إلـــى  منظمته  بــاســم  صفحتني  مــن 
ــة، عـــن طـــريـــق ضـــابـــط االســتــخــبــارات  ــيـ ــانـ األملـ
النازي هنتغ املقيم حينئذ في بيروت، اقترح 
النازية  وأملانيا  منظمته  بــني  التحالف  فيها 
املستند إلى تهجير يهود أملانيا إلى فلسطني، 
إلقــامــة دولـــٍة يــهــوديــة فيها فــي مقابل تقديم 
منظمته الدعم إلى أملانيا في مختلف امليادين 
السياسية والعسكرية واالستخبارية.          

األب بن تسيون ميليكوفسكي
ولد بن تسيون ميليكوفسكي في سنة 1910 
فــي وارســــو، وتــأثــر بــوالــده وبفكر غــالة الحد 

ــقـــدس وخـــارجـــهـــا،  الــجــامــعــة الــعــبــريــة فـــي الـ
دفيئة للتطّرف املعادي للعرب الفلسطينيني، 
ولحقوقهم واملــنــادي بــطــردهــم. وكـــان هــؤالء 
ــــرب«  ــعـ ــ يـــمـــقـــتـــون بــــشــــدة مــــجــــرد كـــلـــمـــتـــي »الـ
و»السالم«، ويستشيطون غضبًا، ويزدادون 
عـــدوانـــيـــًة تــجــاه كـــل مـــن يــتــحــّدث، أو يخطر 
بــبــالــه، إمــكــانــيــة تحقيق الــســالم مــع الــعــرب، 
عـــن طــريــق الــتــفــاهــم مــعــهــم لتحقيق أهـــداف 
ذلك  كــان  أو بعضها، حتى وإن  الصهيونية 
من باب املناورة. وكان من أشهر النشاطات 
ــارك فــيــهــا بـــن تــســيــون، والـــتـــي كــان  ــ الـــتـــي شـ
لــهــا األثــــر األكـــبـــر فـــي الـــرفـــع مـــن مــكــانــتــه في 
نـــظـــر غـــــالة الــــحــــد األقــــصــــى الــصــهــيــونــيــني، 
تــفــجــيــر حــفــل افــتــتــاح »الــكــاتــدرائــيــة للسالم 
الدولي« في الجامعة العبرية في القدس في 
فبراير/ شباط 1932. فقد قّرر نشطاء التيار 
وفي  وخــارجــهــا،  الجامعة  فــي  التصحيحي 
مقدمتهم »عصبة األشداء« تفجير املحاضرة 
املـــركـــزيـــة فــــي حـــفـــل االفـــتـــتـــاح الـــتـــي ألــقــاهــا 
الــقــانــونــي  الــســكــرتــيــر  بنطوفيتش،  نـــورمـــان 
لسلطات االنـــتـــداب الــبــريــطــانــي، والــــذي كــان 
ــلــــوم« )مــيــثــاق  ــة »بــــريــــت شــ مـــقـــربـــا مــــن حـــركـ
الـــســـالم( الــصــهــيــونــيــة املــعــتــدلــة الــتــي كــانــت 
اليهود  تنادي بدولٍة مشتركة للمستوطنني 

والعرب الفلسطينيني. 
ولـــعـــب بـــن تــســيــون دورا مــهــمــًا، إلــــى جــانــب 
صديقه الحميم آبا أحيمئير، في تفجير هذا 
االجــتــمــاع الــــذي شــــارك فــيــه رئــيــس الجامعة 
من  كــان  الصهيونية،  الحركة  وقــادة  ماغنس 
الوكالة  فــي  السياسية  الــدائــرة  رئيس  بينهم 
ــيــــهــــوديــــة حـــايـــيـــم أرلـــــــــــــــوزوروف ومـــنـــاحـــم  الــ
أوســيــشــكــني ومــئــيــر ديــزنــغــوف. فــقــد كــتــب بن 
إلــى املظاهرة،  التي دعــت  املــنــشــورات  تسيون 
الــتــيــار  وقــــادة  بــشــدة بنطوفيتش  وهــاجــمــت 
بالتفريط  الــعــمــالــي، واتــهــمــتــهــم  الــصــهــيــونــي 
بالصهيونية. إلى جانب ذلك، قدم بن تسيون 
مــســاهــمــًة خــاصــًة فــي إفــشــال هـــذا االجــتــمــاع، 
فــــقــــد طــــلــــب مــــــن شـــقـــيـــقـــه ألــــيــــشــــع تــحــضــيــر 
قــنــابــل تــخــرج رائــحــة كــريــهــة عــنــد تفجيرها، 
واستجاب شقيقه لطلبه. وفي أثناء محاضرة 
ــــراخ الــطــالب  بــنــطــوفــيــتــش، وعـــنـــد ارتـــفـــاع صـ
ــن بــنــشــطــاء مــــن عــصــبــة  زيــ

ّ
ــز ــعــ الــيــمــيــنــيــني املــ

ألقى  أحيمئير،  آبــا  رئيسها  بقيادة  األشـــداء، 
الكريهة  الــروائــح  تخرج  التي  القنبلة  أحدهم 
إلى املنصة، ما أدى إلى تفجير هذا االجتماع، 
ــــرت الــجــامــعــة  ــطـ ــ ــرات. واضـ ــاجــ ــشــ وحــــــــدوث مــ
داخل  إلــى  البريطانية  الشرطة  استدعاء  إلــى 
املشاغبني  من   15 واعتقلت  الجامعي،  الحرم 

اليمينيني املتطرفني. 
استمر بــن تسيون فــي دراســتــه ونــشــاطــه في 
في   1933 فــي  وســاهــم  التصحيحية،  الحركة 
تــحــريــر مــجــلــة بــيــتــار الــشــهــريــة الــتــي صــدرت 
لــعــام ونــيــف، ثــم ســاهــم فــي الــعــامــني التاليني 
فــــي تـــحـــريـــر صــحــيــفــة هـــــيـــــردن، لــــســــان حـــال 
النشرتني  فــي  وكــتــب  التصحيحية.  الــحــركــة 
ــانــــب بــــن تـــســـيـــون،  ــى جــ ــ ــرة، إلــ ــتــ ــفــ ــلـــك الــ فــــي تـ
عـــــدد مــــن غـــــالة الــــحــــد األقــــصــــى فــــي الـــحـــركـــة 
الــتــصــحــيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة الـــذيـــن امــتــدحــوا 
التيار التصحيحي الصهيوني والفاشية في 
إيطاليا، كان منهم صديقه يوسف شختمان 
الــــذي كـــان مــقــربــًا مـــن جــابــوتــيــنــســكــي.  نـــادى 

يــــوســــف شـــخـــتـــمـــان بــــطــــرد الـــشـــعـــب الـــعـــربـــي 
ــــب كــتــبــًا  ــتـ ــ ــن فـــلـــســـطـــني، وكـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ
ودراســــات عــديــدة عــن تــجــارب تــبــادل السكان 
في العالم، لكي يصوغ طرد الفلسطينيني من 
باإلنكليزية  كتابه  نشر   ،1965 وفــي  وطنهم. 
ــي ســــيــــاق اســـتـــمـــرار  ــ ــتــــي والـــــفـــــهـــــرر«، فـ ــفــ »املــ
وتشويه  الفلسطيني،  الشعب  تحريضه ضد 
سمعته والتنكر لحقوقه. ويعج الكتاب الذي 
أهمله النقاد باألكاذيب واالفتراءات، كان من 
الجسدية  التصفية  قـــرار  بـــأن  ــاؤه  ــ اّدعـ بينها 
لم يكن مصادفًة، وإنما حدث  أوروبـــا  ليهود 
بــتــأثــيــر املــفــتــي الـــحـــاج أمــــني الــحــســيــنــي عند 
وصوله إلى أملانيا في تلك الفترة. وقد شكلت 
هــــذه االفـــــتـــــراءات الـــتـــي اخــتــرعــهــا شــخــتــمــان 
ــد رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ صـــديـــق بـــن تــســيــون، والـ
نتنياهو  الفــتــراء  خلفية  نتنياهو،  بنيامني 
بأن فكرة إبــادة اليهود في أوروبــا جــاءت من 
املفتي الحاج أمني الحسيني، وليس من هتلر، 
ما أثار غضبا واسعا، ال سيما من قادة أملانيا، 

ألن نتنياهو برأ هتلر من إبادة اليهود.
وظل بن تسيون مع جماعة الحد األقصى في 
إلى  سافر   ،1939 وفــي  التصحيحية.  الحركة 
لندن ومكث فيها فترة قصيرة، ثم سافر إلى 
الواليات املتحدة. وفي فبراير/ شباط 1940، 
الــتــقــى بـــن فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة مـــع رئــيــس 
جابوتينسكي،  زئيف  التصحيحية،  الحركة 
الــذي كــان متعبًا، ويعاني مــن املـــرض. ومكث 
بن تسيون فترة قصيرة برفقة جابوتينسكي 
ــرابــــع مـــن أغـــســـطـــس/ آب،   الـــــذي تـــوفـــي فـــي الــ
مـــا مــّكــنــه مـــن طـــرح نــفــســه أنـــه كـــان ســكــرتــيــرًا 

لجابوتينسكي. 
وحــاول بن تسيون عند عودته من الواليات 
املتحدة إلى إسرائيل في العام 1949 االنخراط 
في النشاط السياسي في إسرائيل، فاجتمع 
مـــع مــنــاحــيــم بــيــغــن، رئـــيـــس حــــزب حــيــروت 
ــيـــار الــتــصــحــيــحــي الــصــهــيــونــي،  ــتـ ــائــــد الـ وقــ
ــــى يــــمــــني الــــخــــارطــــة  والــــــــــذي كـــــــان فـــــي أقـــــصـ
بيغن  استماع  وبــعــد  اإلسرائيلية.  الحزبية 
تيقن  السياسية،  بــن تسيون  إلــى طــروحــات 
أن األخير يتبنى فكرًا سياسيًا في غاية من 
التطّرف، ما حدا به إلى عدم منحه مكانًا في 

قيادة حزب حيروت. 
قــضــى بـــن تــســيــون عـــمـــره، والــــــذي بــلــغ قــرنــًا 
املتطّرف  السياسي  بفكره  متمسكًا  وعــامــني، 
تبناها  التي  األقصى  الحد  وبمواقف  للغاية 
املاضي. وفي  القرن  من  الثالثينيات  عقد  في 
أكــد بن تسيون استمرار  له في 1998  مقابلة 
تمسكه بهدف إقامة الدولة اليهودية في كامل 
أرض فلسطني وشرق األردن ومناطق عربية 
واسعة أخــرى، وبنفي وجــود الشعب العربي 
الشعب  خلق  جــرى  أنــه  واّدعــــى  الفلسطيني، 
العربي الفلسطيني، من أجل تدمير إسرائيل، 
وأن العرب الفلسطينيني ال يحق لهم دولة وال 
حكم ذاتـــي. وأفـــاد بــأنــه كــان ينبغي أن تضم 
مـــبـــاشـــرة جميع  ــرب 1967  بــعــد حــ إســـرائـــيـــل 
األراضــي العربية التي احتلتها، بما في ذلك 
اتفاق  شبه جزيرة سيناء. ووقــف بشّدة ضد 
أوســـلـــو وعــــده خــطــرًا عــلــى وجــــود إســرائــيــل، 
وأنـــه كــان شــركــا نصبه الــعــرب واألوروبـــيـــون 

إلسرائيل. 
)باحث فلسطيني(

كما أسس هرتزل 
الصهيونية السياسية، 
فإن »القائد العظيم« 

جابوتينسكي هو الذي 
سيحققها على أرض 

الواقع

 أكد والد نتنياهو، 
بن تسيون، استمرار 

تمسكه بهدف إقامة 
الدولة اليهودية في 
كامل أرض فلسطين 

وشرق األردن ومناطق 
عربية واسعة أخرى

)Getty( 1999 نتنياهو عند حائط المبكى في القدس المحتلة.. العنصرية والتطرف دائمًا، 16 أيار

بدأت العالقات بين الحركة الصهيونية والفاشية اإليطالية عشية تسلم 
الحزب الفاشي اإليطالي السلطة في إيطاليا في 1922. فبناء على تكليف 
من اإلدارة الصهيونية، أرسل قائد ما يسمى التيار التصحيحي الصهيوني، 
فيها  أّكد  موسوليني،  اإليطالي  الزعيم  إلى  رسالة  جابوتينسكي،  زئيف 
على تماثل المصالح بين الحزب الفاشي اإليطالي والحركة الصهيونية، 
لتصل العالقات إلى درجٍة عاليٍة من التفاهم والتنسيق، كان من أبرزها 
لتدريب أعضاء حركة  بحريًة قرب روما،  الفاشية مدرسة  إيطاليا  إقامة 

بيتار التابعة للحركة التصحيحية التي خرّجت نحو مئتي عضو.

الصهيونية والفاشية اإليطالية

20

األقصى في الحركة الصهيونية التصحيحية 
فــي أثــنــاء دراســـتـــه فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 
الــقــدس الــتــي الــتــحــق بــهــا فــي 1928. وشكلت 
العبرية  الجامعة  في  قضاها  التي  السنوات 
مرحلًة تأسيسية في بلورة مواقف بن تسيون 
وآرائه، إذ انخرط في نشاطات جماعات الحد 
األقصى في الحركة التصحيحية، وتقّرب من 
صديقا  وأصــبــح  الفاشية،  ــداء«  األشــ »عصبة 

حميما لرئيسها آبا أحيمئير. 
شـــكـــل نـــشـــاط جـــمـــاعـــات الـــحـــد األقــــصــــى فــي 
داخل  في  التصحيحية  الصهيونية  الحركة 

السبت 14  يناير/ كانون الثاني  2017 م  16 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 866  السنة الثالثة
Saturday 14 January 2017

بواكير فاشية ونازية استلهمها في سياسته العنصرية والتحريضية

نتنياهو
المرجعيات األولى للتطرّف األقصى  ]2/2[

يواصل الباحث محمود محارب في الجزء الثاني واألخير من دراســته تنقيبه في جذور الفاشــية اإلســرائيلية التي شــكلت وعي 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدءا من استلهام الفاشية اإليطالية والنازية األلمانية وليس انتهاء بالحركة الصهيونية 

التصحيحية التي كان والده بن تسيون ميليكوفسكي من أهم منظريها
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MEDIA

هل بدأ كشف الفساد في 
اإلعالم التونسي؟

كثرة منصات السوشيال ميديا 
تسبب االكتئاب

واشنطن ـ العربي الجديد

يبــدو أن اإلعــالم األميركــي ســيتحمل الجــزء 
األكبــر مــن تداعيــات التقاريــر املســربة أخيرًا 
دونالــد  املنتخــب،  األميركــي  الرئيــس  عــن 
ترامب، بعد قرار موقع »بازفيد« اإللكتروني 
نشر تقرير مليء باالدعاءات املحرجة وغير 
املثبتــة حــول ســلوك ترامــب، فــي روســيا، مــا 
أثــار جــداًل واســعًا حــول األخالقيــات املهنيــة 

اإلعالمية.
وكانــت قنــاة »ســي إن إن« األميركيــة ذكــرت، 
األســبوع  قّدمــت  وثائــق ســرية   

ّ
أن الثالثــاء، 

املاضــي للرئيــس املنتخــب، تضّمنــت مزاعــم 
معلومــات  علــى  حصولهــم  روس  قراصنــة 
واملاليــة.  الشــخصية  حياتــه  عــن  محرجــة 
علــى  تغريــدة  كاتبــًا  األمــر،  ترامــب  ونفــى 
»تويتــر«، »معلومــات كاذبة. حملة سياســية 

ُمغرضة بالكامل«.
بعــد تقريــر »ســي إن إن« بحوالــي الســاعة، 
وأرفقــه   ،

ً
كامــال التقريــر  »بازفيــد«  نشــر 

بالجملــة التاليــة »اآلن ينشــر »بازفيد نيوز« 
األميركيــون  يتمكــن  حتــى  الكاملــة  الوثيقــة 
مــن تحديــد آرائهــم حــول االدعــاءات املتعلقــة 
تــّم  والتــي  املنتخــب  األميركــي  بالرئيــس 
تداولهــا علــى أعلى املســتويات في الحكومة 
مصــدر  أن  إلــى  املوقــع  وأشــار  األميركيــة«. 
التــي شــملها »تتضمــن  التقريــر والحقائــق 
بعض األخطاء الواضحة«، و »لم يتّم التأكد 
من مضمونه، وقد ال نستطيع التأكد منها«. 
لكــن قــرار املوقــع بإتاحــة التقريــر فــي العلــن، 
إلــى  األخــرى  اإلعــالم  وســائل  بعــض  دفــع 
تكرار نشر هذه االدعاءات، ما دفع إعالميني 
انتقــادات  إلــى توجيــه  بارزيــن  وصحافيــني 
»غير املســؤول«.  »بازفيد«، ووصف قراره بـ لـ
مديــر  نشــر  قليلــة،  بســاعات  بعدهــا  لــذا، 
تحريــر املوقــع، بــن ســميث، بيانــًا دافــع فيــه 
مــن  نوعــًا  إيــاه  ومعتبــرًا  النشــر،  قــرار  عــن 
فتــرة  فــي  الصحافيــة  الشــفافية  ممارســة 
شــديدة التحيــز. وقــال ســميث »لــم يكن نشــر 
هــذه الوثيقــة باملهمــة الســهلة أو البســيطة، 
يعارضــون  قــد  الحســنة  النوايــا  وأصحــاب 
قرارنا. لكن نشــرنا هذا امللف يعكس رؤيتنا 

إزاء وظيفة الصحافيني في 2017«.
طبعًا، لم يفّوت ترامب هذه الفرصة لتجديد 
التشــكيك  وإعــادة  اإلعــالم  علــى  هجومــه 
بمصداقيتــه، خــالل مؤتمره الصحافي الذي 
عقــده، األربعــاء، فــي نيويورك. هاجــم ترامب 
أمــام أكثــر مــن 250 صحافيًا موقــع »بازفيد« 
ــق علــى نشــر موقــع 

ّ
وقنــاة »ســي إن إن«، فعل

تتحــدث  صفحــة   35 مــن  وثيقــة  »بازفيــد« 
عــن وجــود روابــط بــني أوســاطه والكرملــني، 
بالقــول »إنهــا معلومــات زائفــة. هــذا ملفــق. 
حصــل  وقــد  إطالقــًا.  تجــر  لــم  األمــور  هــذه 
عليهــا خصومنــا«. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه 

منوعات

بحســب هــذه الوثائــق التي لم يتّم التأكّد من 
صحتها، فإن أجهزة االستخبارات الروسية 
تملــك أيضــا معلومــات »محرجــة« جمعتهــا 
علــى مــر الســنني وفيديوهــات ذات مضمــون 
فــي  مومســات  مــع  األعمــال  لرجــل  جنســي 
موســكو، وقد نفى الكرملني امتالك مثل هذا 

امللف.
وقــال ترامــب خــالل مؤتمــره الصحافــي »فــي 

قــذارة  كومــة  وهــو  »بازفيــد«،  بـ يتعلــق  مــا 
فــي تراجــع، فســيتحمل العواقــب، وهــو بــدأ 
تســمح  أن  مخــٍز  أمــر  أنــه  أعتقــد  يتحملهــا. 
وكاالت االســتخبارات بنشــر معلومات تبنّي 
مــن  »هــذا  مضيفــًا  وزائفــة«،  مغلوطــة  أنهــا 

األمور التي كانت أملانيا النازية تفعلها«.
ولــم يقتصــر هجــوم ترامــب علــى »بازفيــد«، 
إذ رفــض توجيــه صحافــي مــن شــبكة »ســي 

 الشــبكة لــم تنشــر 
ّ
إن إن« ســؤال لــه، علمــًا أن

أعطــت  اعتبروهــا  كثيريــن  لكــن  الوثيقــة، 
االدعــاءات،  هــذه  مثــل  بنشــر  البــدء  إشــارة 
قــادة وكاالت االســتخبارات  ألنهــا نقلــت أن 
األميركيــة عرضــوا ملخصــًا مــن صفحتــني، 
الجمعة املاضي، على ترامب خالل لقاء معه. 
وقــال ترامــب »لــن أدعــك تطــرح ســؤااًل. أنتــم 

أخبار كاذبة«.
فــي  الصحافــي  اعتبــر  متصــل،  ســياق  فــي 
»نيويورك تايمز« األميركية، جيم روتنبرغ، 
 مــا حصــل بــني ترامــب و»بازفيــد« و»ســي 

ّ
أن

األخيــر،  الصحافــي  مؤتمــره  خــالل  إن«  إن 
يقّدم درسني مهمني لإلعالم األميركي، وذلك 
شــر، الخميــس، شــّدد فيــه علــى أن 

ُ
فــي مقــال ن

لإلعــالم،  الــالذع  انتقــاده  ترامــب  مواصلــة 
إيجــاد  فــي  اإلســراع  األخيــر  علــى  يحتــم 
استراتيجية جديدة من أجل تغطية أخباره.

وحول الدرسني املهمني املستخلصني أخيرًا، 
أشــار روتنبرغ إلى أن ترامب اليزال يتالعب 
بمهارة باإلعالميني واملؤسســات اإلعالمية، 
علمــًا أنــه يواصــل أســلوبه هــذا منــذ مؤتمره 
الصحافــي األول فــي يوليو/تمــوز املاضــي. 
الوقــت  ذلــك  منــذ  عمــل  ترامــب  أن  واعتبــر 
عــن  واملصداقيــة  الشــرعية  صفــة  نــزع  علــى 
املؤسســات اإلعالميــة أمام ماليــني املواطنني 
عريقــة،  مؤسســات  وبينهــا  األميركيــني، 
معتمــدًا علــى أســلوبه الخطابــي، إذ ســاهم 
فــي تحــول الصحافيــني ومؤسســات اإلعــالم 
إلى أن تكون هي نفسها األخبار، عوضًا عن 
أن تقــوم بتغطيــة األخبار وطرح التســاؤالت 
الكثيــرة األخالقيــة علــى ترامــب، قبــل توليــه 

منصبه رسميًا، وفقًا لروتنبرغ.
املؤسســات  هــذه  أن  روتنبــرغ  رأى  كمــا 
اإلعالميــة تشــارك عــن غير قصد فــي التقليل 
بســبب  مصداقيتهــا،  ونســف  أهميتهــا  مــن 
»فشــلها حتــى اآلن فــي تعلــم كيفيــة التعامــل 
تشــهد  لــم  الــذي  الجديــد  الرئيــس  هــذا  مــع 

رئيسًا مثله سابقًا«.
وســائل  انتبــاه  ضــرورة  علــى  شــّدد  كمــا 
تســتطيع  كــي  ســريعًا،  يحصــل  ملــا  اإلعــالم 
اســتعادة تماســكها، ألنهــا »تقــف اآلن علــى 
حافة الهاوية، وعلى الديمقراطية أن تحافظ 
علــى موقعهــا فــي الجانــب اآلمــن«. وأضــاف 
روتنبــرغ »علــى الصحافيــني أن يعرفــوا هــذا 
األمر اآلن: ترامب سيبقى ترامب. لكن عليهم 
هم اآلن تعلم درس مهم بأن يتقبلوا األشياء 
إيجــاد  ثــم  تغييرهــا،  يســتطيعون  ال  التــي 
الشــجاعة لتغيير األشــياء التي يستطيعون 
تغييرهــا، بالطــرق الصحيحــة ال الخاطئــة«. 
وفــي الســياق نفســه، رأى روتنبــرغ أن قــرار 
»بازفيــد« بنشــر هــذه الوثائــق غيــر املثبتــة 
ســاعد علــى تســليط الضــوء مجــددًا على فخ 
املواطنــون  فيــه  يقــع  الــذي  الزائفــة  األخبــار 

األميركيون.

