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أحزاب 
تحت 
األرض

تونس: حكومة االنقسام الوطني ]6ـ7[

الحزب الشيوعي السوداني رائد في ميدان النشاط »تحت األرض«  )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

تطرح حوادث متفرقة، شهدتها بعض املحافظات 
املصرية، في ذكرى الثورة يوم األحد املاضي، رّدًا 
على عنف السلطات األمنية الذي أودى بحياة 26 
شخصًا، أسئلة مصيرية تتعلق بما إذا كانت قد 
انطلقــت رحلــة الرّد العنفي على دموية الســلطات 
فــي التعاطــي مــع املعارضــن، أو أن ما حصل من 
ي مجموعات »مجهولة«، عمليات ضد مراكز 

ّ
تبن

وضباط الشــرطة، كان عبارة عن حوادث عابرة، 
لتبقى السلمية هي سمة املتمسكن بثورة يناير/

الثانــي 2011. كل ذلــك وســط اســتمرار  كانــون 
املتمســكن  »شــيطنة«  فــي  املصريــة  الســلطات 
»اإلخوان املسلمن«،  بالثورة، ووصفهم جميعًا بـ
مــن  واســعة  قطاعــات  مشــاركة  واقــع  متجاهلــة 
القــوى فــي تظاهــرات يوَمــي الســبت واألحــد، مــن 
يســارين وليبراليــن وإســامين. الجديــد األبرز 
الــذي شــهدته مصر، يوم األحــد خصوصًا، كان، 
باالضافــة إلــى العنــف الكبيــر من قبل الســلطات، 
مجهولــة  وكانــت  جديــدة  مجموعــات  ظهــور 
حتــى الســاعة، بأســماء غيــر معروفــة وال توحــي 
بانتمائها إلى التيارات الجهادية اإلسامية، مثل 

الثــوري«  و»العقــاب  الشــعبية«،  املقاومــة  »حركــة 
ــت هــذه الجماعــات عمليــات حــرق 

ّ
وغيرهــا. وتبن

ملراكــز الشــرطة، وقتــل عناصــر وضبــاط منهــا، 
وإعاقــة تحــركات قــوى األمــن بحجــة منعهــا مــن 
واعتقالهــم.  عليهــم  واالعتــداء  املتظاهريــن  قتــل 
وكانــت القاهــرة قــد أعلنــت، أمــس اإلثنــن، أنــه تــم 
توقيــف »516 مــن اإلخوان املســلمن يوم األحد«، 
فــي إشــارة إلــى مئــات املعتقلــن مــن املعارضــن 
للســلطة من مختلف التيارات املشــاركة في ثورة 

يناير.
التــي  املجهولــة،  الجماعــات  ظاهــرة  أن  صحيــح 

ى أعمال عنف ضد السلطات األمنية، دفاعًا 
ّ
تتبن

قبــل  للوقــت  بحاجــة  تــزال  ال  املتظاهريــن،  عــن 
الحكــم عليهــا، لكــن يبقى األكيد أن نهج الســلمية 
يصبــح مهــددًا مع مرور األيــام ومع ارتفاع وتيرة 
املصــري ضــد جميــع  لألمــن  الســلطوي  العنــف 
منــذ  الحاكمــة  السياســية  الســلطة  معارضــي 
الثالث من يوليو/تموز 2013. كما تظهر أصوات 
رة من وقوف 

ّ
متفرقــة فــي الوســط املصــري محــذ

 مــن 
ّ

ســتغل
ُ
جهــات أمنيــة خلــف مجموعــات قــد ت

أجل تبرير املزيد من العنف ضد املعارضن.
]التفاصيل ص. 2[

»الرّد المجهول« على عنف السلطات المصرية: هل انتهت السلمية؟
الحدث

التويجري: أفول حكم الظّل
يُعتبر قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بإقالة رئيس الديوان الملكي 

السعودي، خالد التويجري، نهاية حقبة ارتبطت باسم هذه العائلة ]8[

ملحق 
أسبوعي

شغف

الروائي القطري عبد 
العزيز آل محمود قراءة 

في روايته اخيرة  «الشراع 
المقّدس» وحوار معه

عروة المقداد يكتب 
عن الطين الذي بات 

قبر� لثورة يُحكى عنها

المعطي قبال إطاللة على 
كتاب الصحافية الفرنسية 
صوفيا عمارة عن الثورة 

السورية.

حبيب سروري يأخذ 
القارئ إلى ألف مغارة 

ومغارة

رواية

المواجهة

أدب صرف

عين الديك

٢

٤

٣

٦

٧

حوار مع فنّان الغرافيتي 
المصري «جنزير» 

عن الفّن وثورة يناير

الثالثاء ٢٧ يناير / كانون الثاني ٢٠١٥ م   
٧ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ    
العدد ١٥  السنة اولى

Tuesday 27th January 2015

الكلمات بالرسم

للفّن قدرة على 
الحشد السريع في 
زمننا العنكبوتي. 

لكنّه ال يملك 
أكثر من «نخزات» 

الضمير

ديمة الشكرأّول الغيث

ــاخ» 
ّ

رّبـــمـــا كــانــت قــصــيــدة «الـــرجـــل الــبــخ
التالوي، قصيدة  تمام  السوري  للشاعر 
فـــريـــدة فـــي الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث، إذ 
تمدح وترثي في الوقت نفسه مجموعة 
ــوا عــلــى  ــ

ّ
ــخ ــوا إذ بــ ــلـ ــتـ ـ

ُ
ــان وصـــبـــيـــة ق ــ ــّب شــ

النظام السوري،  الــجــدران شعارات ضــّد 
غـــّب بـــدايـــات الـــثـــورة الـــســـوريـــة. ال تــبــدو 
 بـــجـــمـــالـــيـــات 

ً
قـــصـــيـــدة تــــمــــام مـــشـــغـــولـــة

البالغة،  مــن أحابيل  أي  االســتــعــارة، وال 
ــف طــاقــتــهــا املــشــحــونــة بــالــحــزن 

ّ
بــل تــوظ

 ليلة 
ّ

واألســـى، لتسرد وتصف : «فــي كــل
ــاخــًا 

َّ
يـــمـــّر شـــخـــص مـــجـــهـــول يــحــمــل بــخ

حّرية/  كلمة:  هــذا  حائطي  على  ويكتب 
ــده هــذه الليلة/ كــان صبيًا  قــمــُت بــتــرصُّ
املالمح/  غاضب  الوجه/  كالح  مراهقًا/ 
ة/ أمسكته من ياقته/ 

ّ
يرتدي مالبس رث

وتيت من 
ُ
 ما أ

ّ
أسندته إلى الحائط/ وبكل

ــلــُت جبينه…/ وبــكــيــُت». وهــذا  ة/ قــبَّ قـــوَّ
الــوصــف الــذي يــبــدو، فــي ظــاهــره، بعيًدا 
من الشعر، يقبض في الجوهر على روح 
توصيف  أدق  ه 

ّ
لكأن «الغرافيتي»،  ان 

ّ
فن

 املــهــّمــشــني 
ّ
ــن ــ ـــانـــي «الـــغـــرافـــيـــتـــي»، فـ

ّ
لـــفـــن

تعبيًرا  األكثر   
ّ
الفن ه 

ّ
لكن واملستضعفني. 

عن التمّرد واملقاومة. 
 لــه 

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــا حـــجـــز هــــــذا الـ ــًعــ ــريــ ــا ســ ــًعــ ــريــ ســ

فابن  العالم.  في  شاسعة  واسعة   
ً
مكانة

ستينيات القرن املنصرم هذا، غدا اليوم 
ــريــــدوه،  رّواده ومــ لـــه  بــــه،  ـــا 

ً
مـــعـــتـــّرف ـــا 

ّ
فـــن

ــّبـــوه. فـــي قــصــيــدة تــّمــام  ونــجــومــه ومـــحـ
تــفــتــحــه،  أّول  فــــي  «الـــغـــرافـــيـــتـــي»  يـــبـــدو 
ال  اخ 

ّ
فالبخ بــالــضــرورة؛  ــا وفقيًرا 

ً
صــادق

 
ّ
اخات بــل واحـــدًا، ال يخط

ّ
يملك عــّدة بخ

 بل كلمة واحدة. ال وقت لديه، رفيق 
ً
جملة

ه بطريقة ما، يثير 
ّ
الظالم والليل هذا. لكن

غــضــًبــا مــلــتــبــًســا لــــدى الـــشـــاعـــر، غــضــٌب 
القبلة  إلى الخوف والتوّجس قبل  أدنى 

والدمعة. 
ــــف الـــبـــريء  ــــوصـ ــاكــــر والـ ــرد املــ هـــــذا الــــســ
ــًرا، طـــريـــقـــة الـــســـوريـــني فــــي إنـــشـــاء  ــ ــاهـ ــ ظـ
الطويلة  القمع  نتيجة عقود  بديلة،  لغة 

ا تنتهي. 
ّ
الشهيرة التي مل

الــســوريــون يتقنون فــّك شيفرة  وحــدهــم 
ــة، ويــســتــنــبــطــون مــنــهــا  ــلـ ــديـ ــبـ لــغــتــهــم الـ
ــا، إذ هــــي تــخــّبــر  ــهــ لــ ــر  مــــعــــانــــَي ال حـــصـ
أكثر  أن  ا  ــّرً سـ ليس  «حــكــايــات» حقيقية. 
هم 

ّ
ــتــل، ولعل

ُ
ــاخ» ســـوري ق

ّ
مــن «رجـــل بــخ

يــشــّكــلــون، «اســتــثــنــاًء ســــورًيــــا» جـــديـــًدا، 
 «الــغــرافــيــتــي» في 

ّ
إذ هــم أّول شــهــداء فــن

العالم.
ــــانــــي 

ّ
ــلــــو االســــــــــــم كـــــــعـــــــادة فــــن ــفــ ــغــ هـــــــم مــ

ــعــــني تـــحـــت الــقــمــع  «الـــغـــرافـــيـــتـــي» الــــواقــ
ــم أدنــــــى إلـــــى إخـــوانـــهـــم فــي  الـــشـــديـــد، هــ
فلسطني، الذين على ما يبدو، أّول العرب 
فــــي الــــرســــم عـــلـــى الـــــجـــــدران احـــتـــجـــاًجـــا 
ــّرًدا عــلــى االحـــتـــالل، الــذي  ومــقــاومــة وتـــمـ
ـــن حـــيـــث ال يــــــدري مــنــحــهــم «مــنــصــة»  مـ

لــلــتــعــبــيــر، حــــني قــــــّرر تـــســـويـــر مــــا تــبــقــى 
ــتـــــالل»، بـــجـــدار  ــ ــة الـ ــزقـ ــمـ مــــن أرضــــهــــم «املـ
إســمــنــتــي غـــدا شــهــيــًرا وألــقــابــه ال حصر 
ــانــني عــاملــيــني 

ّ
لـــهـــا. اســتــدعــى الـــجـــدار فــن

لرسم «الغرافيتي» عليه، عالمة تضامن 
 قــدرة على 

ّ
مــع الشعب األســيــر. هــل للفن

 قدرة على 
ّ
تحريك األشياء والجدار؟ للفن

«الحشد السريع» في زمننا العنكبوتي. 
ه ال يملك أكثر من «نخزات» الضمير 

ّ
لكن

هـــذه، إلــى اآلن، على األقـــل. مــع ذلـــك، هو 
يــحــمــل األمـــــل مـــن حــيــث يـــقـــول بــوجــوب 
 في 

ّ
التعاطف مع الضحية، ومنحها الحق

اني الغرافيتي 
ّ
الحياة. زار أحد أشهر فن

«بانكسي»- وهــذا لقبه كما هو معروف 
- فلسطني، ورسم على الجدار مجموعة 
من الرسوم التي تحمل األمل. من بني تلك 
الرسوم، ثّمة واحٌد لفتاة صغيرة تمسك 
الجدار.  فــوق  لتطيَر  بالونات،  مجموعة 
مـــعـــاٍن كــثــيــرة يــمــكــن اســتــنــبــاطــهــا، لــكــأن 
شعرية،   

ٌ
اســتــعــارة هنا  هــا  «الغرافيتي» 

الــفــتــاة ليست «أصــلــيــة» بل  لــوال أن تلك 
ــا 

ً
ــرى، تــحــمــل بــالــون ــ صــــورة عـــن فــتــاة أخـ

واحــًدا، ظهرْت للمّرة األولــى على حائط 
شــــرق لـــنـــدن عــــام ٢٠٠٢. لــكــنــه االســـــم / 
أدنى  الــذي غــدا  الشهير بانكسي،  اللقب 
ــة، أعــاد 

ّ
إلــى مــاركــة مسّجلة، هكذا وبــخــف

«استعمال» الفتاة نفسها في حملة «مع 
ــة» الــتــي أقــيــمــت بــمــنــاســبــة مـــرور  ســـوريـ

ثالث سنوات على الثورة، بيد أنه اختار 
أن يضع على رأسها غطاًء. وهذا مفهوم، 
في  «مــاركــة مسجلة»  بانكسي  غــدا  فقد 
 بدأ باملهمشني، ويبدو متجًها بعيًدا 

ّ
فن

منهم.
انون للـ «غرافيتي» 

ّ
في فلسطني، ثّمة  فن

أدنــــى إلـــى قــصــيــدة تــّمــام الـــتـــالوي، وهــم 
الوقت  من  أطــول  ا 

ً
وقت ا 

ً
أحيان يمتلكون 

، فــيــبــدعــون بــعــض الــرســوم 
ّ
الــــالزم لــلــبــخ

ــوان. وبما  الــتــي تحتاج إلــى ريــشــات وألــ
ــا بــه، 

ً
ـــا مــعــتــّرف

ّ
 «الــغــرافــيــتــي» غــــدا فـــن

ّ
أن

أن  إلــى مبدعيه بالبنان، فال ريــب  يشار 
السوريني والفلسطينيني لن يكونوا في 
مرتباته األولى؛ مقابل الرذاذ، ثّمة دم أو 

اعتقال.
ـــانـــو 

ّ
ــلـــف األمــــــــــــور، فـــن ــتـ ــر، تـــخـ ــ ــــصـ ــــي مـ فــ

العالم  «أبـــهـــروا»  كــثــٌر،  هــنــاك  الغرافيتي 
املستجّد  مــع  االستجابة  على  بقدرتهم 
يومًيا غــداة ثــورة ٢٥ يناير، فلم يتركوا 
جــــــداًرا فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر والـــشـــوراع 
املــحــيــطــة بــــه تـــقـــريـــًبـــا، إال واســتــعــمــلــوه 
 

ّ
كــل قـــولـــه. ورغـــــم  أرادوا  ــّمـــا  عـ لــلــتــعــبــيــر 

ــاوبـــت عــلــيــهــا  ــنـ عــمــلــيــات املـــحـــو الـــتـــي تـ
امليدان  إلــى  «الشباب»  عــاد  «السلطات»، 
والـــشـــوارع وأعـــــادوا رســـم مــا تـــّم مــحــوه. 
وقال أحدهم ساخًرا غداة إحدى عمليات 
 
ّ
املــحــو: ســيــســاعــدنــا ذلـــك فــي تــطــويــر فــن

الغرافيتي املصري.

جنزير، يدا الحرية، معرض «كلنا أميركان»، نيويورك
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يُشّكل توّجه حزب »األمة« السوداني إلى العمل السري، خطوة جديدة في المسار الذي عرفته الحياة السياسية في 
إطار ما يُعرف بالحياة »تحت األرض«. لكن تساؤالت كثيرة ُتطرح حول إمكان نجاح »األمة« في هذه التجربة

عــام كامــل مــّر علــى إطالق الرئيس الســوداني 
مــن  الشــامل،  الحــوار  دعــوة  البشــير  عمــر 
دون أن أن يتقــدم الحــوار خطــوة فعليــة عــن 
ينايــر/  27 فــي  ذلــك  كان  اإلعــالن.  مرحلــة 
قاعــة  احتضنــت  حــن   ،2014 الثانــي  كانــون 
يقــارب  مــا  رؤســاء  الخرطــوم  فــي  الصادقــة 
رؤســاء  بينهــم  ســودانيًا،  حزبــًا  الثمانــن 
وقــادة أحــزاب معارضة، وأبرزهــم زعيم حزب 
»األمــة« الصادق املهدي، و»املؤتمر الشــعبي« 
حســن الترابي، وحركة »اإلصالح اآلن« غازي 
صــالح الديــن الــذي انشــق أخيــرًا عــن الحــزب 
الحاكم. اجتمع هؤالء لالستماع إلى »خطاب 
وتضّمــن  البشــير،  طرحــة  الــذي  الوثبــة« 
خمســة محاور غطت جوانب الحوار املنشــود 
املتصل بقضايا الحكم والهوية والسياســات 
الخارجية. في املقابل رفضت أحزاب التحالف 
املعارضة بقيادة الحزب »الشيوعي« الدعوة، 
عبــر  أواًل  املنــاخ  تهيئــة  لقبولهــا  واشــترطت 
تنفيــذ مــا يتجــاوز الخمســة مطالــب، بينهــا 
إطــالق الحريــات ووقــف إطــالق النــار والعفــو 
إطــالق  عــن   

ً
عــن املحكومــن سياســيًا، فضــال

سراح جميع املعتقلن، وهي القضايا نفسها 
حة في الخارج.

ّ
التي تبنتها املعارضة املسل

لكن األزمات التي تواجه الحوار، دفعت رئيس 
اآللية األفريقية لحل مشــاكل الســودان ثامبو 
أمبيكــي، لبــدء تحركات مكوكية في الخرطوم 
الحــوار  إلنقــاذ  املاضــي،  الجمعــة  يــوم  منــذ 
معارضــة  أحــزاب  إعــالن  عقــب  االنهيــار  مــن 
تعليــق مشــاركتها فــي لجنــة »7+7« الخاصــة 
بالحــوار، واقتصــار اللجنة على ثالثة أحزاب 
معارضــة، بينهــا »املؤتمــر الشــعبي«، بعــد أن 

ل 21 حزبًا معارضًا. 
ّ
كانت تمث

بــات اإلحبــاط  الحــوار،  إطــالق  مــن  عــام  بعــد 
واألوســاط  األحــزاب  بعــض  علــى  يســيطر 
»خطــاب  لـ البشــير  إلقــاء  بمجــرد  الســودانية 
الوثبــة« فــي يناير/كانــون الثانــي مــن العــام 
املاضــي، بســبب رفــع ســقف التوقعــات بشــأن 
الحوار خصوصًا ما يتعلق بتضمنه لقرارات 
خاصــة بتهيئــة منــاخ الحــوار، بإعــالن العفــو 
العــام عن املحكومن سياســيًا وإطالق ســراح 

جميع املعتقلن وإطالق الحريات.
إال أن الخطــاب وقتهــا جــاء فــي العموميــات، 
الوثبــة«  »خطــاب  إلحــاق  مــن  الرغــم  وعلــى 
إطــالق  حــول  جمهوريــة  وقــرارات  بمراســيم 
االحــزاب  بأنشــطة  يتصــل  فيمــا  الحريــات 
واإلعــالم، فإنهــا ســريعًا مــا تــم التراجــع عنها 
وتوقيــف  الصحــف  مــن  عــدد  مصــادرة  عبــر 
الضربــة  وكانــت  يوميــة،  سياســية  صحيفــة 
القاضيــة باعتقــال زعيــم حــزب األمــة الصادق 
املهــدي فــي مايو/أيــار املاضي وســجنه قرابة 
الشــهر النتقاده قوات الدعم الســريع، وإطالق 
بالغــات بشــأنه تصــل عقوبتهــا إلــى اإلعــدام 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهد إحيــاء الذكــرى الرابعة لثورة 
25 ينايــر املصريــة تغيــرات بــارزة، 
نهــج  ذات  مجموعــات  ــي 

ّ
تبن عبــر 

جديــد، عــددًا مــن الهجمــات علــى قــوات األمــن 
املصريــة، وقطــع بعــض الطرقــات، واســتهداف 
هــذا  عــدة.  محافظــات  فــي  للشــرطة  قيــادات 
التطــور يــدل علــى أن العنــف الــذي اســتخدمته 
لقمــع  املاضيــة،  الســنوات  فــي  األمــن  قــوات 
املتظاهريــن الســلمين املعارضن، دفع بعض 
املواجهــة  فــي  الســلمية  تــرك  إلــى  املجموعــات 
أن  علمــًا  العنفــي،  التحــدي  إلــى  واالنتقــال 
كل شــيء يشــير إلــى اســتبعاد أن تكــون هــذه 
»الجهاديــة«.  تيــار  إلــى  منتميــة  الجماعــات 
تلــك  خلــف  يقــف  مــن  حــول  الســؤال  ويبقــى 
املجموعــات؟ وهــل ظهورهــا يرتبــط بالذكــرى 

الرابعة للثورة أم سيستمر؟
»حركــة  نفســها  تســمي  جماعــة  وكانــت 
أعضاءهــا  أن  أعلنــت  الشــعبية«،  املقاومــة 
أعاقــوا تقــّدم قــوات الشــرطة واألمــن املركــزي 
والعمليــات الخاصــة علــى مختلــف املحــاور 
التي تواجد فيها املتظاهرون السلميون في 
ذكــرى الثــورة، يــوم األحد املاضــي. وأضافت: 
»عمدنــا إلــى إشــغال القتلــة مــن ذوي القلــوب 
الســوداء فــي أوكار عارهم املســماة باألقســام 
كل  فيهــا  مــاَرس 

ُ
ت التــي  الشــرطة  ومراكــز 

الجرائــم املعروفــة ضــد اإلنســانية، وامتــدت 
أعمــال األبطــال لتشــمل مقــرات قضــاة حبــس 
وتوّعــدت  ونواديهــم«.  واألطفــال  الفتيــات 
األيــام  مــن األعمــال خــالل  الجماعــة »بمزيــد 
إزاحــة  حتــى  املقبلــة،  الثوريــة  والليالــي 
املحروســة،  أرض  عــن  الغاشــم  االحتــالل 
ومحاكمــة كل مــن شــارك فــي محاولــة ســحق 

وإذالل هذا الشعب العظيم«.
دعى »العقاب الثوري«، 

ُ
كما ظهرت مجموعة ت

وتبنــت الهجــوم علــى دوريــة شــرطة فــي بنــي 
ســويف، فجــر األحــد، مؤكــدة ســقوط مصابــن 

بجروح خطيرة في صفوف الدورية.

قبل أن يتم إطالقه ســراحه عبر عفو رئاســي، 
ليختــار االقامــة فــي مصــر كمنفــى اختيــاري 
الســجن  مــن  خروجــه  بعــد  الحــوار  وينعــى 

مباشرة.
املهــدي كان مــن املبادريــن والداعــن للحــوار 
مــع النظــام، األمر الــذي أدخل العملية برمتها 
وقتهــا  االســئلة  لتــدور  اإلنعــاش  غرفــة  فــي 
الحــوار،  فــي  الحكومــة  جديــة  مــدى  حــول 
»األمــة«  حــزب  بــن  بعدهــا  العالقــة  وســاءت 
تهديــد  حــد  إلــى  الخرطــوم ووصلــت  ونظــام 
الحــزب بالحظــر علــى خلفيــة الشــكوى التــي 
طرحهــا جهــاز األمــن ملجلــس االحزاب بســبب 
توقيع »األمة« اتفاقات مع »الجبهة الثورية« 
التــي تضــم فصائــل »الحركــة الشــعبية قطــاع 
واتهامــه  الدارفوريــة،  والحــركات  الشــمال« 

بالسعي لتفكيك النظام.
حــزب  رئيــس  اعتقــال  املهــدي  اعتقــال  وتبــع 
ابراهيــم  املعــارض  الســوداني«  »املؤتمــر 
الشــيخ قرابــة الشــهرين، وللحيثيــات نفســها 
طلــق بالعفــو 

ُ
التــي ُســجن بســببها املهــدي، وأ

بــن  املواجهــة  واســتمرت  نفســه،  الرئاســي 
خصوصــًا  املعارضــة  وأحــزاب  الحكومــة 

الرافضة للحوار.
والحكومــة  املعارضــة  بــن  العالقــة  تأزمــت 
ودخلــت مرحلــة املواجهــة الحقيقية، ال ســيما 
بعد توقيع األولى التفاق »نداء السودان« مع 
»الجبهــة الثوريــة« التــي تعتبرهــا الســلطات 
الســودانية عدوهــا األول، وترفــض أي تقــارب 
بينهــا وبــن املعارضــة الســلمية، وهــو ما قاد 
الحكومة لسجن املوقعن على االتفاق، رئيس 
أبوعيســى  فــاروق  املعارضــة  تحالــف  هيئــة 
والناشــط فــي منظمــات املجتمــع املدنــي أمــن 

االشــتباكات  أيضــًا،  املجموعــة  هــذه  وتبنــت 
أعلــى »الدائــري بالكونيســة«، ومقتــل جنديــن 
 
ً
مــن القــوات الخاصــة فــي االشــتباكات، فضــال
عــن إعــالن مســؤوليتها عن إلقــاء قنبلة بدائية 
ومجموعة من قنابل الصوت على مبنى األمن 

املركزي إلى جانب مترو السيدة زينب.
وتعليقــًا علــى هــذا التطــّور، يقــول القيــادي في 
الجبهــة الســلفية، ومنّســق فعاليــات التحالــف 
إن  البــدري،  مصطفــى  تركيــا،  فــي  الوطنــي 
»السيســي  عبدالفتــاح(  املصــري  )الرئيــس 
بغيــر  القــوة  واســتعمال  الغابــة  لدولــة  أّســس 

ضابط قانوني«.
»العربي الجديد«  ويشــير البــدري في حديــث لـ
ريقــت، واألعــراض التــي 

ُ
إلــى أن »الدمــاء التــي أ

عليهــا،  ــدي 
ُ
اعت التــي  والحرمــات  هكــت، 

ُ
انت

حدثــت مــن دون وجود قانــون رادع للمجرمن 
واملعتديــن، أو قضــاء عــادل يــرد الحقــوق إلــى 
أصحابهــا«. ويضيــف: »حذرنــا مــرارًا مــن هذه 
الهمجيــة الســلطوية التــي يريــد أن يفرض بها 
مصــر  علــى  ونظامــه  والعســكر  هــو  ســطوته 
وشــعبها، ولكــم قلنــا إن هــذا الكــّم الضخــم مــن 
 

ّ
وحــل مخــرج  لــه  ليــس  املتكــررة  االعتــداءات 
عنــد الساســة، ومخرجــه الوحيــد فــي العدالــة 

والقصاص من القتلة«.

مكي مدني، ملا يزيد عن الشهر حتى اآلن.
أمــا لجنــة الســبعة التي خطــت خطوات إلقرار 
ودعــت نســخة منهــا 

ُ
خارطــة طريــق للحــوار، أ

اتفاقــًا  الدولــي، وأبرمــت  األمــن  لــدى مجلــس 
مــع »الجبهــة الثورية« في أديــس ابابا وافقت 
اللجنــة  هــذه  أن  إال  بنــوده،  علــى  الخرطــوم 
أصابهــا العطــب والشــلل، وقبيــل اكتمــال عــام 
قــت أحــزاب مــن املعارضــة 

ّ
مــن عمــر الحــوار عل

فــي لجنــة  الحــوار مشــاركتها  ارتضــت  التــي 
مــن  اللجنــة  أعضــاء  عــدد  ــص 

ّ
ليتقل الســبعة، 

املعارضــة إلــى ثالثــة من أصل 21 بينها حزب 
»املؤتمر الشعبي« الذي ما زال يقاتل إلنجاح 
 عن 

ً
ى من اللجنة فضال

ّ
الحوار، ليعلن من تبق

لجنــة الســبعة األخــرى التــي تمثــل الحكومــة 
فــي  الحــوار  مؤتمــر  انطــالق  وحليفاتهــا، 

السابع من فبراير/شباط املقبل بمن حضر.
ويبــدو مــن متابعــة مســيرة الحــوار، أن هناك 
برمتهــا،  العمليــة  فــي  يتحكــم  ســريًا   

ً
عامــال

الحاكــم  الحــزب  داخــل  أن  جليــًا  ويتضــح 
تياريــن، أحدهمــا يؤيــد الحــوار وينظــر إليــه 
كمخرج للبالد وللحزب نفسه، وآخر يرفضه 
ويعمل على عرقلته بشــتى الســبل، وعادة ما 
ينتصــر التيــار األخيــر نظــرًا للترتيبات التي 

العدالــة  »غيــاب  أن  إلــى  البــدري  ويلفــت 
بعــض  دفــع  اآلن،  حتــى  القتلــة  ومحاســبة 
إلــى تحصيــل  إلــى الســعي  أصحــاب الحقــوق 
املنظومــة  ســقوط  بعــد  بأيديهــم  حقوقهــم 
مشــددًا  كامــل«،  بشــكل  وانهيارهــا  القضائيــة 
علــى أن »أحــدًا ال يســتطيع منــع اإلنســان مــن 
املجموعــات  أن  ويــرى  نفســه«.  عــن  الدفــاع 
الجديدة التي ظهرت مثل »العقاب الثوري« أو 

جريــت أخيــرًا مــن تعديــالت دســتورية تزيــد 
ُ
أ

مــن القبضــة األمنيــة وأخــرى متصلــة بإجراء 
العمليــة االنتخابيــة علــى الرغــم مــن مقاطعة 
شريحة واسعة ومهمه من القوى السياسية.

ويصــف القيــادي فــي حركة »اإلصــالح اآلن« 
أسامة توفيق، الدعوة إلى الحوار »بالحمل 
إنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ ويقــول  الــكاذب«، 
الدعــوة  أن  جليــًا  اتضــح  عــام  مــرور  بعــد 
للحــوار مــا هــي إال تكتيــك سياســي مــن قبــل 
وشــغل  االنتخابــات  إلــى  للوصــول  النظــام 
 عن تحســن 

ً
القــوى السياســية عنهــا، فضــال

الدولــي واإلقليمــي.  املجتمــع  أمــام  صورتــه 
أمــا املتحــدث باســم تحالــف قــوى املعارضة، 
صديــق  الشــيوعي  الحــزب  فــي  القيــادي 
الدعــوة  مــن  عــام  بعــد  أنــه  فيــرى  يوســف، 
زيــادة  ســوى  األحــزاب  أمــام  ليــس  للحــوار، 
الجهــد إلســقاط النظــام، معتبــرًا فــي حديــث 
بعمليــة  لحــق  »مــا  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
الحــوار مــن تصــدع، هــو نتــاج طبيعــي، ألن 
أي حــوار مــن دون تهيئــة للمناخ عبر إيقاف 
علــى  واالتفــاق  الحريــات  وإطــالق  الحــرب 
حكومــة انتقالية بمشــاركة كافة األطراف، ال 
يمكــن أن يقــود لحــل أزمــات البــالد«، مشــددًا 

على ضرورة إسقاطه النظام.
مــن جهتــه، يقــول القيــادي فــي حــزب »املؤتمر 
»العربــي  لـ عبدالــرزاق  أبوبكــر  الشــعبي« 
الحــزب  داخــل  الخفــي  الصــراع  إن  الجديــد«، 
الحاكــم أضــر بالحــوار، مشــيرًا إلــى أن »هنــاك 
الحــزب، وكل  هــذا  رافضــن ومؤيديــن داخــل 
علــى  التأثيــر  عبــر  مبتغــاه  تحقيــق  يريــد 

القيادة«.
)علوية...(

»املقاومــة الشــعبية«، »تتحــرك مــن خــالل دافــع 
شــخصي، وليســت للقوى السياســية ســيطرة 
عليها«، معتبرًا أن »اســتمرار هذه املجموعات 
يرتبط بشكل كبير بتحقيق أهدافها وقدرتها 
فــي  الصــورة  بهــذه  حراكهــا  اســتكمال  علــى 
وجــه اآللة القمعيــة الضخمة«.ويتوقع البدري 
»حصــول تلــك املجموعــات علــى دعــم شــعبي، 
الفكــرة«،  وتنامــي  اســتمرارها  يعنــي  بمــا 

الجديــدة  للمجموعــات  يكــون  »أن  مســتبعدًا 
التــي ظهــرت تأثيــر ســلبي علــى الحــراك ضــد 
النظــام الحالــي«، ومشــددًا علــى »أن الســلمية 

خيار ملعارضي االنقالب«.
الحــركات  فــي  الخبيــر  يــرى  جهتــه،  مــن 
اإلســالمية، كمــال حبيــب، أنــه »ال يمكــن الحكــم 
فــي  العنــف  انتهجــت  التــي  املجموعــات  علــى 
مواجهــة قــوات األمــن، خــالل فعاليــات الذكــرى 

الرابعة لثورة 25 يناير«.
»العربي الجديد«،  ويوضح حبيب في حديث لـ
أن »طبيعــة يــوم 25 ينايــر تفــرض مزيــدًا مــن 
العنف عن أي يوم آخر، نظرًا لإلحساس بعدم 

تحقيق أهداف الثورة حتى اآلن«.
ويعتبــر أن »الحشــود والتعبئــة التــي حدثــت 
قبــل الذكــرى الرابعــة للثــورة فرضــت مواجهــة 
إلــى  الفتــًا  تلقائــي«،  بشــكل  األمــن  قــوات  مــع 
أبــراج  بتفجيــر  قامــت  التــي  »املجموعــات  أن 
الكهربــاء وبعــض املنشــآت العامــة، ليــس لهــا 
عدمــه  مــن  اســتمرارها  أن  أي  طابــع جهــادي، 

غير محدد«.
التــي  الجماعــات  »أن  إلــى  حبيــب  ويشــير 
األهــداف  محــددة  تكــون  جهــادي  طابــع  لهــا 
شــيء  أي  تــرك  معهــا  يمكــن  وال  والتحــركات، 
للصدفــة، أو أن يكــون وليــد اللحظة أو الحدث، 
فيمــا املجموعــات التي ظهرت ليســت جهادية، 
عــه إال 

ّ
والُحكــم عليهــا ال يمكــن تحليلــه أو توق

إذا استمرت في عملياتها«.
ويــرى أن »ظهــور مثــل تلــك املجموعــات وارد 
بشكل كبير خالل الفترة املقبلة، خصوصًا مع 
عــدم إحــراز أي تقــدم فــي حل األزمة السياســية 

القائمة«.
وحــول مــا إذا تحــّول نهــج الحــراك إلــى العنف، 
اإلســالمية،  الحــركات  فــي  الخبيــر  يســتبعد 
تحــّول الحــراك فــي الشــارع إلــى العنــف تمامــًا، 
تقــوم  نشــأة مجموعــات  يســتبعد  أنــه ال  بيــد 

بعمليات عنيفة ضد قوات األمن.
ويشــير إلــى أن اســتمرار األزمــة القائمــة يدفــع 
الشــباب إلــى التفكيــر فــي الحــل العنفــي، بعيدًا 
عن أي حل ســلمي، أو حتى حراك ســلمي؛ ألنه 

يأتي بالقصاص للقتلى واملصابن. 
أمــا الخبير السياســي أمجد الجباس، فيعتبر 
أن ظهــور مثــل تلــك املجموعــات خــالل الذكــرى 
الرابعــة للثــورة، يطــرح عالمــة اســتفهام حــول 

من يقف وراء تلك املجموعات.
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  ويقــول 
الحــراك  علــى  ســلبًا  ســيؤثر  العنــف  »انتهــاج 
إلــى  األمــن  بقــوات  ويدفــع  القائــم،  الســلمي 
خــالل  كبيــر  بشــكل  املفــرط  العنــف  اســتخدام 
لــه«،  إعالميــًا  دعمــًا   

ً
مســتغال املقبلــة،  الفتــرة 

مشــيرًا إلــى أن »الشــعب املصــري ســينظر إلــى 
مثــل تلــك املجموعــات التــي تســتهدف منشــآت 

عامة بنوع من الضيق والغضب والرفض«.

الخرطوم ـ علوية مختار

الســوداني  »األمــة«  حــزب  شــرع 
فعليــة  إجــراءات  فــي  املعــارض 
واالتجــاه  الحزبيــة  أجهزتــه  لحــل 
تحســبًا  االرض«،  »تحــت  الســري  العمــل  إلــى 
لقــرارات ُينتظــر أن تصــدر من مجلس األحزاب 
علــى  الحــزب،  نشــاط  بحظــر  الســوداني 
خلفيــة الشــكوى الرســمية التــي قّدمهــا األمــن 
الســوداني بســبب توقيــع »األمــة« اتفاقــات مــع 
»الحركة الشــعبية - قطاع الشــمال« والحركات 
حة )الجبهــة الثوريــة( تقــوم 

ّ
الدارفوريــة املســل

وفــق  الخرطــوم«،  فــي  النظــام  »تفكيــك  علــى 
الشكوى. وعلمت »العربي الجديد« أن »األمة« 
مــن  الســرية  الحزبيــة  أجهزتــه  بتشــكيل  بــدأ 
حلقــات غيــر معروفــة لــدى األمــن وذات خبــرة 
وتأتــي  ســري.  بشــكل  التنظيــم  إلدارة  عاليــة 
الخطــوة بنــاء على مقترح قّدمه رئيس الحزب 
املهــدي،  الصــادق  مصــر  فــي  حاليــًا  املقيــم 
باســتباق قــرار مجلــس األحــزاب، وحــل أجهزة 
الحــزب واالتجــاه إلــى العمــل الســري للخــروج 
إن  والــذي  الحظــر،  قــرار  مــن  الخســائر  بأقــل 
يكــن  لــم  »إن  الحــزب   حركــة 

ّ
يشــل فقــد  صــدر، 

 عــن أن الخطــوة ســتفضي 
ً
جاهــزًا لــه«، فضــال

إلى مصادرة ممتلكات ووثائق الحزب. وقالت 
نائــب رئيــس حــزب »األمــة« مريــم الصــادق إن 
حزبها ســُيعلن عدة تدابير، من بينها تجميد 
النشــاط السياســي وتفويــض رئيــس الحــزب 
التنظيــم  بمهــام  للقيــام  التنفيذيــة  والقيــادة 
التعديــالت  ملواجهــة  الترتيبــات،  مــن  كجــزء 
عليهــا  صــادق  التــي  الجديــدة  الدســتورية 

البرملان السوداني أخيرًا وأطلقت يد األمن.

تاريخ العمل »تحت األرض«
ُيطلــق  مــا  أو  الســري  العمــل  الســودان  عــرف 
عليــه »تحــت االرض« منــذ عشــرينيات القــرن 
املاضــي، ومارســته معظــم األحزاب السياســية 
فــي  العســكري  الحكــم  حقبــة  فــي  الســودانية 

»تحت األرض«
السودان: تحّديات أمام حزب الصادق 

في العمل السّري

تياران داخل 
الحزب الحاكم: مع 

الحوار وضده والطرف 
الثاني هو األقوى
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سياســي أو لإلعــالم أو معروفــة جماهيريــًا«، 
مشــيرًا إلى أن »هذه الشــخصية عادة ما تقوم 
بتنظيــم الحــزب ونشــاطه مــن كتابــة وتوزيــع 
بيانــات والكتابــة علــى الجــدران، وتصــل إلــى 

العمل النقابي والترتيب لإلضراب«.
ويؤكد جادين أن »نسبة اختراق العمل السري 
القيــادة  حلقــات  كثــرة  بســبب  جــدًا  ضعيفــة 
ودرجاتها، األمر الذي يأخذ وقتًا في الوصول 
لها«، الفتًا إلى أن العمل السري حقق نجاحات 
خالل الفترات التي شهدت انتفاضات شعبية 
فــي البــالد وقــادت إلــى إســقاط حكــم العســكر 
)حكــم إبراهيــم عبــود وجعفــر النميــري(. لكــن 
جاديــن يــرى كذلــك أن للعمــل الســري ســلبيات 
تتمثل في إدمان العمل الســري نفســه وانعدام 
حــول  وتمركزهــم  مارســوه  مــن  لــدى  الثقــة 
أنفســهم، مؤكــدًا أن األحزاب ستســتمر بالعمل 

السري حاليًا.
حــزب  اتجــاه  حــول  الفعــل  ردود  تباينــت 
»األمــة« نحــو العمــل »تحــت األرض«، وجــزم 
الخطــوة  هــذه  تنفيــذ  باســتحالة  بعضهــم 
باعتبــار أن »األمــة« حــزب جماهيــري ويفتقــر 
إلرث فــي هــذا املضمــار، ولكونــه أمضــى فتــرة 
النــوع  ذلــك  إلــى  الحكــم، ويفتقــر  فــي  طويلــة 
 عــن أن قيادتــه معروفــة 

ً
مــن التجربــة، فضــال

جماهيريــًا وإعالميــًا ولألجهــزة األمنيــة، كما 
أن الحــزب ُمختــرق أمنيــًا، بينمــا يــرى آخرون 
العقائــدي  الطــرف  وأن  ممكنــة  الخطــوة  أن 
ــل ميــزة 

ّ
املمثــل فــي أنصــاره مــن شــأنه أن يمث

للحزب في توفير املالذ اآلمن للكوادر السرية 
وحمايتها.

ويعتبر موسى قرار »األمة« حكيمًا وسُيخرج 
الحزب بأقل خسائر إذا ما قرر مجلس األحزاب 
حظــره، مشــيرًا إلــى أن »حــزب األمــة ســبق أن 
جــرب العمــل الســري فــي األيــام األولــى للنظــام 
الحالــي، وهــو يمتلــك مجموعــة مــن األنصــار 
صاحبة الوالء واإلخالص الالمحدود للقيادة 
لحمايتهــا«.  الحكومــة  تقاتــل  أن  ويمكنهــا 
ــل 

ّ
ويؤكــد أن لجــوء »األمــة« للعمــل الســري يمث

خطرًا على الحكومة التي ستتعامل وقتها مع 
أشباح ال تتوقع ردة فعلهم.

لكــن املحلــل السياســي خالــد عبــد العزيز يرى 
أن الخطوة بمثابة ورقة ضغط على الحكومة 
لثنيهــا عــن اتخــاذ قرار بحظــر الحزب، ويقول 
ألي  الســري  العمــل  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ
حــزب يعنــي تقليــل العمــل وســط الجماهيــر، 
فيمــا »األمــة« حــزب جماهيــري، كمــا أن عملية 
عــّد عمليــة صعبــة 

ُ
اختفــاء كادره األساســي ت

ومعقدة.
الشــعبي«  »املؤتمــر  حــزب  فــي  القيــادي  أمــا 

أطلقت السلطات المصرية، فجر أمس اإلثنين، سراح عالء وجمال مبارك، 
المخلوع حسني مبارك، من سجن طرة، وذلك  المصري  الرئيس  نجلي 
بعد استنفاذ فترات حبسهما احتياطيًا، على ذمة القضية المعروفة بـ 
»القصور الرئاسية«. وكان النائب العام المصري هشام بركات، قرر عدم 
واجب  أصبح  والذي  سراحهما،  إطالق  حول  المحكمة  بقرار  الطعن 
النفاذ، خصوصًا بعد فحص القضايا الخاصة بنجلي مبارك، والتأكد من 

أنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

يلفت مدير تحرير صحيفة »الميدان«، المتحدثة بلسان الحزب الشيوعي، 
األرض تقليد عند  »العمل تحت  أن  إلى   ،« الجديد  لـ»العربي  كمال كرار 
تعرضت  التي  األحزاب  أكثر  من  يَُعّد  إذ  تأسيسه،  منذ  الشيوعي  الحزب 
دفعه  الذي  األمر  حظره،  وتم  وتصفيات،  ومحاكمات  العتقاالت 
للعمل تحت األرض وهو نجح في هذه التجربة«. ويوضح أن »العمل 
تنظيمية  عمل  جهات  للحزب  وبالتالي  التفرّغ،  على  يقوم  السري 

وحزبية يفرغ لها شخصيات بمواصفات ومعايير محددة«.

تقليد شيوعي 

إطالق سراح جمال وعالء

من روزنامتنا بعيوننا

فــي  فيــرى  الــرازق،  عبــد  بكــر  أبــو  املعــارض 
العمــل الســري أمــرًا ال ينبغي لألحــزاب اللجوء 
العلنــي،  نشــاطها  تحجيــم  حــال  فــي  إال  إليــه 
باعتبــار هــذا العمــل ُيضــّر بالعمــل السياســي 
والفكري، إذ ُيحّجم االنتماء التنظيمي ويؤثر 
فــي اســتقطاب أعضــاء إلــى الحزب، كمــا ُيغّيب 
الــرازق  عبــد  الجماهيــري. ويوضــح  االتصــال 
أن »املؤتمــر الشــعبي« لجــأ إلــى العمــل تحــت 
األرض عقب حظر نشاط الحزب في عام 2001 
مــن ِقبــل الســلطات فــي الخرطــوم، الفتــًا إلى أن 
»للحركة االســالمية تاريخًا في العمل الســري 
في األيام األولى النقالب النميري، وهي تلجأ 
أحيانًا إلى ممارســة حياة مختلفة تمامًا، كما 

يتم ترتيب بدائل«.
ويقــول مديــر دائــرة األمــن الخارجــي الســابق 
»العربي الجديد«، إن الصعوبة  حسن بيومي لـ
لألحــزاب  الســري  العمــل  اختــراق  عمليــة  فــي 
األحــزاب  وأســاليب  آليــات  تحديــد  فــي  تكمــن 
للعمــل تحــت األرض، مشــيرًا إلــى أنه »في حال 
تــم الوصــول إلــى هــذه األســاليب فيتــم اختراق 
األحــزاب بســهولة«. ويجــزم »بســهولة اختراق 
)كحــزب  العقائديــة  لألحــزاب  الســري  العمــل 
الوصــول  ســهولة  بســبب  واالتحــادي(،  األمــة 
لصالــح  وتجنيدهــا  داخلهــا  مصــادر  إلــى 
األمــن بســبب خالفاتهــا وأطمــاع بعضهــم فــي 
فــي  مــا  »أخطــر  أن  بيومــي  ويــرى  الرئاســة«. 
التشــهير  إلــى  األحــزاب  لجــوء  الســري  العمــل 
بالنظــام ورمــوزه عبر نشــر معلومــات وأخبار 
عنهم أو عن مقربن لهم عبر وسائل االتصال 
الحديثــة املختلفــة مــن دون معرفــة مصدرهــا، 

وهو ما يتم اآلن«.

 
ً
إن العمــل تحــت األرض يعنــي انقطاعــًا كامــال
عن محيطه األســري، كما أن أولئك األشــخاص 
عليهــم انتحــال شــخصيات مختلفــة وإجــادة 

مهن مختلفة، بعضها هامشي.
ويقــول القيــادي فــي حــزب »البعــث« املعــارض 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ جاديــن  علــي  محمــد 
العمــل الســري يتــم عــادة عبــر خاليــا صغيــرة 

أشــخاص،  خمســة  إلــى  ثالثــة  مــن  تتكــون 
عــادة  التــي  واالجتماعــات  الحركــة  لتســهيل 
مــا تكــون محــددة وال مجــال فيهــا لإلســهاب 
فــي الحديــث، ويمكــن أن تلتقــي تلــك املجموعة 
فــي أماكــن غيــر معروفــة لألمــن أو فــي املقاهــي 
واألماكن العامة. ويوضح أن »من يتم اختياره 
ال بد أن يكون شــخصية غير معروفة بنشــاط 

»مؤتمر  حــزب  في  القيادي  يقول 
لـ»العربي  موسى  اهلل  عبد  البجا« 
السري  العمل  فكرة  إن  الــجــديــد«، 
الحزب بشكل سري  تقوم على إدارة 
وعادة  والجماهير،  األمن  عن  بعيدًا 
لذلك  خاصة  كوادر  هناك  تكون  ما 
وضع  إلى  ــزاب  األح تلجأ  إذ  العمل، 
تنظيمية،  وأخرى  جماهيرية  كوادر 
مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها 
الرئيسية من  الحزب  أن تحمي كوادر 
االغتياالت وتتيح فرصة إلدارة الحزب 
القاعدة  بين  االنقطاع  مــن  للحد 

والقيادة.