وصف ترامب »سي إن إن« 
بـ»األخبار الكاذبة« خالل 

مؤتمره الصحافي

محمد كريم

مجــاالت  كافــة  علــى  اإلنترنــت  ســيطرة  مــع 
الحيــاة املعاصــرة، أصبــح اعتمــاد أصحــاب 
الشــباب،  علــى  رئيســية  بصــورة  األعمــال 
مــع  التعامــل  علــى  الفائقــة  لقدرتهــم  وذلــك 
التعامــل  أن  غيــر  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
ال  أصبــح  التكنولوجيــا  تلــك  مــع   املفــرط 
يخلــو مــن ســلبيات؛ لــذا تعــددت الدراســات 
املتخصصــة لبحثهــا وعالجهــا، مثل دراســة 
وســائل  مــع  التعامــل  فــي  اإلفــراط  عالقــة 
بتزايــد  العمــل  أثنــاء  االجتماعــي  التواصــل 
قامــت  مــا  وهــو  واالكتئــاب.  القلــق  معــدالت 
لبحــوث  بيتســبرغ  »جامعــة  مؤخــرًا  بــه 
اإلعــالم والتكنولوجيــا والصحــة«، في والية 

بنسلفانيا األميركية. 
الدراســة املنشــورة ربطــت بــني عــدد منصات 
يســتخدمها  التــي  االجتماعــي  التواصــل 
والقلــق  االكتئــاب  مخاطــر  وبــني  الشــخص 
املحتملة. وقد أظهرت النتائج أن األشخاص 
منصــة   11 إلــى   7 مــن  يســتخدمون  الذيــن 
يتصاعــد خطــر اإلصابــة باالكتئــاب والقلــق 
عــن  أضعــاف  ثالثــة  بحوالــي  أكثــر  لديهــم 
أقرانهــم الذيــن ال تزيــد عــدد املنصــات التــي 
يستخدمونها عن اثنتني، حتى بعد تساوي 
الوقــت الــذي يمضيــه الفريقان في اســتخدام 

املشــرف  وقــال  عامــة.  بصفــة  املنصــات  تلــك 
برايــن  الطبيــب  الدراســة،  علــى  الرئيســي 
كشــفتها  التــي  الرابطــة  »هــذه  إن  بريمــاك، 
ليضعهــا  الكفايــة  فيــه  بمــا  قويــة  الدراســة 
األطباء في اعتبارهم عند مناقشة مرضاهم 
حــول  والقلــق  االكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن 
وتقديــم  متعــددة،  ملنصــات  اســتخدامهم 
املشورة لهم بأن هذا االستخدام قد يكون ذا 

صلة باألعراض التي يعانون منها«. 
 1787 مــن  عينــة  وزمــالؤه  برايــن  أخــذ 
املتحــدة،  الواليــات  فــي  البالغــني  مــن 
عامــا،   32 إلــى   19 مــن  أعمارهــم  تتــراوح 
االكتئــاب،  لتقييــم  أداة  باســتخدام  وذلــك 
حجــم  لتحديــد  وضعوهــا  واســتبيانات 
أفــراد  لــدى  ميديــا«  »السوشــيال  اســتخدام 
العينــة. كانــت االســتبيانات تــدور حــول 11 
»فيســبوك«،  شــعبية:  األكثــر  هــي  منصــة 
بلــس«،  »غوغــل  »تويتــر«،  »يوتيــوب«، 
»ريديــت«،  تشــات«،  »ســناب  »إنســتاغرام«، 
»لينكــد  »فايــن«،  »بينتريســت«،  »تمبلــر«، 
إن«. املشــاركون الذيــن اســتخدموا مــن 7 إلــى 
11 منصة كانت مســتويات القلق واالكتئاب 
لديهــم تزيــد حوالــي 3.1 مــرات عــن نظرائهــم 
الذيــن لــم تــزد املنصــات التــي اســتخدموها 
عــن اثنتــني. وهؤالء الذين اعتادوا اســتخدام 
معظــم املنصــات كانــت األعــراض أكثر لديهم 

بنســبة 3,3 مــرات. وضــع الباحثون إجراءات 
للتحكم بالعوامل األخرى التي قد تســهم أو 
تؤثــر علــى معــدل االكتئــاب والقلــق بمــا فــي 
العــرق والجنــس والحالــة االجتماعيــة  ذلــك 
الوقــت  وإجمالــي  والتعليــم  األســرة  ودخــل 
املستغرق في وسائل التواصل االجتماعي.

وافــاد الباحثــون أن مجــرد امليــل الســتخدام 
عــن  للبحــث  وســيلة  هــو  متعــددة  منصــات 
الراحــة والقبــول، لكــن مــع ذلــك فــإن محاولــة 
املتعــددة،  املنصــات  تلــك  علــى  الحفــاظ 
والتواصل املستمر معها قد يؤدي فعال إلى 

االكتئاب والقلق. 

لم يتعلّم اإلعالم بعد كيفية تغطيته )تيموثي ايه. كالري/فرانس برس(

)Getty/تيم روبرتس(

تونس ـ محمد معمري

ــر اإلعــالم، 
ّ
يبــدو أن ظاهــرة الفســاد املستشــرية فــي كل القطاعــات فــي تونــس لــم توف

 تســاؤالت كبــرى تطــرح حــول مصــادر تمويــل عــدد مــن القنــوات 
ّ

خصوصــًا فــي ظــل
»النقابــة  اإللكترونيــة.  واملواقــع  الصحــف  وكذلــك  اإلذاعيــة  واملحطــات  التلفزيونيــة 
قررتــا  الفســاد«  ملكافحــة  الوطنيــة  و»الهيئــة  التونســيني«  للصحافيــني  الوطنيــة 
الخميــس فتــح ملــف الفســاد فــي املؤسســات اإلعالميــة التونســية مــن خــالل تفعيــل 
دورات  وتنظيــم  اإلعالميــة  املؤسســات  تمويــل  شــفافية  ملراقبــة  املشــتركة  اآلليــات 
فــي  املتخصصــة  الصحافــة  فــي مجــال  عــام 2017  واملركــز خــالل  للجهــات  تدريبيــة 
الكشــف عــن قضايــا الفســاد. هذا االتفــاق بني النقابة والهيئــة كان منتظرًا، خصوصًا 
أن »هيئة مكافحة الفساد« سبق لها أن نظمت دورات تدريبية حول مكافحة الفساد 
باالشــتراك مــع »النقابــة الوطنيــة للصحافيني التونســيني« و»مركــز تونس للحرية«. 
لكن توقيته أثار أكثر من تساؤل خاصة في ظل الحرب الكالمية بني النقابة الوطنية 
للصحافيــني التونســيني وقنــاة »الحــوار التونســي« وتبــادل االتهامــات علــى خلفيــة 
البيــان الــذى أصدرتــه النقابــة والــذي اتهمــت فيه القنــاة بقربها من األطــراف الحاكمة 
فــي تونــس واتهامهــا ضمنــًا بالفســاد وعــدم احتــرام أخالقيــات املهنــة. وهــو مــا ردت 
عليه القناة من خالل حملة فى أحد برامجها موجهة كالمها ضّد نقيب الصحافيني 

التونسيني، ناجي البغوري  ومتهمة إياه بـ »عدم املهنية«.
فــي ظــل هــذا الســياق املشــحون بــني الطرفــني، رأى البعــض أن االتفــاق بــني »النقابــة 
الوطنيــة للصحافيــني التونســيني« و»هيئــة مكافحة الفســاد« أريد مــن خالله توجيه 
رســالة إلى قناة »الحوار التونســي« املتهمة بالفســاد من قبل أطراف عدة، خصوصًا 
أن مالكها الفعلي  ســامي الفهري )املالك القانوني للقناة زوجة ســامي الفهري(  كان 
مــن أبــرز املقربــني مــن صهــر الرئيس التونســي املخلوع، بلحســن الطرابلســي، وواحد 
مــن شــركائه الرئيســيني فــى مؤسســة »كاكتيــس بــرود« التــي كانــت الشــركة املنتجــة 
لبرامج القناة واملسيطرة على سوق إنتاج البرامج التلفزيونية في تونس، وقد تمت 

مصادرتها بعد الثورة.

اإلعالم األميركي... »ألعوبة« بيدترامب

ظهر وسم »#WeAreAli« )كلّنا تغريد
علي( ضمن قائمة األكثر تداوًال 

في العالم، وطالب المشاركون عبره 
بالعدالة القضائية للناشط اإليراني، علي 

شريعتي، الذي دخل يومه الـ73 في 
إضرابه عن الطعام، علمًا أنه معتقل 

لمشاركته في احتجاجات لهجمات 
باألسيد على نساء في أصفهان.

تناقل ناشطون عراقيون على 
موقع التواصل االجتماعي خبر 

افتتاح جسر في قرية العوينة 
)جنوب العراق(، موجهين نقدًا 

ساخرًا للمسؤولين في المحافظة 
والحكومة العراقية على ما وصفوه 
بـ»الفساد«، ألنه »ِمعبر« صغير، ال يرقى 

إلى ما اعتبرته المحافظة »إنجازًا«.

أطلق ناشطون مصريون وسم 
»#األسعار_الجديدة« لألدوية، 

 واشتكوا عبره من ارتفاع األسعار 
في عهد الرئيس المصري، عبد 

الفتاح السيسي، من حفاضات 
 األطفال، للسلع الغذائية، للسيارات. 
وتصّدر الوسم قائمة األكثر تداوًال 

في البالد.

 برز وسم »#كريمه_مختار« 
ضمن قائمة األكثر تداوًال في 

عدد من الدول العربية، بعد وفاة 
الممثلة المصرية، كريمة مختار، 

مساء الخميس، عن عمر 81 عامًا، 
بعد أيام على إجرائها لعملية 

جراحية بالمنظار، ثم مغادرتها إلى 
منزلها.

يواصل الرئيس األميركي المنتخب، دونالد ترامب، هجومه على اإلعالم األميركي، بمهارة وذكاء، ناسفًا مصداقية أعرق المؤسسات 
اإلعالمية أمام ماليين المواطنين األميركيين
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مــمــيــزًا لــلــغــايــة وغــيــر مـــألـــوف. وهـــو مــا جــذب 
إلــيــهــا كـــل مـــن املـــخـــرج والــفــنــان عــبــد الــرحــيــم 
الـــزرقـــانـــي واإلذاعــــــي مــحــمــد الــطــوخــي، ولــقــد 
الشاشة  بسيدة  صوتها  فــي  االثــنــان  شبهها 
بــدأت كريمة  فاتن حمامة. ومــن هنا  العربية 
أصـــوات  أي  ســمــاع   

ً
رافــضــة بالتمثيل  تتعلق 

مـــعـــارضـــة، حــتــى إن كـــل شــقــيــقــاتــهــا الــخــمــس 
وقفن ضدها.

املعترضة وكانت  بــاألصــوات  تباِل كريمة،  لم 

تـــذهـــب إلــــى اإلذاعـــــــة كـــل يــــوم لــلــمــشــاركــة في 
الــبــرنــامــج، وكــانــت دائــمــا تــدخــل فــي عــراكــات 
مــع والــدهــا الـــذي يــراهــا وهــي تصعد اإلذاعـــة 
كونه كــان يعمل في شركة تقع أسفل اإلذاعــة 

املصرية في وسط املدينة.
رغــــب املـــخـــرج الــســيــد بـــديـــر فـــي صــــوت جيد 
وجــديــد ومــخــتــلــف لــيــشــارك فــي أحـــد أعــمــالــه، 
فكان الترشيح األول لها في التمثيل لكن هذه 
املـــرة على الــشــاشــة ولــيــس وراء املــيــكــروفــون.. 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

لم تكن حياة الفنانة كريمة مختار 
الــتــي وّدعــــت عــاملــنــا أول أمـــس عن 
ــا، ســعــيــدة  ــ ــامـ ــ عـــمـــر يـــنـــاهـــز 81 عـ
مليئة  كانت  بــل  الكثيرون،  يعتقد  كما  دائــمــا 
والــدهــا  مــن  ومقاطعة  واألزمــــات  بالتحديات 

بسبب اتجاهها إلى التمثيل.
كــانــت كريمة مختار طفلة عــاديــة عــاشــت في 
بــيــت ألب يعمل مــوظــفــا فــي إحـــدى الــشــركــات 
كــان مؤمنا  اإلذاعـــة املصرية،  التي تقع أسفل 
أن الفن عيب، وأن من تعمل فنانة قد خرجت 
عن تقاليد العائلة. ولكن وبعد محاوالت عدة 
ارتــضــى والــدهــا أن تمثل فــي اإلذاعــــة كونها 
فقط طفلة، على أن تتوقف تماما حينما تكبر. 
لكن جاءت موهبة كريمة وإصرارها أن تلحق 
الفنية أكبر من كل شــيء حتى أكبر  أحالمها 

من اعتراض والدها.
فظهرت كريمة في برنامج »بابا شارو«، وهو 
فــي الخمسينيات  يــبــث  ــان  بــرنــامــج إذاعــــي كـ
وكان يقدمه اإلعالمي محمد محمود شعبان، 
بالصدفة  إليها  استمع  بعدما  إلــيــه  وذهــبــت 
وهي تتحدث مع املخرج، فكان صوت كريمة 

برعت في دور األم 
في األفالم والمسلسالت 

التي شاركت فيها

واجهت معارضة 
شديدة من أهلها عند 

دخولها عالم الفن

عرض أبرز أعمال 
محمد خان في مسرح 

اسطنبولي اللبناني

2223
منوعات

فرفض والدها. وبعد سلسلة من اإللحاحات 
عليه من عــدد من املخرجني وافــق شريطة أن 
تعود كل يوم إلى منزلها في السابعة مساء 
وهـــو مــا وافــــق عــلــيــه املــخــرجــون. وبــعــد فترة 
بدأت األمور تهدأ بينهما ولكن مع إصرارها 
ــق كريمة 

ُّ
عــلــى اســتــكــمــال الــفــن قــاطــعــهــا. تــعــل

ممثلة  تــكــون  أن  ورغــبــتــهــا  بالتمثيل  مــخــتــار 
دفعاها  النجوم  اسمها وسط  ولها  مشهورة 
ا منها 

ً
ألن ترفض كل َمن تقدم لخطبتها إيمان

رغبتها،  تنفيذ  دون  ســيــُحــول  ارتــبــاط  أي  أن 
ــل نـــظـــرة املــجــتــمــع حــيــنــذاك  خــصــوصــا فـــي ظـ
للممثلة. لكن حينما تقدم لها زميل شقيقتها 
الــدمــرداش حاولت والدتها  الجامعة نور  في 
إقــنــاعــهــا بــالــجــلــوس مــعــه لــرؤيــتــه وأن تلقي 
فقط السالم وتعود إلى حجرتها، ولكن ألقت 
كــريــمــة الــســالم عــلــى نـــور ووالــدتــهــا ولـــم تعد 
لغرفتها، فظلت جالسة شاعرة ألول مرة في 
حياتها بالحب الذي تسلل إلى قلبها في وقت 

كان مغلقا بمليون مفتاح.
 فأتمت كريمة خطبتها ولكن ما كان يؤرقها 
وسامة خطيبها ونزواته أحيانا، لكنها كانت 
تـــحـــاول تــجــاهــلــهــا لــثــقــتــهــا أنـــه يــحــبــهــا وهــي 
الــحــيــاة الفنية  ــدأت  أيــضــا تحبه وتــزوجــا وبــ
تفتح أبوابها أمام كريمة. لكن والدها كان ال 
الــرضــوخ  رفضها  بسبب  منها  غاضبا  يـــزال 
ًلــهــا على  الــعــمــل األول فعليا  فــكــان  ــره،  ــ ألوامــ
الــشــاشــة الــكــبــيــرة هـــو فــيــلــم »ثــمــن الــحــريــة«، 
الذي قدمته كريمه كممثلة للمرة األولى ونور 
الدمرداش كمخرج للمرة األولى أيضا. وشارك 
في هذا الفيلم عدد ضخم من األسماء الفنية 
التي لها ثقلها مثل صالح منصور ومحمود 
مــرســي ومــحــمــود الحديني وعــبــد الــلــه غيث، 
بينهما  األول  التعاون  أمــا   ،1967 عــام  وأنتج 
على النطاق التلفزيوني فكان مسلسل »بنت 
ــام« مــع كــل مــن الــفــنــانــني مــحــمــود مرسي  ــ األيـ

وصفية العمري وهدى رمزي.
وتلفزيونيا  سينمائيا  متألقة  كريمة  ظلت   
وحــتــى عــلــى الــنــطــاق األســــري كــانــت مستقرة 
وسعيدة مع نور الدمرداش، لكن هناك غصة 
كانت تؤرق قلبها أال وهي خصام والدها لها، 
مــا ستفعل حتى تصالحه..  فــي  تفكر  وظــلــت 
ولكن كانت األسئلة من دون إجابات وتركت 

الجرح تداويه األيام، وقد كان لها ما تتمناه.
فــقــدمــت كــريــمــة مــخــتــار شــخــصــيــة مـــن أعــظــم 
الشخصيات التي قدمتها في حياتها الفنية 
ــبـــي مـــوســـى،  ــنـ ــــي شــخــصــيــة والــــــــدة الـ أال وهــ
لنزعتها  كــبــيــرًا  نــجــاحــا  الشخصية  وحــقــقــت 
الــشــديــدة، فشاهدها والــدهــا فــي هذا  الدينية 
الفور اتصل بها هاتفيا وبــدأت  الــدور وعلى 

تعود املياه إلى مجاريها.
ــدًا مـــن أدوار األم،  ــ أبـ  كــريــمــة مــخــتــار 

ّ
ــم تـــمـــل لـ

منذ  بــهــا  وتعلقت  فيها  نفسها  تــجــد  فــكــانــت 
عملها األول في فيلم »ثمن الحرية«، وتعددت 
أدوارهــــــا فـــي نــفــس الــشــخــصــيــة. واســتــطــاعــت 
ــقــــدم كــل  ــا الــتــمــثــيــلــيــة الـــقـــويـــة أن تــ ــقـــدرتـــهـ بـ
األخــرى.  عــن  تماما  بشكل مختلف  شخصية 
الــذي كان أول عمل  فقدمت فيلمها »الحفيد« 
األدوار  وتوالت  املخرج عاطف سالم.  مع  لها 
بـــعـــد ذلـــــك عـــلـــى كـــريـــمـــة وكــــانــــت تـــعـــتـــذر عــن 
بعضها بسبب ظــروف حملها، حيث أنجبت 
أربــعــة أبــنــاء هـــم: اإلعـــالمـــي معتز الـــدمـــرداش 

واملخرج أحمد وهبة الله واملهندس شريف. 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــلـــى الــــنــــطــــاق املــــســــرحــــي وعــ عـ
حصولها على بكالوريوس الفنون املسرحية، 
إال أن الــفــنــانــة كــريــمــة مــخــتــار لـــم تــقــدم على 
مــدار مــشــوارهــا الفني ســوى عــرض مسرحي 
واحــد فقط، وهــو »العيال كــبــرت«، الــذي أنتج 
عام 1979 واستمر عرضه الناجح جماهيريا 
عاما ونصف العام، مع كل من الفنانني حسن 
ــونــــس شــلــبــي  مــصــطــفــى وســـعـــيـــد صـــالـــح ويــ

وأحمد زكي.
ابتعدت كريمة عن الفن لسنوات نظرًا لظروف 
شـــيـــخـــوخـــتـــهـــا، وكــــانــــت عــــودتــــهــــا مــــن خـــالل 
ــــزو«، فـــي الشخصية  مــســلــســل »يــتــربــى فـــي عـ
األشــهــر لــهــا »مــامــا نــونــة« مــع الــفــنــان يحيى 
الكثير  فــاق  كبيرًا  نجاحا  الفخراني، وحققت 
مـــن أعـــمـــالـــهـــا، وبـــعـــدهـــا كـــانـــت ضــيــفــة شــرف 
ــع الـــبـــنـــات«. وعـــلـــى الــنــطــاق  ــ فـــي مــســلــســل »دلـ
السينمائي كان آخر أدوارها هو فيلم »ساعة 
قدمتها  التي  األم  ونــص«، وحققت شخصية 

نجاحا كبيرًا.