كوادر خاّصة

مجموعات 
أقدمت على 
قطع طرق 
خالل التظاهرات 
)Getty(

البالد، الذي امتد إلى 48 عامًا منذ االستقالل، 
لكن الحزب الشــيوعي ُيعّد أكثر من اشــتهر به 
وظــل يمارســه حتــى اليــوم، إذ مــا زالــت هنــاك 
مخفيــة  القيــادي  مكتبــه  ضمــن  شــخصيات 
تمامًا، كما أن زعيمه الراحل إبراهيم نقد، قبع 
أحــد عشــر  األرض، منهــا  ثالثــن عامــًا تحــت 

عامًا في عهد الرئيس الحالي عمر البشير.
وســبق أن هــددت األحــزاب املعارضــة فــي عــام 
2013 باللجــوء إلــى العمــل الســري على خلفية 
ضدهــا  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات 
وقتهــا، لتوقيعهــا علــى ميثــاق الفجــر الجديــد 
مــع »الجبهــة الثوريــة«، وقامــت باعتقــال كافــة 

عن من ِقبل التحالف قرابة الشهرين.
ّ
املوق

وعــادة مــا يتــم اللجوء إلى العمل تحت األرض 
العلنــي لألحــزاب،  النشــاط  ر 

ّ
تعــذ فــي حــاالت 

فــي ظــل وجــود قمــع وتضييــق علــى نشــاطها، 
لقياداتهــا  آمنــة  مــالذات  األحــزاب  ــر 

ّ
توف إذ 

أعــن  عــن  بعيــدًا  الحــزب  إلدارة  األساســية 
األجهــزة األمنيــة. ويتــم اختيــار الشــخصيات 
العمــل وفقــًا ملعاييــر خاصــة  النــوع مــن  لــذاك 
كتــم  علــى  وقدرتــه  الشــخص  بكفــاءة  تتصــل 
عنــد  تصرفــه  حســن  إلــى  إضافــة  األســرار، 
 عــن عــدم تأثــره بالعاطفــة، إذ 

ً
األزمــات، فضــال

دفع عنف األمن 
المصري ضد المتظاهرين، 
إلى ظهور جماعات تبنّت 
أعمال عنف ضد الشرطة 

ورجال األمن، ما يطرح 
تساؤالت حول مصير 

السلمية

معظم المعارضين الذين رّحبوا بالحوار يئسوا سريعًا من دعوات البشير )األناضول(
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مريم الصادق المهدي: الحزب سُيعلن تدابيره الجديدة )فرانس برس(

وائل قنديل

مرة أخرى العجوز الليبرالي بوجه 
دراكيوال شاكيًا من أن كمية العنف 

والقتل التي تستخدمها الدولة 
القمعية ضد معارضيها ال تكفي 

لكي تروي ظمأه للدماء.
يقول طارق حجي الليبرالي املزيف 

والذي ال يخفي والءه  لواشنطن 
وتل أبيب تعليقًا على مقتل »شيماء 

الصباغ« على يد الشرطة، إنها 
أخطأت ومن ثم تستحق ما جرى 

لها، ثم يضيف في حوار تلفزيوني 
»أعيب على الشرطة عدم استخدام 

القوة بالقدر الكافي«.
لم يجب الذي يطلقون عليه »املفكر 
السياسي« عن السؤال: كم يكفيه 

من قوة القتل والبطش لكي يرضى 
عن أداء الشرطة؟

وبالطبع لن يجيب، كما أنه لم يجب 
عن سؤال مطروح عليه منذ سنوات 

بعيدة: إذا كنت تمارس الوصاية 
واملفهومية على األداء البوليسي إلى 

هذا الحد، فلماذا لم تكمل دراستك 
في كلية الشرطة في ستينيات القرن 
املاضي عندما كان شعراوي جمعة 

وزيرًا لداخلية جمال عبد الناصر؟
السؤال طرحه عديدون أبرزهم رجل 
عبد الناصر و سكرتيره الشخصي 
لشؤون املعلومات سامي شرف في 

العام 2009بالصياغة التالية: 
»أرجو أن يعلن أي مسؤول رسمي 

ملاذا فصل هذا الطارق حجي من 
كلية الشرطة وكان مازال طالبًا بها، 
وللعلم الشركة التي كان يعمل بها 
هي شركة شل البريطانية وكانت 
موضع شك دائم من أجهزة األمن 

املصرية بعد الثورة حيث كانت 
هي املصدر لكثير من العماء 

سواء لبريطانيا أو للغرب أو للعدو 
الصهيوني.. إنها مجرد تساؤالت 
بريئة أتمنى أن نجد اإلجابة عليها 

وال نتهم أحدًا بذاته ..وشكرًا«.
سؤال سامي شرف املنشور على 

منتدى الفكر القومي منذ ست 
سنوات لم يجد إجابة حتى اآلن، 
غير أن »حجي االستراتيجي« ال 

يزال يواصل صوالته وجوالته 
في التحريض على القتل ملن 

يختلف معهم، من غزة إلى 
القاهرة، فالرجل كاره لكل أنواع 

املقاومات بالسليقة، سواء مقاومة 
االحتال »الصهيوني« أو مناهضة 
االنقاب«العسكري« كل ذلك وهو 

يرتدي زيًا ليبراليًا فاقعًا يشبه 
مؤديًا عديم املوهبة في سيرك كبير.

لقد انتعشت فاشية طارق حجي 
معلنة عن حضورها الطاغي مع 

مقتلة فض اعتصامي رابعة العدوية 
ونهضة مصر، كما تألقت أكثر 
مع العدوان الصهيوني البربري 

على الشعب الفلسطيني في غزة، 
إذ في الحالتن كان يطلب مزيدًا 
من القتل والوحشية، ففي رابعة 

شن هجومًا على ما اعتبره تراخيًا 
من األمن املصري في التعامل مع 

املعتصمن، وتكرر األمر في العدوان 
على غزة حن لم يتورع هو وآخرون 

عن تحريض النظام املصري على 
مساندة العدوان اإلسرائيلي.

ويبدو األمر مثيرًا لانتباه حن تجد 
أن غالبية أعضاء معسكر التطبيع 

مع إسرائيل، من نوعية طارق حجي 
محرضون في كل مناسبة على 

قتل مناهضي التطبيع، وجمهور 
الثورات العربية أيضًا.. أليس علي 

سالم جنرال التطبيع هو الذي 
طالب بمساعدة الشرطة على قتل 

معارضي االنقاب، مقترحًا أن 
تكون أقصى عقوبة للضابط الذي 
يقتل معارضًا أن يحرم من عطلة 

نهاية األسبوع فقط؟
غير أن هؤالء من رموز الليبرالية 
املتوحشة ال يحيون إال في بيئة 

سلطوية تعتمد القتل واإلبادة وسيلة 
وحيدة للحوار مع معارضيها، 

ولعلك تذكر أنه قبيل فض اعتصام 
رابعة العدوية بأيام أذاع التلفزيون 

الرسمي املصري أن جماعة »القناع 
األسود« أمهلت قوات األمن املصرية 

حتى عيد العيد األضحى لفض 
اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، 

وبعدها ستتولى هي عملية القضاء 
على االعتصام واملعتصمن، ولم 
ينطق أحد من مثقفي ومفكري 

االنقاب الفاشين بكلمة واحدة ضد 
هذا الجنون، ولم يقل أحد إن في ذلك 

تعديًا على دور الدولة .. دولة 30 
يونيو/ حزيران الرومانية العتيدة!
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غزة ـ ضياء خليل

عــادت حكومــة االحتــالل فــي األيــام األخيرة، 
إلى سياستها القديمة ـ الجديدة، التي تقوم 
علــى إرســال رســائل قصيــرة عبــر الهواتــف 
ة، 

ّ
غــز فــي قطــاع  الفلســطينين  إلــى  النقالــة 

عمالتهــا،  شــباك  فــي  إســقاطهم  بغــرض 
وراحت تطلب منهم بشكل واضح معلومات 
مقابــل مــال، وتســتغل الظــروف االقتصاديــة 
التــي يحياهــا مليونــا فلســطيني  الصعبــة 

في القطاع.
واعتادت أجهزة االســتخبارات اإلســرائيلية 
ة، تعرض 

ّ
على إرســال رســائل إلى أهالي غز

عليهــم مــن خاللهــا أمــوااًل أو مكافآت أخرى، 
حــول  معلومــات  علــى  الحصــول  مقابــل 
 
ّ
أن غيــر  الفلســطينية،  واملقاومــة  يــن 

ّ
الغز

 مضمون وشكل 
ّ
املثير والجديد هذه املرة، أن

االســتخبارات  هــذه   
ّ
أن يوحيــان  الرســائل 

تعيــش حالــة مــن التخبــط نتيجــة فقدانهــا 
ودليــل  ومقاومتهــا،  غــزة  عــن  املعلومــات 

صنعاء ـ عادل األحمدي

مــا إن ســقطت الرئاســة اليمنيــة بيــد جماعة 
»أنصــار اللــه« )الحوثيــن( وأعلــن الرئيــس 
الــوزراء  ورئيــس  هــادي  منصــور  عبدربــه 
خالــد بحاح االســتقالة، حتــى علت الدعوات 
املناطقيــة املطالبــة باالنفصــال عــن صنعــاء، 
أقــره مؤتمــر  الــذي  األقاليــم  تقســيم  وشــّكل 
ــق حــول 

ّ
الحــوار الوطنــي، دافعــًا قويــًا تتحل

هذه الدعوات. 
باالنفصــال،  املطالبــة  األصــوات  أولــى 
انطلقــت مــن »إقليــم عدن«، مركــز املحافظات 
إذ  عــدن،  أبــن،  لحــج،  الضالــع،  الجنوبيــة: 
أعلنت اللجنة األمنية، عقب استقالة هادي، 
مــن صنعــاء. وتــال  األوامــر  لــن تتلقــى  أنهــا 
ذلــك دعــوات مما ُيســمى »إقليم حضرموت« 
حضرمــوت،  شــبوة،  يضــم:  والــذي  شــرقًا، 

ذلــك، النصــوص الباهتــة، والكــم الهائــل مــن 
الغزيــن. هواتــف  وصلــت  التــي   الرســائل 

بــن  مــا  الرســائل،  فــي  املكتــوب  واختلــف 
العيــش  أردت  إذا  عدنــان  بالكابــن   

ْ
اتصــل

الكريم واملال، وبن التغرير بالفوز بســيارة 
مــن بنــك محلــي، ووضــع رقــم هاتــف دولــي، 

للتواصل. 
واستدعت هذه الرسائل حملة إعالمية عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، مــن املقاومــة 

وأمن غزة، للتحذير منها.
وســارع بنك »فلســطن«، إلــى إصدار تعميم 
عن رســائل مشــبوهة واتصاالت هاتفية من 
أرقــام دوليــة تفيــد بالفــوز بجائــزة ســيارة 
 البنك قلل من 

ّ
منــه، نافيــًا صحتهــا. ورغــم أن

قيمــة الرســائل وعزاهــا إلــى محاولــة ســرقة 
أرصــدة »الجــوال« الخــاص باملرســلة إليهــم، 
»العربــي  لـ أمنيــة تحدثــت   مصــادر 

ّ
أن غيــر 

مصدرهــا  الرســالة   
ّ
أن عــن  الجديــد«، 

املخابرات اإلسرائيلية.
وتقــول أجهــزة أمــن غــزة، وأمــن املقاومــة فــي 
اإلســرائيلي«  األهــداف  »بنــك   

ّ
إن القطــاع، 

فارغ، بعد الحرب العدوانية، التي اســتمرت 
يريــد  اإلســرائيلي  املحتــل   

ّ
وأن يومــًا،   51

إعــادة تفعيــل البنك، والحصول على أهداف 
تحضيــره  حالــت  فــي  كعادتــه،  جديــدة، 

 عدوان.
ّ
لضربات وشن

يتبــع  الــذي  األمنــي«،  املجــد  »موقــع  ر 
ّ
وحــذ

واملنــوط  غــزة،  فــي  الداخلــي  األمــن  جهــاز 
مغبــة  مــن  إســرائيل،  عمــالء  مالحقــة  بــه 
التــي تنشــر  الكاذبــة  الوعــود  مــع  التعاطــي 
عبــر صفحــات التواصــل االجتماعي أو عبر 
رســائل الجــوال. ولفــت إلــى أنهــا »ســراب في 
هــا األكاذيب 

ّ
صحــراء املخابــرات املقفرة تحف

ــالن 
ّ
يمث اإلقليمــن  وكال  ســقطرى.  املهــرة، 

حــدود الشــطر الجنوبــي قبــل توّحــد اليمــن 
الوســط  أقاليــم  انضمــت  كمــا   .1990 عــام 
وطالــب  الجنوبيــة،  الدعــوات  إلــى  والغــرب 
بعضهــا باعتبــار »إقليــم آزال« )صنعاء وما 
 مــن الحوثيــن. وتضم هذه 

ً
حولهــا(، محتــال

الحــوار  مؤتمــر  تقســيم  حســب  املســميات 
أنهــا  علــى  وتهامــة.  والجنــد  ســبأ،  أقاليــم 
قــر رســميًا فــي أي اســتفتاء 

ُ
تقســيمات لــم ت

عّبر عــن عصبيات 
ُ
بقــدر مــا هــي افتراضية ت

مناطقية أو جغرافية أو مذهبية.
»إقليم ســبأ«  وتضــم محافظــات مــا ُيعــرف بـ
والجــوف،  والبيضــاء  مــأرب،  محافظــة 
 وكانت اللجنة األمنية والسلطة املحلية في 
مــأرب، أعلنــت قبــل يومــن، أنهــا لــن تتلقــى 
ســيطرة  تحــت  ألنهــا  صنعــاء  مــن  األوامــر 

االنقالب. 
اليمنيــة،  أهــم املحافظــات  مــن  مــأرب  عــّد 

ُ
وت

وتقــع  للنفــط،  األول  املصــدر  باعتبارهــا 
محطــة  مثــل  حيويــة  مصالــح   فيهــا 
الجــوف،  محافظــة  أمــا  الكهربــاء.  توليــد 
املجــاورة لهــا، فهــي ثالــث أكبــر املحافظــات 
بشــريط  وترتبــط  ســكانًا،  وأقلهــا  مســاحة 
كانــت  بينمــا  الســعودية.  مــع  حــدودي 
البيضــاء، ســاحة اســتنزاف للحوثيــن مــن 
مــن  وعناصــر  قبليــن  مــع  معاركهــم  خــالل 

تنظيم »القاعدة«.
وإلــى الجنــوب الغربــي، محافظتــا إب وتعــز 
وهاتــان  الجنــد«،  »إقليــم  مســمى  تحــت 
ســكانية،  كثافــة  األعلــى  همــا  املحافظتــان، 
وكانــت  املدنــي.  السياســي  الثقــل  ــالن 

ّ
وتمث

تعز املدينة األهم بعد صنعاء على مستوى 
الوحــدة،  قبــل  الشــمالي  الشــطر  محافظــات 

مــن  والخــداع  الغــش  ويظللهــا  واألشــواك 
الشــعب وتدميــر  أبنــاء  أجــل إســقاط خيــرة 

مقاومته«.
عبــر  متابعيــه  اطــالع  علــى  املوقــع،  وعمــل 
مــع  التعامــل  بطريقــة  املختلفــة،  صفحاتــه 
هــذه الرســائل والتحذيــر مــن الوقوع في فخ 
التعاون مع املحتل، ومّد يد العون ملن يكون 
أو  الرســائل،  هــذه  أمــام  نفســه  ضعفــت  قــد 

تواصل مع اإلسرائيلين.
 الرســائل اإلســرائيلية 

ّ
ولفــت املوقــع، إلــى أن

وهي أقرب املدن إلى عدن. وتتبع منطقة باب 
املنــدب إداريــًا محافظــة تعــز. وإلــى الغــرب، 
تهامــة«،  »إقليــم  بـ ُيعــرف  مــا  محافظــات 
ومركزهــا  ريمــة،  حجــة،  املحويــت،  وتضــم 
الحديدة، حيث أهم املوانئ البحرية القريبة 
إلــى صنعــاء، وتطــل الحديــدة وحجــة علــى 
البحر األحمر. ويســيطر الحوثيون سيطرة 

نسبية على هذه املحافظات.
علــى  بالتمــرد  املناديــة  األصــوات  وتعالــت 
املذكــورة،  الخمســة  »األقاليــم«  فــي  صنعــاء 
خــالل أيــام الفــراغ السياســي املاضيــة، حتى 
إلــى  للتحــّول  طريقــه  فــي  اليمــن  كأن  بــدا 
غيــر  الحوثيــن.  ســيطرة  بســبب  شــظايا 
الحوثيــون  قــاده  الــذي  انقــالب صنعــاء،  أن 
وبــدت فيــه ملســات واضحــة لحــزب »املؤتمــر 
الشــعبي« الذي يقوده الرئيس الســابق علي 
االحتياطــات  ببعــض  قــام  صالــح،  عبداللــه 
التي تحّد من تحّول هذه الدعوات إلى واقع، 
ومنهــا الســيطرة علــى صنعاء بمــا فيها من 
مســؤولن ومصالــح حيويــة، باإلضافــة إلى 
العســكرية  املناطــق  قيــادات  مــع  التواصــل 
وتقديــم  املحليــة  والســلطات  واألمنيــة 

التطمينات.
املراكــز  انفصــال  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 

عبارة عن »أساليب وضيعة تستغل حاجات 
الشــعب وتبتــز أبنــاءه مــن أجل الســقوط في 
وحــل العمالــة، لتتخلــى عنهــم فــي منتصــف 
الطريــق بعــد أن تســتنفذ مصلحتهــا منهــم، 
فيكونــوا كمــن خســر الدنيا واآلخــرة وَجنُوا 

َسِرهم«.
ُ
على أنفسهم وعلى أ

من جهته، يشير املختص بالشؤون األمنية، 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  شــهوان،  إســالم 
 كثــرة الرســائل ومحاوالت 

ّ
الجديــد«، إلــى أن

 
ّ
اإلســقاط فــي األيــام األخيــرة، دليــل علــى أن

الشمالية، تعز، مأرب، الحديدة، عن صنعاء، 
أمر يمكن أن تتسبب الدعوة إليه بإشكاالت 
الصعــب  مــن  لكــن  وسياســية،  اجتماعيــة 
املقاســات، فصنعــاء  بتلــك  املجتمــع  تفكيــك 
أكبــر كتلــة ســكانية ويعيــش فيهــا أكثــر مــن 
ثالثــة ماليــن مواطــن، ينتمــون إلــى جميــع 
املحافظــات، والدافــع األول فــي هذه الدعوات 
أنهــا ردة فعــل علــى ســيطرة الحوثــي، الــذي 
 ملركز مناطقي مذهبي إلى 

ً
يعتبرونه ممثال

حد ما.

لــدى املخابــرات االســرائيلية   بنــك األهــداف 
التحديــث،  فــي  مشــكلة  مــن  يعانــي  زال  ال 
خاصة في ظل تقنيات املقاومة التي ظهرت 

مؤخرًا.
 املقاومة الفلسطينية 

ّ
ويلفت شهوان، إلى أن

اإلســرائيلية،  الحواســيب  باختــراق  قامــت 
عنهــا،  تعلــن  لــم  علــى معلومــات  وحصلــت 
ومنها بعض األهداف في البنك االفتراضي 
الذي حصل عليه العدو، ما يجعل االحتالل 
تحديثــه  أجــل  مــن  الزمــن  مــع  ســباق  فــي 

والحصول على معلومات إضافية.
 أنه ما 

ّ
 املختص األمني في غزة، يبن

ّ
غيّر أن

زال هناك جرأة إسرائيلية في استخدام ذات 
األســاليب، وبشــكل غيــر مــدروس، وعفــوي، 
ومحــاوالت  االتصــاالت  مــن  هائــل  وكــم 
االبتزاز، وبأساليب باتت مكشوفة، وهو ما 

يدفع للتساؤل، ويدعو للحذر.
اإلســرائيلي  االحتــالل   

ّ
إن شــهوان،  ويقــول 

التقنــي  االســتهداف  دائــرة  مــن  يوســع 
واالتصــاالت  للفلســطينين،  األلكترونــي 
 
ّ
أن إلــى  الفتــًا  والعشــوائية،  النصيــة 

عــددًا  اســتهدفت  والرســائل  االتصــاالت 
كبيــرًا مــن املواطنــن في املناطــق الحدودية، 
وبــدأ االحتــالل يغــري الغزيــن ماليــًا مقابــل 

التعامل معه.
غــزة  فــي  األمنــي  العمــل   

ّ
أن إلــى  ويشــير 

ملواجهــة هــذه الظاهــرة، يمتــاز باملوســمية، 
علــى  يؤثــر  وهــذا  فيــه،  الديمومــة  وليــس 
درجــة االســتجابة مــن قبــل املواطنــن، ورغم 
 االستجابة لهذه الرسائل من قبل 

ّ
تقديره أن

ــه دعا 
ّ
مســتقبليها ســيكون محــدودًا، غيــر أن

 وقفهــا والتحذيــر منها 
ّ

إلــى العمــل مــن أجــل
عبر كل الوسائل.

اليمــن شــمااًل  املجمــل، تعتمــد وحــدة  وفــي 
ســيؤول  مــا  علــى  وغربــًا،  وشــرقًا  وجنوبــًا 
إليــه الوضــع فــي صنعــاء فــي الفتــرة املقبلة، 
لــن يقبلــوا  واملؤكــد أن كثيــرًا مــن اليمنيــن 
الــذي فــي  صنعــاء تحــت ســيطرة الحوثــي، 
مركــز  علــى  بالســيطرة  اســتمراره  حــال 
ُيحــدث  أن  الطبيعــي  مــن  ذلــك  فــإن  الدولــة، 
 للتفكك 

ً
شرخًا سياسيًا ويجعل اليمن قابال

وتحــت  صعيــد  مــن  أكثــر  علــى  واالحتــراب 
أكثر من عنوان.

فلــن  النــووي،  امللــف  بشــأن  الجــاري  العــام 
يكــون مــن الصعــب على طهــران تلين موقف 
بــل  فــي أي قضيــة أخــرى،  حليفهــا الحوثــي 
ربمــا يســتأنف الطرفــان األميركــي واليمنــي 
بتنســيق  ولكــن  »القاعــدة«،  علــى  حربهمــا 
تشــارك فيه الحركة الحوثية، وهذا ما يفســر 
يجــري  مــا  بشــأن  األميركيــة  الترقــب  حالــة 
فــي اليمــن، ويفســر عــدم تنديــد إدارة أوبامــا 
الرئاســة  قصــر  علــى  الحوثيــن  باســتيالء 
الحليــف  الشــرعي  الرئيــس  ومحاصــرة 
للواليــات املتحــدة«. وكان الرئيــس األميركــي 
باراك أوباما قد اعتبر في مايو/أيار املاضي 
فــي  اإلرهــاب  ملكافحــة  األميركــي  البرنامــج 
اليمــن نموذجــًا ناجحــًا يحتــذى بــه للشــراكة 
التــي تعفــي القــوات األميركية من التورط في 
خطريــن.  إرهابيــن  مــع  ميدانيــة  مواجهــات 
مــن  دفعــة  أمــام  ألقــاه  فــي خطــاب  ذلــك  جــاء 
خريجي أكاديمية »وست بوينت« األميركية 
توفيــر  الكونجــرس  مــن  طالبــًا  العســكرية، 
التمويــل الــالزم لدعــم وتدريــب وبنــاء قــدرات 
القــوات اليمنيــة، التــي أشــاد بدورها في شــن 
»القاعــدة«.  تنظيــم  ضــد  هجوميــة  عمليــات 
لكن عدم قدرة تلك القوات على التحرك لصد 
العاصمــة  إلــى  القادمــن  جحافــل الحوثيــن 
صنعــاء للهيمنــة على مركــز الحكم، واقتحام 
وقصــر  الدفــاع  وزارة  ملبنــى  الحوثــي  قــوات 
مــا  علــى  تســبب  الحكومــة،  ومقــر  الرئاســة 

يبدو في إحباط الخطط األميركية برمتها.
قبــل  كشــفت  قــد  الجديــد«  »العربــي  وكانــت 
ممثــل  قــدوم  عــن  بأســابيع  صنعــاء  أحــداث 
واشــنطن،  إلــى  اللــه«،  »أنصــار  حركــة  لقائــد 
للمشــاركة فــي إحــدى الفعاليــات بالعاصمــة 
األميركيــة وهــو مــا يتناقــض مــع الشــعارات 
كمــا  املتحــدة.  للواليــات  املعاديــة  الحوثيــة 
أن واشــنطن، مــن جانبهــا، لــم ترفــض دخــول 
األميركيــة،  األراضــي  إلــى  الحوثــي  منــدوب 
وهــو األمــر الــذي أثــار التســاؤالت والتكهنات 
الحوثيــن  بــن  الخفــاء  فــي  مــا يجــري  حــول 

واألميركين.