A A

بيروت ـ العربي الجديد

يــمــتــلــئ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــعـــشـــرات الــفــنــانــني 
والنجوم الذين يتمتعون بشهرة واسعة ولهم 
تأثير كبير على جمهورهم، وفي أوقات كثيرة 
عــلــى الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
فــي بـــالدهـــم. لــكــن رغـــم حــصــول الــبــعــض على 
شهرة كبيرة جدًا، فإن تأثيرهم في السنوات 
األخيرة بدأ يتراجع، وذلك بسبب فورة مواقع 
جديدة  أســمــاء  لتظهر  االجتماعي،  التواصل 

للفنانني الذين لهم تأثيرهم على الشباب.
»أرابــيــان بيزنس« قائمته  أخــيــرًا نشر مــوقــع 
»قــائــمــة الــشــبــاب الـــعـــرب األكـــثـــر تــأثــيــرًا في  لـــ
الــعــالــم تــحــت ســن 40«. الــقــائــمــة ضــّمــت عــددًا 
مــن رجــال األعــمــال والناشطني الــعــرب. لكنها 
ــان اســم  ــددًا مـــن الــفــنــانــني. وكــ ضــّمــت أيــضــا عــ
الفنان واملنشد اللبناني/ السويدي ماهر زين 

في رأس القائمة لناحية الفنانني.
مـــاهـــر زيــــن هـــو رمــــز املــوســيــقــى اإلســـالمـــيـــة، 
العالم وأشهرهم.  أبــرز املنشدين حــول  وأحــد 
ع زين بشعبية واسعة بني الشباب في 

ّ
ويتمت

العالم العربي، وأيضا بني املسلمني في العالم 

هنا أن »مصر فقدت قامة مهمة وأّما عظيمة 
بعد وفاة جيل األمهات العظيمات مثل أمينة 
رزق وفــردوس محمد وغيرهما، فكانت هي 
آخــــر مـــن جـــّســـدت شــخــصــيــة األم بــحــنــانــهــا 
وطــيــبــتــهــا وعــطــائــهــا واملـــتـــعـــارف عــلــيــه في 

الزمن الجميل«.
أمــا الفنانة غــادة عبد الــرازق التي شاركتها 
بـــدور ابنتها فــي مسلسل »زهـــرة وأزواجــهــا 
الــخــمــســة«، فــقــالــت إنــهــا كــانــت تــشــعــر أثــنــاء 
ا حتى  التصوير أن الفنانة القديرة أمها فعلّيً
إنها كانت تنادي لها بماما كريمة، موضحة 
فـــي تــجــســيــد أدوار األم،  بـــارعـــة  كـــانـــت  أنـــهـــا 
وعلى الرغم من أنها قدمته عشرات املرات إال 
أن كل مرة كانت تقدمه بشكل مختلف وراٍق، 
وكانت دوما تقدم صورة جيدة وجميلة لألم 

املصرية األصيلة.
بــيــنــمــا قـــالـــت الــفــنــانــة رانـــيـــا يـــوســـف، الــتــي 
ــلـــســـل »الـــــــــحـــــــــارة«، فــي  ــي مـــسـ ــ ــا فــ ــهــ ــتــ ــاركــ شــ
الفنانة  إن  الجديد«  »العربي  لـ تصريحاتها 
كــريــمــة مــخــتــار كــانــت مــثــااًل للطيبة وحسن 
الــخــلــق، فــكــانــت هــادئــة فــي كــالمــهــا وخفيفة 
الظل وال تصنع خالفات مع أي شخص، فلم 
أن هــنــاك مشكلة بينها  أحــد مــن قبل  يسمع 
وبني أي من زمالئها في الوسط، فهي كانت 
قبل أن تكون ممثلة وفنانة من العيار الثقيل 

ـــف خــبــر رحـــيـــل الــفــنــانــة الـــقـــديـــرة كــريــمــة 
ّ
خـــل

مــخــتــار حــزنــا كــبــيــرًا لـــدى الــفــنــانــني، خــاصــة 
مــمــن عــمــلــوا مــعــهــا ويــحــمــلــون ذكـــريـــات عــدة 

عنها.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســألــتــهــم عــــن ذكـــريـــات 
التي وّدعــتــنــا عن  الفنانة  مــع هــذه  تعاونهم 
عــمــر يــنــاهــز 81 عـــامـــا بــعــد ســلــســلــة أزمــــات 

صحية مّرت بها.
ــالــــت الـــفـــنـــانـــة الـــكـــبـــيـــرة لــيــلــى طـــاهـــر فــي  وقــ
إنها  الجديد«  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
 
ً
طويال وقتا  مختار  كريمة  الفنانة  عــاشــرت 
ــان مـــبـــروك  أثــــنــــاء تـــصـــويـــر مــســلــســل »رمــــضــ
كل مشاهدها  وكانت  العلمني حمودة«،  أبو 
 إنسانة 

ً
تقريبا معها وملست فيها أنها فعال

ملتزمة وليست مغرورة إطالقا رغم شهرتها 
ــافــــت لــيــلــى أنــــه كــــان بينها  الـــواســـعـــة. وأضــ
وبني بطل املسلسل محمد هنيدي مفارقات 
ـــضـــحـــك كــــل مــــن فــي 

ُ
ــدة كـــانـــت ت ــ كـــومـــيـــديـــة عـ

االستوديو.
قــائــلــة »إنــنــا بالتأكيد  وأنــهــت ليلى كــالمــهــا 
سنفتقدها حتى وإن كانت غائبة منذ فترة 
ا لكنها كانت معنا بروحها،  عن الساحة فنّيً
وال نملك اآلن سوى الدعاء لها بالرحمة وأن 

يغفر الله لها وتكون في الجنة«.
الفنانة هنا شيحة، التي  من ناحيتها قالت 
شاركت الفنانة القديرة في مسلسل »يتربى 
في عزو«، إنها حزينة جدًا، و»بمجرد إعالن 
معا  ذكرياتنا  شريط  أمامي  مر  وفاتها  نبأ 
في املسلسل، موضحة أنها كانت بمثابة األم 
شعرنا 

ُ
ت فلم  العمل،  فريق  كــل  تحتوي  التي 

أبــــدًا بــالــفــارق بينها وبـــني أصــغــر عــامــل في 
املسلسل، وكانت تتناول الطعام مع الجميع، 
ويطلقون عليها بركة املسلسل«. وأوضحت 

الــغــربــي، حــيــث إنـــه ينشد بــأكــثــر مــن لــغــة، من 
والتركية  الفرنسية  إلى  والعربية،  اإلنكليزية 
مواقع  على  بتأثير  يتمتع  ـــه 

ّ
أن كما  وغــيــرهــا. 

التواصل االجتماعي من حيث عدد متابعيه 
الكبير جدًا.

البدايات
ولد زين عام 1981 لعائلة لبنانية من طرابلس 
)شمال لبنان(، هاجر مع أهله وهو في الثامنة 
إلـــى الــســويــد، هــنــاك درس هــنــدســة الــطــيــران، 
قبل ان يدخل عالم املوسيقى، ويقّرر تكريس 
حــيــاتــه لــهــا، تــحــديــدًا مــا يسميه »املــوســيــقــى 
مسيرته  الدينية.  املوسيقى  وهــي  الــهــادفــة«، 
الحقيقية بدأت عام 2005، عندما تعرف على 
الفني املغربي األصــل في السويد ريد  املنتج 
ون. هــذا األخــيــر تــرك الــســويــد عــام 2006 إلى 
الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فلحق بــه زيــن، 
وبدآ هناك مسيرتهما في اإلنتاج املوسيقي. 
لكن زين قرر فجأة العودة إلى السويد، وترك 
اإلنـــتـــاج املــوســيــقــي لــيــصــبــح مــؤلــفــا ومـــؤديـــا 
ألغان إسالمية فقط. عام 2009 أصدر ألبومه 
الــلــه«، مــع شركة »أوايكنينغ  األول »ثــانــك يــو 
ريكوردز«، والقى األلبوم نجاحا هستيريا في 
العالم الغربي والعربي. من هنا بدأ انتشاره 
لتصل  أغانيه  من  عــدد  بترجمة  فقام  الكبير، 
إلـــى أكــبــر عـــدد مــن الــجــمــهــور، وهـــو مــا نجح 
أغانيه  بــعــض  فترجمت  بـــه،  بــالــقــيــام  بالفعل 
إلـــى الــتــركــيــة، والــعــربــيــة، والــفــرنــســيــة، وحتى 
فــي  لــــه جـــمـــهـــورا واســــعــــا  مــــا جـــعـــل  األوردو، 

باكستان على سبيل املثال.
ــن إطـــاحـــة  هـــكـــذا بـــــدأ بـــالـــســـطـــوع لــيــتــمــّكــن مــ
كـــبـــار الــنــجــوم الـــعـــرب، فـــي أكـــثـــر مـــن جـــائـــزة، 
دينية، مثل محمد  أغاني  هــؤالء  بعدما غنى 

مــنــيــر وحـــســـني الــجــســمــي. وفـــتـــح زيــــن الــبــاب 
أمـــام فنانني آخــريــن لتوقيع عــقــود مــع شركة 
 الــفــنــان 

ً
»اوايــكــنــيــنــغ ريــــكــــوردز«، بينهم مــثــال

املصري الشهير حمزة نمرة، بينما أطاح من 
جهة أخرى بنجوم آخرين كانوا تربعوا على 
عرش الغناء الديني، مثل سامي يوسف، الذي 

الديني  الغناء  ساحة  في  وحيدًا   
ً
طويال بقي 

اإلســالمــي، تــحــديــدًا أنــه هــو اآلخـــر كــان يغني 
باللغة اإلنكليزية.

باقي القائمة
من جهة ثانية، ضّمت قائمة األكثر تأثيرًا إلى 

 مــن الــفــنــانــني نــانــســي عــجــرم، 
ً
جــانــب زيـــن كـــال

ومحمد عساف، وميريام فارس، وشيرين عبد 
الوهاب، إلى جانب ناشطني مثل منى سيف، 
وحسام بهجت، وعارضة األزياء الفلسطينية 
األصل جيجي حديد، التي تعتبر اليوم أشهر 

عارضة أزياء في العالم.

فهي أم، فكانت أثناء تصوير املسلسل تجري 
اتصاالت بأبنائها لالطمئنان عليهم كما لو 
كــانــوا أطــفــااًل صــغــارًا فــال تطمئن إال بسماع 

أصواتهم.
أما الفنانة سوسن بدر فقالت في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه مــن أصعب  خــاصــة لـــ
ــرت بـــهـــا فــــي حــيــاتــهــا هــو  ــ املـــشـــاهـــد الـــتـــي مـ
مشهدها أمام النجمة الراحلة كريمة مختار 
ــــرح«، فـــكـــان املـــشـــهـــد يــحــتــاج  ــفــ ــ فــــي فــيــلــم »الــ
فيه  التركيز  فنسبة  أكــثــر  نفسية  النــفــعــاالت 
الفنانة  أن  املشاهد. موضحة  أهــم  مــن  كانت 
الكبيرة كانت خفيفة الظل جدًا حتى في أشد 
أن تستطيع  مشاهدها صعوبة، وهــي ميزة 
تقديم مشهد به عمق وانفعاالت عديدة وفي 
نفس الوقت تبدو طبيعيا تلقائيا في طريقة 

تقديم املشهد.
الشاشة  على  األم  دور  ألداء  تقييمه  وحـــول 
الناقد  قـــال  كــريــمــة مــخــتــار،  الــقــديــرة  للفنانة 
الجديد« إن شخصية  »العربي  لـ نــادر عدلي 
األم في السينما والتلفزيون على حد سواء 
باتت قليلة للغاية، فروح األســرة بشكل عام 

أصبحت غائبة عن الشاشة.
وأضاف أن كريمة مختار »كانت مبدعة سواء 
قديما أو حديثا في تقديم هذا الدور ولم تسئ 
ــدًا، فقدمت  لـــألم حــتــى ولـــو بـــدور تمثيلي أبــ
الــشــخــصــيــة فـــي عــــدة أفـــــالم بــشــكــل قــمــة في 
»الفرح«  فيلمي  في  الجمهور  أبكت  البراعة، 
ومــن بــعــده فيلم »ســاعــة ونـــص«، فــي مشهد 
قــدمــتــه بــعــبــقــريــة فــلــم تــســتــســهــل بـــل أبــدعــت 
بشكل نفسي باملالمح في تقديم دورهــا، وال 
رغما  ملجوهراتها  ابنها  خلع  مشهد  ننسى 

عنها في فيلم »حني ميسرة«.
مروة...

الفنان العربي الشاب األكثر تأثيرًا»ماما نونة« كما يعرفها الفنانون المصريون
بسرعة كبيرة بات المغني 

الديني ماهر زين أكثر 
الفنانين الشباب العرب 

تأثيرًا على الشارع العربي 
بعد سلسلة أغان شهيرة 

له

عمر بقبوق

شــهــدت ســنــة 2016 رحــيــل الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــني 
ــالـــم، وكـــان  املــتــمــيــزيــن فـــي الـــوطـــن الــعــربــي والـــعـ
الــفــنــانــني املــؤثــريــن بتاريخ  معظم الــراحــلــني مــن 
البعض  أطلق  ولذلك  اختصاصاته،  بشتى  الفن 

على سنة 2016، »سنة رحيل الكبار«. 
ولذلك أيضا، فإن انطالقة التظاهرات السينمائية 
فـــي ســنــة 2017، ارتــبــطــت بــتــكــريــم الــراحــلــني في 
التظاهرة  التظاهرات،  املــاضــي؛ ومــن هــذه  الــعــام 
السينمائية التي افتتح بها مسرح »إسطنبولي« 
فــعــالــيــاتــه لــهــذه الــســنــة، وهـــي تــظــاهــرة بــعــنــوان 
»أسبوع أفالم محمد خان«، والتي بدأت في يوم 8 
يناير، وتنتهي اليوم. وعن مسرح »إسطنبولي«، 
ــد أكـــبـــر مـــســـارح جـــنـــوب لـــبـــنـــان، ويــقــدم  فــهــو أحــ
املسرح عروضا فنية وفعاليات ثقافية على مدار 

العام.
وال يعتبر »أسبوع أفالم محمد خان«، الذي يقيمه 
للمخرج  األول  الــتــكــريــم  »اســطــنــبــولــي«،  مــســرح 
الكبير، فمحمد خان الذي غادر هذه الدنيا يوم 
أكثر  فــي  ــه  كــرمــت روحــ يــولــيــو/تــمــوز 2016،   26
من  األخيرة  األشهر  في  مناسبة سينمائية،  من 
الــعــام املــاضــي؛ وأهــمــهــا، كــان مهرجان »القاهرة 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« الــــذي أقــيــم فـــي نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني املاضي، إذ اختارت إدارة املهرجان 

املخرج محمد خان لتكريمه ومنحه جائزة »فاتن 
قصيرة،  بفترة  رحيله  قبيل  التقديرية،  حمامة« 
الــذي كان  ولكن قــدره جعله يغيب عن املهرجان 
على موعد مع التكريم فيه، ليضفي رحيله على 

املهرجان وحفل التكريم طابعا خاصا. 
ــان، بـــأن املــخــرج الــراحــل  وتــمــيــز تــكــريــم محمد خـ
اخــتــار قــبــيــل رحــيــلــه ســبــعــة مــن أفــالمــه لتعرض 
بمهرجان القاهرة، وهي: »الحريف«، »أحالم هند 
وكاميليا«، »زوجة رجل مهم«، »سوبر ماركت«، 
»فــــارس املــديــنــة«، »كــلــيــفــتــي« و»فـــتـــاة املــصــنــع«، 
ــــالم الــتــي أراد مــحــمــد خـــان أن  وبــعــض هـــذه األفـ
اخــتــيــارهــا، وسيفضل  كـــان سيصعب  يــخــلــدهــا، 
ــا أخـــــــرى، مـــثـــل »أيـــــام  ــاد بــــــداًل عــنــهــا أفــــالمــ ــقـ ــنـ الـ

السادات« و»في شقة مصر الجديدة«.
ولكن أول مهرجان كّرم روح املخرج محمد خان، 
قيم 

ُ
أ الـــذي  السينمائي«،  »وهــــران  مــهــرجــان  كــان 

في شهر يوليو املاضي، والــذي اختتم فعالياته 

بــتــكــريــم محمد خـــان، وعـــرض فيلم »الــحــريــف«. 
وفــــي الـــجـــزائـــر أيـــضـــا، تـــم اخـــتـــيـــار مــحــمــد خــان 
بــتــكــريــمــه فـــي مـــهـــرجـــان »عـــنـــابـــة« الــســيــنــمــائــي، 
والذي أقيم ببداية شهر أكتوبر املاضي، وعرضت 
فــي املــهــرجــان بعض األفـــالم التي اخــتــارهــا خان 

لتكريمه بنفسه.
املــاضــي، أصبح تكريم محمد  الــعــام  ومــع نهاية 
خـــان طــقــســا سينمائيا فــي أغــلــب بــلــدان الــوطــن 
الــذكــر،  اآلنــفــة  للمهرجانات  فباإلضافة  الــعــربــي، 
كــّرم محمد خــان أيضا فــي »املــهــرجــان التونسي 
الـــدولـــي للفيلم الــعــربــي«، وهـــو املــهــرجــان الــذي 
شهد طرح كتاب »محمد خان، معانقة الحياة«، 
الثقافة األعلى، وفي  كما تم تكريمه في مجلس 
والسينمائية  الــثــقــافــيــة  الــفــعــالــيــات  مــن  الــعــديــد 

األخرى.
وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن ظــاهــرة تكريم محمد خان 
ســتــســتــمــر هـــذا الـــعـــام، وذلــــك أمـــر لــيــس بــغــريــب، 
موتهم،  بعد  الفنانني  تكريم  على  اعتدنا  فنحن 
ولـــكـــن املـــفـــارقـــة األكـــبـــر تــبــقــى، بــــأن األفـــــالم الــتــي 
اخــتــارهــا مــحــمــد خـــان لــنــفــســه لــيــكــّرم بــهــا وهــو 
على قيد الحياة، والتي حاول بها أن يبتعد عن 
تنميط النقاد ملا اعتبروه أفضل ما قدمه، تحولت 
إلــى النمط الــذي يمثل محمد خــان بــأي تظاهرة 
»أسبوع أفالم  سينمائية باسمه أو حفل تكريم، فـ

محمد خان« بدأ بعرض فيلم »الحريف« أيضا.

رحلة في الحياة والفّن

)Getty( الفنان اللبناني ـ السويدي ماهر زين في جاكارتا

محمد خان 
)Getty(

)Getty( »لعبت غادة عبد الرازق دور ابنتها في »زهرة وأزواجها الخمسة

الراحالن كريمة مختار ونور الشريف )العربي الجديد(

عن 81 عامًا رحلت الممثلة المصرية كريمة مختار أول من أمس، بعد عقود من التمثيل، ومن 
مواجهة المجتمع في سبيل تحقيق أحالمها في عالم الفن

كريمة مختار

محمد خان في جنوب لبنان

فنون وكوكتيل
رحيل

تكريم

إضاءةرثاء

ضّجت مواقع التواصل 
االجتماعي بعبارات من 

الرثاء والعزاء بعد إعالن 
خبر رحيل الفنانة كريمة 
مختار. وقد نعاها عدد 

كبير من الفنانين المصريين، 
كان أبرزهم شيرين عبد 
الوهاب )الصورة( التي 
كتبت: »ماما نونة أم 

الوسط الفني، اهلل يرحمك 
يا حبيبتي ويصبّرنا على 

فراقك«. كذلك نعتها يسرا 
التي كتبت: »البقاء هلل في 
ماما نونة، القديرة كريمة 
مختار، ربنا يرحمها برحمته 

ويصبرنا«.

نعي
النجوم
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الــطــبــقــات بــكــتــابــه »ذكــــريــــات مـــن الــطــبــقــيــة«،  
ليتحّول الحقًا - أي في منتصف الثمانينيات 
- إلــى دراســـة ونــقــد مجتمع االســتــهــاك وما 

بعد الحداثة.
أكثر من خمسني   )2017-1925( باومان  تــرك 
ــيـــوات مـــهـــدورة« )2004(  ــا »حـ كــتــابــًا، أبـــرزهـ
و»حب سائل« )2003( و»بحث في السياسة« 
 )2002( الــحــصــار«  تحت  و»مجتمع   )1999(
وغـــيـــرهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن املــقــاالت الــفــكــريــة والــنــقــديــة فــي مــجــاالت 

االجتماع واالقتصاد والسياسة. 
باومان الذي عرف بتأثره باملنهج املاركسي 
ــّدم تــحــلــيــاتــه الــنــقــديــة التي  فــي الــتــحــلــيــل، قــ
الفكرية  املــوضــوعــات  تــنــاول فيها جملة مــن 
الــحــراك  ابـــتـــداًء بالطبقية وأنـــمـــاط  املــتــقــدمــة 
داخل املجتمعات مــرورًا بأكثر قضايا القرن 
الــعــشــريــن إشــكــالــيــة كــالــعــاقــة بـــني الــحــداثــة 
باملذهبية  انــتــهــاًء  ولــيــس  والــهــولــوكــوســت، 
املادية وأنماط االستهاك في مجتمعات ما 

بعد الحداثة. 
املــاضــي، صاغ  الــقــرن  فــي مطلع تسعينيات 
عالم االجتماع البولندي مصطلح »الحداثة 
الــســائــلــة« لــوصــف الــتــحــّوالت الــتــي تعصف 
بالعالم املعاصر وهي التحّوالت التي جعلت 
من إنسان ما بعد الحداثة دون أية مرجعية 
أخــاقــيــة أو جـــذر يــمــكــن االســتــنــاد إلــيــه في 

دراسته. 
في كتابه »الحداثة السائلة« )2000(، يستعير 
باومان اسم الكتاب )ومفهوم السيولة الذي 
الفيزيائية  الــخــصــائــص  مــن  عــلــيــه(  اشــتــغــل 

املــواد السائلة عن الصلبة  للمادة، إذ تتمّيز 
بـــعـــدم املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســـمـــة الـــتـــمـــاســـك بــني 
مــكــّونــاتــهــا فــي حــالــة الــســكــون، وفـــي أنــهــا ال 
يمكن أن تحتفظ بشكلها بسهولة وبالتالي 
تبقى قابلة للتغّير والتبّدل بشكل دائم، وهي 
الــتــي ذهــب بها بعيدًا فــي فرضيته  املــقــاربــة 
ــجــه نــحــو مـــزيـــد مـــن الــســرعــة 

ّ
ــأن الــعــالــم يــت بــ

والـــتـــبـــّدل املــســتــمــر إلــــى حـــد إعــــــادة تشكيل 
طبيعة اإلنسان املعاصر الذي لم يعد يحتمل 
أشــكــال الــثــبــات والــديــمــومــة، وهـــو مــا ُينتج 
 الحداثة السائلة«. 