واشنطن ـ منير الماوري

الرئيــس  اليمــن  أحــداث  وضعــت 
األميركــي بــاراك أوبامــا فــي ورطــة 
واحــد،  أســبوع  ظــرف  فــي  مرتــن 
وعرضتــه النتقــاد الخصــوم وســخرية اإلعالم 
بصورة حادة لسببن؛ األول يتعلق باملاضي، 
عندما أدلى بتصريحات عن شراكة نموذجية 
مع اليمن أثبتت الوقائع على األرض اآلن سوء 
تقديــره لذلــك النجاح املزعوم. والســبب الثاني 
يتعلــق باملســتقبل عندما جــدد تعهده بإغالق 
اليمنيــون  يشــكل  الــذي  غوانتنامــو  ســجن 
فــي اليمــن  غالبيــة نزالئــه، وجــاءت األوضــاع 
ــد من مســألة اإلغالق. وســخر صحافيون 

ّ
لتعق

أميركيــون ومعلقــون في محطــات التلفزة مما 
كان يعتقده أوباما بأنه نجاح كبير للسياسة 
فــي  الصحافــي  قــال  إذ  اليمــن،  فــي  األميركيــة 
»يبــدو  كارنــي:  تيــم  إكســامينر«،  »واشــنطن 
لــم يكــن يعــرف طبيعــة سياســته  الرئيــس  أن 
يتحــدث  كان  عندمــا  اليمــن  فــي  الخارجيــة 
عــن ذلــك النجــاح املزعــوم«. وفــي الســياق، قــال 
الكاتــب فــي »ناشــيونال ريفيــو«، تــوم روجــان: 
»لقــد اتضــح لنــا فيمــا بعــد أن نجــاح أوبامــا 
فــي اليمــن لــم يكــن ســوى نكتــة كبيــرة«. واتفق 
معهمــا املعلــق التلفزيونــي األميركــي الشــهير 
بــي إس« جــون ماكالفلــن،  فــي محطــة »ســي 
واملحلل في »يو إس نيوز أند وورلد ريبورت« 
مورت زوكارما، اللذان أشــارا إلى أن أوباما لم 
يكــن يتوقــع أن صاحب النجــاح الحقيقي على 
األرض هو قائد حركة دينية مناوئة للواليات 
املتحــدة. غيــر أن املحلــل السياســي فــي موقــع 
»ديلــي بيســت«، إليانــور كليفــت، لفــت إلــى أن 
»أنصار الله« )الحوثين( الذين سيطروا على 
ــون 

ّ
مفاصــل القــرار فــي العاصمــة اليمنيــة يكن

العداء والكراهية لتنظيم »القاعدة«، ربما أكثر 
مــن عدائهــم للواليات املتحدة، وال يســتبعد أن 
يســتمروا فــي التنســيق مــع إدارة اوبامــا فــي 

الحرب الدائرة على »اإلرهاب القاعدي«.

أوباما وورطة اليمن
انقالب الحوثيين وغوانتنامو و»الشريك اإليراني«

يتضح من خالل الموقف األميركي من أحداث صنعاء، وجود تعاون خفي بين واشنطن والحركة 
الحوثيين شريكًا  لـ»القاعدة«، كما تجد واشنطن في  العداء  يقوم على  إليران،  الحليفة  الحوثية 

ممكنًا لحّل مشكلتها في إغالق غوانتنامو

محافظات خمسة 
أقاليم من أصل ستة نادت 

بالتمرد على الحوثيين

رفض عربي صامت 
وتعاطي بارد مع 

موضوع تفعيل شبكة 
األمان العربية

45
سياسة

متابعة

الحدث سيناريوهات

االحتالل يُغرق الغزّيين بـ»رسائل عمالة« وحدة البالد رهن وضع صنعاء

اليمن،  »القاعدة« في  تنظيم  إلى  بانتمائهم  يشتبه  أشخاص  ثالثة  ُقتل 
طائرة  أن  محلية  مصادر  ــادت  وأف طيار.  دون  من  لطائرة  غــارة  في 
مأرب  في  حريب  منطقة  في  سيارة  استهدفت  أميركية  أنها  يُعتقد 
مقتل  إلى  أدى  ما  اليمن،  وسط  شبوة،  محافظة  مع  الحدود  على 
ثالثة كانوا فيها. وتنفذ الطائرات األميركية غارات في اليمن، تستهدف 

مشتبهين باالنتماء إلى »القاعدة«، وتواجه معارضة محلية واسعة.

3 قتلى بغارة أميركية

غوانتنامو والحوثي
اللــه«،  »أنصــار  زعيــم  أن  محللــون  ويعتبــر 
عبدامللــك الحوثــي، يمكنــه أن يســاعد فــي حــل 
ورطــة أوبامــا فــي اليمن فيما يتعلق بمعتقلي 
اعــادة  األخيــر  قــرر  حــال  فــي  غوانتنامــو، 
الواليــات  تكــون  وقــد  اليمــن،  إلــى  املعتقلــن 
ظــل  فــي  لعودتهــم  اطمئنانــًا  أكثــر  املتحــدة 
ســيطرة الحوثــي. ويعتقد محللــون أميركيون 
مــن  قلقــًا  أكثــر  ســتكون  الحوثيــة  الحركــة   

ّ
أن

عــودة معتقلــي غوانتنامو اليمنين إلى أرض 
»القاعــدة«  أهــداف  مــن  الحركــة  ألن  املعركــة، 
املعلنــة، وبالتالــي فإنهــا ســتكون أكثــر حرصًا 
على إبقائهم بعيدًا عن ساحة املعركة ومراقبة 

بالضبــط  تريــده  مــا  هــو  وهــذا  تحركاتهــم، 
الواليــات املتحــدة قبــل اإلفــراج عنهــم، وإغــالق 
املعتقــل ســيئ الصيــت. وكان أوبامــا قــد تعهــد 
مــن  العشــرين  فــي  االتحــاد  حــال  خطــاب  فــي 
اغــالق  علــى  مصمــم  بأنــه  الجــاري،  الشــهر 
معســكر غوانتنامو إذ أعلن »منذ أن أصبحت 
رئيســًا للبالد، عملت بمســؤولية لخفض عدد 
الســجناء فــي معتقــل غوانتنامو إلــى النصف. 
ولــن  املهمــة.  هــذه  إلنهــاء  الوقــت  حــان  واآلن 
وتابــع  إغالقــه«.  علــى  تصميمــي  فــي  أتوانــى 

»لقد حان الوقت إلغالق معتقل غوانتنامو«.
وفــي تلميــح مــن أوبامــا إلــى الحاجــة لرقابــة 
اإلفــراج  بعــد  غوانتنامــو  معتقلــي  ورصــد 
عنهــم، قــال »إننــا كأميركيــن، نعتــز بحرياتنا 
كنــا  إذا  االلتــزام  هــذا  دعــم  وعلينــا  املدنيــة، 
التعــاون  مــن  قــدر  أكبــر  الحصــول علــى  نريــد 
مــن بلــدان أخــرى فــي كفاحنــا ضــد الشــبكات 
اإلرهابيــة. لذلــك، ففــي حن تخلــى البعض عن 
املراقبــة والرصــد لدينــا،  الجــدل حــول برامــج 
فإننــي لــم أفعــل ذلــك. وكمــا وعــدت، فقــد عملــت 
مــع  كبيــر،  بجهــد  االســتخباراتية  وكاالتنــا 
لزيــادة  الخصوصيــة،  مناصــري  توصيــات 
ضــد  الضمانــات  مــن  املزيــد  وبنــاء  الشــفافية 
املقبــل،  الشــهر  وفــي  املحتملــة.  االنتهــاكات 
ســوف نصدر تقريرًا حول كيفية الحفاظ على 
وعدنــا باملحافظــة علــى أمــن بالدنا مــع تعزيز 

الخصوصية«.
وليــس  املســتقبل  إلــى  »نتطلــع  وأضــاف: 
القــوة  بــن  نجمــع  وســنظل  املاضــي.  إلــى 

بنــاء  فــي  بحــزم  ونعمــل  والدبلوماســية 
الجديــدة،  للتحديــات  للتصــدي  التحالفــات 
الجهــد  بــذل  فــي  نســتمر  أن  علينــا  وينبغــي 
والعمــل وفــق أعلــى املعاييــر، وفــق معاييرنــا 
 
ً
 من بن 136 نزيال

ّ
نحن«. تجدر اإلشارة إلى أن

فــي معتقــل غوانتنامــو هــم آخــر مــن تبقــى مــن 
 يمنيــًا يشــّكلون 

ً
املعتقلــن، يوجــد 79 معتقــال

العائق األكبر أمام إغالق املعتقل.

الحل في طهران
ــل عــدم 

ّ
غيــر أن مصــدرًا سياســيًا يمنيــًا، فض

أن  الجديــد«،  »العربــي  أبلــغ  اســمه،  نشــر 
بانتمائهــم  اســتقبال معتقلــن يشــتبه  قــرار 
صنعــاء،  فــي  يتخــذ  ال  »القاعــدة«  لتنظيــم 
فــي طهــران. وكــون األميركيــن طرفــًا  وإنمــا 
فيــه، لــن تتوانــى إيــران عن اســتغالله لصالح 
مفاوضاتهــا مــع الغــرب بخصوص املشــروع 
اليمنيــن  »مصيــر  أن  وأضــاف  النــووي. 
مرتبطــًا  أصبــح  غوانتنامــو  فــي  املعتقلــن 
حاليًا بمصير املفاوضات بن إيران والغرب، 
وإذا ما نجحت تلك املفاوضات قبل منتصف 

حياة على وقع العدو
االنتخابات اإلسرائيلية تعّطل الملفات الفلسطينية

رام اهلل ـ نائلة خليل

اإلســرائيلي،  السياســي  الحــراك  يتســبب 
املرتقبــة  الكنيســت  انتخابــات  فــي   

ً
متمثــال

الجمــود  مــن  بحالــة  املقبــل،  مــارس/آذار  فــي 
ملفــات  باتــت  إذ  الفلســطيني،  السياســي 
حيويــة هامــة، شــأن إطــالق حكومــة االحتــالل 
لدفــع  املســروقة  الضرائــب  عائــدات  ســراح 
الدعــم  وتفعيــل  الســلطة،  موظفــي  رواتــب 
الفلســطينية،  األمــان«  »شــبكة  عبــر  العربــي 
وتقديم مشروع إنهاء االحتالل ملجلس األمن، 
اإلســرائيلية.  االنتخابــات  بانتهــاء  رهينــة 
هانــي  السياســي  واملحلــل  الكاتــب  ويــرى 
 
ّ
املصــري، فــي حديــث لـ«العربــي الجديــد«، أن
بإعــادة  وهمــًا  تعيــش  الفلســطينية  القيــادة 
إحياء عملية الســالم واســتئناف املفاوضات. 
 حالة الجمود السياسي الفلسطيني 

ّ
وقال إن

هــذه مردهــا إلــى أن »الســلطة تحــاول إحيــاء 
أوســلو جديدة، وال تريد أن تعرف أن أوســلو 

تم تدميرها من قبل إسرائيل«.
واملجتمــع  املتحــدة  »الواليــات   

ّ
أن واعتبــر 

الدولــي لــن يكونــا قادريــن علــى الضغــط على 
إســرائيل بعــد انتهاء االنتخابــات، واالنتظار 
علــى  يجــب  لــذا،  للوقــت.  مضيعــة  ســيكون 
الســلطة أن تقــوم بتقويــة صفوفهــا الداخليــة 
وتوحيدها وتغيير منهجها، فالرهان عليها 

وليس على االنتخابات اإلسرائيلية«.
إطــالق  أن  فلســطينيون  مســؤولون  ورجــح 
املســروقة  الضرائــب  لعائــدات  إســرائيل 
دوالر  مليــون   120 نحــو  قيمتهــا  والبالغــة 
االنتخابــات  بانتهــاء  مرهونــًا  بــات  شــهريًا، 
االحتــالل  حكومــة  رئيــس   

ّ
ألن اإلســرائيلية، 

عائــدات  يســتخدم  نتنياهــو،  بنيامــن 
الضرائــب كورقــة ضغــط انتخابيــة، مــا يعني 
ــه يتعــّن علــى حكومــة الوفــاق الفلســطيني 

ّ
أن

أن تتدبــر أمرهــا لصــرف جــزء مــن رواتب 160 
والقطــاع،  الضفــة  فــي  ألــف موظــف حكومــي 

للشهر املقبل على التوالي.
ب 

ّ
 الوضــع األصعــب، وهو الــذي يتجن

ّ
غيــر أن

فيــه،  الخــوض  الفلســطينيون  املســؤولون 
هــو حالــة املماطلــة التــي ترقــى إلــى مســتوى 
الدولــة  جامعــة  قبــل  مــن  الصامــت  الرفــض 
العربيــة،  األمــان  شــبكة  لتفعيــل  العربيــة 
والتــي طالــب الفلســطينيون بتفعيلهــا مرارًا. 
وكانــت املــّرة األخيــرة، عندمــا دعــت فلســطن 
مجلــس الــوزراء العــرب لالجتمــاع في جامعة 
الدول العربية في القاهرة يوم 15 من الشــهر 
الحالــي، إذ أكــد الرئيس الفلســطيني محمود 
حكومــة  بــه  تمــّر  الــذي  املوقــف  دقــة  عبــاس، 
الوفــاق الوطنــي، بعد رفض إســرائيل تحويل 
التــي تجبيهــا نيابــة عــن  عائــدات الضرائــب 
الفلســطينين، والتــي تشــكل أكثــر مــن 60 فــي 

املائة من املوازنة الفلسطينية.
وقــال مســؤول رفيــع فضــل عــدم نشــر اســمه لـ 
»العربــي الجديــد« »يجــب أن نعترف أن هناك 
رفضــًا صامتــًا، وحالــة مــن التعاطــي البــارد، 
مــن قبــل مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب مــع 
العربيــة«.  األمــان  شــبكة  تفعيــل  موضــوع 
وأضــاف »رغــم تطمينــات الرئيــس أبــو مــازن 
فــإن أي  فــي خطابــه أمامهــم قبــل أســبوعن، 
حــل لــن يكــون إال عبــر املفاوضــات ومطالبتــه 
ذلــك  أن  غيــر  بمقترحــات،  األميركيــة  اإلدارة 
لــم يشــجع العــرب علــى مــد يــد العــون مالًيــا، 

وتفعيل شــبكة األمان العربية إلنقاذ حكومة 
الوفاق الوطني، بعد العقوبات التي فرضتها 
حكومــة االحتــالل علــى الفلســطينين بســبب 

التحاقهم باملحكمة الجنائية الدولية«.
واستبعد املصدر نفسه أن يتم دفع مبلغ 100 
مليــون دوالر، وهــو املبلغ الــذي تم إقراراه من 
قبل جامعة الدول العربية في قممها السابقة، 
 »أي مبلــغ لــن يتــم إرســاله، إال بعد 

ّ
مرجحــًا أن

انتهــاء االنتخابــات اإلســرائيلية فــي مــارس/
آذار املقبل«. وقال »حتى اآلن الدولة الوحيدة 
امللتزمة بإرســال األموال هي الســعودية، لكن 
ما ترسله ليس كافيًا إلنهاء أزمة الحكومة«.

ويــرى الكاتــب واملحلــل أحمــد رفيــق عــوض، 
اإلدارة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  حديــث  فــي 
وتقــول  الســلطة،  معاقبــة  تريــد  األميركيــة 
لهــا صراحــة إنــه لــن يكــون هنــاك أمــوال منهــا 
 
ً
فضــال الحاليــة،  املرحلــة  فــي  العــرب  مــن  أو 
عــن تعطيلهــا أي جهــود فــي إطــار التســوية 

وعملية السالم«.
كل  جمــدت  األميركيــة  »اإلدارة   

ّ
أن ويتابــع 

اإلســرائيلية  الحكومــة  بانتظــار  شــيء 
الجديدة، وســتبقى جميع امللفات السياســية 
الفلســطينية تــراوح مكانهــا إلــى حــن انتهاء 
االنتخابات اإلسرائيلية«. وفي السياق، رّجح 
وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض املالكــي 
أن تســتمر إســرائيل بحجــز أمــوال الضرائــب 
بطريقة غير شرعية حتى انتهاء االنتخابات 

اإلسرائيلية.
مــن  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  واســتدانت 
البنوك الفلسطينية، لتوفير ما قيمته 60 في 
املائة من إجمالي الرواتب ملوظفيها، وتبحث 
حاليــًا إمكانيــة حلــول جديــدة فــي ظــل حديث 
عــن عــدم نيــة البنــوك تقديــم قــروض جديــدة 

لحكومة الوفاق الفلسطينية. 
لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو   

ّ
أن غيــر 

تقــوم  إســرائيل  إن  قــال  اشــتية  »فتح«محمــد 
عــادة بهــذه العقوبــة بعد كل خطوة سياســية 
»العربــي  لـــ  حديــث  فــي  ورّجــح  فلســطينية. 

اإلســرائيلية  العقوبــة  تســتمر  »أال  الجديــد« 
أكثر من شــهر إلى شــهرين، ثم تقوم باإلفراج 
عن أموال الضرائب، ألنها غير معنية بتغيير 
الســلطة  وظيفــة  أن  وتــدرك  الواقــع،  األمــر 

تتلخص بتقديم الخدمات ودفع الرواتب«.
وفــي  »فتــح«  مركزيــة  أعضــاء  ويخطــط 
مقّدمتهم محمود العالول، لفعاليات شــعبية 
لدعــم  اإلثنــن  غــد  يــوم  حاشــدة  وتظاهــرات 
إســرائيل  ومطالبــة  الفلســطينية  القيــادة 
باإلفــراج عــن عائدات الضرائب املســروقة، في 
خطــوة يــرى املراقبــون أن الســلطة تســعى مــن 
خاللهــا إلــى احتــواء الشــارع وتوجيــه غضبه 
بشــأن تأخــر الرواتــب نحــو حكومــة االحتــالل 

وليس السلطة.
عــن  نيابــة  الضرائــب  إســرائيل  وتجبــي 
الســلطة الفلســطينية، حســب اتفــاق باريــس 
االقتصــادي، وتتقاضــي عمولــة قيمتها 3 في 
بلغــت  الضرائــب، بحيــث  مــن إجمالــي  املائــة 
نســبة عمولتهــا أو مــا قامــت بسمســرته مــن 
عائــدات الضرائــب عــن العــام املاضي نحو 60 
مليــون دوالر، فــي حن يعيش الفلســطينيون 
وحكومتهــم حالــة مــن العــوز والعجــز املالــي 
الكبيــر. ووصلــت حالــة الجمــود وانتظــار مــا 
ستســفر عنه نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، 
الفلســطيني  العربــي  املشــروع  تقديــم  إلــى 
إذ  األمــن،  مجلــس  إلــى  االحتــالل  إلنهــاء 
أكــد مصــدر رفيــع فضــل عــدم نشــر اســمه، لـــ 
»العربــي الجديــد« أن »اللجنــة الوزاريــة التــي 
جــرى تكليفهــا بملف مشــروع إنهاء االحتالل 
لن تقوم بأي نشاط فعلي إال بعد االنتخابات 
اللجنــة  عضــو  قــال  حــن  فــي  اإلســرائيلية«. 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أحمد 
التنفيذيــة  اللجنــة  حــددت  »لقــد  املجدالنــي: 
مضمــون  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 
األمــن،  ملجلــس  تقديمــه  ســيتم  الــذي  القــرار 
إذ تــم تحديــد القضايــا الجوهريــة والســقف 

الفلسطيني واضح جدا بهذا اإلطار«.
وحــول موعــد تقديــم مشــروع القــرار، أكــد أن 
املتابعــة  لجنــة  مهمــة  مــن  ســيكون  »املوعــد 

العربية«.

لإلذاعة  )الصورة(،  المالكي  رياض  الفلسطيني،  الخارجية  وزير  قال 
أّن  ــي،  األوروب التقييم  مع  تتشابه  »تقييماتنا  الفلسطينية:  الرسمية 
أموالنا  حجز  في  ستستمر  إسرائيل 
وما  اإلسرائيلية  االنتخابات  حتى 
نبحث  أن  علينا  وبالتالي  بعدها، 
»تفعيل  أن  واعتبر  حلول«.  عن 
الحلول  أحد  العربية  األمان  شبكة 
أنفسنا  نجد  وقد  جدًا،  المهمة 
وجــّديــة  وضـــوح  بكل  نتحدث 
تنفيذ  حــول  العربية  ــدول  ال مع 
الشبكة،  هذه  حول  التزاماتهم 

غير أننا ننتظر الفرصة المناسبة«.

نشرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزّة 
بيانًا على موقعها اإللكتروني، يوم السبت الماضي، حّذرت فيه من رسائل 
مكان  لمعرفة   *** رقم  على  اتصل  مرة  »آلخر  البيان:  ويقول  مشبوهة. 
فلسطين«.  بنك  من  سيارتك  تسلُّم 
مصدرها  الرسائل  هذه  أّن  وأّكــدت 
ــارات اإلســرائــيــلــيــة. ودعــت  االســتــخــب
منها،  والتنبه  الحذر  إلى  المواطنين 
 109 المجاني  الرقم  على  واالتصال 
إدارة  أعلنت  كما  الطوارئ.  لحاالت 
رسائل  ــال  إرس تم  أنــه  فلسطين  بنك 
هاتفية  اتصاالت  وإجراء  مشبوهة، 
من أرقام دولية تفيد بالفوز بجائزة. 

أهم الحلول

الداخلية تحّذر

فرّق الحوثيون بالقوة تظاهرة أمام 
عدد  حشد  بعد  صنعاء،  جامعة 
الجامعة  أمــام  المسلحين  من  كبير 
التجمهر.  مــن  المتظاهرين  لمنع 
وأكد شهود عيان لـ»العربي الجديد« 
أن فرقًا مسلّحة من الحوثيين انتشرت 
والمناطق  الجامعة  مداخل  على 
من  ــددًا  ع واعتقلت  منها  القريبة 
المحتجين، ومنعت تجمهرهم في 
النقطة التي انطلقت منها احتجاجات 
المسلحون  والحــق  الماضية.  ــام  األي
في  المتظاهرين  بعض  الحوثيون 

األزقة والشوارع المجاورة للجامعة.