َ
بحسب توصيفه »إنسان

ــواد  ــل املــ ــالـــت كـ ــار أحـ ــذا املـــسـ الـــحـــداثـــة فـــي هــ
ــــى ســـائـــلـــة، بــفــعــل  الـــصـــلـــبـــة فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــ
دعوتها للتحّرر من املاضي والدين واملقدس 
والــتــقــالــيــد، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه كــانــت 
قـــادرة على خلق مــواد صلبة جــديــدة، وهنا 
كان مبعث املشروع النقدي لدى باومان في 

هذا السياق.
التي وعدت  الحداثة،  يقول هنا: »مع مجيء 
بــزيــادة متصلة فــي الــســعــادة، أصــبــح ثبات 
ظــــروف املــعــيــشــة مــع غــيــاب تــحــّســن ملحوظ 
ظرفًا يمكن اعتباره في حد ذاتــه داللــة على 
فئات  معيشة  ارتــقــى مستوى  إذا  الــحــرمــان: 
أخـــرى مــن الــنــاس، على النقيض مــن ارتــقــاء 
الغير  ارتقى  إذا  أو  املعيشية،  فئتك  مستوى 
ــرع مــــن ارتــــقــــائــــك، يــصــبــح املــــوقــــف الــــذي  ــ أســ
كابدته باألمس في صمت ُيعاد طرحه كحالة 

أمير داود

يــلــحــظ دارس ومــتــابــع مــنــجــز عالم 
ــاع الـــبـــولـــنـــدي زيــغــمــونــت  ــمــ ــتــ االجــ
باومان، والذي رحل في التاسع من 
اإلنكليزية،  لــيــدز  مدينة  فــي  الــجــاري  الشهر 
التي شغلته منذ مطلع  املــواضــيــع  تــحــّوالت 
الستينيات وحتى يومنا، وهو الذي اعتنى 

بوصف تحّوالت اإلنسان املعاصر.
ــه عـــن صـــراع  ــتــ ــان مــنــذ دراســ ــاومــ ملـــع اســــم بــ
ــنــــاول فــيــهــا  ــتـــي تــ الـــطـــبـــقـــات فــــي املــجــتــمــع الـ
الــطــبــقــات االجــتــمــاعــيــة والـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
املــاضــي،  الــقــرن  فــي ستينيات  فــي بريطانيا 
وهــــي الــــدراســــة األولـــــى الــتــي صــــدرت لـــه في 
أن يغادر حقل دراسة  قبل  اإلنكليزية،  اللغة 

القاهرة ـ محمود أبو بكر

االحــتــفــال فــي مــصــر ألول مـــرة رســمــيــًا بــرأس 
الثاني/  كــانــون  أمــس )13  األمــازيــغــيــة  السنة 
يــنــايــر( يـــطـــرح عــــدة أســئــلــة لــعــل مـــن أهــمــهــا؛ 
ــتــــراٍف مــتــأخــر بــالــبــعــد  ــر نـــتـــاج اعــ ــ هـــل أن األمـ
األمازيغي ملصر، أم هو مجّرد طقس احتفالي 
بقضية  الِصلة  ذات  الطقوس  لقائمة  يضاف 
الــتــرويــج لــلــتــعــّدد الــفــلــكــلــوري، والــــذي يــؤدي 
بــــدوره إلـــى تحقيق عـــدة مــكــاســب مــن بينها، 
»جذب أنظار السياح األجانب« بعد أن عرف 
هذا النشاط تراجعًا ملحوظًا خال السنوات 
املــاضــيــة؟ أم هــو تــوظــيــف ســيــاســي يستثمر 
ورقــة »األقــلــيــات« كما هــو الــحــال عند النظام 

السوري؟
في  األمــازيــغــيــون  بها  يحتفل  الــتــي  املناسبة 
كــل مــن الــجــزائــر واملـــغـــرب وتــونــس واملــهــجــر، 
في  ـــدرج 

ُ
ت لــم  لهم،  قوميًا«  »عــيــدًا  باعتبارها، 

مصر، قبل هذا العام، في أية رزنامة لألعياد 
ذات االحـــتـــفـــاء الـــرســـمـــي، حــتــى لـــو كــــان على 
 »عــيــد 

ّ
ــل ــ ــي فـــحـــســـب، بــــل ظـ املـــســـتـــوى اإلعــــامــ

ــاره الــضــّيــق جـــدًا،  ــ يــنــايــر األمـــازيـــغـــي« فـــي إطـ
سر األمازيغية في 

ُ
داخل بيوت ما تبقى من األ

املصريني  بقية  ينتبه  ال  بينما  واحــة ســيــوة. 
لــوجــود أي طــقــس احــتــفــالــي، فــي هـــذا الــيــوم، 
حيل إلى وجود 

ُ
 عن غياب أي مظاهر ت

ً
فضا

الثقافة األمازيغية في مصر باألساس، سواء 
التناول  أو  الــدراســيــة،  املناهج  مستوى  على 
اإلعـــامـــي أو حــتــى الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، ذلــك 
بالرغم من أن وجود األمازيغ في مصر يقارب 

الثاثة آالف سنة.
االحتفال بهذا العيد واعتباره بداية للتقويم 
األمازيغي املوحد، يؤّرخ ليوم انتصار الزعيم 
األمازيغي شيشناق على رمسيس الثالث عام 
الفرعوني،  العرش  واعتائه  املياد  قبل   950
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــيــ ــفــــرعــــونــ ــه األســــــــــرة الــ ــيــــســ ــأســ وتــ
والعشرين، وهو التاريخ الذي أضحى بمثابة 
»بـــدايـــة أخــــرى لــلــتــاريــخ« بــأثــر األمــــازيــــغ في 
مصر.  وبمناسبة أو من دونها، قــّررت مصر 
»الــرســمــيــة« هــذه السنة إحــيــاء الــذكــرى )بعد 

زيغمونت باومان 
إمساك بالمتحّول

المناسبة التي يحتفل بها 
األمازيغيون في بلدان 

شمال أفريقيا األخرى 
باعتبارها، »عيدًا قوميًا« 

لهم، لم ُتدرج في مصر 
قبل هذا العام، ما يثير 

التساؤل

لم يقف عالم االجتماع 
البولندي الذي رحل 

قبل أيام عند الحدود 
األكاديمية الختصاصه، 

إذ انفتحت مشاغله على 
كل ما يتّصل بتحّوالت 

المجتمعات وبالتالي 
اإلنسان الذي ينتمي إليها

البشرية كلها ناشفة، 
أيها الطفل. السباق 

واحد، والفرق فقط 
في االتجاه: األوروبي 

يهرب إلى األمام، 
والعربي إلى الوراء

رأس السنة األمازيغية إضافة في رزنامة األعياد المصرية

لكّن البشريَة كلَّها عارية

مجذاف أخير في حداثة سائلة

اشتغل باومان على 
إنتاج فهم جديد مرتبط 

بتحّوالت العالم

بخالف بقية التقاويم ال 
يرتبط التقويم األمازيغي 

بحدث ديني

وينتظرني الفجُر 
بالسؤال: حقًا أيها 

العالم، كي باسا؟

اقتبس مفهوم 
السيولة من الفيزياء 

لمقاربة الحداثة
دراســة  باتت  »المثقف«،  ظهور  منذ 
دوره من تقاليد العلوم اإلنسانية. ساهم 
زيغمونت باومان في هذا النقاش، وهو 
ومــؤّولــون«،  »مشرّعون  كتابه  محور 
حيث ينطلق من كون المثقفين يمثّلون 
التقليدية  الــحــداثــة  تمظهرات  ــد  أح
ما  في  »يــذوبــوا  أن  يمكن  هل  ليسأل: 
إال  يتم  لن  الذوبان  هذا  الحداثة؟«.  بعد 
دور  إلــى  المشرّع  دور  من  االنتقال  عبر 
التخّفف من سلطتهم  أي عبر  المؤّول، 
كمرجعية من أجل التأقلم مع وضعية 

تعّدد المرجعيات.

ذوبان المثقف

2425
ثقافة

رحيل

متابعة

إطاللة

فعاليات

من الحرمان، وتستشعره كانتهاك للعدالة«.
يقّدم صاحب »حيوات مهدورة« في فرضيته 
عن تحّول املجتمع في أواخر القرن العشرين 
من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك، ومن 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة. لكن هذا التحّول 
وعــلــى الــنــقــيــض مــمــا ذهـــب إلــيــه سيغموند 
ــّور: فقد  ــتـــطـ فـــرويـــد بــخــصــوص مــقــايــضــة الـ
 - األخــيــر  تعبير  حــد  على   - الحماية  ُعطلت 
من أجل االستمتاع بأقصى درجات الحرية، 
ــة االســتــمــتــاع  ــريـ ــهـــاك، وحـ ــتـ أي حـــريـــة االسـ

بالحياة، مما أكسب الفرد تلك الخصائص.
بــنــى   )1989( ــوكـــوســـت«  ــولـ ــهـ »الـ كـــتـــابـــه  فــــي 
بـــاومـــان مـــادتـــه الــجــدلــيــة مـــن خـــال نــفــيــه أن 

مــضــّي 2967 ســنــة عــلــى انــتــصــار شــيــشــنــاق( 
األمازيغية  الناشطة  صــّرحــت  حسبما  وذلـــك 
ــانـــي الـــوشـــاحـــي، الـــتـــي اعــتــبــرت  املـــصـــريـــة، أمـ
الذكرى  إحياء  في  الرسمية  الجهات  مشاركة 
بالثقافة  »اعـــتـــراف  فــي واحـــة ســيــوة، بمثابة 
األمازيغية الضاربة بجذورها في مصر«، وال 
ترى الوشاحي هذا االعتراف كافيًا، بل تشير 
إلى مطلب ترسيم املناسبة من خال اعتبارها 
لقائمة  املصريني، وضّمها   

ّ
لكل وطنيًا  »عيدًا 

الُعطل الرسمية« أسوة برأس السنة امليادية، 
حسب التقويم القبطي.

تتمّيز مظاهر االحتفال بعيد »يناير« في عّدة 
العالم،  في  األمازيغيني  بني  طقوس مشتركة 
ســيــمــا فــــي مــنــطــقــة ســــيــــوة، مــنــهــا إعـــــــداد كــل 
الشعبية  )الوجبة  »الكسكسي«  أسرة ألطباق 
لسكان شمال أفريقيا(، وتقديمها في احتفال 
شــعــبــي، عــلــى أن تــتــقــّدم كــل مــجــمــوعــة بشكل 
تــلــقــائــي نــحــو األطـــبـــاق األقــــرب مــســافــة، وهــي 
حيلة لــتــجــاوز الــخــصــومــات، حيث يــحــدث أن 
يجد شخص مــا نفسه فــي مــائــدة واحـــدة مع 
من يعتبره »عــدوًا«، لتكون الوجبة الينايرية 

موعدًا للتسامح والتصافي بني الخصوم.
األمازيغي  التقويم  أن  أيضًا  لانتباه  الافت 
وعلى خاف التقويمات األخرى املعتمدة في 
ــيـــادي والـــهـــجـــري..( غــيــر مرتبط  املــنــطــقــة )املـ
 
ً
تاريخية، فضا بـ »حــدث ديني«، بل بواقعة 

الــفــاحــة، حيث تقول  عــن تقاطعه مــع مــوســم 
األســطــورة األمــازيــغــيــة، إن مــن يحتفل بـــ عيد 
يناير، موعود بموسم حصاد وافر، وبحلول 

عام تشهد فيه الباد نماًء وخيرًا.

صرفة  يهودية  مــأســاة  الهولوكوست  يكون 
الهولوكوست نفسه  بــأن  بــاألســاس، معتقدًا 
هو ثمرة للحداثة، من خال التقاء مجموعة 
من األسباب ساهم فيها شكل الدولة األملانية 

ومؤّسساتها.
العيش في  السائلة:  فــي كتابه »األزمــنــة  أمــا 
الـــايـــقـــني« )2007( فــيــحــاجــج مـــن أجــل  زمــــن 
مـــحـــاولـــة إعــــــادة إنـــتـــاج فــهــم جـــديـــد مــرتــبــط 
التقسيم  يعد  لم  الــذي  اليوم  عالم  بتحّوالت 
وخارقًا  معرفيًا  فرقًا  ُيــحــدث  فيه  الجغرافي 
على شكل التقسيمات االقتصادية والثقافية 
ــذه الــنــقــطــة  ــ ــنـــد هــ ــيـــة األخــــــــــرى، عـ ــيـــاسـ والـــسـ
ــاوالت الــتــفــســيــر مـــن خــال  ــحــ يــنــطــلــق فـــي مــ
ــربـــط بــــني مــفــاهــيــم  ــتـــي تـ إيــــجــــاد الـــعـــائـــق الـ
مــثــل الــعــقــانــيــة والـــحـــداثـــة والــبــيــروقــراطــيــة 

واإلقصاء االجتماعي.
ــيـــر، الـــصـــادر الـــعـــام املــاضــي،  فـــي كــتــابــه األخـ
باومان  تــنــاول   ،)2016( بابنا«  على  »غــربــاء 
الخطاب اإلعامي والسياسي الذي استخدمه 
الـــغـــرب فـــي الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا الــاجــئــني، 
معتبرًا قضية اللجوء الحديثة قضية ناجمة 
عن رعــب اجتماعي عميق وحــروب ساحقة، 
داعـــيـــًا فــيــه إلـــى تــقــلــيــل الــنــزعــات العنصرية 
تتجاوز  مستقبلية  وتقديم صــورة  العرقية، 
وتــتــنــازل عــن الــشــرط الــعــرقــي وتعلي السمة 
اإلنسانية من أجل الوصول إلى حل يقلل من 

التكلفة اإلنسانية لهذه القضية.

بمناسبة أو من دونها

الّدمى ال تستيقظ

حفًال  المقبل  الثالثاء  مساء  من  التاسعة  عند  بيروت  في  المدينة«  »مترو  ينّظم 
موسيقيًا بعنوان أغاني شادية وحليم يتضّمن عددًا من أغانيهما في أفالمهما 
المشتركة. يغنّي في الحفل ياسمينا فايد وإيلي رزق اهلل، ويشاركهما نضال أبي 

سمرا على البيانو والساكسفون، وعادل منقارة على الغيتار.

ضمن فعاليات عاصمة الثقافة العربية، تنطلق عند العاشرة والنصف من مساء 
التونسية  الملتزمة في مدينة صفاقس  الفنون  مهرجان  السبت فعاليات  اليوم 
فرقة  بينها:  من  عربية؛  موسيقية  فرق  فيه  وتشارك  أيــام،  ثالثة  يستمرّ  الذي 
لبنان، كما تقام مائدة  لزهر الضاوي من تونس، والرحالة من  الكرامة وفرقة 

مستديرة حول الفنون الملتزمة.

يعقد »منتدى الفكر االشتراكي« في عّمان عند السابعة من مساء اليوم السبت 
محاضرة بعنوان السردية التاريخية األردنية يتحّدث فيها أستاذ اآلثار عمر الغول. 
يمثّل موضوع المحاضرة أحد اشتغاالت الغول األساسية حول تاريخ األردن القديم 
وتحريره من رؤية اآلثاريين الغربيين المتأثرة بالنصوص التوراتية، وحول االنقطاعات 

الحضارية في شرق األردن والمنطقة العربية. 

وموتسارت  وفاغنر  تشايكوفسكي  لـ  متعّددة  كالسيكية  مقطوعات 
السبت  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  السيمفونية«  القاهرة  »أوركسترا  ُتقّدمها 
إيمان  السوبرانو  مغنية  األوركسترا  تضّم  القاهرة.  في  المصرية«  األوبرا  »دار  في 
الموسيقي  بقيادة  )الصورة(  كيوفليك  آن  الفرنسية  البيانو  وعازفة  مصطفى، 

أحمد الصعيدي.

C

باسم النبريص

أفتُح النافذة.
، أيها الطفل. 

ٌ
ها عارية

َّ
 كل

َ
 البشرية

ّ
ولكن

والبطاطا مدخل مناسب لقراءة التدّرن 
على جبني اليانكي. مّم تتكّون البطاطا 
رى؟ من مايني األحام تحت التراب، 

ُ
يا ت

وبعض الزمن تحت التراب، والقليل من 
السياق الزراعي، تحته أيضًا. 

ن؟ في أماكن بــاردة ومظلمة 
ّ
ــخــز

ُ
وأيــن ت

كعقول األميركان.
أفتُح النافذة.

ها باردة ومظلمة أيها 
ّ
 البشرية كل

ّ
ولكن

الطفل.
 بشارًا )وهو »كل شيء«، قياسًا 

ّ
على أن

ٌك في نزع ملكية الناس 
ّ
بـ »نيرون«( ُمحن

بـــأدواٍت مستقدمة من هذه  ألجساِمهم، 
الدولة أو تلك. 

ي املــــرء ـ وقـــد انــغــلــقــت األبــــواب 
ّ
مـــا ُيـــعـــز

ـ لــيــس ســـــؤال: مــتــى تــســتــيــقــظ الــدمــيــة؟ 
بــل الــنــظــر إلـــى املـــوضـــوع بــتــســاٍم كئيب 
والقول إن الجاد مجّرد بلوى تاريخية 

طارئة، وإن طالت.
أفتُح النافذة.

 البشرية كلها طارئة، أيها الطفل. 
ّ
ولكن

وإتـــــاف الــــــروح، قــبــل إتـــــاف الــبــضــائــع 
الــصــاحــيــة، عــضــال رأســمــالــي.  منتهية 
امليت«،  العالم  إذا كنا نحن »رجــل   ،

ْ
لكن

فــهــم أيــضــًا »رجـــل الــعــالــم املـــريـــض«. وال 
ل. 

َ
ث

َ
داعي لتذّكر ذاك امل

 
َ
لــقــد أمــســيــُت فــي كــوخــي مــدمــنــًا الــقــهــوة
ــة، لـــســـبـــٍب مــــريــــب: مــيــوعــتــهــا  ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ
 

ُ
ــمــنــي نبل

ّ
وقــلــة الــكــافــيــني فــيــهــا. كــمــا عــل

 
ُ
سالة فعلْت  مما  أكثر  الحيوان  غريزة 

الــنــاطــقــني: يــأكــل الـــضـــروري كــي يعيش 
ك؟ 

ّ
التمل نــازُع  ك. 

ّ
التمل نــازع  كه 

ّ
وال يتمل

ملهاة ومأساة نوِعنا تكمن في مهاوي 
هذه الكلمة.

أفتح النافذة.
الكماليات،  تــحــب  كلها  الــبــشــريــة   

ّ
ولــكــن

أيها الطفل. واليمني الغربي ـ كما ال شك 
ــا كبرت ـ في ورطــة. وأنــا أشرب 

ّ
عرفَت مل

 
َ

ــل الـــحـــال ــأمــ اآلن الـــقـــهـــوة الـــثـــامـــنـــة، وأتــ
ر.

َ
مبسوطًا على حذ

ــن يـــنـــقـــرض مــهــمــا  ــرح لــ ـــفــ  الـ
ّ
لـــيـــش؟ ألن

تــجــّبــرت إمــبــريــالــيــة لــصــوص وســارقــي 
طائرات  وتقصف  وقــت  سيأتي  الُكْحل. 
الــــ إف 35 مــواطــنــيَّ فــي بــلــدي. الــطــائــرة 
الـــشـــبـــح ســتــتــعــامــل مــعــهــم مــــن صــقــيــع 
الـــعـــاء الــتــجــريــدي كــأشــبــاح أيـــضـــًا. مع 

ــكــــابــــوس  ــا ـ هـــــو يـــجـــتـــاحـــه الــ ــنـ ــيـ ــتـ غـــرفـ
فيجمجم ثم يحشرج: »ِكْي باسا«، وهي 

تهدهده بما ُيشبه النشيج: ِاهدأ.
الــســكــون، وينتظرني  الــولــد فيعّم  يــهــدأ 
الــفــجــُر بــالــســؤال: حــقــًا أيــهــا الــعــالــم، كي 
الوفير  إنتاجها  الرغم من  فعلى  باسا؟ 
ــل قــلــوب 

ّ
لــلــمــطــر، كــتــالــونــيــا بــعــُد لـــم تــبــل

الجئيها.
أفتح النافذة.

 البشرية كلها ناشفة، أيها الطفل. 
ّ
ولكن

السباق واحد، والفرق فقط في االتجاه: 
األوروبي يهرب إلى األمام، والعربي إلى 

الــقــاّرات قديمًا،  الـــوراء. وكما تزحزحت 
تتزحزح األجــنــاُس األدبــيــة حاليًا. ومن 
ال يروقه هذا »الحراك السلمي«، سيظل 
أن مثقفينا  يــدور في ثقب األوزون. مع 
يــصــعــب عــلــيــهــم اإلقـــــرار بــتــلــك الحقيقة 
الدودية، ال نفع  إنهم كالزائدة  العتيقة: 

وال وظيفة.
ما   2016 ديسمبر  فــي  الطفل:  أيها  نعم 
يزال يعجبني الشعر الجاهلي، والشكل 
ماركيز  ووفـــاء  الجميز،  لشجرة  القديم 
لـــكـــاســـتـــرو. مــــع أنــــهــــا غـــيـــر ذات صــلــة: 

ق على ُجْرف.
ّ
نجواي هذه وأنا معل

أفتح النافذة.
قة، أيها الطفل. 

ّ
 البشرية كلها معل

ّ
ولكن

وعــلــى الــذيــن يــجــزمــون بــأنــه مــا مــن أثــر 
للوسيط بني اإلنسان ومملكة الحيوان 

 حولهم.
ً
أن يلتفتوا قليا

 النافذة.
ُ

أغلق
ال، ليس أنــانــيــة. هــو َبـــْس اســتــغــراق في 

الذات.

ذلك ال يخلو  ـ ولن يخلو األمر ـ من ملعة 
ــــدالع قـــوس قـــزح فــي عــني جــّدة  فـــرح وانـ

سّحج في زفاف حفيد ابنها.
ُ
ت

إنها طريقة شعب في اجتراح املقاومة: 
ــائـــه  ــقـ ــه فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى بـ ــتــ ــقــ ــريــ طــ
ــا طــريــقــة  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــي. ومــــــن يــــــرى أن ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

تـــجـــاوزهـــا الــــزمــــن، فــلــيــشــرب مــــن بــحــر 
يه املالح.

ّ
تشظ

أفتح النافذة.
فيؤكد كثير من الباحثني أهمية دراسة 
الــفــراشــة األيــســر، ليعرفوا سبب  جــنــاح 
اليمني األوروبـــي، نحو كارثته  اندفاعة 
املــرتــجــاة قــريــبــًا. ومــمــا ال شطط فيه أن 
الحجر ليس هو الحجر ذاته بعد ثوان 
)وإن ســـهـــا هــيــراقــلــيــط عــــن ذلـــــــك(. أمـــا 
الـــهـــواجـــس، فــتــخــتــلــف عـــن الــحــجــر كــّمــًا 

ونوعًا. 
مـــع طفلها  الــفــنــزويــلــيــة،  جــيــنــا   

ّ
إن ثـــم 

ـــعـــان الـــقـــلـــب. 
َ
ـــل

ْ
ـــَيـــش

َ
الـــنـــحـــيـــف ديـــيـــغـــو، ل

أســمــعــهــمــا عـــبـــر الـــحـــائـــط الـــرقـــيـــق بــني 
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تصويب

ماكس أوب

أنا ال أعرف، أنتم أدرى. ربما أنتم 
ــنــي هــكــذا. 

ّ
مــن طــيــنــة أخــــرى، لــكــن

ماذا عسانا أن نفعل! أنا أتحّمل 
الوحيد  الشيء  املسؤولية.  كامل 
أنــنــي كنت  يــومــهــا هــو  الصحيح 
ــإذا قمنا  أنــتــعــل حــــذاًء جـــديـــدًا. فــ
أن  ــة سنجد 

ّ
بــدق األمـــور  بتحليل 

املـــســـؤول الــحــقــيــقــي هـــو صــانــع 
الـــحـــذاء. أنـــا رجـــل، رجـــل بــكــل ما 
تحمله الكلمة من معنى كما يقول 
السيد هويوس. لم أستحمله، هذا 
أمر واضح. هناك أوجاع ال تطاق. 
مرة أجروا لي عملية دون تخدير: 
ألنني أردت ذلك. لكن هذه قصة 
بهذا.  البتة  لها  أخــرى وال عالقة 
ــكـــن فــــي وســعــي  صــــراحــــة لــــم يـ
االحتمال أكثر. تلك اآلالم الغادرة 
واملـــنـــافـــقـــة، والـــتـــي لــيــســت حتى 
الحافلة. وبــدأ األمر  آالمــا. ركبت 
عــلــى الـــفـــور: داس عــلــى حــذائــي. 
نعم، داس على حذائي. طلب مني 
املعذرة بكل أدب. تمالكُت نفسي 
ولــم يــحــدث شـــيء. الــغــريــب الــذي 
يدوس على ِرجل شخٍص ما هو 
بكل تأكيد شخص كريه. لحظة 
بــعــد ذلــــك -أظـــــن أنــــه حــــدث عند 
مــوقــف الــحــافــالت الــتــالــي- قاموا 
بدفعنا وحينها داس ذلك الرجل 
الــثــانــيــة. هذه  للمرة  على حــذائــي 
ــعـــذرة. لم  املــــرة لــم يــطــلــب مــنــي املـ
أستطع الصبر هذه املرة فهززته. 
للمرة  قدمي  على  داس  ساعتها 
ليس  تــعــرفــونــهــا.  البقية  الــثــالــثــة. 
 
ً
ــبــــي أيــــضــــا أن أكـــــــون مــمــثــال ذنــ
ألحسن مصنع أميركي ألمواس 
النظر عن كوني  الحالقة، بغض 
الكلمة من   بكل ما تحمله 

ً
رجــال
معنى.

)كاتب مكسيكي إسباني 
)1903 – 1972(، ترجمة عن 
اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

ال أعرف

باومان خالل محاضرة في برلين، أيار 2015، )تصوير: يان زابنر(

»الموكب«، فرانسيس بيكابيا، زيت على قماش )1912(

نقوش جدارية في معبد آمون في واحة سيوة، )تصوير: دي أغوستيني(



اإلرهاب يؤثر على المسلمين في فرنسا

معرض صور بعيون إسبانية عن اللجوء السوري

اإلرهاب في فرنسا 
يؤثر سلبًا على 

عمل المهاجرين

جاليات

علــى هــذه الشــريحة فاســتقبلت أعــدادًا كبيــرة 
»سياســة االنفتاح  منهم، في إطار ما يســمى بـ
على التنوع«، أو »التمييز اإليجابي«. فلم َيُعد 
يغيــب علــى أنظار أي زائــر أو راكب في امليترو 
الباريســي أو التــرام أو البــاص منظــر ســائقني 

أو مفتشني من أصول عربية وأفريقية.
ضربــت  التــي  اإلرهابيــة  االعتــداءات  ولكــن 
ــَرت، 

َّ
أث والتــي  ســنتني،  منــذ  فرنســا  وتضــرب 

فرنســا،  فــي  اإلســامي  الوجــود  علــى  ســلبًا، 
أصابت هذا القطاع أيضًا، في صميمه.

وأيضــًا  الفرنســي  واليمــني  يتذكــر،   
ّ

الــكل
الصهيونــي  التوجــه  ذوي  مــن  الفرنســيون 

فــي إســبانيا، ومحاولــة توثيــق هــذه الرحلــة 
املستحيلة، قامت مجموعة تتكون من ثمانية 
بالســفر،  إســبانيًا  عشــر صحافيــًا ومصــورًا 
وإيدومينــي  ليســبوس  إلــى  املاضــي،  العــام 
بغــرض  ســورية،  وحتــى  ومقدونيــا  واملجــر 
الذيــن  الاجئــني  أوضــاع  عــن  عينــة  تقديــم 
يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا، عــن طريــق 
الحقــًا  جمعــت  التــي  الفوتوغرافيــة  الصــور 

أحــد  عميمــور«،  »ســامي  صــورة  ُيشــهرون 
الهجــوم  فــي  الــذي شــارك  الباصــات،  ســائقي 
اإلرهابي على مسرح باتكان في 13 نوفمبر/

تشرين الثاني 2015.
وإذا كان املنطــق يقــول، إن كل مواطــن مســؤول 
عن عمله، فقط، إال أن دوائر كثيرة تتحدث، من 
خال مثاله، عن »رمز لفشل  سياسة التشغيل 

في األحياء الشعبية«.   
 والحقيقة أن هذا التعميم ال يتم التعبير عنه 
فــي فرنســا.  األمــر بمســلمني  إال حــني يتعلــق 
مهاجريــن  وأبنــاء  مســلمني،  شــغل  أن  علمــًا 
وظائــف فــي قطــاع النقــل، لــم َيــُرق كثيريــن فــي 
فرنســا، خاصــة مــن أنصــار اليمــني املتطــرف. 
فقبل سنوات، أقدمت سائقة فرنسية، جيسلني 
دومينيــل، علــى نشــر كتــاب »محمــد )النبــي( 
فيــه  تتحــدث  باملرصــاد«،  والشــريعة  يســوق، 
عــن »أســلمة قطــاع النقــل الباريســي«. وتفســر 
العمليــة مــن خــال »تواجــد موظفــني ملتحني، 
يصلــون ويصومــون رمضــان، وال يصافحــون 

وال ينظرون إلى وجوهنا«. 

فــي معــرض واحــد فــي إســبانيا.  بــدأت فكــرة 
املعــرض بمبــادرة مــن عــدد مــن الصحافيــني 
أن  يعتقــدون  الذيــن  اإلســبان  واإلعاميــني 
ملســاعدة  املزيــد  تفعــل  أن  تســتطيع  أوروبــا 
وإيصــاد  الجــدران  بنــاء  مــن  بــداًل  الاجئــني 
األبــواب، إليمانهــم أن القيــم األوروبيــة التــي 
وثقــت عبــر املعاهدات املختلفــة تقتضي ذلك، 
فــكان معــرض »بــدون فاتــر« مقاربــة مرئيــة 

لوصف وتوثيق هذه األزمة.
متنقــل،  معــرض  خــال  الصــور،  عــرض  تــم 
فــي أماكــن عــدة فــي مدريــد، مــن أهمهــا املركــز 
الثقافــي »كاســا ديل ليكتــور«، وعدة محطات 

من مترو املدينة. 
يظهــر املعــرض، املســتمر فــي الشــهر الحالــي، 
خمســني صــورة توضــح نــزوح مئــات اآلالف 
الحــرب  مــن  فــروا  الذيــن  األشــخاص  مــن 
والجــوع ووصلــوا إلى أوروبــا غير املضيافة، 
كمــا يصــف فــي كتالــوغ املعــرض الصحافــي، 
األوســط  الشــرق  مراســل  أيســتاران،  ميكايــل 
علــى مدى عشــر ســنوات لصحــف »فوثينته« 
وتطلــب  تصــرخ،  الصــور  »هــذه  اإلســبانية: 
خــارج  حلــول  إليجــاد  وتدعــو  املســاعدة، 

بوابات األمن واألسوار«.

باريس ـ محمد المزديوي

ليــس غريبــًا أن نجــد املهــن الصعبــة، والتــي ال 
تخلــو مــن مخاطــر فــي فرنســا وفــي غيرها من 
املناجــم وفــي  فــي  العمــل  مــن  الغربيــة،  الــدول 
ســكك الحديــد أو تشــييد امليتــرو والعمــارات، 
غالبــًا مــا يتصدى لها املهاجــرون، ومن بينهم 
انتهــاء  منــذ  وهــذا  املغاربيــون.  املهاجــرون 
الحرب العاملية الثانية. وإذا كانت الظروف في 
حينــه شــاءت أن يكــون حضــور هــؤالء العمــال 
املهاجرين غير مرئّي، وأن تكون البطالة شــبه 

منعدمة، فليس هو الحال اآلن.
مزمنــة  أصبحــت  والبطالــة  توقفــت،  املناجــم 
ومرتفعــة، خاصــة بــني شــرائح مــن الفرنســيني 
املتحدريــن مــن الهجــرة، والذيــن يعانــون مــن 

تمييز صريح في عالم الشغل.  
جــان-  رئاســة  وتحــت  عديــدة،  ســنوات  وقبــل 
مقولــة  صاحــب   ،)1999-1994( بايلــي  بــول 
»يجــب علــى ُعمــال النقل أن يشــبهوا زبائنهم« 
انفتحــت املصلحــة املســتقلة للنقــل الباريســي 

مدريد ـ ميساء حجاج

شــعبها  وتهجيــر  الســورية  املــدن  تدميــر 
لجــوء  رحــات  مــن  حملتــه  ومــا  باملايــني، 
هــي األكبــر فــي تاريــخ القــارة األوروبيــة، بــكل 
أوجاعهــا وضحاياهــا، كانــت محــور اهتمــام 
شــعوب أوروبية لفهم »ملاذا ومن أين يحضر 
هــؤالء إلــى بادنــا؟«. للــرد علــى هــذا الســؤال 

ينشئ القائمون على 
»نادي ومؤسسة 

حنظلة« في فيينا، 
عالقات واسعة مع 

األحزاب اليسارية، وأبناء 
الجالية الفلسطينية 

والعربية

»حنظلة«... مبادرة شبابية فلسطينية في فيينا
فيينا ـ ناصر السهلي

وصل نشــأت ماضي إلى فيينا من 
مخيــم اليرمــوك بدمشــق فــي 2006. 
ملرحلــة  »ابنــًا  نفســه  يعتبــر  هــو 
الفلســطينية«.  القضيــة  تاريــخ  فــي  صعبــة 
ومثــل غيــره مــن عشــرات الحديثــني والقديمني 
بعهــد الغربــة األوروبية يحملــون في ذاكرتهم 
ما يشــبه »حنينًا إلى زمن ال يركن فيه الشــاب 
رضعنــا  مــذ  فقضيتنــا  وصعوبــات،  لظــروف 
هــي  الشــتات  مأســاة  بدمــوع  أمهاتنــا  حليــب 
محور وجودنا«. هو تعبير لفنان فلســطيني، 
أيمــن إدريــس، جــاء مــن مخيم حمــص قبل عام 
ثقافــي  مشــهد  مــن  جــزءًا  فــورًا  ليصبــح  فقــط 
ــأت وزمــاؤه 

ْ
يســتكمل وجــوده فــي فيينــا. نش

مــن الشــباب الذيــن رافقهــم »العربــي الجديــد« 
فــي  مبكــرًا  انخــرط  بفيينــا،  تدريباتهــم  فــي 
فــي املخيمــات.  الفلســطينية  صفــوف الحركــة 
جــاء اتفــاق أوســلو، كمــا يقــول ليشــكل »نكســة 
لواقعنــا الــذي يســير نحــو الهاويــة لــوال وعــي 
كان  الــذي  االهتمــام  فحتــى  الجديــد.  الجيــل 
يولــى لشــباب املخيمــات كخــزان بشــري ثــوري 
توقف. ورغم ذلك بقينا أنا ورفاقي في مرحلة 
اإليمــان بخيــارات ثوريــة معينــة، وباألخــص 
تلــك التــي تــرى بــأن القضيــة العادلــة تحتــاج 
وتصميــم«.  بوعــي  عنهــا  للدفــاع  الســبل  كل 

ويشــير القائمــون علــى مؤسســة حنظلــة إلــى 
التعــاون الوثيــق مــع مؤسســة عــكاظ الثقافيــة 
بــني  النشــاطات  فــي  النمســاوية  الفلســطينية 
مشــوار  بــدأ  هنــا  مــن  النمســاويني.   أوســاط 
انطاق »مؤسسة ونادي حنظلة« في صفوف 

الجالية الفلسطينية »إذ ال يقف عمل املؤسسة 
بــني صفــوف العــرب. نحــن بأنشــطتنا نتوجــه 
للمحيــط الغربــي نســتكمل مســيرة من ســبقنا 
فــي صفــوف الجاليــة ونكّمــل بعضنــا. وال بــد 
من ذكر الدور الكبير لجورج نقوال الذي حمل 
على عاتقه، إلى أن أقعده املرض، مهمة تطوير 

واقع الجالية في النمسا«.
تقــوم فكــرة »حنظلــة«، إلــى جانــب دورهــا فــي 
علــى  الجديــد،  الوافــد  دمــج  عمليــة  تســهيل 
ونشــاطاتها  الثقافــة  خــال  »مــن  التصــدي 
والتعريــف  النــدوة  إلــى  الفيلــم  مــن  املتعــددة، 
هنــا،  جيلــني  جــذب  الفلســطينيني،  بحضــارة 
منهــم الجيــل الثالث والرابع أبناء فلســطينيي 
الــذي  الجديــد  والجيــل  أوروبــا،  خمســينيات 
خرج من مأســاة ســورية وقد ذهبت 5 ســنوات 
مــن عمــره مــن دون أن يعيــش مــا عاشــه جيلنــا 
فــي معتــرك الهويــة الثقافية. هــؤالء ال يجب أن 
ُيتركــوا فريســة ضيــاع الهوية ألنهــم أصبحوا 
أبنــاء مجتمــع غربــي. بــل ومــن خــال تعاوننــا 
مــع األحــزاب السياســية نصــّر علــى املواطنــة 
أيضــا  عملــت  هكــذا  الدســتور.  ســقف  تحــت 
الوزيرة منى الدزدار التي كانت أيضا ناشطة، 
ومــا تــزال، كشــابة تحتفــظ بثقافــة املجتمعــني 

في خلفيتها وتوجهها«.
ونــادي  مؤسســة  وشــابات  شــباب  يأملــه  مــا 
حضاريــة،  ســمة  لنــا  »تكــون  أن  »حنظلــة« 
وســائل  فــي  لــه  نتعــرض  مــا  تمامــا  تعاكــس 
الشــاب  يختصــر  بحقنــا«،  الســلبية  اإلعــام 
وفرقتهــا  املؤسســة  عضــو  عويــدات  أســعد 
ملــا  النمســاويني  »تــذوق  ويضيــف  التراثيــة. 
املوســيقى  فــي  وخصوصــًا  ثقافيــًا،  نقدمــه 
تفتــح  إليهــا،  ندعــى  احتفــاالت  فــي  والدبكــة، 
أيضــا نقاشــًا عمــن نكــون وملــا نحــن هنــا وإلــى 
صداقــات  مــن  نســتفيد  أن  يمكــن  مــدى  أي 
الجيــل الفلســطيني املقيــم قبلنــا مــع املجتمــع 

النمساوي وأحزابه«.

تــرك نشــأت جامعــة دمشــق، حيــث كان يــدرس 
فــي  للعمــارة  دراســته  ليســتأنف  الديكــور، 

النمسا، ثم يعمل في الديكور مرة أخرى. 
الجالية الفلســطينية بالنمســا تحديدًا لم تكن 
سوى بضعة آالف، ولم يكن لدى نشأت ماضي 
ورفاقــه، مــن نشــطاء فلسطينيني-نمســاويني، 
مــن خيــار ســوى أن يكــون »حضــور جاليتنــا 
فاعا وحضاريا. و بقدر ما هي صعبة الغربة 
فإنــك لــن تتراجــع أمامهــا عــن أن تكــون فاعــا 
فــي محيــط غربي يجــري تجهيله منهجيا عن 
قضيــة ترتبــط بوجــودك كلــه كإنســان جاء إلى 

هذا املجتمع، مع كل األسئلة املرافقة«.
ومنهــا  الســوري،  اللجــوء  مرحلــة  شــكلت 
الفلســطيني الســوري، بالنســبة لجيــل نشــأت 
ورفاقــه فــي النمســا دافعــا نحو فكــرة »تجميع 
الطاقــات الشــابة القادمة وفــي جعبتها الكثير 

من املواهب واملواقف«.  
مــن  بالجديــد«  »القديــم  اختلــط  فيينــا  فــي 
العــدد  صغيــرة  لجاليــة  فصــار  املقيمــني، 
حضــور أوســع ممــا كان فــي الســابق. ورغــم ما 
تعــرض لــه النشــاط الفلســطيني »مــن هجمات 
قادهــا لوبي إســرائيلي وبالتعــاون مع اليمني 
املتطــرف، إثــر نشــاط ملؤسســة عــكاظ الثقافيــة 
أننــا  إال  فــي فيينــا،  لليلــى خالــد  نــدوة  بعيــد 
اليســارية  باألحــزاب  عاقتنــا  مــن  اســتفدنا 
الاجئــني«.  وقضيــة  لقضيتنــا  املتفهمــة 
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قفز عدد فلسطينيي النمسا اليوم 
حوالي 12 ألفًا، بُعيد التهجير من 
المقيمين  من  آالف  عدة  سورية. 
فيهم  أصبح  الخمسينيات،  منذ 
»حنظلة«  في  ــع.  وراب ثالث  جيل 
معرفتهم  جــعــل  يـــحـــاولـــون 
ــم الــمــجــتــمــع  ــيـ بــثــقــافــة وقـ
حياة  لتسهيل  جسرًا  النمساوي 
حنظلة«  ــادي  »ن مبادرة  الجدد. 
لواقع  كـ»تخفيف  هــؤالء  يراها 

شابة  لطاقات  وتجميع  االغتراب، 
كثيرة، ونقطة جذب لجيل صغير 
سنوات  منذ  يعرف  لــم  مــراهــق 

سوى التهجير من سورية«.

12 ألفًا

نشاطات في مدريد
األســبوع  هــذا  مدريــد  فــي  بــدأت 
املناصــرة  النشــاطات  مــن  العديــد 
للشــعب الســوري وثورته املســتمرة، 
الفيلــم  عــرض  بــدء  أبرزهــا  كان 
فــي  ســورية«  فــي  »مولــود  الشــهير 
فــي  مختلــف دور الســينما الكبيــرة 
العاصمــة. يوثــق الفيلــم الــذي رشــح 
لجائــزة غويــا كأفضل فيلم وثائقي، 
عــام  خــال  ســوريني  أطفــال  حيــاة 
كامــل، مــن وقــت مغادرتهــم ســورية 
أوروبــا،  إلــى  وصولهــم  وحتــى 
فــي  لاندمــاج  ذلــك  بعــد  ورحلتهــم 
ــر 

ّ
تحض كمــا  املضيفــة.  املجتمعــات 

لجنة التضامن مع الشــعب السوري 
 15 األحــد،  يــوم  احتجاجيــة  لوقفــة 
يناير 2017، في تمام الســاعة 12:00 
ظهرا، أمام ســفارة االتحاد الروســي 
فــي مدريــد، بهــدف االحتجــاج علــى 
فــي  الروســي  العســكري  التدخــل 

سورية.

فيسبوك يحرض 
على المهاجرين

كشــف  »جاليــات«،  ملصــادر  وفقــا 
النقاب في أملانيا عن عملية تشــويه 
وســائل  عبــر  ممنهجــة  وتزويــر 
وخصوصــا  االجتماعــي،  التواصــل 
على فيسبوك. فقد توصلت الشرطة 
إلــى ســيدة أملانيــة )55 ســنة( قامــت 
املهاجريــن  ضــد  النقــاش  بإشــعال 
باختــراع قصــة »تعــرض شــابة فــي 
الســابعة عشــرة مــن عمرهــا لعمليــة 
اغتصاب وحشــي اســتدعت عمليات 
الشــرطة  جراحيــة إلنقــاذ حياتهــا«. 
فــي  املاضــي  األســبوع  بحثــت  التــي 
تلــك القصــة، توصلــت إلى كذبها من 
إلــى يائهــا، معتبــرة أن »تلــك  ألفهــا 
الســيدة  اخترعتهــا  التــي  الجريمــة 
لــم تقــع البتــة«. الســيدة الخمســينية 
املتحــدرة مــن بافاريــا، وقعت في فخ 
عملهــا وقدمــت إلــى التحقيق بتهمة 
إلثــارة  التحريــض  قانــون  »خــرق 
معينــة«.  فئــة  ضــد  والشــك  الشــغب 
ويتوقــع أن تواجــه مخترعــة قصص 
ماليــة  وغرامــة  الســجن  الكراهيــة 

نتيجة فعلتها. 

على الهامش 

نواف التميمي

»اللوبــي«  برنامــج  كان  إن 
الجزيــرة  قنــاة  فيــه  وثقــت  الــذي 
والصــورة  بالصــوت  اإلنكليزيــة 
أساليب عمل اللوبي الصهيوني 
في بريطانيا، قد كشف عن نشاط 
اإلســرائيليني  الدبلوماســيني 
ومعهــم  لنــدن،  فــي  املعتمديــن 
سياسيون بريطانيون مجندون 
لخدمة املصالح اإلســرائيلية، إال 
أنــه يرمــي حجــرًا أيضــا لتحريــك 
أو  الفلســطيني«  »اللوبــي  ميــاه 

العربي الراكدة في بريطانيا. 
واملؤسســات  املنظمــات  أن  ومــع 
»حملــة  مثــل  لفلســطني،  املؤيــدة 
فلســطني«،  مــع  التضامــن 
الحــرب«  أوقفــوا  و»تحالــف 
و»حركــة املقاطعــة - بي دي إس« 
و»مجموعات أصدقاء فلسطني« 
السياســية،  األحــزاب  فــي 
وغيرها، نجحت خال السنوات 
القليلــة املاضيــة فــي لفــت أنظــار 
الــرأي العــام البريطانــي ملعانــاة 
مــن خــال  الفلســطيني،  الشــعب 
الفعاليــات  مــن  سلســلة  تنظيــم 
أن  إال  الناجحــة،  والحمــات 
علــى  املنظمــات  هــذه  تأثيــر 
ظــل  البريطانــي  القــرار  صناعــة 
بنفــوذ  يقــارن  وال  محــدودًا، 
الصهيونــي  اللوبــي  منظمــات 
جماعــات  أن  ذلــك  وتأثيرهــا، 
لــم  لفلســطني  املؤيــدة  الضغــط 
حشــد  اللحظــة  حتــى  تســتطع 
خلفهــا،  مــن  العربيــة  الجاليــات 
كمــا أنهــا فشــلت فــي اســتقطاب 
نشــاطها،  لدعــم  أمــوال  رؤوس 
ناهيــك عــن تشــتت جهودهــا مــع 
بينهــا،  فيمــا  التنســيق  غيــاب 
عمــل  الســتراتيجيات  واالفتقــار 
واضحــة وموحــدة، أو على األقل 

ُمنسقة.

بريد
الهجرة
ال لوبي لنا

من نشطاء نادي حنظلة في فيينا )العربي الجديد(

وثّق المصورون اإلسبان أوضاع الالجئين السوريين  )العربي الجديد(

فــق نشــأت ماضــي، ومعــه 
ّ
يت

وأغيــد  عويــدات  أســعد 
بــأن  فانــوس وأيمــن إدريــس، 
»وليــس  املهجــر  فلســطينيي 
حتــى  بــل  النمســا،  فــي  فقــط 
لــدى أكبر الجاليات في أملانيا، 
غيــاب  ثمــن  اليــوم  يدفعــون 
املشروع الفلسطيني«. يشرح 
مشــكلة  »جاليــات«  لـــ  نشــأت 
الفلســطيني  املهجــر  شــباب 
»غيــاب  بالقــول:  تــردد  دون 
املشــروع مرتبــط بمــا وصلــت 
الفلســطينية«.  حالتنــا  إليــه 
تجربــة  عــاش  كشــاب  ويــرى 
ومؤسســات  مخيمــات 
للمثقــف  غيابــا  وفصائــل 
الشــاب  عمومــا.  العربــي 
أن  يــرى  عويــدات  أســعد 
»حالــة االنقســام الفلســطيني 
أوضــاع  علــى  انعكســت 
أن  املؤســف  ومــن  الجاليــات، 
الداعمــة  املؤسســات  تغيــب 
ملبادرات شــبابية عن الســاحة 
كل  تخــص  ضيقــة  ملصالــح 
ذلــك  مــن  بالرغــم  وجماعتــه، 
عبــد  صــاح  الســفير  فــإن 
الشــافي يقــدم لنــا الكثيــر مــن 
كلمــة  وهــذه  املعنــوي،  الدعــم 
بحــق  تقــال  أن  يجــب  حــق 
غيــاب  ظــل  فــي  الرجــل،  هــذا 

مؤسساتي«.

عتب
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أسفرت قرعة 
دور ربع النهائي 
من مسابقة 
كأس ملك 
إسبانيا عن 
مواجهة قوية 
بين برشلونة 
البطل ونظيره 
ريال سوسيداد 
الباسكي، 
والذي يشكل 
مع ملعبه 
عقدة للفريق 
الكتالوني في 
السنوات األخيرة 
منذ 2007. 
من جانب آخر، 
تبدو مهمة 
ريال مدريد 
أسهل لتخطي 
نظيره سيلتا 
فيغو، فيما 
سيواجه أتلتيكو 
مدريد نظيره 
إيبار، ويلتقي 
أيضًا ديبورتيفا 
ألكوركون 
بنظيره 
ديبورتيفو 
أالفيش.