الحوثيون يواصلون 
قمع المتظاهرين

ُتغرق استخبارات االحتالل 
هواتف الغزّيين، في 

هذه األيام، برسائل 
تهدف إلى إسقاطهم 

في فخ العمالة، عبر 
استغالل ظروفهم 

المعيشية القاسية

ارتفعت الدعوات 
في محافظات يمنية 
لالنفصال عن صنعاء 

فور سقوط الرئاسة بيد 
الحوثيين، لتصبح وحدة 

اليمن معتمدة اليوم 
على ما سيؤول إليه 
الوضع في صنعاء 

في الفترة المقبلة

من تظاهرات يمنية منددة بإبقاء اعتقال يمنيين في غوانتانامو )فرانس برس(

تظاهرات 
ضد سيطرة 
الحوثيين 
على صنعاء 
)محمد 
حويس/
فرانس برس(

)Getty/الحكومة الفلسطينية  ال تستطيع دفع رواتب 160 ألف موظف )أنا فيرينسويتش

  شرق
      غرب

»داعش« بين أوباما 
وسلمان اليوم

أعلــن نائــب مستشــار األمــن القومــي 
للبيــت األبيــض، بــن رودس، أنــه مــن 
املتوقع أن يبحث الرئيس األميركي، 
الســعودي  امللــك  مــع  أوبامــا،  بــاراك 
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الجديــد 
تنظيــم  ضــد  العســكرية  الحملــة 
»داعــش« واألزمــة فــي اليمــن، خــالل 
الريــاض. وقــال  إلــى  املقبلــة  زيارتــه 
وأوبامــا  الجديــد  امللــك  إن  رودس 
إال  املاضــي،  فــي  محادثــات  أجريــا 
املرتقــب ســيكون »فرصــة  اللقــاء  أن 
وتبــادل  للجلــوس  لكليهمــا  جيــدة 
بينهمــا  العالقــة  وبــدء  اآلراء، 

كزعيمن«.
)فرانس برس(

عين العرب في يد 
»حماية الشعب«

الشــعب«  »حمايــة  وحــدات  بســطت 
ســيطرتها  اإلثنــن،  أمــس  الكرديــة، 
الســورية،  العــرب  عــن  مدينــة  علــى 
وطــردت تنظيــم »داعش« منها، بعد 
أكثــر مــن أربعــة أشــهر مــن املعــارك، 
الســوري  املرصــد  مديــر  أعلــن  كمــا 
لحقوق اإلنسان، رامي عبدالرحمن.

وقــال عبدالرحمــن لوكالــة »فرانــس 
التنظيــم  مقاتلــي  إن  بــرس« 
العــرب  عــن  ريــف  إلــى  »انســحبوا 
مــن الجهــة الشــرقية«، موضحــًا أنــه 
»لــم يعــد هناك من مقاتلن للتنظيم 
فــي املدينــة«، حيــث واصلــت القــوات 

الكردية »عمليات التمشيط«. 
)فرانس برس(

»هيومن رايتس ووتش«: 
الشرطة المصرية تقتل 

بانتظام
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش 
»االســتخدام املفــرط للقــوة« مــن قبل 
الشــرطة املصريــة »ضــد التظاهــرات 
ظمــت فــي الذكــرى 

ُ
الســلمية« التــي ن

مصــر.  فــي  ينايــر  لثــورة  الرابعــة 
وقالــت مديرة إدارة الشــرق األوســط 
ونســتون،  ليــا  ســارة  املنظمــة،  فــي 
إنــه »بعــد أربــع ســنوات مــن الثــورة، 
بانتظــام  تقتــل  الشــرطة  زالــت  مــا 

املتظاهرين«. 
)فرانس برس(

اليونان: سيريزا واليمين 
في حكومة واحدة

اليونانيــن  حــزب  زعيــم  أعلــن 
املســتقلن اليمينــي املعارض لخطة 
أن  كامينــوس،  بانــوس  اإلنقــاذ، 
حــزب »ســيريزا« اليســاري سيشــّكل 
حكومة ائتالفية يشارك فيها حزبه. 
محادثــات  بعــد  كامينــوس،  وقــال 
إن  أثينــا،  فــي  »ســيريزا«  مقــر  فــي 
الحكومــة  فــي  سيشــارك  حزبــه 
»ســيريزا«  زعيــم  سيشــّكلها  التــي 
وســيمنحه  تســيبراس،  اليكســيس 

الثقة.
)رويترز(
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تقرير

قرار استقبال 
معتقلي »القاعدة« 

يتخذ في طهران



مؤسســة ديمقراطيــة تســتمد قوتهــا مــن تعــّدد 
األصــوات داخلهــا وهي كلها أصوات محترمة، 
لكننــا اتفقنــا وباإلجمــاع علــى عــدم منــح الثقة 
لحكومــة الصيــد«. أمــا عــن أســباب عــدم منــح 
الثقــة، فتعيدهــا الزغالمــي إلــى »إيمــان الحركة 
بضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تشمل أكبر 
قــدر ممكــن من األحزاب السياســية حتى تؤدي 
مهامها في هذا الظرف الصعب بشــكل مريح«. 
وتلفت إلى أن »املشاورات التي أجرتها الحركة 
مــع الصيــد كانــت ايجابيــة إلى آخــر لحظة لكن 
تغير كل شيء في اللحظات األخيرة«، معتبرة 
أن »تركيبة الحكومة املقترحة، وعلى الرغم من 
ضمهــا لكفــاءات تحظــى بالتقديــر واالحتــرام، 
روح  عــن  حقيقــة  تعبــر  ال  أســماء  تضــّم  فهــي 

الثورة التونسية«.
وتؤكــد الزغالمــي أن »موقــف النهضــة ال عالقة 
لــه بعــدم مشــاركتها فــي الحكومــة، بــل أساســًا 

بعــدم اســتجابة هــذه الحكومــة إلــى معطيــات 
ضمــان  وهــي  الحركــة،  تقديــر  فــي  أساســية 
األساســية  والحقــوق  والحريــات  االســتقرار 

وحقوق الشهداء وجرحى الثورة«.
ويتوافق موقف »النهضة« مع موقف »الجبهة 
الشــعبية«، التــي أعلنــت بعــد اجتمــاع مجلــس 
أمنائها أمس األول عدم منحها الثقة لحكومة 
الصيــد. وأرجــع القيــادي فــي الجبهــة وعضــو 
مجلــس أمنائهــا زهير حمــدي، هذا املوقف إلى 
»عــدم اســتجابة حكومــة الصيــد للحــد األدنــى 
مــن اســتحقاقات املرحلــة«، مشــيرًا إلــى »وجود 
تحفظــات علــى بعــض أعضــاء هــذه الحكومــة 
الرتباطهم بالنظام الســابق أو بســبب شبهات 
فســاد«. لكــن يبقــى املوقــف الــذي أعلنــه النائــب 
عن »الجبهة الشعبية« الجيالني الهمامي في 
برنامــج تلفزيونــي األكثــر فــرادة، إذ ذهــب إلــى 
أن »هــذه الحكومــة هــي اختبــار أولــي لحكومــة 

تونس ـ محمد معمري

الحكومــة  حصــول  أن  يبــدو 
التــي يرأســها  التونســية الجديــدة 
الحبيــب الصيــد علــى ثقــة مجلــس 
إن  إذ  صعبــًا،  أمــرًا  بــات  التونســي  النــواب 
تأمــن األصــوات الـــ109 املطلوبــة مــن مجمــوع 
217 صوتــًا هــم عــدد أعضــاء املجلــس، أصبــح 
إعــالن مكّونــات  املنــال، خصوصــًا بعــد  بعيــد 
نيتهــا  عــدم  البرملــان  داخــل  رئيســية  حزبيــة 
منــح الحكومــة الجديدة ثقتهــا. هذه الصعوبة 
كانــت  التــي  البرملــان  جلســة  بتأجيــل  ظهــرت 
واملخصصــة  الثالثــاء،  اليــوم  صبــاح  مقــررة 
البرملــان،  ثقــة  لنيــل  الصيــد  حكومــة  لعــرض 
مــن ممارســة مهامهــا. وأعلنــت  حتــى تتمكــن 
عــدة أحــزاب قبل ذلك عدم منح الثقة للحكومة، 
كتلــة  أكبــر  ثانــي  »النهضــة«،  حركــة  أبرزهــا 
برملانيــة بـــ69 مقعدًا نيابيــًا، والتي قرر مجلس 
الشورى فيها بعد اجتماعه أمس األول األحد، 

عدم منح الثقة لهذه الحكومة.
شــورى  مجلــس  رئيــس  أرجعــه  القــرار  هــذا 
الحركــة فتحــي العيــادي إلــى »عــدم اســتجابة 
هــذه الحكومــة ملعاييــر حكومــة وحــدة وطنيــة 
وعــدم انســجامها مــع التصــورات التــي أكــدت 
عليها النهضة حول حاجة البالد إلى التوافق 
والتشــارك فــي إدارة املرحلــة مــن خــالل حكومة 

وحدة«.
يمينــة  عنهــا  والنائــب  الحركــة  فــي  القياديــة 
»العربي الجديد«  الزغالمي تؤكد في تصريح لـ
أنه »ال توجد خالفات حول املوقف من حكومة 
الصيــد داخــل مجلــس شــورى النهضــة، وإنمــا 
هنــاك اختالفــات فــي بعــض اآلراء حــول تقديــر 
موقف الحركة«، موضحة أن »مجلس الشورى 

حكومة 
الحبيب الصيد

ثقة غير مضمونة تواجه تشكيلة »النداء«

أوًال بأول
الصيد، وضعًا صعبًا، مع  الحبيب  يرأسها  التي  الجديدة  التونسية  الحكومة  تواجه 
قبل  سقوطها  إمكان  إلى  يشير  ما  الثقة،  منحها  عدم  األحزاب  من  العديد  إعالن 

مباشرتها بأداء مهامها حتى
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سياسة

حلب ـ رامي سويد

تواصل قوات املعارضة السورية هجماتها املتقطعة على نقاط تمركز قوات النظام 
الســوري الواقعــة فــي محيــط مدينــة مــورك، فــي ريــف مدينــة حمــاة الشــمالي، فيمــا 
تحــاول قــوات النظــام الدفــاع عــن نقــاط ســيطرتها فــي املنطقــة بهدف حمايــة مدينة 
حماة من هجوم قوات املعارضة عليها، وعلى مطارها العسكري، الواقع على بعد 
»اتحاد ثوار حماة« بأّن  كيلومترات قليلة إلى الغرب منها. وأفاد املكتب اإلعامي لـ
نــت مــن تدميــر صهريــج وقــود لقــوات 

ّ
قــوات حركــة »أحــرار الشــام« اإلســامية تمك

النظــام فــي أحــد نقــاط تواجدهــا إلــى الشــرق مــن مدينة مــورك، التي تســيطر عليها 
ــن مقاتلــي قــوات املعارضة الســورية من التســلل إلــى النقطة 

ّ
قــوات النظــام بعــد تمك

مســاء الســبت، ومــن ثــم االشــتباك مــع عناصــر قــوات النظــام املتواجديــن باملنطقــة، 
األمــر الــذي أدى ملقتــل عــدد مــن عناصر قــوات النظام وإصابة آخريــن. وردت قوات 
النظــام الســوري علــى هجــوم قوات املعارضة بقصف مدينتــي اللطامنة وكفرزيتا، 
اللتن تسيطر عليهما قوات املعارضة السورية في ريف حماة الشمالي، إذ أوضح 
»العربي الجديد« أن »طائرات قــوات النظام املروحية قامت  الناشــط مهنــد أبــو العــز لـ
بإلقــاء عشــرات البراميــل املتفجــرة علــى مدينتــي اللطامنــة وكفرزيتــا فــي األيــام 
األخيرة، األمر الذي أدى لســقوط خمســة عشــر شــخصًا من ســكان املدينتن بن 
قتيل وجريح«. وكانت قوات النظام السوري قد شنت خال األيام األخيرة حمات 
قصــف متكــررة، مســتخدمة الطيــران الحربــي والبراميــل املتفجــرة، علــى مناطــق 
جبل شحشــبو وســهل الغاب، التي تســيطر عليها قوات املعارضة في ريف حماة 

الشمالي الغربي، وعلى مدينتي اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي.
كمــا شــاركت حواجــز قــوات النظــام املتواجــدة فــي محيــط مدينتــي حلفايــا وطيبــة 
اإلمام بعمليات القصف ضّد مناطق ســيطرة املعارضة. وتهدف قوات النظام، من 
وراء هجماتها، إلى زيادة الضغط على قوات املعارضة الســورية، التي تنتشــر في 

ريف حماة، بهدف منعها من مهاجمة مدينة مورك والسيطرة عليها.
بعــد  املنطقــة  فــي  ميدانــي ســيىء  فــي وضــع  الســوري  النظــام  قــوات  وأصبحــت 
اضطرارها لانســحاب من معســكراتها الواقعة في ريف إدلب الشــرقي والجنوبي 
منتصف الشهر املاضي، حن تمكنت قوات املعارضة السورية وجبهة النصرة من 
الســيطرة علــى معســكر وادي الضيــف الواقــع إلى الشــرق من مدينــة معرة النعمان 
في ريف إدلب الشرقي، لتسيطر بعد ذلك على معسكري الحامدية الواقع في ريف 
إدلب الجنوبي بعد انســحاب ما تبقى من قوات النظام في املعســكرين نحو مدينة 

مورك في ريف حماة الشمالي، والتي تسيطر عليها قوات النظام.
وكان وضــع قــوات النظــام الســوري قــد تدهــور فــي املنطقة في وقت ســابق مع عدم 
نها من السيطرة على مدينة خان شيخون، التي تتحصن بها قوات املعارضة 

ّ
تمك

الســورية و»جبهــة النصــرة«، األمــر الــذي حــال دون تمكــن النظــام مــن إمــداد قواتــه 
فــي معســكري وادي الضيــف والحامديــة التــي كانــت تخضــع لحصــار كامــل مــن 
قوات املعارضة السورية. لكن قوات النظام السوري ال تزال تحافظ على خطوطها 
الدفاعية في محيط مدينة مورك االستراتيجية، والتي تعتبر خط املواجهة األول بن 
قــوات املعارضــة، التــي باتت تســيطر علــى ريفي إدلب الشــرقي والجنوبي بالكامل، 
إضافة إلى مناطق ريف حماة الشــمالي الواقعة إلى الغرب من مدينة مورك، والتي 
تشــمل مناطــق كفرزيتــا واللطامنــة وكفرنبــودة وكرنــاز وأريافهــا، باإلضافــة إلــى 

معظم مناطق سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي أيضًا.
وبالنســبة لتنظيــم »الدولــة االســامية« )داعــش(، فإنــه يســيطر علــى بلدتي الســعن 
وعقيربات وأريافها والواقعتن إلى الشــرق من مدينة ســلمية التي تســيطر عليها 
قــوات النظــام، األمــر الــذي يزيــد الضغط على قوات النظام في محافظة حماة وســط 
البــاد، بســبب اضطرارهــا إلــى القتــال علــى جبهات قتال طويلة ومعقــدة في ريفي 

حماة الشمالي )فصائل املعارضة( والشرقي )داعش(.

استنزاف ريف حماة

نــداء تونــس وحركــة  مقبلــة سيشــّكلها حــزب 
النهضة بعد فشــل حكومة الصيد في نيل ثقة 
النواب«. هذا املوقف رفضته الزغالمي، مؤكدة 
»العربي الجديد« أن »هذا الكالم  في حديثها لـ
غيــر صحيــح وأنــا أبــرئ النهضــة والنــداء مــن 

هذا التكتيك املزعوم«. 
عمليــة حســابية بســيطة ألصــوات املعترضــن 
على حكومة الصيد، تضعها في وضع صعب 
قــد ال يمّكنهــا مــن الحصــول علــى الحــد األدنــى 
مــن ثقــة النــواب، وخصوصــًا أن هنــاك بعــض 

التسريبات من داخل »نداء تونس« )86 مقعدًا( 
وهــو الحــزب األكبــر، تفيــد بوجــود ثالثــة مــن 
نوابه على األقل ينوون عدم التصويت. إضافة 
إلــى كل ذلــك بــرز إشــكال دســتوري يتمثــل فــي 
أحقيــة النــواب الذين ســيتولون حقائب وزارية 
من »نداء تونس« وعددهم ثالثة، في التصويت 
ملنح الثقة للحكومة التي ُيعدّون جزءًا ال يتجزأ 

من أركانها.
يــرى  املعطيــات  مــن كل هــذه  الرغــم  لكــن علــى 
رئيــس مجلــس النــواب والقيــادي فــي »النــداء« 

الحكومــة  مــن  »املواقــف  أن  الناصــر،  محمــد 
الجديــدة هــي ردود أفعــال وتقييــم ألشــخاص 

وليس لبرنامج الحكومة وهو املهم«.
هــذه املؤشــرات األوليــة، وفــي عمليــة حســابية 
بســيطة، تجعــل مــن حكومــة الصيــد ال تحظــى 
فــي أحســن األحــوال إال بأصوات نــواب »النداء« 
وشريكه في تركيبتها »االتحاد الوطني الحر« 
)17 مقعــدًا( أي مــا مجموعــه 103 أصوات، وهو 
مــا ال يمّكنهــا مــن الحصــول علــى ثقــة البرملــان 
بخمســن  القانــون  حّددهــا  والتــي  التونســي 

فــي املائــة زائــدًا واحــدًا، أي 109 أصــوات، وهــو 
أمــر حتــى وإن حصــل فســيجعل هــذه الحكومة 
ضعيفــة جــدًا فــي وضــع سياســي واقتصــادي 
واجتماعي صعب قد يجعل من عمر الحكومة 

قصيرًا إذا لم يتم إجهاضها منذ البداية.
فهــل تكــون الرغبــة فــي تأجيــل جلســة البرملــان 
أمــس محاولــة مــن قبــل »نــداء تونــس« إلنقــاذ 
الحكومــة، وســعيًا منــه إلعــادة تنشــيط الحوار 
مع بعض مكونات البرملان، أو ربما فتح املجال 

لتطعيم الحكومة بممثلن عن أحزاب أخرى؟

إضافة إلى حركة النهضة )69 مقعدًا( والجبهة الشعبية )15 مقعدًا(، 
عبّر العديد من األحزاب ذات التمثيل البسيط لكن التي قد تصبح مؤثرة 
عند التصويت على الثقة، عن عدم رضاه عن تركيبة الحكومة، ومنها 
حزب »آفاق تونس« )8 مقاعد( وحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« 
 3( »المبادرة«  وحزب  مقاعد(   4( الديمقراطي«  و»التيار  مقاعد(   4(

مقاعد( وحركة »الشعب« )مقعد(.

المعترضون بالجملة

وليد التليلي

شــهدتها  للغايــة  صعبــة  والدة 
حكومــة الحبيب الصيد التونســية 
الجديــدة، ومولــود لــم يعجــب أحــدا 
وال  األصدقــاء  ال  اآلن،  غايــة  إلــى 
الشــعبية  الجبهــة  املعارضــن: 
اليسارية طبعا التي أعلنت موقفها 
الرافــض منذ البداية، و»آفاق« الذي 
داخلهــا  يكــون  أن  ُيفتــرض  كان 
وغادرها، احتجاجا في الســاعات 
األخيرة، واملعارضون الطبيعّيون، 
وحركــة  املرزوقــي  حملــة  مثــل 
الجمهــوري  والحــزب  الشــعب 
لــة 

ّٓ
املمث األحــزاب  مــن  وغيرهــم 

وغيــر املمثلــة داخــل مجلــس نــواب 
الشعب. غير أن املوقف السياسّي 
الافت الذي سيؤثر على التحالف 
الجديــد، هــو رأي حركــة النهضــة، 
التــي قــررت عــدم إعطــاء الحكومــة 
كبيــرة  قيــادات  وأســّرت  الثقــة. 
هــذا  مــن  امتعاضهــا  داخلهــا 
التشــكيل الحكومــي الجديــد الــذي 
ــرات مفاجئــة  غيُّ

َ
فاجأهــا وشــهد ت

ووضــع  األخيــرة،  اللحظــات  فــي 
أمــام  فــي موقــف صعــب  الحركــة 
أنصارهــا وأمــام كل مــن نصحهــا 
بعــدم التحالــف مــع النــداء. موقــف 
جــاء أيضــا ليطــرح أســئلة جديــدة 
حــول مــآل هــذا التحالــف املفترض 
الــذي  وحــول مســتقبله الحقيقــي 
تبــارز كثيــرون فــي التنظير له من 
بأحــد  دفــع  ذلــك  املعســكرين. كل 
لطفــي  النهضــة،  قيــادات  أكبــر 
زيتون، إلى أن يكتب على صفحته 
ترفــع  »عندمــا  »فيســبوك«:  علــى 
شعار التوافق والوحدة الوطنية في 
وطــن متــأزم يواجه تحدي الوجود 
وال تجد شــريكًا، فهذا ال يعني أن 
هــو  الصــواب  وأن  خطــأ،  الشــعار 
والتحــارب،  التمزيــق  شــعار  رفــع 
بــل يعنــي أن الطبقــة السياســية لــم 
ترتفــع بعــد إلــى مســتوى الوطــن«، 
كل  يقــول  واضــح  كام  وهــو 
شــيء حــول إحبــاط كثيريــن مــن 
هــذا التشــكيل الحكومــي الجديــد. 
تغضــب  لــم  الجديــدة  الحكومــة 
خارجهــا،  مــن  هــؤالء  كل  فقــط 
حتــى  مناوئــن  لهــا  صنعــت  بــل 
النــداء نفســه، مــا دفــع  مــن داخــل 
»العربــي  بعضهــا إلــى أن يهمــس لـ
الجديــد« بــأن الحبيب الصيد يريد 
أن »يهــرب بالحكومــة«، وأن يذهــب 
حتــى  مســتقلة  منطقــة  إلــى  بهــا 
عــن نــداء تونــس، مــا يعكــس مــن 
ناحية قوة شــخصيته وطموحاته 
الذاتيــة، لكنــه يؤشــر أيضــًا إلــى أن 
هــذه الحكومــة الجديــدة لــن تكــون 
إلــى  باإلضافــة  العمــر،  طويلــة 
الحملــة املبكــرة التــي انطلقــت ضد 
وخصوصــا  عناصرهــا،  بعــض 
وزيــر الداخلية الجديد الذي ياقي 
 من االنتقــادات من القضاة. 

ً
ســيا

كل ذلــك يعنــي أن أســبوع الصيــد 
ســيكون أســبوعا صعبا جدا، في 
انتظار موعد التصويت على الثقة 

لحكومته.

للحديث 
تتمة

حكومة يتيمة ؟

موسكو ـ العربي الجديد

بــدأ فــي موســكو، أمــس االثنــن، لقــاء شــخصيات ســورية 
ال تمثــل شــكليًا حتــى القــوى السياســية التابعــة لها، غير 
أعضائهــا، حاضنــة  حــال  لســان  يقــول  كمــا  تمثــل،  هــا 

ّ
أن

اجتماعيــة ضاقــت ذرعــًا بالحــرب، ومســتعدة لفعــل »أي 
شــيء« وتبنــي أي خيــار يخــرج البــالد مــن دائــرة العنــف، 
ألســماء  موســكو  اختيــار  آليــة  حــول  تســاؤالت  وســط 
املشــاركن فــي هــذا اللقــاء التشــاوري. يأتــي ذلــك فــي وقــت 
يســود فيــه امتعــاض مــن ضعــف تمثيــل النظــام الســوري 
في لقاء موسكو، ال يخفيه بصورة خاصة أعضاء »هيئة 
غيــر  الديمقراطــي«.  التغييــر  لقــوى  الوطنيــة  التنســيق 
 األخيريــن، ال ينتظــرون أكثــر مــن تســليم وفــد النظــام 

ّ
أن

ورقــة يرجــون االتفــاق عليهــا مع باقي املشــاركن من دون 
الخوض في نقاش مع ممثليه.