)Getty /برشلونة يسعى لفك عقدة ملعب األنويتا )خوان مانويل سيرانو

قرعة كأس الملك

سجل كوهي ليونارد 31 نقطة في ثاثة أرباع 
فقط وأحرز أربعة العبني في التشكيلة األساسية 

10 نقاط أو أكثر ليحقق سان أنطونيو سبيرز 
الفوز بواقع 134-94 على ضيفه لوس أنجليس 

ليكرز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وهذا هو الفوز األكبر لسبيرز هذا املوسم وهو 

أيضًا أكبر عدد من النقاط يحرزه في مباراة 
واحدة خال املوسم الحالي. وفي لقاء آخر فاز 

نيويورك نيكس 104-89 على شيكاغو بولز.

بفضل هدفني من جون كلينغبرغ وستيفن جونز 
قبيل نهاية الفترة الثانية، فاز داالس ستارز 

على ضيفه ديترويت ريد وينجز 5-2 في دوري 
هوكي الجليد في أميركا الشمالية. كما ساهم 

حارس املرمى أنتي نيمي، في الفوز بإنقاذه 31 
من 33 محاولة على شباكه، وأضاف بقية أهداف 

داالس العبوه لوري كوربيكوسكي وبريت ريتشي 
وباتريك إيفز. وفي مباراة أخرى، فاز مينيسوتا 

وايلد على مونتريال كندينز 1-7.

توجت البريطانية جوانا كونتا بلقب بطولة 
سيدني للتنس عقب تغلبها في املباراة النهائية 
على البولندية آنييسكا رادفانسكا بمجموعتني 
نظيفتني 6-4 و6-2 في ساعة و22 دقيقة. واللقب 

هو الثاني في مشوار كونتا، املصنفة العاشرة 
عامليًا، بعد ستانفورد األميركية 2016. كما 
انتقمت الاعبة البريطانية من رادفانسكا، 

املصنفة الثالثة عامليًا، بعد السقوط أمامها في 
نهائي بكني العام املاضي. 

سبيرز يكتسح 
ليكرز في الدوري 

األميركي للسلة

داالس ستارز 
ينتصر بفضل 

كلينغبرغ وجونز

كونتا تحصد لقب 
بطولة سيدني للتنس 

على حساب رادفنسكا
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ــارة الـــســـمـــراء وحــدهــا  ــقــ لــيــســت الــ
الــــتــــي ســـتـــكـــون عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
بطولة كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم في نسختها رقم 31 بالغابون اعتبارًا 
من اليوم وحتى الخامس من فبراير/ شباط 
التي تبحث عن  أيضًا  أوروبـــا  املقبل، وإنــمــا 
عــنــاصــر جــديــدة أو عــلــى األقـــل تطمئن على 
في منتصف  أنديتهم  تركوا  الذين  نجومها 

املوسم من أجل منتخبات بالدهم.
وإذا كان األوروبــيــون غير راضــن عن موعد 
الــبــطــولــة، وال عـــن دورتـــهـــا كـــل عـــامـــن على 
خــالف »يــــورو« الــتــي تــقــام كــل أربـــع ســنــوات، 
فإن األفارقة متخوفون من تحديات سياسية 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة فـــي الــبــلــد املــنــظــم على 
الــدولــة في  فــوز علي بونغو برئاسة  خلفية 
أغسطس/   27 فــي  أجــريــت  التي  االنتخابات 
آب املــاضــي. وتــقــام املــبــاريــات على 4 مالعب 
ليبرفيل،  بالعاصمة  »المــيــتــي«  اســتــاد  هــي 
ــلــــي«، و»أويــــــــيــــــــم«، و»بــــــــورت  ــفــــيــ و»فــــرانــــســــيــ
غينتيل«، على أن يستضيف الميتي مباراتّي 

االفتتاح والنهائي.
يواجه أصحاب  السبت  اليوم  االفتتاح  وفي 
األرض منتخب غينيا بيساو الذي تأهل ألول 
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تقرير

مرة وأطاح باالكونغو وزامبيا من التصفيات 
فيما  قبل،  مــن  البطولة  لقب  مــن حمل  وهما 
األولى  باملجموعة  الثانية  املباراة  في  يلعب 

بوركينا فاسو مع الكاميرون.
هـــي  ــات  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــلــ لــ مـــنـــتـــخـــبـــًا   15 وصــــــعــــــد 
ــغــــرب وغــانــا  مــصــر وتـــونـــس والـــجـــزائـــر واملــ
ــالــــي وغــيــنــيــا  ــيــــرون ومــ ــكــــامــ ــال والــ ــغـ ــنـ والـــسـ
بيساو وزيمبابوي وكوت ديفوار والكونغو 
ــة وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو وتـــوغـــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

وأوغندا، باإلضافة إلى الدولة املنظمة.
ــى الـــتـــي يــتــأهــل فيها  ــ ــرة األولــ ــ ــذه هـــي املـ ــ وهـ
الــربــاعــي الــعــربــي مــصــر وتــونــس والــجــزائــر 
ــــرب مـــعـــًا مـــنـــذ 15 عـــامـــًا وبــالــتــحــديــد  ــغـ ــ واملـ
تونس  خرجت  والتي   ،2002 مالي  نهائيات 
واملغرب والجزائر فيها من الدور األول، فيما 
ودعــــت مــصــر مـــن ربــــع الــنــهــائــي بــالــخــســارة 
بهدف دون رد أمام الكاميرون التي حصدت 
الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا عــلــى 
املـــبـــاراة النهائية  الــســنــغــال 2/3 فــي  حــســاب 
التي أدارهـــا الحكم املــصــري  فــي ذلــك الوقت 
 2017 تصفيات  ودع  فيما  الــغــنــدور،  جــمــال 
خمسة منتخبات عربية هي ليبيا والسودان 

وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.
العديد من موجات  القوائم  إعــالن  وصاحب 
االعتراض في غالبية الدول بسبب استبعاد 
والفنية،  الجماهيرية  مكانتهم  لهم  العبن 
كـــارل مجاني العب  الــجــزائــر  استبعدت  فقد 
عن  غيابه  ثمن  ليدفع  األســبــانــي  ليغانيس 
مشاركته  لعدم  فيغولي  وسفيان  املباريات، 
وأسباب  اإلنكليزي  يونايتد  هــام  مــع وســت 
أخرى، واسحاق بلفوضيل بعد فشل تجربته 
في إنتر ميالن قبل تألقه مع  ستاندار لياج 
البلجيكي،  وإدريس سعدي العب كورتريك 
البلجيكي. وفي املغرب استبعد حكيم زياش 
العب  فضال  وزهير  أمستردام،  أياكس  نجم 
ــانـــي. وفــــي تـــونـــس خــــرج من  ــبـ ــيـــس األسـ أالفـ
القائمة محمد إيهاب املساكني العب النجم 
الــســاحــلــي وأنــيــس بــن حــتــيــرة  دار مشتات 
لوكيرين  الحرباوي العــب  األملــانــي، وحمدي 
البلجيكي وعصام بن خميس العب لوريان 
الـــفـــرنـــســـي، وعـــصـــام الــجــبــالــي إيــلــفــســبــورغ 
السويدي. وفــي  مصر تم استبعاد محمود 
ــيـــد  ــــش« وأحــــمــــد جـــمـــعـــة وولـ ــونــ ــ حــــمــــدي »الــ
ســـلـــيـــمـــان ومــــؤمــــن زكــــريــــا وأحــــمــــد مــوســى 
»كــــابــــوريــــا« وحـــســـام غـــالـــي وبـــاســـم مــرســي 

ومحمود عبد الرازق شيكاباال.
بالعديد  وغــيــرت عــدة دول جلدها، وذهــبــت 

مــــن الـــالعـــبـــن الــــذيــــن يـــشـــاركـــون ألول مــــرة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــتــب فــيــه هــــذه الــنــســخــة 
الــنــجــوم، وعــلــى رأســهــم عصام  نهاية بعض 
الــحــضــري الــحــارس املــصــري املــخــضــرم أكبر 
الـــذي تــجــاوز سنه األربــعــن  العــبــي البطولة 
بثالث سنوات، وسبق له املشاركة في خمس 
فـــي أربـــعـــة منها  الــلــقــب  دورات حــصــل عــلــى 
اثنتن هما 1998 و2000  فــي  بــديــاًل  وجــلــس 
، كــمــا يـــشـــارك الــنــجــم الــتــوغــولــي إيــمــانــويــل 
أديبايور رغــم عــدم قيده في أي نــاٍد، وأيضًا 
سالومون كالو نجم كوت ديفوار الذي توج 
األخــيــرة، ومعهم  النسخة  بلقب  الــفــريــق  مــع 
مبارك بوصوفة نجم املغرب الذي لم يشارك 

في البطولة سوى مرة واحدة عام 2012 .
كبيرة  منتخبات  النسخة  هـــذه  عــن  وتــغــيــب 
مثل املنتخب النيجيري الــذي جاء ثانيًا في 
املجموعة السابعة للتصفيات خلف املنتخب 
ــائـــد بـــعـــد غـــيـــاب ثـــــالث دورات  ــعـ املــــصــــري الـ
أيوبي  أليكس  الجناح  معه  ليغيب  متتالية، 
نجم  وإيهياناتشو  اإلنكليزي  أرســنــال  نجم 
مانشستر سيتي، وهما من حصدا جائزتن 
لــعــام 2016، ومعهما  مــن االتــحــاد األفــريــقــي 
أحمد موسى وفكتور موسيس وجون أوبي 
ليبتعد  أفــريــقــيــا  جــنــوب  تغيب  كــمــا  ميكيل، 
الهولندي كما  توالني سيريرو نجم أياكس 
مثل  اللقب  حصدت  أخــرى  منتخبات  تغيب 

أثيوبيا عام 1962والسودان 1970 والكونغو  
1972وزامـــبـــيـــا 2012. ويــغــيــب نــجــوم آخـــرون 
بسبب عدم تأهل بالدهم مثل الكيني فكتور 
فلورنتن  والغيني  توتنهام  العــب  وانــيــامــا 
اإلصابة  إتيان. وحرمت  بوغبا العب سانت 
ــنـــاح إيـــفـــرتـــون  الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــوم مـــثـــل جـ
الديمقراطية  الكونغو  العــب  بوالسي  يانيك 
ومــواطــنــه غيرفينو العـــب تــشــايــنــا فــورتــون 
مهاجم  ساخو  ديــافــرا  والسنغالي  الصيني 
وست هام يونايتد ساخو. وهناك من فضل 

ناديه على بلده حتى ال يفقد مكانه.
وتــنــتــظــر الـــقـــارة الـــســـمـــراء تــألــق الــعــديــد من 
ــنــــجــــوم مـــثـــل الــــغــــابــــونــــي بـــيـــيـــر إيـــمـــيـــريـــك  الــ
ــد  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــا دورتـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ نــــجــــم بـ
والجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي 
أفضل العب في أفريقيا 2016 ومحمد صالح 
املنتخب  املساكني نجم  نجم رومــا ويوسف 
الـــتـــونـــســـي، وويـــلـــفـــريـــد زاهـــــــا الـــنـــجـــم الــــذي 

في االفتتاح اليوم 
يواجه أصحاب األرض 

منتخب غينيا بيساو

أزمة المنشطات تهّز 
كيان الرياضة ال سيما 

ألعاب القوى

ــفـــوار عــلــى إنــكــلــتــرا،  فــضــل مــنــتــخــب كـــوت ديـ
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي نــجــم لــيــفــربــول 
اإلنــكــلــيــزي، واملــغــربــي مــهــدي بنعطية املعار 
إلــى يوفنتوس  بــايــرن ميونيخ األملــانــي  مــن 
اإليطالي، واملالي أداما تراوري العب موناكو 

الفرنسي.
وفازت مصر بسبعة ألقاب أفريقية وتونس 
والــجــزائــر واملـــغـــرب والـــســـودان بــلــقــب واحــد 
لــغــانــا ومــثــلــهــا للكاميرون  ، مــقــابــل 4 مـــرات 
لــنــيــجــيــريــا ومـــرتـــن للكونغو  وثــــالث مــــرات 
ــفـــوار ومــــرة واحــــدة  الــديــمــقــراطــيــة وكــــوت ديـ
ألثيوبيا والكونغو وجنوب أفريقيا وزامبيا.
وحصلت املنتخبات العربية على 11 لقبا من 
أصل 30 على مدار تاريخ البطولة، كان منها 
ستة ألقاب - حصلت عليها هذه املنتخبات 
على أرضها، والطريف أن أول لقب وآخر لقب 
فاز به فريق عربى كان من نصيب املنتخب 
ويــتــصــدر  1957 و2010.  ــام   ــ عـ فـــي  املـــصـــري 
الــكــامــيــرونــي صــامــويــل إيــتــو قــائــمــة هــدافــي 
الــبــطــولــة بــرصــيــد 18 هــدفــا يــلــيــه اإليـــفـــواري 
والنيجيري رشيدي  هــدفــا   14 بــوكــو  لـــوران 
ياكيني 13هــدفــا واملــصــري حــســن الــشــاذلــي 
12هــــدفــــًا، ثـــم الـــكـــامـــيـــرونـــي بـــاتـــريـــك مــبــومــا 
واملــصــري حــســام حسن واإليـــفـــواري ديدييه 

دروغبا برصيد 11 هدفا.
)العربي الجديد(

سيلتا فيغو وإيبار يعبران للربع نهائي
لحق كل من سيلتا فيغو وإيبار بركب املتأهلني لربع نهائي كأس ملك إسبانيا 
الترتيب، عقب  الــقــدم على حــســاب كــل مــن فالنسيا وأوســاســونــا على  لــكــرة 

مباراَتي إياب دور الـ16 للبطولة.
وعــلــى مــلــعــب »بــــااليــــدوس« كـــرر سيلتا فــيــغــو تــفــوقــه عــلــى ضــيــفــه فالنسيا 
املــاضــي على  الــذهــاب األســبــوع  بالتغلب عليه )2-1( بعدما هزمه فــي مــبــاراة 
ملعب »املستايا« بأربعة أهداف مقابل واحد، ليتأهل بإجمالي املواجهتني )6-

الكبير في  الثمانية. وفــي املواجهة األخــرى، استفاد إيبار من فــوزه  لــدور   )2
مباراة الذهاب خارج قواعده على حساب أوساسونا األسبوع املنصرم بثالثية 

نظيفة.

تونس تسقط في افتتاح بطولة اليد العالمية
استهل منتخب تونس مواجهاته في مونديال كرة اليد 2017 الذي تحتضنه 
فرنسا، في الفترة ما بني 11 يناير/كانون الثاني وحتى 29 من نفس الشهر، 
مواجهات  ضمن  وذلـــك   ،)30-34( بنتيجة  املــقــدونــي  نظيره  أمـــام  بالخسارة 

املجموعة الثانية.
وعلى الرغم من إنهاء »نسور قرطاج« للشوط األول بالتقدم في النتيجة بفارق 
هدف )14-13(، إال أن الفريق املقدوني انتفض في الشوط الثاني وتمكن من 
قلب األمور لصالحه لينتهي اللقاء بفوزه بفارق أربعة أهداف )34-30(. وفي 
في  مــشــواره  السلوفيني  املنتخب  استهل  املــجــمــوعــة،  نفس  مــواجــهــات  إطـــار 
البطولة بقوة بعدما اكتسح نظيره األنغولي بنتيجة )42-25(. وكان املنتخب 
األول  الشوط  إنهاء  من  وتمكن  اللقاء  طــوال  األفضل  الطرف  هو  السلوفيني 
بفارق مريح، 9 أهــداف، )22-13(، وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرًا 
أمام  األهــداف  وبفارق  البداية  للمجموعة منذ  بتفوقه وتصدره  اللقاء  لينتهي 

مقدونيا.

زيدان يحطم الرقم القياسي مع ريال مدريد
حطم ريال مدريد بقيادة املــدرب الفرنسي، زين الدين زيــدان، الرقم القياسي 
مباراة  لـــ40  الخسارة  بعدم  اإلسباني  الصعيد  على  برشلونة  باسم  املسجل 
متتالية، وذلك على إثر تعادله بنتيجة 3-3 أمام إشبيلية في إياب كأس ملك 
إسبانيا. وعلى ملعب »رامون سانشيز بيزخوان« كان الريال يتجه للخسارة 
حني كان متأخرًا بنتيجة 3-1، لكن قائده سرجيو رامــوس قّلص الفارق من 

ركلة جزاء، ليعود املهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، ويحرز هدف التعادل الثالث 
ليساهم في تحطيم الرقم القياسي. وكان ريال مدريد بقيادة زيدان متعاداًل مع 
برشلونة ومدربه اإلسباني لويس إنريكي في األرقام من حيث عدم الخسارة 
في املباريات املتتالية برصيد 39 لكل منهما في مختلف املسابقات، لكن األول 
الرقم املسجل في موسم 2015-2014  أن يكسر  املهم  التعادل  استطاع بهذا 

ويصبح األول على الصعيد املحلي، ليتابع تقدمه نحو أرقاٍم أخرى.

ميالن يهزم تورينو في كأس إيطاليا
انتزع ميالن تذكرة املرور إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما قلب 
النهائي خــالل املباراة  إلــى فــوز 2-1 على تورينو في دور ثمن  تأخره بهدف 
التي جمعتهما بملعب سان سيرو. تقدم تورينو أواًل عبر مهاجمه اإليطالي 
الصاعد أندريا بيلوتي )د.27(، وبدا أن األمور تسير في صالح الضيوف. لكن 
في الشوط الثاني وفي خالل ثالث دقائق فحسب قلب امليالن موازين املباراة 
كوتشكا  يــوراي  السلوفاكي  من  كل  توقيع  متتاليني حمال  بهدفني  لصالحه 
النتيجة  )د.60( والعب الوسط اإليطالي جياكومو بينافنتورا )د.63(. وبهذه 
يواجه ميالن في ربع النهائي يوفنتوس الذي حسم بالفعل تأهله مع كل من 
النهائي  باقي مواجهات ثمن  نابولي وفيورنتينا في وقت سابق. وتستكمل 
يوم الثالثاء بلقاء إنترميالن وبولونيا، ثم ساسولو مع تشيزينا والتسيو مع 

جنوى يوم األربعاء، وأخيرًا روما وسامبدوريا يوم الخميس.

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية تجريد ثالث 
رّباعات صينيات من امليدالية الذهبية التي 
أحرزتها كل منهن في دورة األلعاب األوملبية 
لــثــبــوت  ــك  ــ ــ بــــكــــن، وذلـ فــــي  الــصــيــفــيــة 2008 
هن  الثالث  والرباعات  املنشطات.  تعاطيهن 
لي كاو )ذهبية وزن 75 كلغ(، وتشيشيا تشن 
 69 )وزن  لــيــو  وشــونــهــونــغ  كـــلـــغ(،   48 )وزن 
تواليًا كلغ(، ويتعن عليهن إعادة ميداليات 
أكثر  التي سجل فيها  الرياضة  رفع األثقال، 
مــن نــصــف حـــاالت املــنــشــطــات الــتــي كشفتها 

اللجنة األوملبية الدولية منذ أشهر.
ــة أنــــه تـــم تــجــريــد  ــيـ ــبـ وكــشــفــت الــلــجــنــة األوملـ
تناولهن  لثبوت  ميدالياتهن  مــن  الــربــاعــات 
مــادة »جي إيتش آر بــي-2«. وأوردت اللجنة 
الـــدولـــيـــة الــخــمــيــس الئـــحـــة بــأســمــاء ثــمــانــيــة 
ريــاضــيــن وريــاضــيــات جـــدد أقــصــوا بسبب 
املــنــشــطــات، مـــن بــيــنــهــم واحـــــدة فــقــط تحمل 
مــيــدالــيــة أوملــبــيــة هـــي رامـــيـــة الـــكـــرة الــحــديــد 
حاملة  أوستابتشوك،  نــادزيــا  البيالروسية 
تعاطيها  ثبت  والــتــي   ،2008 بكن  بــرونــزيــة 
مـــادة ســتــوريــنــابــول. وكــانــت أوســتــابــتــشــوك 

ــفـــاظ عــلــى  ســـيـــكـــون الـــعـــن أمــــــام تـــحـــدي الـــحـ
الصدارة التي صعد إليها للمرة األولــى هذا 
 ضــيــفــًا عــلــى بــنــي يــاس 

ّ
املـــوســـم عــنــدمــا يــحــل

ــيـــوم الــســبــت فـــي املـــرحـــلـــة الــرابــعــة  ــر الـ ــيـ األخـ
عــشــرة )األولــــى إيــابــًا( مــن الــــدوري اإلمــاراتــي 
لكرة القدم. وفاز العن على حتا 3-2 الثالثاء 
في مباراة مؤجلة من املرحلة السابعة ليحتل 
بــفــارق نقطة عن  الــصــدارة برصيد 30 نقطة 
الجزيرة والوصل، وهو يطمح لعدم التفريط 
األخير  يــاس  بني  فــي مواجهة  األول  باملركز 
برصيد 4 نقاط. ورغم أن املباراة ستكون بن 
صاحبي القمة والقاع، إال أن مهمة العن لن 
تكون سهلة أبدا لتكرار فوزه ذهابًا 1-صفر، 
كـــونـــه ســيــواجــه فــريــقــًا يــســعــى لــلــخــروج من 
الــنــفــق املــظــلــم إذ أصــبــح خــطــر الــهــبــوط إلــى 
ــة الــثــانــيــة يــتــهــدده جـــديـــًا. وعــــزز بني  الـــدرجـ
هنري  الفرنسي  مــع  بالتعاقد  صفوفه  يــاس 
نوفيلو قادمًا من مانيساسبور التركي ليحل 
للبرازيلي فيليبي باستوس، في حن  بدياًل 
خواكن  األرجنتيني  املهاجم  مشاركة  تبقى 
نيته  ناديه  أبلغه  بعدما  الريفي غير مؤكدة 

قد منحت هذه امليدالية، بعد تجريد حاملة 
املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة الـــبـــيـــالروســـيـــة نــاتــالــيــا 
ومن  أيضًا.  املنشطات  بسبب  ميخنيفيتش 
املطرقة  رامية  استبعدت  أيضًا،  بيالروسيا 
الحديد داريا بشيلنيك التي حلت رابعة في 
بــكــن، بــاإلضــافــة إلــى ربــاعــن مــن أذربــيــجــان 
وأرمــيــنــيــا وربــاعــة مــن تــركــيــا ثــبــت تناولهم 
ذلـــك بعد  لــنــدن 2012. ويــأتــي  فــي  منشطات 
لعينات  اللجنة  بــهــا  قــامــت  جــديــدة  تحاليل 
ــــالل دورَتــــــي  ــا مــــن الـــريـــاضـــيـــن خـ تــــم أخــــذهــ
اللجنة  تعلن  ولــم   .2012 ولــنــدن   2008 بكن 
بــداًل من  الذين سيمنحون امليداليات  أسماء 
الـــذيـــن تـــم تــجــريــدهــم. وفـــي املــجــمــوع، قــامــت 
اللجنة بإعادة فحص 1243 عينة في دورتي 
علمية حديثة  أســالــيــب  بفضل  ولــنــدن  بكن 
تـــم تــطــويــرهــا مــنــذ إقـــامـــة هــاتــن الـــدورتـــن، 
واستنادًا إلى معلومات محددة جمعت منذ 
الطبي في  الجهاز  صيف 2015. وكــان مدير 
بادجيت  ريتشارد  الدولية  األوملبية  اللجنة 
ــانــــون األول/ ديــســمــبــر  كــ مــطــلــع  فــــي  تـــوقـــع 

االســتــغــنــاء عــنــه قــبــل إغــــالق بـــاب االنــتــقــاالت 
الشتوية في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي. 
نقطة( حتا   21( الخامس  الــوحــدة  ويستقبل 
الــتــاســع )15 نــقــطــة( بــطــمــوح الــحــفــاظ على 
حــظــوظــه الــضــئــيــلــة فـــي املــنــافــســة. ويــخــوض 
النصر السادس )21 نقطة( اختبارًا ال يخلو 
من الصعوبة أمام الظفرة الثامن )18 نقطة(، 
فـــي حـــن يــســتــضــيــف الـــشـــبـــاب الـــســـابـــع )20 
نقطة( الشارقة العاشر )14 نقطة(. وستكون 
مباراة االتحاد كلباء الحادي عشر )9 نقاط( 
ودبــــا الــفــجــيــرة الــثــالــث عــشــر قــبــل األخــيــر )6 
للتقدم  سعيهما  فــي  للفريقن  مهمة  نــقــاط( 
إلـــى املــنــطــقــة الــدافــئــة واالبـــتـــعـــاد عـــن منطقة 

الهبوط.