 مفهــوم فعــل »أي شــيء«، يختلــف عليــه الشــركاء 
ّ
غيــر أن

 
ً
فــي لقــاء موســكو، بــن التحالف مع النظــام بوصفه ممثال
معــه  التنســيق  أو  »اإلرهــاب«  ضــّد  حربهــا  فــي  للدولــة 
أزمــة  البــالد  فــي  يــدور  مــا  األزمــة، باعتبــار  مــن  للخــروج 
تقتضــي تضافــر جهــود الجميع، بعد موافقــة النظام على 
تعديــل بعــض ســلوكاته التي عمقت األزمــة، وبن من يرى 
 من األزمة، لكنه يجد في التعاون معه 

ً
النظام جزءًا أصيال

أمــرًا حتميــًا إلنقــاذ البــالد. وَمــن يطالــب النظــام الســوري 
بتعديل سلوكه، يكّرر املطالب نفسها التي طرحتها القوى 
السياســية الديمقراطيــة الوطنيــة علــى النظــام منــذ العــام 
2000 حتى اندالع الثورة في مارس/آذار 2011. تدور هذه 
املطالــب حــول إطــالق ســراح املعتقلــن، وإطــالق الحريــات، 

وخلق حاضنة لعمل سياسي وطني، بالدرجة األولى. في 
املقابــل، ال يــزال االختــالف قائمًا حــول فكرة أن تكون هناك 
)كاملــة( الصالحيــات،  أم  حكومــة )واســعة( الصالحيــات 
اليــوم  الحــرب  كانــت  إذا  وعمــا  انتقاليــة،  مرحلــة  إلدارة 
مــع »داعشــية« الجهاديــن فقــط، أم معهــا ومــع »داعشــية 
النظــام«، وإن كان مــن يشــّبه الجرائــم التي ترتكبها أجهزة 
النظام األمنية بحق املدنين السورين بجرائم الجماعات 

املسلحة يفعل ذلك في كواليس موسكو. 
لقــاء  وصــول  مجــرد  أن  موســكو،  إلــى  حاضــرون  يــرى 
القاهــرة التشــاوري الــذي مهــد للقــاء موســكو، إلــى طــرح 
فكــرة إعــادة هيكلــة الجيــش يعنــي القبــول بــه كمؤسســة 
الدولــة وحاميــة لكيانهــا، وعــدم تجريمــه  لفكــرة  حافظــة 
بما يجري في ســورية، ويعني نقلة نوعية إلنتاج صيغة 
مــن إعــادة تعــاون املنشــقن الســابقن مــن الجيــش معــه. 
ــه حتــى لــو بقــي هــذا الطــرح شــكليًا، فإنــه جديــر 

ّ
ويــرون أن

 وطنــي ويعــزل املاضــن فــي 
ّ

بــأن يســتقطب املؤيديــن لحــل
ه يقود إلى القضاء على 

ّ
طريق العنف الذي من الواضح أن

الدولــة الســورية التي ال يصــح بعدها الحديث عن الحرية 
والديمقراطية.

األفكار السابقة جميعها جرى التداول فيها طوال ساعات 
أي  والعشــرين،  الســادس  إلــى  والعشــرين  الخامــس  ليــل 
قبيــل ســاعات مــن جلســة اللقــاء الصباحيــة التــي افتتحت 
فــي اســتراحة تابعــة لــوزارة الخارجيــة الروســية، وأدارهــا 
مــن  مديــر معهــد االستشــراق فيتالــي ناعومكــن واثنــان 
مساعديه. وفي ظل غياب كلي ملمثلي ائتالف قوى الثورة 
واملعارضــة، وحتــى الشــخصيات الصديقــة لــه، التقــى فــي 
الجلســة األولــى مجموعــة مــن الســورين الذيــن اختــارت 

نائــب  قــدري جميــل،  مــع  بالتنســيق  أســماءهم،  موســكو 
رئيــس مجلــس الــوزراء الســوري الســابق ورئيــس جبهــة 
»التغيير والتحرير« حاليًا املقيم في موســكو، بحســب ما 

تسّرب.
وقــد حضــر مــن هيئــة التنســيق كل مــن ماجــد حبــو، أمــن 
ســّر الهيئــة فــي الخــارح، قادمــًا مــن اســتوكهولم. وســبقه 
إلــى موســكو صالــح مســلم، رئيس الحــزب »الديمقراطي«، 
ونائبــه خالــد العيســى. كمــا حضــر صفــوان عكاشــة وعبد 
القادر سنكري وأبجر مالول ومروان األطرش. وحضر عن 
»جبهة التغيير والتحرير«، فاتح جاموس ومازن مغربية 
هيئــة  عــن  كمــا حضــر  ســلمان.  ويوســف  وقــدري جميــل 
»العمــل الوطنــي« ميــس الكريــدي ومحمــود مرعــي، ومــن 
مجلــس قيــادة العشــائر، الشــيخ رضوان الطحان والشــيخ 
والشــيخ  القــرق  محمــود  والشــيخ  الرحمــن  عبــد  فيصــل 
الغانــم.  قصــي لويســي، وعبــاس حبيــب وحميــدة حســن 
وعــن منبــر »النــداء الوطنــي«، حضــر ســمير العيطــة. ومــن 
املجتمــع املدنــي بصفــة معارضــن حضــر ســليم خيربــك، 
ومــن األحــزاب الداخليــة املرخصــة )بوصفهــم شــخصيات 
مجتمــع مدنــي( حضــرت مجــد نيــازي وســهير ســرميني 

ورندة قسيس، كما حضر الفنان جمال سليمان. 
يشــار هنا إلى أن البرنامج تم تعديله نحو جلســات عمل 
للمعارضــة يومــي 26 و27 يعقبهــا اجتماع مع النظام يوم 
28 من الشهر الجاري. وفي هذه األثناء، وصل إلى موسكو 
ممثــل ســورية الدائــم فــي األمــم املتحــدة بشــار الجعفــري 
لرئاســة الوفد الســوري في اللقاء مع املعارضة، وســيكون 
في عضويته كل من نائب وزير الخارجية، أحمد عرنوس، 

وسفير سورية لدى موسكو، رياض حداد.

لقاء موسكو السوري... أو مؤتمر قدري جميل

على هامش الحدث

دعا املتحدث باسم »داعش« 
العدنانــي،  محمــد  أبــو 
يعيشــون  الذيــن  املســلمن 
فــي الــدول الغربية إلى تنفيذ 
 
ً
الهجمــات، قائــا املزيــد مــن 
»يريق  إن َمــن أمامــه فرصة لـ
قطرة دم صليبية« ينبغي أن 
يفعــل ذلــك. وأشــاد العدناني 
ُبــث  صوتــي  تســجيل  فــي 
بالهجمــات  اإلثنــن،  أمــس 
كمــا  فرنســا.  فــي  األخيــرة 
أطلــق  الــذي  باملســلح  أشــاد 
النار وقتل جنديًا عند نصب 
الحرب الوطني التذكاري في 
أكتوبر/تشــرين  فــي  كنــدا 
كلمــة  تضمنــت  كمــا  األول. 
للملــك  شــتائم  العدنانــي 
الســعودي الراحــل، عبــد اللــه 

بن عبدالعزيز.

التونسية،  الحكومة  رئــيــس  قـــّدم 
الــمــهــدي جــمــعــة، أمـــس اإلثــنــيــن، 
الباجي  الرئيس  إلى  حكومته  استقالة 
عن  صــادر  بيان  وقــال  السبسي.  قايد 
الباجي  الرئيس  »قابل  التونسية  الرئاسة 
قايد السبسي، صباح اإلثنين، في قصر 
المؤقتة  الحكومة  رئيس  قرطاج، 
له  قدم  الذي  جمعة  مهدي  السيد 
السبسي  وكلّف  الحكومة‹‹.  استقالة 
بتصريف  المستقيلة  الحكومة  رئيس 

األعمال.

النائبة  النهضة،  حركة  في  القيادية 
عنها يمينة الزغالمي تؤكد لـ»العربي 
حول  خالفات  توجد  »ال  أنه  الجديد« 
داخل  الصيد  حكومة  من  الموقف 
هناك  إنما  النهضة،  شــورى  مجلس 
حــول  اآلراء  بــعــض  ــي  ف اخــتــالفــات 
تقدير موقف الحركة«، قائلة: اتفقنا 
الثقة  مــنــح  عــلــى عـــدم  ــاإلجــمــاع  ب

لحكومة الصيد )الصورة(«.

جمعة 
لتصريف األعمال

ال خالفات داخل 
»النهضة«

يسعى رئيس الحكومة العراقية للتقريب 
بين طهران وواشنطن، بغرض حثهما 
على التعاون في محاربة »داعش« بدًال 

من تحويل العراق إلى ساحة للتنافس

عادت األوضاع لتنفجر 
في أوكرانيا مع توّسع 
المعارك باتجاه مدينة 
ماريوبول االستراتيجية، 
وسط تبادل لالتهامات 
بخرق الهدنة في ظل 

فشل جهود التهدئة

scoopبغداد ـ عثمان المختار

وخصوصــًا  عمومــًا،  الغــرب  أن  صحيــح 
لوســيط  بحاجــة  يعــد  لــم  املتحــدة،  الواليــات 
بغيــة التواصــل مــع إيــران، لكــن ال يخلــو األمــر 
رســائل«،  »ناقــل  أو  منّســق  إلــى  الحاجــة  مــن 
مثــل رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
ــل بتأديــة هــذه املهمــة التي 

ّ
الــذي يبــدو أنــه تكف

يصفهــا باملحوريــة، فــي الحــرب الدائــرة علــى 
مبــررًا  )داعــش(،  اإلســالمية«  »الدولــة  تنظيــم 
ذلــك بعــدم جعــل العراق ســاحة صــراع جديدة، 
علــى خطــط  ســلبًا  تؤثــر  أمنيــة،  أو  سياســية 
املائــة  فــي   40 نحــو  علــى  الســيطرة  اســتعادة 
الســيادة  عــن  الخارجــة  البــالد  مناطــق  مــن 
العراقيــة. كلمــة العبــادي األخيــرة فــي منتــدى 
دافــوس، التــي أثنــى فيهــا علــى الــدور اإليراني 
فــي مــا وصفــه بـــ »محاربــة اإلرهاب ومســاعدة 

والحــرب  بالعــراق  يتعلــق  مــا  فــي  الخصمــن 
علــى )داعــش(، وحتــى اآلن حقــق نجاحــًا جيدًا 
من خالل فصله املوضوع الســوري عن العراق 

رغم تداخل امللفن وبشكل كبير«.
 »التســريبات التــي تــرد 

ّ
ويضيــف العبيــدي أن

توّســل  العبــادي   
ّ
أن تؤّكــد  اإلطــار  بهــذا  إلينــا 

بالطرفــن لتــرك الخــالف، وخاصــة بمــا يتعلق 
بامللــف النــووي اإليرانــي وضــرورة إزاحته من 
ومحاولــة  عليــه  واملســاومة  العراقــي  الشــأن 
التركيــز علــى تنظيم الدولة الذي توغل بشــكل 
ال يمكــن إنــكاره أو التعامــل معــه باســتخفاف، 
 األميركين لديهم تحفظ على مشاركة 

ّ
غير أن

بدوافــع  ذهــا 
ّ
تنف التــي  والجرائــم  املليشــيات 

طائفيــة، وكذلــك اإليرانيــون حــذرون جــدًا مــن 
واشــنطن  لخطــوات  ومعارضــن  األميركيــن 
تسليح العشائر السنية غرب وشمال العراق«.

علــى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  ويحــرص 

العــراق فــي التصــدي لتنظيــم داعش، وتســليم 
بعضهــا  لحكومتــه  وأســلحة  ذخائــر  طهــران 
بشــكل مجانــي«، حملــت خــالل نصــف الســاعة 
املخصصة له تكرار عبارة واحدة لثالث مرات 
فــي ثالثــة مواقــع مختلفــة، وهــي »املعركــة ضد 
اإلرهــاب ليســت عراقيــة« وكذلــك »الحــرب ضــد 
داعش ليست عراقية فقط«، في إشارة واضحة 
إلــى تقبــل العــراق أي دور دولــي مــن أي طــرف 
كان فــي تلــك الحــرب، التــي وجــد نفســه فيهــا 
علــى أعتــاب حــرب طائفيــة طاحنة ســتكون أي 
تضحيات أخرى هينة أو ســهلة منها التدخل 
البــّري، ألي دولــة تتطــوع لتخليص العراق من 

حربه الحالية.
وعضــو  العراقــي  السياســي  املحلــل  يقــول 
مركــز بغــداد للدراســات االســتراتيجية خليــل 
العبيدي لـ »العربي الجديد« إن »رئيس الوزراء 
يقــود محــاوالت حثيثــة لتنســيق الجهــود بن 

تضخيــم الــدور اإليرانــي في العــراق على نحو 
الســلبية  الجوانــب  عــن  والتغاضــي  إيجابــي 
لــه، وإن كانــت أكثــر بكثيــر ممــا يمكــن أن تنفــع 
بــه إيــران العــراق. فــي املقابــل، يعــارض التوجه 
اإليراني في تخلي بغداد عن التحالف الدولي 
الحــرب  فــي  مــع طهــران  وعقــد شــراكة مغلقــة 
علــى اإلرهــاب، ورفــض ذلك أكثر من مــّرة، وفقًا 
ملســؤول عراقي رفيع، فضل عدم نشــر اســمه، لـ 
 »العبــادي يســعى لعقــد 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن

اجتمــاع مشــترك بــن العســكرين األميركيــن 
املتواجديــن فــي بغــداد، ومســؤولن إيرانيــن 
علــى  الحــرب  فــي  الجهــود  تنســيق  بهــدف 

داعش«.
وأوضــح املســؤول الذي يشــغل منصبــًا وزاريًا 
لتجنــب  جــاء  ذلــك  أن  العبــادي،  حكومــة  فــي 
أدى  إذ  الجانبــن،  بــن  املحتمــل  االحتــكاك 
قصــف بالخطــأ فــي منتصــف الشــهر املاضــي 

ته غارات أميركية إلى مقتل 44 عنصرًا من 
ّ
شن

مليشــيا عراقيــة ممولــة ومدعومــة مــن إيــران، 
مــن بينهــم ثــالث قيــادات بــارزة. ووقعــت تلــك 
الحادثــة قــرب مدينــة الضلوعيــة ليلــة الثامــن 
املاضــي«.  األول  ديســمبر/كانون  مــن  عشــر 
 »التقــارب ســيكون 

ّ
وأضــاف املصــدر نفســه أن

علــى الشــأن العراقــي فقــط، كمــا أنــه قــد يتطور 
الجبهــة  باعتبــار  الســوري  الشــأن  ليشــمل 

واحدة في الحرب على داعش«.
وعلــى مــا يبــدو، فــإن مهمــة العبادي قــد تالقي 
النجاح، ويســتبعد أن تشهد الساحة العراقية 
أي توتر يمنح »داعش« فرصة التقاط أنفاسه 
علــى حســاب خــالف قــد يــؤدي، إن وقــع، إلــى 
مناطــق  مــن  الشــيعية  املليشــيات  انســحاب 
الواليــات  تريــده  ال  مــا  وهــو  عليهــا،  تســيطر 
املتحدة، على األقل في الوقت الحاضر، إذ ترى 

في تلك املليشيات أهون الشرين.

قًا  »الجنرال العبادي« منسِّ
ميدانيًا بين الغرب وإيران

ليســت املــرة األولــى التــي تشــتعل فيهــا جبهة 
ماريوبــول؛ ففــي بديــة ســبتمبر/أيلول 2014 
عمليــات  باشــر  قــد  نوفوروســيا  جيــش  كان 
وكان  املدينــة.  علــى  للهجــوم  واســعة  قتاليــة 
الهــدف منهــا الســيطرة تمامًا على هذا امليناء 
على بحر آزوف واملعبر إلى شبه جزيرة القرم. 
إال أن موســكو- العتبــارات سياســية- أرغمــت 
قيــادة نوفوروســيا آنــذاك علــى توقيــع اتفــاق 
الهدنــة التــي كانــت فــي ذلــك الحــن ملصلحــة 
إعــادة  إلــى  األخيــرة  حاجــة  لجهــة  كييــف، 
تجميع قواتها وتعبئتها. لكن الهدنة الهشــة 
انهــارت أخيــرًا، وعــاد القتــال إلــى هــذا املحــور 
»جمهوريــة«  رئيــس  بــأن  علمــًا  جديــد.  مــن 
حّمــل  زاخارتشــينكو،  ألكســندر  دونيتســك، 
الجيــش األوكرانــي مســؤولية التصعيــد فــي 
ماريوبــول، قائــال: »نحــن حتــى هــذا اليــوم لــم 
نقــم بعمليــات نشــطة علــى حــدود ماريوبــول، 
ولكن، بعد أن قررت كييف تحميلنا مسؤولية 
نيران غراد الخاطئة التي أطلقتها قواتها من 
منطقــة برديانســك العائــدة لهــا علــى األحيــاء 
أمــرًا  أعطيــت  فإننــي  ماريوبــول،  فــي  املدنيــة 
الواقعــة  األوكرانيــة  القــوات  مواقــع  بإســكات 
وكالــة  وأفــادت  ماريوبــول«.  مــن  الشــرق  إلــى 
مدنيــًا   29 بمقتــل  األوكرانيــة  »يونيــان« 
املدينــة.  قصــف  نتيجــة  آخريــن   93 وإصابــة 
فيمــا أكــد زاخارتشــينكو، وفقــا لوكالــة »ريــا 
نوفوســتي«، أن كييــف هــي التــي فتحــت هــذه 
األخيــرة  األيــام  فــي  اســتقدمت  إذ  الجبهــة، 
قوات إلى ماريوبول وعمدت إلى إشــعال هذه 

موسكو ـ منذر بدر حلوم

دخلــت أوكرانيــا في دورة عنف دامية جديدة، 
باتجــاه  العســكرية  العمليــات  فتوســعت 
ن  مكِّ

ُ
مدينــة ماريوبــول االســتراتيجية، التــي ت

الســيطرة عليهــا مــن فتــح الطريــق إلــى القــرم. 
الهدنــة  بخــرق  االتهامــات  تبــادل  تــم  وفيمــا 
بــن دونبــاس وكييــف، تســعى الدبلوماســية 
إلــى  والعــودة  الجبهــات  تبريــد  إلــى  الدوليــة 
هــذه  واشــنطن  بمشــاركة  ولكــن  املفاوضــات، 

املرة.

الجبهة لتخفيف الضغط عن جبهة املطار.
شــرق  جنــوب  فــي  املعــارك  أن  واضحــًا  كان 
كافــة  علــى  تندلــع  أن  وشــك  علــى  أوكرانيــا 
وزراء  اجتمــاع  انتهــى  إن  فمــا  الجبهــات. 
برلــن  فــي  النورمانــدي  مجموعــة  خارجيــة 
الثقيلــة  األســلحة  ســحب  علــى  االتفــاق  إلــى 
مــن جنــوب شــرق أوكرانيــا، حتى نقلــت وكالة 
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  عــن  »إنترفاكــس« 
ســيرغي الفــروف قولــه: »إذا تحقــق تقــدم فــي 
فــإن  األســلحة،  وســحبت  النــار  إطــالق  وقــف 
قمــة مجموعــة النورمانــدي فــي أســتانا حــول 
أوكرانيا ستكون مطلوبة« في تشكيك واضح 
بإمكانية تطبيق ما تم االتفاق عليه في برلن 

على األرض األوكرانية.
الواقعــي.  الــرد  فلــم يتأخــر  أّمــا علــى األرض، 
فصبــاح اليــوم التالــي، تــم اإلعالن عن ســقوط 
مدينــة  فــي  باصــات  موقــف  علــى  قذيفــة 
إلــى مقتــل 15 شــخصًا. وقــد  أدت  دونيتســك 
جــرى ذلــك علــى خلفيــة اإلعــالن عــن اضطــرار 
فــي  مواقعهــا  إخــالء  إلــى  األوكرانيــة  القــوات 
مطــار دونيتســك، تحــت ضغــط النيــران، بعــد 

معركة استمرت 242 يومًا.
الرئيــس  أحــال  إن.يــوا«،  »زد  ملوقــع  ووفقــًا 
الرابــع  يــوم  بوروشــينكو،  بيتــرو  األوكرانــي 
عشــر مــن الشــهر الحالــي، إلــى برملــان البــالد 
»التعبئــة  علــى  للمصادقــة  قانــون  مشــروع 
الجزئيــة«. وفــي اليــوم التالــي صــادق البرملان 
عمــر  ســقف  ومــّدد  الرئيــس،  مرســوم  علــى 
 27 إلــى   25 ســن  مــن  بالتعبئــة  املشــمولن 

عامــًا. إلــى ذلــك، ضاعفــت القــوات األوكرانيــة، 
فــي الثامــن عشــر مــن الشــهر الحالــي، قصفهــا 
ببــدء  رســميًا  كييــف  واعترفــت  لدونيتســك، 
أنهــا  إال  املطــار،  لتحريــر  عســكرية  عمليــة 
اضطرت تحت ضغط املقاومة إلى االنسحاب 

من املطار كليًا بعد ذلك.
وقد اتهم زاخارتشينكو، كييف بخرق الهدنة 
وبــدء الهجــوم علــى دونيتســك. ونقلــت وكالــة 
قولــه:  زاخارتشــينكو  عــن  نوفوســتي«  »ريــا 
»لــن نقــوم بعــد اليــوم بمحاولــة الحديــث عــن 
نســتطيع  أننــا  تفهــم  ال  اآلن  كييــف  هدنــة. 
الهجــوم مــن ثالثــة اتجاهات في وقــت واحد«. 
وبخصوص خطة عملياتهم القتالية أضاف: 
»ســوف نضرب حتى نصل إلى حدود منطقة 

دونيتسك«.
ويعــزو مراقبــون تصريحــات زاخارتشــينكو 
الناريــة إلــى ردة فعلــه علــى القصف املتواصل 
الــذي تتعــرض لــه دونيتســك مــن ِقبــل القــوات 
التســعة  األيــام  خــالل  تــل 

ُ
ق فقــد  األوكرانيــة، 

األخيــرة 260 شــخصًا فــي دونيتســك، وكانــت 
القذيفــة  البعيــر  التــي قصمــت ظهــر  الشــعرة 
املدينــة  فــي  الباصــات  موقــف  أصابــت  التــي 
وقتلــت 15 مدنيــًا. حينهــا قال زاخارتشــينكو: 
»بعــد هــذه املأســاة، ســوف أعطــي أمــرًا بعــدم 
أخــذ أســرى بعــد اليــوم، ال نحتــاج إلــى تبــادل 
أســرى«. وفــي وقــت تشــتد فيــه املعــارك، فشــل 
علــى  االتفــاق  فــي  الدولــي  األمــن  مجلــس 
نــص وثيقــة بخصــوص إدانــة قصــف مدينــة 

ماريوبول األوكرانية.