الدوري األردني والعراقي
يخشى الجزيرة فقدان الصدارة عندما يلتقي 
األهلي اليوم السبت في املرحلة الحادية عشرة 
األخيرة من دور الذهاب في الــدوري األردني 
ــك فـــي ظـــل املـــطـــاردة الــقــويــة  لــكــرة الـــقـــدم، وذلــ
والفيصلي.  اللقب  حامل  الــوحــدات  للقطبن 
األهلي  أمــام  الجزيرة مواجهة قوية  وتنتظر 
الــســادس )15 نــقــطــة(، وكــالهــمــا يــرفــع شعار 
الجزيرة  نغمته خصوصًا  واســتــعــادة  الــفــوز 
الذي فشل في تحقيق االنتصار في مباراتّيه 
ــارة(  األخـــيـــرتـــن فـــي الـــــــدوري )تــــعــــادل وخـــسـ
ــادالن  ــعـ واألربـــــــع فـــي مــخــتــلــف املــســابــقــات )تـ
وخــســارتــان(. فــي املــقــابــل، يطمح األهــلــي إلى 
ــثـــالث لــيــبــقــى فـــي دائــــــرة املــنــافــســة  الـــنـــقـــاط الـ

الــحــاالت الجديدة«  اإلعـــالن عــن »العديد مــن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاملــنــشــطــات عــلــى إثــــر إعــــادة 
األول/  كــانــون  نهاية  وفــي  التحليل.  عملية 
الـــحـــاالت  ديــســمــبــر عــــام 2016، وصــــل عــــدد 
التي تمت إعــادة تحليلها، وجــاءت النتيجة 
إيــجــابــيــة، إلـــى 101. وإذا كــانــت ريــاضــة رفــع 
اإليجابية  الــحــاالت  ترتيب  تتصدر  األثــقــال 
الــدراجــات،  أمــام ألعاب القوى واملصارعة ثم 
فإن اللجنة األوملبية ستأخذ في عن االعتبار 
هـــذه الــنــتــائــج خـــالل مــراجــعــة بــرنــامــج دورة 

األلعاب األوملبية في نيسان/ إبريل. 
وعندما سئل رئيس اللجنة األوملبية توماس 
باخ عما إذا كانت رياضة رفع األثقال تواجه 
احــتــمــال عـــدم إدراجـــهـــا فــي األوملــبــيــاد املقبل 
بالتفاصيل وربط  النتائج  أجاب: »سندرس 
كــــل لــعــبــة بـــكـــل دولــــــة ملـــعـــرفـــة مــــا إذا كــانــت 
ــاف:  ثــمــة مــشــكــلــة متعلقة بــكــل دولـــــة«، وأضــ
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالــ ــوكــ »ســـــنـــــدرس الــــوضــــع مــــع الــ
ملكافحة املنشطات«. وهزت عالم الرياضة في 
محورها  ضخمة  منشطات  فضيحة   2016
روسيا، بعد تقرير للمحقق الكندي ريتشارد 
ــن كـــشـــف فـــيـــهـــا حــــصــــول عــمــلــيــات  ــاكــــالريــ مــ
الدولة  أجهزة  فيها  تنشيط ممنهج تدخلت 
ــيـــة، وشــمــلــت أكـــثـــر مـــن ألــــف ريــاضــي  الـــروسـ
في 30 ريــاضــة. وكــان كشف الجزء األول من 
تقرير ماكالرين الصيف املاضي، قد أدى إلى 
اســتــبــعــاد أكــثــر مــن مــئــة ريــاضــي روســـي عن 

أوملبياد ريو. 
)رويترز(

عــلــى الــلــقــب وتــعــويــض فــقــدانــه لــقــب مسابقة 
الكأس. وفي الــدوري العراقي، ألحق الشرطة 
بمضيفه نفط الــوســط الــخــســارة األولـــى هذا 
املوسم بفوزه عليه 1-صفر على أرضه وأمام 
جماهيره في ختام مباريات املرحلة السابعة 

القدم. وسجل  لكرة  العراق  عشرة من بطولة 
أمجد وليد هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
)49( مــن كــرة مــرتــدة مــن عــارضــة مــرمــى نفط 
الــوســط أكملها داخـــل الــشــبــاك. وبــهــذا الفوز 
رفع الشرطة رصيده إلى 29 نقطة في املركز 

الــرابــع وتــوقــف رصــيــد نفط الــوســط عند 28 
الــســادس. وانتزع  املــركــز  إلــى  نقطة متراجعًا 
امليناء فوزًا ثمينا على حساب ضيفه النجف 
2-1. تقدم صاحب األرض والجمهور بواسطة 
النجف  أدرك  ثــم   )17( شــوكــان  جــبــار  محمد 
قـــابـــل )39(، وفــي  بـــســـام  بـــواســـطـــة  ــادل  ــعـ ــتـ الـ
لفريقه  املــبــاراة  الثاني حسم شوكان  الشوط 

امليناء بإحرازه الهدف الثاني )65(.

البطولة العربية
ــلــــدور الــتــمــهــيــدي    تـــأهـــل الـــعـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي لــ
الــثــالــث لبطولة األنــديــة الــعــربــيــة لــكــرة الــقــدم 
بعدما جدد فوزه على مضيفه شباب الخليل 
الفلسطيني 2-صفر في إياب الدور التمهيدي 

الثاني.
وفــاز العهد 1-صفر في مــبــاراة الــذهــاب على 
أرضـــه األســبــوع املــاضــي قبل أن يــجــدد فــوزه 
ــة عــــمــــان. وســيــلــتــقــي  ــ ــيـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة األردنـ
العهد مع فنجاء العماني في مباراتّي ذهاب 
الــثــالــث، فــي األول  التمهيدي  بــالــدور  وإيــــاب 
والــثــامــن مــن فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل عــلــى أن 
في  إقامتها  املــقــرر  للبطولة  املنتصر  يصعد 
مــصــر الــصــيــف املــقــبــل. وســجــل محمد حيدر 
للعهد في الدقيقة 23 لكن الفريق الفلسطيني 
مــحــمــد حمود  أن  إال  الــتــعــادل  ضــغــط إلدراك 
حارس مرمى العهد تصدى ملحاوالت يوسف 
األشـــهـــب وأحـــمـــد أبــــو نــاهــيــة قــبــل أن يــعــزز 
حسن الزين فوز الفريق اللبناني بهدف ثاٍن.
)فرانس برس، رويترز(

العين يتطلع للتشبث بصدارة الدوري اإلماراتيتجريد ثالث رباعات صينيات من الميدالية الذهبية

ــت بـــعـــض االتــــحــــادات  ــعـ وضـ
هامة،  مالية  مكافآت  العربية 
العبيها،  همم  شحن  ــل  أج مــن 
التي  أفريقيا  أمــم  بطولة  خــال 
وفيما  بالغابون.  وقائعها  تدور 
بالنسبة  سرية  المفاوضات  بقيت 
إال  والمصري،  التونسي  للمنتخبين 
منحة  وضع  المغربي  االتحاد  أن 
حال  في  دوالر  ألف   100 قيمتها 
االتحاد  وعد  بينما  باللقب،  الفوز 
دوالر  ألف   140 بتقديم  الجزائري 

لكل العب.

حوافز مالية 
هامة لاعبين

تسيطر المنشطات على 
ألعاب القوى وبعد 

فضيحة روسيا، ُجردت 3 
صينيات من ميدالياتهن

جولة على الدوريات 
العربية ونتائج بطولة 

العراق وكذلك منافسات 
كأس العرب لألندية

المغربي بن عطية صاحب الخبرة الطويلة )ماركو بالتوريرو/ فرانس برس(

)Getty /محرز يحمل آمال الجماهير الجزائرية )الن والتون

الجماهير المصرية تنتظر إضافة صالح )إبراهيم رمضان/ األناضول(

المساكني نجم الكرة التونسية )إيسوف سانوغو/ فرانس برس(

العين يواجه بني ياس األخير )كريم جعفر/فرانس برس(الرباعة »هن لي كاو« حاملة ذهبية وزن 75 كلغ )جونغ ين جي/فرانس برس(

مونديال 
أفريقيا

تتجه كل األنظار اليوم إلى الغابون، حيث 
تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة 

القدم. ورغم صعوبة مهمة المنتخبات 

العربيبة، إال أن أمل الجماهير يظل قائما ً

حلم الجماهير العربية 
في الغابون

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

ــة في  ــيــ تــشــهــد الـــبـــطـــوالت األوروبــ
هــــــذا األســـــبـــــوع مــــبــــاريــــات قـــويـــة 
ــوم األحــــد  ــ ــا يــ ومــــثــــيــــرة خـــصـــوصـ
الــــذي ســتــكــون فــيــه مــبــاريــات قــويــة ومــمــيــزة 
فـــي إنــكــلــتــرا وفــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا، وأبـــرزهـــا 
املواجهة املرتقبة بني ريال مدريد وأشبيلية 
في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.

قمة إسبانية
ــــذي يشهد  بـــدايـــًة مـــن الــــــدوري اإلســـبـــانـــي الـ
مـــواجـــهـــة قـــويـــة بـــني ريـــــال مـــدريـــد املــتــصــدر 
وأشبيلية وصيفه، إذ من املنتظر أن يحاول 
النادي »امللكي« متابعة املسيرة الذهبية في 
املدرب  انتصار جديد مع  »الليغا« وتحقيق 
يــقــدم عــروضــا كروية  الـــذي  الفرنسي زيـــدان 

رائعة مع النادي »امللكي« حتى اآلن.
ــــذي يــظــهــر بــشــكــل الفــــت في  ــا أشــبــيــلــيــة الـ أمــ
الــدوري بعد 17 جولة، فهو يريد الفوز على 
ريال مدريد من أجل االقتراب منه وتضييق 
ــادي »املـــلـــكـــي«  ــ ــنـ ــ الـــخـــنـــاق عــلــيــه وتـــكـــبـــيـــد الـ
ــي الـــــــــدوري اإلســـبـــانـــي،  خـــســـارتـــه األولــــــــى فــ
والــتــأكــيــد عــلــى أنـــه ســيــكــون مــنــافــســا شرسا 

مواجهات 
أوروبية منتظرة

تعود مباريات البطوالت األوروبية من جديد إلى الواجهة، حيُث ستشهد 
هذه الجولة مباريات قوية ومنتظرة في فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، خصوصًا 
في  أشبيلية،  ووصيفه  المتصدر  مدريد  ريال  بين  المرتقبة  المواجهة 
يونايتد  مانشستر  تجمع  نارية  مباراة  »البريميرليغ«  منافسات  تشهد  حين 

وليفربول

3031
رياضة

تقرير

على اللقب فــي هــذا املــوســم إلــى جانب ريــال 
مدريد وبرشلونة.

ــقــــدم أشــبــيــلــيــة مــــع املـــــــدرب األرجــنــتــيــنــي  ويــ
ُمميزة  كــرويــة  خــورخــي سامباولي عــروضــا 
ــذي نـــجـــح فــي  ــ ــــو املـــــــدرب الــ فــــي الـــــــــدوري، وهـ
من  الكثير  الـــذي خسر  الــفــريــق  شكل  تغيير 
تمكن  وبالتالي  الحالي،  املوسم  في  النجوم 
املدرب األرجنتيني من صناعة فريق منافس 
وقوي في إسبانيا من دون وجود الكثير من 

النجوم على أرض امللعب.
ــي إيـــطـــالـــيـــا، يــــواجــــه فــــريــــق يــوفــنــتــوس  ــ وفــ
ــذي يــظــهــر بــشــكــل  ــ ــ فــيــورنــتــيــنــا الـــصـــعـــب والـ
ــم، وســــيــــحــــاول بــطــل  ــ ــــوســ ــي هــــــذا املــ ــ جـــيـــد فـ
إيــطــالــيــا تحقيق الــفــوز رقـــم 16 فــي الـــدوري 
املهم  من  وسيكون  التوالي،  على  والخامس 
قبل  الصعب  اللقاء  هــذا  فــي  يوفنتوس  فــوز 
مـــواجـــهـــة فــــريــــق التـــســـيـــو فــــي الـــجـــولـــة 21، 

خصوصا أن فريق التسيو ظهر بشكل رائع 
في موسم 2017-2016.

الفوز  فعليه تحقيق  فيورنتينا  ناحية  ومن 
لــكــي يــعــود إلـــى أجــــواء املــنــافــســة عــلــى مركز 
ــــدوري األوروبــــــي، وفــي  مــؤهــل إلـــى بــطــولــة الـ
ــي تــكــبــيــد بـــطـــل إيــطــالــيــا  ــم يــنــجــح فــ حـــــال لــ
خــســارتــه الــرابــعــة فـــي املـــوســـم فـــإن حصوله 
املستحيل،  مــن  أوروبــــي سيكون  مــركــز  على 
إلــى املقدمة  خصوصا مع عــودة إنتر ميالن 
وظهور تورينو وأتالنتا بشكل الفــت، حيُث 
ينافس هذان الناديان على املراكز األوروبية 

بشراسة.
وفي نفس الجولة يلعب فريق التسيو أمام 
الــذي ال ُيستهان به في هــذا املوسم،  أتالنتا 
ويحتل املركز السادس برصيد 35 نقطة ولن 
يــكــون مــنــافــســا ســهــاًل لــفــريــق التــســيــو الـــذي 
يريد البقاء على مقربة من الكبار في املقدمة 
مــع نهاية موسم  أوروبـــي  بغية حجز مقعد 
2016-2017، وهذا األمر يعتمد بشكل مؤكد 

على النتائج اإليجابية.

قمم إنكليزية
ــد الــــجــــولــــة 21 مـــــن بــــطــــولــــة الـــــــــدوري  ــهـ تـــشـ
ــــني مــانــشــســتــر  ــلــــيــــزي قـــمـــة مـــرتـــقـــبـــة بـ اإلنــــكــ
يـــونـــايـــتـــد ولـــيـــفـــربـــول، وهـــــي قـــمـــة مــعــروفــة 
الصعيد  على  خصوصا  الكبيرة  بــالــعــداوة 
الــجــمــاهــيــري، وذلـــك ألن جــمــهــور مانشستر 
ليفربول  جماهير  يستفز  ما  دائما  يونايتد 
ذهب  التي  »هيلزبروه«  مجزرة  خلفية  على 
ضحيتها الكثير من مشجعي فريق »الريدز«.
ُمميزة، ألن مانشستر  للقمة نكهة  وسيكون 
يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو 
ــــي عــشــر  ــد مـــتـــابـــعـــة املـــــشـــــوار الـــــرائـــــع فـ ــريــ يــ
في  تواليا  العاشر  الفوز  وتحقيق  مباريات 
البطوالت، في وقــت يريد فريق ليفربول  كل 
متتالية  مباريات  ثــالث  بعد  الثقة  استعادة 
فــي  تــــعــــادل  إذ  فـــــــوز،  أي  تــحــقــيــق  دون  مــــن 
الدوري مع سندرالند، ثم تعادل مع بليموث 
فــي بــطــولــة كـــأس االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي، وعــاد 
كأس  بطولة  في  مع ساوثهامبتون  ليخسر 

الرابطة اإلنكليزية بهدف نظيف.
وال يـــريـــد لــيــفــربــول تــفــويــت خـــســـارة نــقــاط 
جديدة في »البريميرليغ«، ألنه الفريق األقرب 
الـــدوري في  الــذي ينافس تشلسي على لقب 
هـــذا املـــوســـم وهـــو فـــي املـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 
خــمــس نــقــاط عــن فــريــق »الــبــلــوز«. وستكون 
املباراة قوية وحماسية ألن الفريقني يملكان 
الهجوم،  نجوما ُمميزين خصوصا في خط 
واملــثــيــر أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــفــربــول 
دقيقة،   90 طـــوال  هجومي  بأسلوب  يلعبان 
وهــــو األمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد أن الـــلـــقـــاء املــنــتــظــر 

سيكون على نار في ملعب »أولد ترافورد«.
ويلعب السبت املتصدر تشلسي في مواجهة 
لــيــســتــر ســيــتــي بــطــل إنــكــلــتــرا خــــارج الــديــار 
فــي مـــبـــاراة مــنــتــظــرة، ألن املــتــصــدر تشلسي 

ريال مدريد من أجل 
متابعة العروض القوية 

في الليغا

شنايدرلين ينضم رسميًا إليفرتون
أعلن نادي إيفرتون اإلنكليزي عن تعاقده رسميًا 
ــفــرنــســي مـــورغـــان  ــــي ال ــــدول ــوســـط ال ــع العــــب الـ مـ
ــًا مــــن صـــفـــوف مــانــشــســتــر  ــادمــ ــايـــدرلـــن قــ ــنـ شـ
يونايتد مقابل 24 مليون جنيه إسترليني )نحو 
تــعــاقــد شنايدرلن  يــــورو(. ويــمــتــد  مــلــيــون   27.5
)27 عامًا( مع »التوفيز« ألربعة مواسم ونصف 
حــتــى يــونــيــو/حــزيــران عـــام 2021. وأكــــد العــب 
لناديه  الرسمي  للموقع  تصريحات  فــي  الــوســط 
لــنــاٍد عــريــق ولــديــه  الــجــديــد »ســعــيــد بانضمامي 
ـــا مــســتــعــد لـــهـــذه الــتــجــربــة  طـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة. أنـ
االستمتاع  أجــل  من  كبيرة  رغبة  ولــدي  الجديدة 
بكرة القدم«. وأضاف »إيفرتون فريق عريق في 
الــكــرة اإلنــكــلــيــزيــة. األجــــواء دائــمــًا كــانــت تبهرني 
اللعب  أعشق  امللعب،  هــذا  فــي  ألعب  كنت  عندما 
هنا. واآلن أتمنى البدء في اللعب وتمثيل هذه املؤسسة الكبيرة«. وسيعود الالعب الدولي 
في 25 مناسبة مع »البلوز« للعب تحت إمرة الهولندي رونالد كومان الذي كان مدربه 
ما  أفضل  استخراج  بإمكانه  أن  وأدرك  املــدرب جيدا  »أعــرف  وأردف  في ساوثامبتون. 
البداية  القدم. كان جيدا للغاية معي منذ  لدي. يعجبني أسلوب لعبه وكيف ينظر لكرة 
أسيرا  الحالي، ظل شنايدرلن  املوسم  قيادته«. وخالل  باللعب تحت  واستمتعت كثيرًا 

ملقاعد البدالء منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.

كيمبيس يعتبر ديباال خليفًة لميسي
أكد الالعب األرجنتيني السابق ماريو ألبرتو كيمبيس أن مهاجم يوفنتوس باولو ديباال 
هو الجوهرة القادمة لأللبيسيليستي، وسيكون خليفة ليونيل ميسي، الذي وضعه بن 
االرجنتن عام 1978 خالل مقابلة مع  العالم مع  واعتبر بطل  اللعبة.  تاريخ  الكبار في 
صحيفة »ال ناثيون« املحلية أن ديباال هو العب املستقبل، وأعرب عن أمله في استدعاء 
العب إنتر ماورو إيكاردي للمنتخب. وقال: »إنه جوهرتنا القادمة. اليوم ال أحد يحجب 
ليونيل ميسي، ولكن يجب التفكير في الغد. ديباال من الالعبن الالمعن لدينا، وتجب 
الــالعــبــن«. وأضـــاف »مــنــذ بضعة أشــهــر كان  إحاطته بمجموعة جــيــدة ومضحية مــن 
ينافس كون )سيرجيو أغويرو( وبيبيتا )غونزالو إيغواين( على هذا املركز، ولكن ديباال 

اآلن ينتزع املقدمة من الجميع. إذا لم تالحقه اإلصابات«. 

يوفنتوس يضم كالدارا من أتالنتا مقابل 15 مليون يورو
أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي عن تعاقده رسميًا 
مع املدافع الشاب ماتيا كالدارا قادماً من صفوف 
أتاالنتا مقابل 15 مليون يورو باإلضافة إلى 6 
مالين أخرى كمتغيرات. ووقع كالدارا، 22 عامًا، 
عقًدا يمتد حتى يونيو/حزيران عام 2021، ولكنه 
سيظل لعام ونصف مقبلن في صفوف أتاالنتا 
النادي  حتى يونيو/ حــزيــران عــام 2018. وأفــاد 
القدم  لــكــرة  نـــادي يوفنتوس  لــه »يعلن  بــيــان  فــي 
أنه أتم االتفاق مع نادي أتاالنتا المتالك الحقوق 
الرياضية لالعب ماتيا كالدارا مقابل 15 مليون 

يورو تدفع على أربعة أقساط«.

األهلي يعير مهاجمه الغاني لمصر المقاصة
قال األهلي متصدر الدوري املصري املمتاز لكرة القدم إن مهاجمه الغاني جون أنطوي 
ملــدة ستة أشهر. وقال  اإلعــارة  للمقاصة على سبيل  املحلي مصر  إلــى منافسه  انتقل 
عصام سراج الدين مدير التعاقدات باألهلي ملوقع النادي على اإلنترنت إن أنطوي أعير 
البيع  »بنية  املوسم  الــدوري حتى نهاية  الثاني في  املركز  للمقاصة صاحب  إلــى مصر 
الــســعــودي على عقد  والــشــبــاب  السابق لإلسماعيلي  املهاجم  أنــطــوي  ووقـــع  الــنــهــائــي.« 
انتقاله ملصر للمقاصة بعد االتفاق على كافة التفاصيل. وانضم أنطوي إلى األهلي في 
صيف 2015 بعقد يمتد أربع سنوات مقابل مليون دوالر لكنه عجز عن تكرار تألقه مع 

اإلسماعيلي وخرج من حسابات املدرب حسام البدري هذا املوسم.