الحرب األوكرانية تأخذ منحى جديدًا
الحدث

عشرات الضحايا في القصف على ماريوبول )فرانس برس(
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تنتظر الحكومة الجديدة تحديات ال تنتهي اقتصاديًا وأمنيًا )األناضول(

)getty( يسعى العبادي لتقارب في الشأنين العراقي والسوري



قصة والدة نفوذ استثنائي ينهيه سلمان

آل التويجري... 
أفول حكم الظل

أقوى رجال المملكة من خارج العائلة الحاكمة

مقرن »األمل« األخير لخالد
»منازل األحالم الجميلة«... إلى ركام

كان خالد داعمًا للموقع 
الشهير »الشبكة الليبرالية« 

الذي يديره رائف البدوي

الرياض ـ العربي الجديد

مــع إعالن امللك الســعودي الجديد 
عــزل  العزيــز،  عبــد  بــن  ســلمان 
خالــد  امللكــي  الديــوان  رئيــس 
التويجــري مــن منصبــه، فــي أولــى القــرارات 
امللكيــة بعــد اعتالئــه العــرش، وتعيــن نجلــه 
التويجــري  آل  دور  يكــون  منــه،  بــداًل  محمــد 
الســعودية  السياســة  وهندســة  صناعــة  فــي 
قــد أخــذ في األفول، بعدما مأل األرض وشــغل 
الناس طوال عقود، كان يذكر فيها التويجري 
الــرأي  نفــوذ  لــه  ملــكًا غيــر منصــب،  بوصفــه 
واملشــورة، التــي لــم يصــل إليهــا أحد مــن قبله 

من خارج أبناء األسرة الحاكمة.
الســعودية،  فــي  التويجــري  آل  يقــال  حــن 
فــإن ذهــن الشــارع ينصــرف إلــى عبــد العزيز 
التويجــري األب، وابنــه خالــد مــن بعــده فــي 
مالصقــًا   

ً
ظــال شــكال  فقــد  نفســه.  املنصــب 

للملــك الراحــل عبــد الله بــن عبد العزيز، منذ 
وصــواًل  الوطنــي،  للحــرس  رئيســًا   

ّ
ُعــن أن 

أســرة  عالقــة  أن  ورغــم  العــرش.  ســّدة  إلــى 
التويجــري ممتــدة إلــى مؤســس الســعودية 
فــي نســختها الثالثــة امللــك عبــد العزيــز بــن 
عبــد الرحمــن، غيــر أن التويجري األب صنع 
الفارق في هذه العالقة منذ أن ارتبط بامللك 
عبــد اللــه، وجــاء خلفــًا لــه ابنــه خالــد ليكمــل 

العســكري، وأيضــًا الطبــي والثقافــي، ما حوله 
إلى امبراطورية مستقلة تقدم دعاية مستمرة 
لألميــر عبــد اللــه، وتذكــر أقرانــه بطــرف خفــي 
بعرشــه الــذي ينتظــره ولــو بعــد حــن. كل ذلــك 
بنــاء  اســتحق،  الــذي  التويجــري،  إلــى  ينســب 
علــى مشــورته تلــك ونصائحــه املســتمرة فــي 
طريقــة إدارة العمــل، بــل وبنــاء شــخصية ملــك 
املســتقبل، أن يصبح األب الروحي واملستشــار 

الخاص للمك عبد الله. 
عروبــي  منحــى  ذو  التويجــري  العزيــز  عبــد 

الناصــر،  عــرف عنــه حــب جمــال عبــد  قومــي، 
وكان في ظل التوتر السعودي املصري يلتقي 
بــه وال يخفــي تأييده ملشــروعه التحــرري، غير 
محتفظــًا  كان  العنفــوان،  هــذا  ظــل  وفــي  أنــه، 
مــع  ود  علــى  تبقيــه  التــي  معاويــة  بشــعرة 
النظــام الســعودي، وفــي الوقــت نفســه مؤيــدًا 
علــى  تــدل  ميــزة  وتلــك  الوحــدوي.  للمشــروع 
حصافــة التويجــري وقدرتــه علــى إدارة اللعبة 
السياسية بجدارة. ورغم الصيت العالي الذي 
كان يالحــق التويجــري، غيــر أن املفارقــة أنه لم 

يكــن شــخصًا ملهوفــًا علــى اإلعــالم والظهــور 
املتكــرر فــي املناســبات، بــل يذكــر كبــار الســن 
الذيــن عاصــروا توهــج التويجــري، أنهم كانوا 
يعتقدون أنه نســيج من خيال، ولم يتســن لهم 
أن يشاهدوه، غير أنه كان مؤثرًا. هذا التواري 
كان  الكواليــس  خلــف  والعمــل  األنظــار  عــن 
التويجــري  بفضلــه  اســتطاع  ناجعــا  منهجــا 
أن ينفــذ مخططــه فــي مرافقــة عبــد الله بن عبد 

العزيز ليكون سادس امللوك السعودين.
واجهــة  األب  التويجــري  تصــدر  عــدم  ورغــم 
التــي يشــرف عليهــا وينفذهــا، كان  املشــاريع 
مهرجان الجنادرية هو ميدانه الذي يبرز فيه 
توجهــه الفكــري والثقافي، ولكن هذه املرة عبر 
مجموعــة مــن األدباء واملثقفــن الذين فتح لهم 
الباب على مصراعيه للمشــاركة وطرح آرائهم 
الصادمة للقوى املحافظة. استضاف املهرجان 
وحداثيــن،  وقوميــن  واشــتراكين  يســارين 
التيــار  تلهــب  الجنادريــة  نــدوات  وكانــت 
املحافــظ، الــذي اعتبر منبــر املهرجان مختطفًا 
باالســم،  يســميه  وكان  التويجــري،  قبــل  مــن 
ويهاجمه في النشرات والفتاوى الدينية. غير 
لــم يكــن يحضــر الجلســات، إال  أن التويجــري 
فــي حفــالت االفتتــاح البروتوكوليــة، ويتجنب 
القــوى.  تلــك  مــع  ســجال  أي  إلــى  اإلشــارة 
التويجــري  ز 

ّ
عــز الجنادريــة،  إلــى  وباإلضافــة 

األب، وحتى قبل تنحيه عن منصبه وترشــيح 
ابنــه الشــاب خالــد إلكمال املســيرة، من حضور 
لهــم  الراحــل، فكانــت  امللــك  بــالط  فــي  املثقفــن 
واإلداري  االستشــاري  الجانــب  فــي  حظــوة 
أصبــح  حــن  باألميــر  مباشــر  بشــكل  املتصــل 

وليًا للعهد، وله ديوانه الخاص.

عقدة البرامكة
كالنار في الهشــيم، انتشــرت رســالة في مطلع 
املســاجد،  شــرفات  بــن  ملجهــول   2002 عــام 
فــي  الفتيــة  اإللكترونيــة  املنتديــات  وبعــض 
وابــن  العصــر  »برامكــة  عنوانهــا  حينهــا، 
العلقميــة«. كان كاتبهــا يوجــه نقــدًا الذعــًا إلى 
توجــه عبــد العزيــز التويجــري الفكــري، وأثره 
فــي وجــود عــدد مــن القوميــن واالشــتراكين 
بــن  اللــه  عبــد  العهــد  ولــي  ديــوان  بــالط  فــي 
أســماء  فــرض  علــى  وقدرتهــم  العزيــز،  عبــد 
وتوجهــات بعينهــا ذات طابــع ليبرالي غربي. 
تــرك  حتــى  ســنوات  ثــالث  إال  هــي  تكــن  لــم 
التويجــري املنصــب باختيــاره وبرغبــة منــه، 
ليرشــح ملنصب رئيس ديوان ولي العهد ابنه 
خالــد، والــذي كان يعمــل نائبــًا لوالــده، فوجــد 
فيــه األميــر عبــد اللــه خيــر خلــف لخيــر ســلف. 
لــم يكــن التويجــري االبــن إال محاكيــًا ملنهــج 
والــده، فهــو مثقــف ومطلع ولــه قدرة على فهم 
اللعبــة السياســية، ينفــذ مــا يريــده باإلقنــاع 
املدفــع للتصــادم  فــي فوهــة  دون أن يتواجــد 
مــع اآلخريــن، خصوصــًا وأن ظرفــه التاريخــي 
مختلف عن والده، وقد أصبح رئيســًا لديوان 
ملــك البــالد. منــذ تســمية أول رئيــس للديــوان 
القــرن املاضــي،  امللكــي منتصــف عشــرينيات 
وهــي  محــددة،  الرئيــس  هــذا  مهمــة  كانــت 
قراراتــه  وتنفيــذ  امللــك  مكتــب  شــؤون  إدارة 
ومتابعتها. واســتمرت الشــخصية التنفيذية 
التقليديــة  بصورتهــا  الديــوان  لرئيــس  هــذه 
التــي تعــود عليهــا األمــراء األبنــاء واألحفــاد 
ألكثــر مــن ثمانية عقود حتى عــام 2005، وهو 
العام الذي جعل منه التويجري االبن منصبًا 
البــالد.  مصيــر  تقريــر  حــق  صاحبــه  يمتلــك 
، عندما استحدث منصبًا 

ً
وهذا ما حدث فعال

جديــدًا، وهــو منصــب ولــي ولــي العهــد، وعن 
فيه آخر أبناء املؤسس، حارما بذلك عددا من 
األمــراء الذيــن كانــوا فــي االنتظــار أن يصلهــم 
الدور الحقا، إال أنه بدد أحالمهم لغير رجعة.
صداماتــه  انحصــرت  الــذي  والــده  وبخــالف 
بــاب  انفتــح  فقــد  املحافــظ،  التيــار  مــع  غالبــًا 
مهاجمــة األمــراء للتويجــري االبــن، الــذي أخــذ 
موقع املعاداة لهم، رغم نيله نصيبا من هجوم 
املحافظن، عبر التعّرض له من دون تســميته. 
بالتعــّرض  مــّرة  الهجــوم  هــذا  شــكل  واتخــذ 
غــازي  الدكتــور  الوزيــر  وهــو  معاونيــه  ألحــد 
كالنــار  انتشــر  مقــال  عبــر  وذلــك  القصيبــي، 
فــي الهشــيم أيضــا، كتبــه الشــيخ عبــد املحســن 
وحمــل   2006 مــارس/آذار  فــي  العواجــي 
عنــوان »غــازي القصيبــي أم يحيــى البرمكــي؟ 
التاريــخ يعيــد نفســه«. تــم ســجن كاتــب املقــال 
بعــده. الربــط بــن البرامكــة وآل التويجــري لــم 
يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تواصــل فــي مجالس 
تظلــل  وكان  املعروفــة،  املحافظــن  وأنشــطة 
بقولهــم »البطانــة الفاســدة«، وظــل األمــر كذلك 
ســليمان  للشــيخ  مرئــي  مقطــع  صــدر  حتــى 
الدويــش، يتحــدث فيــه عن التويجري باالســم، 
 دوره ال يختلف عن يحيى البرمكي 

ّ
ويعتبر أن

في التأثير في القرارات، فجرى سجنه.
أمــا األمــراء، فــكان األميــر خالــد بــن طــالل أول 
مــن بــدأ هجومــه العلنــي ضد التويجــري االبن 
التواصــل  شــبكة  علــى  تغريداتــه  خــالل  مــن 
االجتماعــي »تويتــر« دون تســميته صراحــة، 
فكتب: »املرشــد األعلى يفتح ديوانا خاصا به 
فــي تويتــر، بــداًل مــن الديــوان امللكــي، تعويضًا 
عن أمور املواطنن التي عطلها وكّدسها طوال 
هــذه الســنوات«. ثــم لحــق بــه األمير ســعود بن 
سيف النصر. وكان استهدافه للتويجري، وال 
يزال، بشكل صريح ومباشر، واتهمه بالفساد 
عبــر سلســلة مــن التغريدات أيضــًا. فيما كانت 
النقمة على التويجري من األمراء واضحة من 
خــالل مــا يتــم تناقلــه فــي املجالس، ومــا تذكره 

حسابات اشتهرت في شبكات التواصل.

علــى  ليقــف  نفســه  الوقــت  وفــي  املســيرة، 
مراســم تشــييعها، مــا لــم تبعــث بهــا الحيــاة 

من جديد مع ملك يرتضيه صانعًا له.

القومي الذي شيّد االمبراطورية
بــدأ الحــرس الوطنــي الســعودي ضعيفــًا، ولــم 
يكن ذا قيمة كبيرة. بل عّد في السابق منصبًا 
شــرفيًا تــم تعيــن امللــك الراحــل عبــد اللــه فيــه، 
حــن كان أميــرًا لترضيتــه، وكــي ال يبقى بدون 
واملؤهــل  الكبــار  األخــوة  أحــد  وهــو  منصــب، 
هــذا  ووســط  حينــه.  فــي  العــرش  يتولــى  كــي 
اللــه،  األميــر عبــد  الــذي كان يعتلــي  اإلحبــاط 
كانــت الصدفــة أن يلتقــي برجــل الفــت يدعــى 
عبــد العزيــز التويجــري. وكانــت دهشــة األمير 
 مثقفــًا 

ً
أن يــرى مــن يعمــل تحــت إدارتــه رجــال

وواســع االطــالع علــى فنــون األدب وصفحــات 
لبقــًا ومتحدثــًا، ويمتلــك  يكــون  التاريــخ، وأن 
حصافــة جعلــت أولى نصائحــه لحالة الضيق 
هــذا  فــي  »ابــق  األميــر:  تعتلــي  التــي  والكــدر 

املنصب وال تتركه، واسَع إلى تطويره«.
القطــاع  هــذا  تاريــخ  يرصــد  مــن  وبشــهادة 
العســكري، فقــد تحــّول بعــد مــدة زمنيــة أبقــى 
فيهــا األميــر عبــد اللــه الحال عليــه، إلى انقالب 
مفاجئ للعمل على وضع خطة ورؤية لتحويل 
قطــاع هامشــي تتبــع لــه كتائــب عســكرية غيــر 
مؤهلــة، إلــى قطــاع واســع ومميــز فــي الجانــب 
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الرياض ـ العربي الجديد

نعــى   ،2007 العــام  مــن  يونيو/حزيــران  فــي 
الديــوان امللكــي الســعودي التويجري األب عن 
ابنــه  تــاركًا  عمــر ناهــز الخامســة والتســعن، 
خالــد فــي منصبــه، ومعــه كتــاب »رســائل إلــى 
ولــدي: منــازل األحــالم الجميلــة«، وهــو كتــاب 
أهــداه البنــه كي يتعلم منه، موصيًا إياه »هنا 
اكتملــت املوعظــة، يــوم تحولت القــوة الجائرة 
إلــى رميــم«، مضيفــًا »ولــدي: يــا ليتنــي رأيــت 
هــذا القــول قبــل أن أكتب رســائلي إليك فأكســر 
القلــم. وأكســر حــدة النفس التي أضناها حبك 
وحــب أهلــك وقومــك«. فهل فهــم االبن كيف من 
غمضــة  فــي  رميمــا  القــوة  تصبــح  أن  املمكــن 
منصبــه  فــي  عملــه  أثنــاء  ذلــك  وتفــادى  عــن 

الحساس؟
حامــل  االبــن،  التويجــري  ســيرة  يتابــع  مــن 
جنــوب  جامعــة  مــن  املاجســتير  شــهادة 
كاليفورنيــا فــي العلــوم السياســية،  يشــهد له 
ه يدير عمله بن 

ّ
أنه كان يدرك هذا املعنى، بأن

فّكــي األســد، الــذي يتوقــع فــي أي لحظــة جــوع 
أن يطبق عليه ويبتلعه لغير رجعة. لذلك كان 
كأبيه متواريًا عن األنظار، ال تعرف له صورة 
حديثــه. ال يظهــر خلف امللك، إال في مناســبات 
ــب أن يكــون طرفــًا في أي نزاع مع 

ّ
نــادرة. يتجن

طــرف آخــر، بشــكل مباشــر وتصادمــي. االبــن 
كان كأبيه يمتلك حسًا أدبيًا، ومارس الكتابة 
في الصحف واملجالت املحلية، وما إن أصبح 
رئيسًا للديوان امللكي حتى اعتزل كل هذا. من 
خلف الكواليس أدار ودعم عددا من املشاريع، 
ســواء الخيريــة أو اإلعالميــة، كمــا كان داعمــًا 

الــذي  الليبراليــة«،  »الشــبكة  الشــهير  للموقــع 
قبــل  بحقــه  فــذ 

ُ
ن الــذي  البــدوي،  رائــف  يديــره 

أســابيع عقوبة الجلد أمام أحد أكبر املســاجد 
في مدينة جدة، بتهمة »نشر الكفر والزندقة«.
التويجــري االبــن كان يمشــي حــذرًا فــي حقــل 
األلغــام، ولكــن القــدر قــال كلمتــه. ُحمــل طمــوح 
التويجــري فــي نعــش امللــك عبــد اللــه بــن عبــد 
العزيــز، خصوصــًا بعدمــا قطــع امللــك الجديــد 
ســريعًا اآلمــال كافــة، بتعيينــه وزيــر الداخليــة 
الحالــي، األميــر محمــد بــن نايــف، وليــًا لولــي 
العهــد، كأول حفيــد يضــع قدمــه علــى العتبــة 
األولــى نحــو العــرش، وهــو الــذي يســتبعد أن 
يقبــل التويجــري رئيســًا لديوانــه ومستشــاره 
الخــاص. أمــل التويجــري االبن بــات محصورًا 
مقــرن  األميــر  العهــد  ولــي  ديــوان  تولــي  فــي 
األوليــة  املعلومــات  وتشــير  العزيــز.  عبــد  بــن 
أنــه  يشــاع  الــذي  التويجــري  خالــد  أن  إلــى 
البــالد  يغــادر  قــد  كنديــة،  جنســية  يحمــل 
 االبتعــاد عــن 

ً
خــالل األســابيع املقبلــة مفضــال

الصدامات وأي تبعات أخرى، إذ لم يعد هناك 
»هتاف في الصباح ينتظره سراة الليل لبناء 

األمجاد«، كما عنون أبوه كتابه الشهير.

قايد  الباجي  التونسي  الرئيس  أن  اإلثنين،  أمس  التونسية  الرئاسة  أعلنت 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  نظيره  مع  مباحثات  أجــرى  السبسي، 
خالل وجوده في السعودية السبت، لتقديم التعازي في وفاة الملك 
عبداهلل بن عبد العزيز. وهذا هو اللقاء األول بين رئيسي تونس ومصر 
بعد فتور العالقات بين البلدين منذ سبتمبر/أيلول 2013، عندما وصف 
المصري  بالرئيس  اإلطاحة  المرزوقي  المنصف  آنذاك  التونسي  الرئيس 

المعزول محمد مرسي بـ»االنقالب‹‹.

الرياض تجمع السبسي والسيسي

لم يكن دور 
آل التويجري عاديًا 

في السعودية. 
األب القومي رافق 
الملك عبداهلل، مذ 
كان أميرًا، ومّكنه 

من تحويل جهاز 
هامشي إلى 

إمبراطورية، ثم 
نقل »اإلرث« إلى ابنه 
خالد، الذي وصفه 
محافظون وأمراء 
ناقمون بـ»المرشد 

األعلى«، إلى أن 
تناثرت أمجاده في 

لحظات
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ورث خالد منصبه ونفوذه لدى الملك عبداهلل من والده )أنس عوض(

»كابوس« اليونان
د فوز »تسيبراس« يُزعج اقتصاد أوروبا الُمهدَّ

9

العربي الجديد

األوروبــي  االتحــاد  أمــام  يعــد  لــم 
مفر من التعامل مع حزب »سيريزا« اليساري 
فــي  التقشــف  لسياســة  املعــادي  الراديكالــي، 
جديــدة  بأزمــة  يهــدد  بــات  والــذي  اليونــان، 
ملنطقــة اليورو قد تعصف بالعملة األوروبية 
غيــر  ملســتويات  بهــا  وتهبــط  املوحــدة، 
شــير 

ُ
مســبوقة، وهو ما يحمل معه خســائر، ت

البيانــات، إلــى أن طاقــة االتحاد األوروبي أقل 
من أن تتحملها. 

التفــاوض  بإعــادة  »ســيريزا«  حــزب  وتعهــد 
علــى شــروط حزمــة إنقــاذ بقيمــة 240 مليــار 
التقشــف  أوجــه  مــن  الكثيــر  ورفــض  يــورو، 
النقــد  صنــدوق   - الترويــكا  فرضتهــا  التــي 
الدولي واملفوضية األوروبية والبنك املركزي 
األوروبــي- التــي فرضهــا علــى اليونــان ضمن 
اتفاقيــة اإلنقــاذ التــي وقعتهــا البــالد فــي عــام 

2010، عقب األزمة املالية التي تعرضت لها.
ويطالــب ألكســيس تســيبراس، رئيــس حــزب 
ف أمس بتشكيل حكومة، 

ّ
»سيريزا«، والذي ُكل

بإعــادة هيكلــة الديــون التــي تمثــل 177% مــن 
إجمالــي الناتــج الداخلــي اليونانــي، فــي حــن 
البلــد ال يقبلــون ســوى بتخفيــف  أن شــركاء 
التــي  اإلصالحــات  مواصلــة  بشــرط  الديــون 

باشرتها أثينا، وهو ما يرفضه تسيبراس.
وفــي أول رد فعــل رســمي مــن أعضــاء االتحاد 
البريطانــي،  الــوزراء  األوروبــي، حــذر رئيــس 

ديفيــد كاميــرون، عبر صفحته الرســمية على 
موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، مــن أن 
االنتخابــات اليونانيــة ســتزيد مــن الغمــوض 
االقتصــادي فــي شــتى أنحــاء أوروبــا، قائــال 
إن ذلــك يعنــي ضــرورة التــزام بــالده بخطتــه 

لالقتصاد البريطاني.
وفــي أملانيــا، التــي تؤيــد بقــوة خطــة التقشــف 
املتحــدث  زايبــرت،  شــتيفن  قــال  اليونانيــة، 
ميــركل،  أنغيــال  األملانيــة،  املستشــارة  باســم 
إنهــا تتوقــع مــن الحكومــة اليونانيــة املقبلــة 
احتــرام التعهــدات التــي قطعتهــا البــالد علــى 
مســتوى اإلصالحــات االقتصاديــة والتقشــف 
مؤتمــر  فــي  زايبــرت،  وأضــاف  امليزانيــة.  فــي 
صحافــي أمــس: »بالنســبة إلينــا، مــن املهــم أن 
ترمــي إجــراءات الحكومــة الجديــدة ملواصلــة 
االنتعــاش االقتصــادي اليونانــي، ممــا يعنــي 

احترام التعهدات املعلنة«.
وكــرر زايبــرت أن أملانيــا تريــد بقــاء اليونــان 
هــدف  أن  علــى  مشــددا  اليــورو،  منطقــة  فــي 
الحكومة األملانية منذ بدء األزمة هو الحفاظ 
علــى االســتقرار فــي منطقة اليــورو مع مجمل 
دول املنطقــة. وكانــت تســريبات فــي الصحــف 
األملانية قد أشــارت، خالل الحملة االنتخابية 
اليونانيــة، إلــى إمكانيــة خــروج اليونــان مــن 
منطقــة اليــورو فــي حــال فــوز »ســيريزا«، إال 
أن الحكومــة أكــدت بعــد ذلــك أنهــا تريــد بقــاء 

اليونان ضمن العملة املوحدة.
واجتمــع وزراء ماليــة دول منطقــة اليــورو في 

املســاعدة  مســتقبل  لبحــث  أمــس،  بروكســل، 
املالية التي ُمنحت ألثينا، ومشكلة ديون هذا 

البلد الهائلة.
وإن كان هذا االجتماع مقررا منذ وقت طويل، 
إال أنه يأتي في ســياق التطورات األخيرة في 
اليونــان. وقــال مصــدر أوروبــي فــي بروكســل، 
أمــس، لوكالــة فرانــس بــرس: »مــن غيــر املمكن 
املطــروح  الســؤال  التفــاوض،  إعــادة  تفــادي 
ســتتناولها:  التــي  املواضيــع  حــول  هــو 

االستحقاقات، املبالغ، أم االثنان«.
وقــال وزيــر املاليــة الفرنســي، ميشــال ســابان، 
ملنــح  اســتعداد  علــى  اليونــان  شــركاء  إن 
قبــل  مهلــة  الجديــدة  اليونانيــة  الحكومــة 

التفاوض بهدوء حول خطة املساعدة.
اإليطالــي،  األوروبيــة  الشــؤون  وزيــر  وقــال 
ســاندرو غوتــزي: »علينــا أن نــرى املقترحــات 

التي سيقدمها تسيبراس«.
وأعلــن رجــل اليونــان القــوي الجديــد، فــي أول 
كلمة له بعد فوز حزبه، أن »الشعب اليوناني 
يطــوي صفحــة التقشــف«، بعدما كان قد أبلغ 
الدائنــة  الجهــات  مــع  التفــاوض  فــي  رغبتــه 
الدوليــة، حــول »حل جديــد عادل قابل للحياة 
يفيــد الجميــع«. وقــال أنتونيــس ســاماراس، 
رئيــس الــوزراء املنتهيــة واليتــه، بعــد اإلقــرار 
بهزيمتــه: »إنني أســلم بلــدا يخرج من األزمة، 
هــو عضــو في االتحــاد األوروبي وفي منطقة 
اليورو، وآمل أن تحافظ الحكومة املقبلة على 

هذه املكتسبات«.