بعد ذلك للعب في نادي بياتشينزا وبقي معه حتى 1989 
مسجاًل 6 أهداف في 46 مباراة، لكنه أعير خالل تلك الفترة 
لفريق ترينتو فأحرز له 3 أهداف في 31 لقاء. سنة 1989 
حّط رحاله في نادي فوجيا، وشق طريقه ببراعة محرزًا 66 
الدرجة األولى.  إلى  هدفًا في 100 مباراة، وصعد بالفريق 
هدفه  وسجل  التسيو  نــادي  إلــى  بعدها  سينيوري  انتقل 
األول في شباك سمبدوريا عام 1992 في شهر سبتمبر/ 
تألقه  وبسبب   ،3-3 بنتيجة  انتهى  الـــذي  الــلــقــاء  فــي  أيــلــول 
حينها أعاد فريق النسور إلى املسابقات األوروبية بعد 15 

عامًا من الغياب.
قائدًا  فبات  الــالعــب مستوى مميزًا  وقــدم  السنوات  ومـــّرت 
هــداف  لقب  فحصد  الجماهير،  لــدى  كبيرًا  ورمـــزًا  للفريق 
الدوري اإليطالي لثالث مرات مواسم )93-1992، 94-1993، 
1995-96 مناصفة مع إيغور بروتي(. انتقل املهاجم املميز 

فــي عــام 1998 إلــى نـــادي ســمــبــدوريــا، لعب فــتــرة قصيرة 
وسجل 12 هدفًا في 17 مباراة ليقرر االنتقال بعد ذلك إلى 
بولونيا الذي بقي معه حتى 2004 وفاز بكأس »اإلنترتوتو« 
في عام 1998، واستطاع تسجيل 78 هدفًا في 142 مباراة.
وقع بعدها عقدًا مع نادي إيرقليس اليوناني موسم 2004-
2005، فشارك في 5 مباريات فقط ولم يسجل أي هدف، 
ليرحل إلى نــادي سوبرون وينهي مسيرته هناك في عام 
2006 بــعــدمــا ســجــل لــألخــيــر 3 أهــــداف فــي 10 مــبــاريــات. 
وصل عدد أهدافه في الدوري اإليطالي إلى 188 هدفًا وهو 
بييرو.  ديــل  ألــيــســانــدرو  سابقًا  يوفنتوس  نجم  رقــم  ذات 
يذكر أن سينيوري مّثل منتخب بالده ألول مرة عام 1992 
أمام منتخب البرتغال، وكانت مشاركته األخيرة في شهر 
سبتمبر/ أيلول 1995 أمام سلوفينيا خالل تصفيات يورو 

1996 التي غاب عنها بسبب قرار املدرب.

حسين غازي

قدمت إيطاليا عبر تاريخها الكثير من املهاجمن املميزين، 
وهو  للغاية،  مميز  اسم  تواجد  التسعينيات  فترة  وشهدت 
بـــالده في  مــع منتخب  تــواجــد  الـــذي  جوسيبي سينيوري، 
كأس العالم 1994 يوم خسر النهائي أمام البرازيل بركالت 
النجم  املتحدة األميركية بعد إضــاعــة  الــواليــات  فــي  الــجــزاء 

روبرتو باجيو ركلة مصيرية.
في  لومبارديا  بإقليم  برغامو  مقاطعة  في  سينيوري  ولــد 
17 فبراير/ شباط عام 1968، وانضم حينها ألشهر الفرق 
املــوجــودة في تلك املنطقة على غــرار إنتر ميالن حن كان 
طفاًل، لكن األخير لم يجد فيه الالعب املناسب له ليرحل عن 
الفريق ويبدأ مسيرته في فريق »ليفيه« الذي بقي معه من 
1984 حتى 1986 فسجل له 8 أهداف في 38 مباراة. انتقل 

جوسيبي سـينيوري

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي«، مسيرة 
نجم إيطالي برز 
في التسعينيات 
وتألق بقميص 
التسيو وبولونيا

مواجهة 
متجددة بين 
ريال مدريد 
وإشبيلية )أيتور 
)Getty/ألساديه

قال مورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول »أشعر بأن مباراة 
األحد مميزة لجماهير يونايتد، لذا أدعوهم ألن ال يجعلوها مثل زيارة 
يتحول  أن  البرتغالي  المدرب  ويأمل  معنا«.  لتلعبوا  تعالوا  للمسرح، 
كوابيس«  »مسرح  إلى  األحالم«،  »مسرح  باسم  المعروف  ترافورد  أولد 
لليفربول. وإذا حفز جمهور يونايتد العبيه لتحقيق الفوز العاشر على 
إلى  ليفربول  مع  الفارق  الفريق  سيقلص  المسابقات  بجميع  التوالي 

نقطتين فقط.

مورينيو يرفع سقف التحدي

وجه رياضي

ال يــريــد خــســارة نــقــاط جــديــدة فــي مــشــواره 
الرائع خالل هذا املوسم من أجل حصد اللقب 
الــذي غــاب عنه في املوسم املاضي، في وقت 
يسعى فريق ليستر سيتي للعودة إلى زمن 
االنـــتـــصـــارات وإنـــهـــاء الــنــحــس الــــذي يــالزمــه 
فــي املــوســم الــحــالــي عــلــى صــعــيــد منافسات 
ليستر  فريق  عــن  وسيغيب  »البريميرليغ«. 
سيتي الــنــجــمــان الــجــزائــريــان ريـــاض محرز 
ــان مــع  ــاركــ ــذان يــــشــ ــ ــلـ ــ وإســــــــالم ســـلـــيـــمـــانـــي الـ

ومــتــابــعــة تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى تشلسي 
حــني  فـــــي  والـــــوصـــــيـــــف،  األول  ولــــيــــفــــربــــول 
سيحاول إيفرتون متابعة العروض الكروية 
الرائعة في املوسم الحالي، وتحقيق فوز مهم 

على املدرب اإلسباني بيب غوارديوال.
ــخــــوض فـــريـــق  وفــــــي الــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي، يــ
مرسيليا مباراة قوية ومنتظرة في مواجهة 
ــــذي يـــقـــدم أفـــضـــل مـــوســـم لـــه منذ  مــونــاكــو الـ
ســـنـــوات ويــنــافــس عــلــى الــصــعــيــديــن املحلي 

منتخب بالدهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 
وسيكون  الــغــابــون.  تستضيفها  التي   2017
ــذان الـــغـــيـــابـــان مـــؤثـــريـــن عـــلـــى أداء فــريــق  ــ هــ
ليستر سيتي املتخبط والذي ال يظهر بشكل 
الفت في املوسم الحالي، ويحتل املركز الـ 14 

في »البريميرليغ«.
مانشستر سيتي  يلعب  الــجــولــة  نفس  وفــي 
مـــبـــاراة قــويــة مــع إيــفــرتــون مــن أجـــل تحقيق 
الـــفـــوز الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ« 

واألوروبي من أجل إنهاء موسم 2017-2016 
املشاركة  هــو  واألهـــم  ممكنة  طريقة  بأفضل 
فــي بطولة دوري أبــطــال أوروبــــا فــي املوسم 

املقبل.
وسيحاول مرسيليا من جهته تقديم أفضل 
أداء ممكن على أرض امللعب من أجل التقدم 
الــتــرتــيــب، خــصــوصــا أن مرسيليا  فـــي ســلــم 
فريق كبير في فرنسا ويملك تاريخا كرويا 

مشرفا.

)توقيت غرينيتش( مباريات اليوم  
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معرض تايتانيك
لبنانيون وسوريون كانوا على السفينة

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــرق ســفــيــنــة الــتــايــتــانــيــك  أثـــــــار غــ
ضــجــة كــبــيــرة حــــول الـــعـــالـــم قبل 
أكثر من قرن، وما تزال أصداء تلك 

الحادثة املأساوية تتردد حتى اآلن.
من  العمالقة  السفينة  تلك  انطلقت  حيث 
 10 في  مساء  الثامنة  عند  بلفاست  ميناء 
أربــع  بعد  لتصطدم   1912 إبــريــل  نيسان/ 

لياٍل بجبل جليدي وتغرق.
ــة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــرت حـــــــول الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
املـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة وغـــيـــر الـــدقـــيـــقـــة، إذ 
اســـتـــعـــان بـــعـــض الــصــحــافــيــن بـــإضـــافـــات 
مــــن خــيــالــهــم لــقــصــص الـــنـــاجـــن مــــن أجـــل 
العاملية  الصحافة  طت 

ّ
وسل الــثــغــرات،  ســد 

الــضــوء وقــتــهــا عــلــى األثـــريـــاء الــذيــن كــانــوا 
عناوين  أخــبــارهــم  وتــصــدرت  متنها،  على 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــف، ومــــنــــهــــا »غــــــــــرق الـ ــحـ ــ ــــصـ الـ
األثــريــاء«. لكن لــم يلتفت أحــد إلــى قصص 
 
ّ
رّكــــاب الـــدرجـــة الــثــالــثــة عــلــى الـــّرغـــم مــن أن

من  بكثير  أكبر  كانت  بينهم  املوتى  نسبة 
 
ّ
رّكـــاب الــدرجــة األولـــى والثانية. واألهـــم أن

يحوي معرض التايتانيك بيانات الضحايا والناجين وبعض ما خلفوه )العربي الجديد(

C

أحــــدًا لــم يــكــتــرث لــتــواجــد مــهــاجــريــن عــرب 
عــلــى مــن الــســفــيــنــة، بــاســتــثــنــاء مــحــاوالت 
الوقت،  ذلــك  في  العربية  للصحافة  يائسة 
غ 

ّ
لــلــوصــول إلـــى أســمــاء الـــعـــرب، حــتــى تبل

أهــالــيــهــم الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون مــعــرفــة 
مصير ذويهم.

التايتانيك  مــعــرض  فــي  بــيــانــات  وتمكنت 
اللبنانين  أعــداد  في بلفاست من إحصاء 
والــســوريــن، رغــم أن أصحاب الجنسيتن 
الــــيــــوم كــــانــــوا يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــل الــــدولــــة 
العثمانية في ذلك الحن، لتشير إلى وجود 
ــّرابـــعـــة على  الـ الــجــنــســيــة  أي  لــبــنــانــيــا،   88
»اإليرلندين«  البريطانين  بعد  السفينة 
ــود  ــع وجــ واألمـــيـــركـــيـــن والــــســــويــــديــــن، مــ
ــاث،  ــ ــلـــة ســــوريــــة واحــــــــدة مــــن أربـــــــع إنــ عـــائـ
الــقــانــون  ــــوت، ألن  املـ مـــن  نــجــون جميعهن 
الـــذي ســـرى أثــنــاء عــمــلــيــات اإلنـــقـــاذ أعطى 
ــال.  ــّم الـــرجـ ــال ثــ ــفــ ــة لــلــنــســاء واألطــ ــويــ األولــ
الــبــالــغــة الـــوحـــيـــدة بــيــنــهــن، كـــانـــت لطيفة 
الحاج قربان بعقليني )24 عاما(، يرافقها 
 بن 

ّ
ثــالثــة أطـــفـــال إنــــاث تـــــراوح اعـــمـــارهـــن

والخمس سنوات،  والثالث  أشهر  التسعة 

 هيالنة بربارة وماريا وأوجينيا. قد 
ّ
وهن

ال يخطر على بــال أحــد وجـــود ذلــك العدد 
من العرب على من التايتانيك، العتقادهم 
 معظم 

ّ
ها كانت تقوم برحلة سياحية وأن

ّ
أن

الذين تواجدوا على متنها كانوا من أثرياء 
 بيانات 

ّ
أن الحال. بيد  أو ميسوري  العالم 

التايتانيك  مــعــرض  فــي  مــوجــودة  رسمية 
في بلفاست تؤّكد وجود مجموعات عربية 
كانت تطمح للوصول إلى أميركا والهرب 
رّبما من األوضــاع التي كانت سائدة أّيام 

حكم الدولة العثمانية.
 عشرات 

ّ
وتوجد في املعرض الفتة تفيد بأن

آالف املـــهـــاجـــريـــن كــــانــــوا يـــعـــبـــرون شــمــال 
املحيط األطلسي سنويا، حيث كان تمثال 
ل بالنسبة لهم 

ّ
نــيــويــورك يمث فــي  الــحــرّيــة 

»أم  ب التمثال بـ
ّ
التحّرر من االضطهاد، ولق

إلى  الالفتة  وتشير  واملهاجرين«،  املنفين 
»جزيرة  تتواجد  التمثال،  من  بالقرب  ــه 

ّ
أن

إيلليس«، املعروفة باسم »جزيرة الدموع« 
ـــة الـــتـــي يــنــبــغــي على 

ّ
ــا املـــحـــط ــهـ ـ

ّ
آنـــــــذاك، ألن

بــإجــراءات  للقيام  بها  الــعــبــور  كــل مهاجر 
الهجرة، قبل أن تطأ قدمه أرض أميركا.

ــاب الـــدرجـــة الــثــالــثــة  ــ ــ لــكــن الــنــاجــن مـــن رّك
على التايتانيك أعفوا من تلك اإلجــراءات، 
وسمح لهم بالدخول مباشرة إلى أميركا، 
 
ّ
ـــة مــــن املـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب، ألن

ّ
بــيــنــهــم قـــل

معظمهم قضى في املحيط، ألن غالبيتهم 
وا 

ّ
كانوا من رّكاب الدرجة الثالثة الذين تلق

أسوأ معاملة.
مـــن تــحــّدثــوا عـــن عـــرب الــتــايــتــانــيــك كــانــوا 
نــــــــادريــــــــن، ومــــنــــهــــم الــــكــــاتــــبــــة الــــســــوريــــة 
وم إلياس، التي كتبت 

ّ
األميركية، ليلى سل

عن اللبنانين والسورين الذين تواجدوا 
عــلــى مــن السفينة الــعــمــالقــة، واخــتــصــرت 
القصص عنهم، ومنها مأساة  العديد من 
ضاهر شديد أبي شديد، الذي فّر من لبنان 
بعد ارتكابه جريمة قتل، ليموت في وسط 

املحيط األطلسي.
وهناك قصص فردية رواهــا أحفاد أولئك 
الـــذيـــن كــتــبــت لــهــم الــنــجــاة لــيــخــبــروا عما 
شهدوه واختبروه، إذ كتبت جوزيان أبي 
صعب مدّونة عّما مّرت به جّدتها شعنينة 
أبي صعب، من شمال لبنان، التي سافرت 
مــع زوجــهــا وأربــعــة مــن أبــنــاء عّمها الذين 
مــاتــوا جميعا فــي الــبــحــر. تــذكــر جــوزيــان 
لبنانيا   165 بــوجــود  أخبرتها  جــّدتــهــا   

ّ
أن

عــلــى الــســفــيــنــة، وهـــو مـــا يــنــاقــض بــيــانــات 
وصفت  شعنينة   

ّ
وأن التايتانيك،  معرض 

لهم بعد  »كــاربــاثــيــا   إنــقــاذ سفينة  كيفية 
ســـت ســـاعـــات مـــن تـــواجـــدهـــم عــلــى قــــوارب 
النجاة في املحيط الواسع، وكيف رفعتهم 
قوا 

ّ
بحبال كونهم كانوا ضعفاء جدًا ليتسل

الساللم، أّما األطفال فنقلوهم في سالل.

تمكنت بيانات في 
معرض التايتانيك في 
بلفاست من إحصاء 

أعداد اللبنانيني 
والسوريني، رغم أن 
أصحاب الجنسيتني 
اليوم كانوا يعيشون 

في ظل الدولة العثمانية 
في ذلك الحني.

■ ■ ■
من تحّدثوا عن عرب 

التايتانيك كانوا 
نادرين، ومنهم الكاتبة 

السورية األميركية، 
وم إلياس، التي 

ّ
ليلى سل

كتبت عن اللبنانيني 
والسوريني الذين 
تواجدوا على منت 
السفينة العمالقة.

■ ■ ■
هناك قصص فردية 
رواها أحفاد أولئك 

الذين كتبت لهم النجاة 
ليخبروا عما شهدوه 

واختبروه.

باختصار

ال يعرف الكثيرون عن وجود ركاب لبنانيين وسوريين على متن سفينة التايتانيك، غير أن سجالت السفينة الغارقة تشير إلى أن 88 
لبنانيًا و4 سوريات كانوا على متنها، وهي أرقام قد تكون أقل بكثير من الحقيقة

هوامش

رشا عمران

الذي  مــاذا بعد؟ ما  أخــيــرًا:  التي تؤرقني  األسئلة  من 
ستكون عليه حياتي، بعد سنواٍت طالت أو قصرت؟ 
أقيم اآلن في القاهرة من دون حلم بالعودة إلى سورية. 
والحلم الذي تدرك أنه لن يتحقق قاتل يقتلك كل ليلة. 
التفكير  على  أيضًا  أتجرأ  ولست  هنا،  لي  ال ضمانة 
ــة أوروبــيــة. ال أصلح أنــا للدول  فــي العيش فــي أيــة دول
بــأوراق عليك أن تنجزها  التي تغطي حياتك  الــبــاردة 
أنحاز  محترف،  قاتل  أيضا  الــصــارم  النظام  وحـــدك. 
أكثر إلى الفوضى، وإلى الناس واألصدقاء. ولكن كل 
ما سبق ال يجيب عن ســؤال: ماذا بعد. ماذا سأفعل 
بعد سنة أو أربع سنوات أو عشر إن عشت؟ قالت لي، 
بلدها منذ  بلد عربي غير  أمــس، صديقة تعيش في 
زمن طويل: هذا سؤال أساله لنفسي منذ أعوام طويلة. 
الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني حني أموت سأدفن في 
رت أن ترفًا كهذا غير 

ّ
بلدي، وليس حيث أقيم )!( فك

متاح لي، إن مت سأدفن حيث أموت، هل سيكون هذا 
في سورية؟

ــــك، ســـأدفـــن فـــي مــكــان مــجــهــول، ربــمــا ال  أســتــبــعــد ذل

العمليات، منذ  يعرف طريقه أحد. قبل دخولي غرفة 
ثــالثــة أشــهــر، إلجـــراء عملية قلب مــفــتــوح. تمنيت لو 
أنني في مكاٍن يتيح لي أن أوصــي بحرق جثتي في 
حال موتي. كنت يومها أضع احتمال املوت في أثناء 
العملية أكثر بكثير من احتمال الحياة، لكنني لم أمت، 
الجثة، ثّمة  الحياة عندي قوية. في طقس حرق  طاقة 
تحتل  فاملقابر  الحياة،  مع  بالعالقة  هو حضاري  ما 
 من األرض، عظام املوتى تزيح األحياء، 

ً
 واسعة

ً
أمكنة

لتسكن هي. ثّمة أحياء ال يجدون موطئ قدم لهم على 
هذه األرض، عدا عن أن وجود املقابر يستدعي منح 
التي تغطي عظامهم،  األحجار  للموتى، وزيــارة  وقــت 
البشر ممتلئة، وال وقــت فيها لطقٍس  ليس ألن حياة 
كهذا. لكن، ألنه يعيد تركيب األحزان في دواخلنا كلما 
رنا بأن ثمة مصيرًا مشابهًا 

ّ
كت، ألنه أيضا يذك

ّ
تفك

الشرور  ونرتكب  بالحياة،  أكثر  فنتمّسك  لنا،  قريبًا 
تلو األخرى، دفاعًا عن وجودنا. 

ر باملكان 
ّ
ثّمة معنى آخر للمقابر هو االنتماء، أن أفك

الـــذي ســأدفــن فــيــه، وأشــعــر بالحسرة أنــنــي لــن أدفــن 
فـــي وطــنــي وقــريــتــي ومــقــبــرة عــائــلــتــي. هــــذا انــحــيــاز 
لــالنــتــمــاءات مــا قبل اإلنــســانــيــة، هــذا بحد ذاتـــه إعاقة 

إيديولوجية،  فكرة  االنتماءات  املجّردة.  الحرية  لفكرة 
الحرية  عــن  نتحّدث  أن  يمكننا  ال  اإليديولوجيا  ومــع 
الــكــلــيــة واملــكــتــمــلــة واملــكــتــفــيــة بــذاتــهــا. ومـــع ذلـــك، نحن 
مجّرد أفراد في نسق طويل لهذه اإليديولوجيات، لن 
وشتمه،  منه  التنّصل  يفيد  وال  بسهولة،  منه  نخرج 
 شخصي يؤّرقني،  

ٌ
كه، كيف؟ هو سؤال

ّ
علينا أن نفك

كــيــف ســأتــخــلــص مـــن انـــتـــمـــاءاتـــي كــلــهــا، ألصــــل إلــى 
مرحلة الــالخــوف. أخــاف أن ال أرى سورية بعد اآلن، 
ألنني أنتمي إلــى هــذه السورية العجيبة. أخــاف أن ال 

أدفن تحت شجرة سنديان في قريتي قرب قبر أبي، 
ألنني ما زلت متعلقة بظل ذلك املكان، ومن مّر عليه.

أخــاف مــن تغيير حياتي اآلن، والــبــدء مــن جديد في 
املكان،  تــوّرطــت عاطفيًا بحب هــذا  آخــر، ألنني  مكان 
كتبي،   ، بيتي  فــرش  هــنــا.  امتلكتها  الــتــي  وبأشيائي 
لوحاتي، عاملي، ليس من السهل علّي التخلي عن ذلك 
كله مرة أخرى، وليس سهال نقل ذلك كله إلى بلد آخر. 
ر أحيانًا أن امللكية تعّزز فكرة االنتماء، امتالك قبر 

ّ
أفك

في مكاٍن أثير يشبه امتالك بيت أو قصر. وهذا يعّزز 
أراهــا هي  املقابر كما  الوجود.  الحرب من أجل  فكرة 
إلثبات خلوٍد وهميٍّ على كوكب األرض، امتالك مكان 
الخلود، وهي  امللكية هــي بحث عــن  املـــوت.  حتى بعد 
انتماء ووطن. فكرة حرق الجسد امليت نثر رماده في 
الفراغ فكرة مدهشة، أن يصبح الجسد ذّراٍت متناغمة 
مع ذّرات الكون وتحلق في الالمكان، في االانتماء، في 
الالشيء، حتى لو كان طقس الحرق مرتبطًا في أمكنٍة 
كثيرة بذهنية دينية إيديولوجية، لكنها ذهنية تتعامل 
أن  لكن، هل يمكن  رائعة.  والفراغ بطريقٍة  الخيال  مع 
يطمئنني كل ما سبق، ويجيب عن تساؤلي اليومي: 

ثم ماذا بعد؟  

ثم ماذا بعد؟

وأخيرًا

أخاف من تغيير حياتي اآلن، 
والبدء من جديد في مكان 

آخر، ألنني تورّطت عاطفيًا 
بحب هذا المكان
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