اقتصاد
البصرة ـ عبد العزيز الطائي

)شــمال  املوصــل  مواطنــي  »داعــش«،  تنظيــم  أجبــر 
فــي  التنظيــم،  لخزينــة  الــزكاة  دفــع  علــى  العــراق( 
مســعى لتعزيــز مــوارده. وقــال مصــدر محلــي مطلــع 
ألزمــوا  التنظيــم  عناصــر  إن  الجديــد«:  »العربــي  لـــ 
جميــع شــركات ومكاتــب الصرافــة والتحويل املالي، 
بإعــداد قوائم باألســماء واملبالــغ التي يتم تحويلها 
للمحافظــة، حتــى يتســنى للتنظيــم اســتقطاع مبلغ 
يصــل إلــى 50 ألــف دينــار عراقــي )4.3 دوالرات( عــن 

كل مليون دينار عراقي يتم تحويله.
وأضــاف املصــدر الــذي طلــب عــدم كشــف هويته، أن 

التنظيــم تعهــد بإيــداع هــذه األمــوال فــي »بيــت مال 
املسلمن« لتوزيعها على الفقراء.

وأوضــح املصــدر أن التنظيــم أبلــغ »شــيوخ العشــائر 
الذهــب  ومحــال  والصيادلــة  واألطبــاء  والتجــار 
وأصحاب املهن ذات الدخل العالي، بضرورة االلتزام 
بتعاليم الزكاة، ملوحًا بعقوبات رادعة للمخالفن«.
ويســيطر تنظيم »داعش« على املوصل منذ العاشــر 
أحكامــه  ويفــرض  املاضــي،  حزيــران  يونيــو/  مــن 
وتعاليمــه علــى املحافظــة، التــي أنشــأ فيهــا مصرفــًا، 
وفرض الزي اإلســالمي على نســائها، وأقام الحدود 

على مخالفي »التعاليم اإلسالمية«.
ويســعى التنظيــم لتعزيــز إيراداتــه بعدمــا تقلصــت 

الدولــي  التحالــف  قــوات  اســتهداف  نتيجــة  بشــدة 
ملواقــع إنتــاج النفــط شــمالي البــالد، وتحديــد حركــة 
الناقالت الحوضية النفطية التي تنقل نفط التنظيم 

من العراق إلى سورية، وفق مراقبن.
»داعــش«  تنظيــم  أن  إلــى  دوليــة،  تقاريــر  وتشــير 
كان يحصــل علــى إيــرادات يوميــة مــن بيــع النفــط 
و5   3 بــن  تتــراوح  املاضــي،  حزيران/يونيــو  فــي 
ماليــن دوالر، بعــد ســيطرته علــى آبــار عديــدة فــي 

املحافظات الشمالية.
وبخالف اإليرادات معلومة املصدر، كمبيعات النفط 
والجزيــة، يفــرض التنظيــم ســياجًا مــن الســرية حول 
مصــادر تمويلــه، رغــم إقــرار أول ميزانيــة ماليــة لعام 

مليــون   250 وبفائــض  دوالر  مليــاري  بقيمــة   2015
دوالر، ما يوحي أن التنظيم يتوقع تحصيل إيرادات 

خالل العام الجاري ال تقل عن 2.25 مليار دوالر.
وقال ديفيد كوهن، مســاعد وزير الخزانة األميركي 
أكتوبر/تشــرين  فــي  وتمويالتــه،  اإلرهــاب  لشــؤون 
األول املاضي، إن تنظيم الدولة اإلســالمية تمّكن من 
جمــع تمويــالت تقدر بعشــرات املالين من الدوالرات 
شــهريًا. وقــال كوهــن »نحــن فــي وزارة الخزانة نركز 
جهودنا على معرفة مصادر تمويل )داعش(«. ولكن 
لــم تصــدر الحكومــة  التقريــر  حتــى اآلن ومنــذ ذلــك 
األميركيــة أيــة تقاريــر مفصلــة حــول املعلومــات التي 

حصلت عليها بشأن تمويالت داعش.

»داعش« يفرض الزكاة في الموصل ويحّذر الممتنعين

أذواق 
السياسيين

افتتح وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، معرض »إس آى آر اتش إيه« مع عدد من 
السياسيين الفرنسيين، في مدينة ليون لتذوق الطعام، أمس، مع عدد من السياسيين الفرنسيين، 

)Getty( في مدينة ليون

مصطفى عبد السالم

مــا حــدث في الذكــرى الرابعة لثورة 
كبيــرًا  ســؤااًل  يطــرح  ينايــر   25
ومهمــًا هــو: هــل النظــام الحالــي في 
اســتقرار  إحــداث  علــى  قــادر  مصــر 
بالبــالد،  حقيقــي  وسياســي  أمنــي 
مصــر  شــهدت  هــل  آخــر:  وبمعنــي 
 3 انقــالب  منــذ  حقيقيــًا  اســتقرارًا 
يوليو/تمــوز 2013 دون اســتخدام 
األمنــي  والقمــع  الحــي  الرصــاص 
واملتظاهريــن  املعارضــن  ضــد 

السلمين؟
فرعيــة  أســئلة  يطــرح  الســؤال  هــذا 
الوضــع  مســتقبل  حــول  أخــرى 
ومــدى  مصــر،  فــي  االقتصــادي 
واألمنــي  السياســي  بالقلــق  تأثــره 
الجميــع  ملســه  والــذي  املتصاعــد 
كمــا  للثــورة،  الرابعــة  الذكــرى  فــي 
يطرح أســئلة حول مستقبل مؤتمر 
مصــر االقتصــادي املقــرر عقــده فــي 
نهايــة مــارس/آذار، ومــدى نجاحــه 
جــذب  وهــو  هدفــه  تحقيــق  فــي 
استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار 
دوالر؟  إذا كان النظام قد دعا أمس 
األول »املواطنــن الشــرفاء« للنــزول 
االســتراتيجية،  املواقــع  لحراســة 
فــإن أول رســالة تصــل املســتثمرين 
توفيــر  عــن  عجــزه  هــو  األجانــب 
مــا حــدث  املنشــآت.  لهــذه  الحمايــة 
منذ االنقالب العسكري هو أن جزءًا 
مهمــًا مــن إيــرادات الدولــة واملوازنــة 
العامــة تــم تخصيصه لإلنفاق على 
األمن ومالحقة املظاهرات الســلمية 
وبنــاء معتقــالت وســجون جديــدة، 
موازنــة  زيــادة  تمــت  هنــا  ومــن 
مليــار   49 إلــى   38 مــن  الجيــش 
جنيــه بزيــادة 11 مليــار جنيــه مــرة 
واحــدة دون مراعــاة ألحــوال البــالد 
املاديــة الصعبــة، كما تم تخصيص 
علــى  لإلنفــاق  مفتوحــة  ميزانيــة 
أنتجتــه  مــا  أحــدث  وشــراء  األمــن 
مصانــع الســالح مــن رصــاص حــي 
ومدرعــات وقنابــل مســيلة للدمــوع 

وأدوات تعذيب.
وبــداًل مــن أن يوجــه النظــام إيرادات 
لتحســن  ضرائــب  مــن  الدولــة 
للمواطنــن،  املعيشــية  األحــوال 
أدوات  أحــدث  لشــراء  خصصهــا 
عــدم  النهائيــة  والنتيجــة  القمــع، 
حــدوث اســتقرار أمنــي أو سياســي، 
وأزمات اقتصادية وسوء الخدمات 
أســعار  تهــاوي  ومــع  األساســية. 
الخليجــي  الدعــم  وانهيــار  النفــط 
النظــام  إنفــاق  فــإن  ملصــر،  املقــدم 
املصــري علــى األمــن قد يتأثــر، ومن 
النظــام  تلويــح  فكــرة  جــاءت  هنــا 
للمواطنــن  املقــدم  الدعــم  برفــع 
يعــوض  حتــى  األســعار  وزيــادة 

الدعم الخليجي. 
االقتصــاد  بهــا  يمــر  التــي  األزمــات 
ملــا  طبيعيــة  نتيجــة  هــي  املصــري 
يحــدث، وبالتالــي يجــب أال نحمــل 

الثورة أوزار ما يحدث.

107
قالت مجموعة الوساطة 

الدنماركية، »ساكسو بنك«، 
إنها قد تواجه خسائر محتملة 
تصل إلى 107 مليارات دوالر 

بسبب خسائر عمالئها نتيجة 
لقرار البنك املركزي السويسري 

املفاجئ بإلغاء سقف عملته 
املحلية أمام اليورو.

3
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية 
لإلحصاء في الكويت ارتفاع 
معدالت التضخم في البالد 

بنحو 3% خالل 2014 ، مقارنة 
بمستواه في 2013.

تشريع لزيادة أرباح 
التعدين

قال مسؤول في وزارة البترول 
والثروة املعدنية املصرية، إن 

الحكومة تتوقع 15 مليار جنيه 
)ملياري دوالر( عائدات سنوية 
من قطاع التعدين، وذلك بعد 

إقرار الالئحة التنفيذية لقانون 
الثروة املعدنية الجديد.

اكتتاب جديد في 
بورصة مصر

قال مصدران مطلعان في سوق 
املال املصرية، أمس، إن شركة 
ا  »إعمار مصر« ستطرح جزء

من أسهمها في السوق املصرية 
خالل الربع الثاني من 2015 

بقيمة تتجاوز امللياري جنيه 
)270 مليون دوالر(.

رئيس جديد 
لبورصة قطر

قالت بورصة قطر، إن وزير 
االقتصاد الشيخ أحمد بن 
جاسم آل ثاني، ُعّن رئيسا 
للبورصة، في خطوة تهدف 
بوضوح إلى زيادة جاذبية 

السوق على املستوى 
الدولي وجعلها أكثر جذبا 

للمستثمرين.

أرقام سهم

كواليس

ال تحملوا 
الثورة أوزاركم
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لبرنامــج  رافــض  أنــك  عنــك  يعــرف   ■
العــام«،  القطــاع  »بيــع  الخصخصــة 
هــذا  ضــد   

ً
قانونيــا  

ً
نضــاال وتخــوض 

المشــروع برفــع دعــاوى قضائيــة إللغــاء عقود بيع 
المصانع والشــركات، هل لك أن تشــرح لنا موقفك 
مــن هــذا البرنامــج، ورؤيتــك لتأثيــره علــى األوضاع 

السياسية واالجتماعية في مصر؟ 
ينقســم  الخصخصــة  مشــروع  مــن  موقفــي 
وسياســي،  اقتصــادي  األول  شــقين،  إلــى 
حيث إنني ضد مشــروع الخصخصة ألكثر 
المجتمــع  اســتفادة  عــدم  أولهــا  ســبب،  مــن 
منهــا ألنهــا تمثل أحد أشــكال توزيع الثروة 
ألصحاب النفوذ القريبين من دوائر الحكم. 
 لالقتصــاد، 

ً
والثانــي عــدم إضافتهــا جديــدا

تنتقــل  والشــركات  المصانــع  أن  بمعنــى 
ذلــك  يِضــف  فلــم  المســتثمر  إلــى  ملكيتهــا 
قــوة إنتــاج جديــدة، أو رأس مال إضافي؛ بل 
اســتحوذ المســتثمر المشتري على مصانع 
المباعــة  الشــركات  أغلــب  وقامــت  قائمــة، 

بتخفيض عدد العمال واإلنتاج.
 
ً
وبالتالــي فــإن الخصخصــة لــم تحقق شــيئا
علــى مســتوى جــذب االســتثمارات، بــل إنهــا 
المصريــة،  الصناعــة  بنيــة  تفكيــك  جســدت 
وتحويــل جــزء أساســي منهــا إلــى عقــارات 
عــن طريــق تفكيــك اآلالت وتحويل المصانع 
القريبــة مــن المــدن الســكنية إلــى أرض مباٍن 

وبيعها في السوق العقاري.
أمــا الشــق الثانــي علــى المســتوى القانوني، 
فــإن مشــروع الخصخصــة فــي مصــر عبــارة 
التــي  عــن عمليــات فســاد صارخــة للدرجــة 
حيثيــات  فــي  يكتبــوا  بــأن  القضــاة  دفعــت 
إللغــاء  المرفوعــة  الدعــاوى  فــي  األحــكام 
إلــى  بــالغ  البيــع، »إن هــذه األســباب  عقــود 
كل الجهــات الرقابيــة للتحقيــق فــي وقائــع 

الفساد التي شابت عملية الخصخصة«.
فهنــاك عمليــات بيــع تمــت باألمــر المباشــر 
تقييــم  تــم  وقــد  مناقصــة،  أو  مــزاد  دون 
القيمــة  تهــدر  بطريقــة  نفســها  الشــركات 
عقــود  اإلنتاجيــة، وخلــت  والقــوة  الســوقية 
الحفــاظ  تضمــن  التــي  الشــروط  مــن  البيــع 
خلــت  كمــا  واســتمرارها،  الصناعــة  علــى 
قاطعــة  واضحــة  شــروط  مــن  البيــع  عقــود 
فــي  واســتمرارهم  العمــال  حقــوق  تضمــن 
للمســتثمرين  البــاب  فتــح  مــا  العمــل، وهــو 
إلغــالق تلــك المصانــع وتشــريد عّمالهــا فــي 
حاالت كثيرة.  ومن النماذج الصارخة على 
العــام،  المــال  وبيــع  الخصخصــة  عمليــات 

خالد علي

1011
اقتصاد

حصــول األميــر الســعودي الوليــد بــن طــالل 
 
ً
على حوالى 125 ألف فدان بسعر 50 جنيها
للفــدان. وقــد أعطــاه عقــد البيــع المحــرر مــع 
أجانــب  عمــال  اســتقدام  فــي   

َّ
الحــق الدولــة 

الدولــة علــى  مــن  كيفمــا شــاء، وأن يحصــل 
المياه والكهرباء بالسعر الذي تصل به تلك 
المرافق للمواطن العادي، كما اشترط العقد 
أال تمــر البــذور والتقــاوي التــي يســتخدمها 

في زراعة األفدنة على الحجر الصحي.  
كمــا أن هــذا األمــر غيــر ملــزم بــدورة زراعيــة 
مــا  ال  يشــاء  مــا  يــزرع  وبالتالــي  معينــة، 
يتطلبــه الســوق المحلــي، كمــا أنــه يســتطيع 

أن يصدر كل اإلنتاج إلى الخارج! 
 

أحــكام  تنفيــذ  باســتحالة  دفعــت  الحكومــة   ■
اســترداد الشــركات التــي تــم بيعهــا بحجــة انتقــال 
ملكيــة أصــول تلــك الشــركات مــن مســتثمر آلخــر 
أكثــر مــن مــرة، أو أن هــذه األصول لــم تعد موجودة 

. هل لك رد على هذا الكام؟ 
ً
أصا

هــذا الــكالم غيــر حقيقــي، فقد تــم تنفيذ عدد 
مــن أحــكام اســترداد الشــركات، منهــا حكــم 
»عمــر أفنــدي« و»الشــركة العربيــة للتجــارة 
طنطــا  شــركة  عمــال  أعلــن  كمــا  الدوليــة«، 
إذا  الشــركة  لتشــغيل  اســتعدادهم  للكتــان 

مكنتهم الحكومة منها. 
ولدينــا مثــال ونمــوذج ناجــح يمثــل أبلغ رد 
علــى ادعــاءات الحكومة هو اإلدارة العمالية 
تــم  فقــد  البــذور  إلنتــاج  نوباســيد،  لشــركة 

ســعودي،  مســتثمر  لصالــح  خصخصتهــا 
وقــد هــرب المســتثمر بعــد أن تحفــظ وزيــر 
وفــي  الشــركة   

ً
تــاركا أموالــه  علــى  الزراعــة 

للمرافــق  ومدينــة   
ً
جنيهــا  24 خزينتهــا 

وزيــر  ومّكــن  متأخــرة،  بأجــور  وللعمــال 
الزراعــة العمــال مــن إدارة الشــركة وبعــد عام 
من إدارة العمال للشركة، استطاعوا تسديد 
العمــال  أجــور  ودفــع  الشــركة،  ديــون  كل 
أعــادت  الزراعــة  وزارة  ولكــن  المتأخــرة، 
وفــي  المســتثمر  إلــى  أخــرى  مــرة  الشــركة 

خزينتها 20 مليون جنيه.
 

■ في رأيك، من دفع فاتورة برنامج الخصخصة؟ 
بشــكل  والمواطــن  خــاص  بشــكل  العامــل 
العامــل  الفاتــورة.  تلــك  دفعــا  مــن  عــام همــا 
المصــري بعــد أن أفنى عمره في العمل وفي 
بنــاء مصانــع وهيئــات القطــاع العــام وكان 

يتمتع بدرجة من األمان الوظيفي وعالقات 
، وحصــل علــى بعــض 

ً
عمــل متوازنــة نســبيا

أضحــى  واالجتماعيــة،  الماليــة  الحقــوق 
التعســفي  الفصــل  لســيف  عرضــة  العامــل 
وأهــدرت حقــوق العامــل، بــل وتــم طــرده بعد 
ذلك من قبل المستثمرين ورجال األعمال.  

خســر  فقــد  المصــري  المواطــن  أمــا 
لــه  تقــدم  كانــت  وخدميــة  صناعيــة  قاعــدة 
وبعــد  معقــول،  بســعر  والخدمــات  الســلع 
الخصخصــة أصبــح فريســة الرتفاع أســعار 
احتكرتهــا  التــي  والخدمــات  الســلع  هــذه 

الشركات الرأسمالية الكبرى. 

■ كيــف تــم بيــع وتفكيك شــركات القطــاع العام من 
قبل نظام مبارك؟ 

حقيقــة األمــر أن برنامــج الخصخصــة أظهر 
ليــس  فــي مصــر  الفســاد  أن  واضــح  بشــكل 

وزيــر  أو  محــدد  بشــخص   
ً
متعلقــا  

ً
فرديــا

، بعد إصدار 
ً
 ممنهجا

ً
معين، بل أظهر فسادا

الدولــة لقانــون قطــاع األعمال العام، أنشــأت 
للخصخصــة،  الوزاريــة  اللجنــة  يســمى  مــا 
أصــول  تقييــم  اللجنــة  هــذه  مهمــة  وكانــت 
للبيــع،  المطروحــة  والهيئــات  الشــركات 
وبدورهــا شــكلت هــذه اللجنــة مجموعــة من 
لجــان التقييــم ووضعــت عــدة شــروط يجــب 
تقييــم  عمليــة  أثنــاء  بهــا  االلتــزام  عليهــا 
والســيارات  اآلالت  تقييــم  وهــي:  األصــول، 
وتقييــم  الدفتريــة«؛  »بالقيمــة  والمعــدات 
هيئــة  أو  شــركة  ألي  األرض  متــر  ســعر 
أقــرب  فــي  المتــر  بســعر  للبيــع  مطروحــة 
تــم  المثــال  ســبيل  وعلــى  مدينــة صناعيــة، 
طنطــا  شــركة  ألرض  المتــر  ســعر  تحديــد 
 لســعر 

ً
 للمتر، وفقا

ً
للكتان بســعر 25 جنيها

كان  حيــن  فــي  الســادات،  مدينــة  فــي  المتــر 

ســعر المتــر فــي محيــط الشــركة يتجــاوز 10 
آالف جنيه! 

وبالتالي كانت هذه القواعد التي وضعتها 
الخصخصــة،  لجنــة  فــي  ممثلــة  الحكومــة 
كانت الستار الذي يتم من خلفه كل عمليات 
الفســاد وتفكيك القطاع العام وبيعه بســعر 
مــا  بــكل  الحكومــة  تكتــِف  ولــم  »التــراب«.. 
 
ً
تقريبــا تتــم  البيــع  عمليــات  وكانــت  ســبق، 

باألمــر المباشــر بالمخالفــة للقانــون، الــذي 
العلنــي  بالمــزاد  البيــع  يكــون  أن  يفــرض 
وبالتالــي تــم التالعــب فــي القيمــة الحقيقيــة 
أثنــاء  مــرة  مرتيــن:  العــام  القطــاع  لشــركات 

تقييم األصول ومرة أثناء البيع!
 

رفعتهــا  التــي  القضائيــة  الدعــاوى  عــدد  كــم   ■
الســترداد الشــركات التــي تم بيعها؟ وهــل القانون 
الطعــن  بعــدم  الخصخصــة  لحمايــة  صــدر  الــذي 
علــى عقــود البيــع يمكــن أن يمنــع تكــرار رفــع هــذه 

القضايا؟ 
الدعاوى التي رفعتها وصدرت فيها أحكام 
شــركات  منهــا  كبــرى،  قضايــا  ثمانــي  هــي 
طنطــا  البخاريــة،  المراجــل  أفنــدي،  )عمــر 
للكتــان، غــزل شــبين، النيــل لحليــج األقطان، 
العربيــة للتجــارة الدوليــة( وهنــاك عشــرون 
بالنســبة  أمــا  بالمحاكــم،  متداولــة  قضيــة 
للقانون 32 لســنة 2014 بشــأن حماية عقود 
البيــع والــذي يمنــع العمــال والمواطنين من 
الطعــن علــى الخصخصــة، فقد رفعت دعوى 
أمــام المحكمــة الدســتورية بعدمــا صرحــت 

لنا المحكمة التي تنظر قضية نوباسيد.

■ هل الهيئات العامة، مثل الكهرباء والمياه والنقل 
العام والســكك الحديدية، التي تحولت إلى شــركات 

قابضة مستهدفة من برنامج الخصخصة؟ 
فتــح  الخطــوة  هــذه  مــن  الهــدف  بالتأكيــد 
طريــق لخصخصــة الخدمــات العامة وإلغاء 
الدعــم الــذي يســتفيد منــه الفقــراء، وبالتالي 
 
ً
تحمل تكلفة وأسعار أعلى، وتابعنا جميعا

رفع أسعار الكهرباء على سبيل المثال. 
بعــد أن انتهــى نظــام مبــارك مــن خصخصــة 
، كان 

ً
القاعــدة الصناعيــة والتجاريــة تقريبــا

يســتهدف االنتقــال إلــى مرحلــة خصخصــة 
الفضــل  أن  إال  العامــة،  والمرافــق  الخدمــات 
أوقفــت  التــي  ينايــر   25 ثــورة  إلــى  يرجــع 
 ،

ً
مؤقتــا ولــو  المدمــر  الخصخصــة  قطــار 

الفتــاح  بقيــادة عبــد  الحالــي  النظــام  ولكــن 
السيســي يتبنــى نفــس السياســات ويعمــل 
علــى إعــادة قطــار الخصخصــة للعمــل مــرة 
أخرى، بل ويسد حتى المساحات القانونية 
حمايــة  قانــون  إصــدار  مثــل  والقضائيــة 
العقود الذي يلزم المحاكم برفض الدعاوى 

التي تطالب بفسخ عقود بيع الشركات.

 الــكل يرفــع شــعار العدالــة االجتماعيــة، 
ً
■ تقريبــا

 منها؟ 
ً
كيف ترى موقف النظام الحالي تحديدا

العدالــة  عــن  يتحــدث  كان  نفســه  مبــارك 
االجتماعية وكذلك السيسي، لكن كله مجرد 
كالم، فالعدالــة االجتماعيــة هــي انحيــاز إلى 
الفقيــرة  الطبقــات  تخــدم  التــي  السياســات 
والمهمشــة في المجتمع، وتقدم لها العيش 

الكريم. 
 عن العربي الجديد اإلنجليزي(

ً
)نقا
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عمان ـ زيد الدبيسية

قال وزير العمل األردني، نضال القطامن، في 
تصريحــات خاصــة لـــ »العربــي الجديــد«، »إن 
بــاله ســتبدأ قريبــًا بتطبيــق خطــة تســتهدف 
»أردنــة« الوظائــف وفــرص العمــل في مختلف 
القطاعــات، عبــر االســتغناء عــن نصــف مليون 
زمنيــًا  مــدى  يحــدد  لــم  أنــه  إال  وافــد«،  عامــل 
لتطبيــق الخطــة. وأضــاف، »أن هــذه الخطــوة 
لألردنيــن  العمــل  فــرص  توفيــر  تســتهدف 
وخاصــة مــع تزايــد الضغوطــات علــى فــرص 
فــي  والالجئــن«،  الوافديــن  قبــل   مــن  العمــل 
إشــارة منــه الــى الالجئــن الســورين الذي زاد 

عددهم في األردن عن 1.4 مليون شخص.
وأكــد الوزيــر األردنــي، أن الخطــة التــي ســيتم 
تطبيقهــا تتضمــن عــدة محــاور، أهمها العمل 
عامــل  ألــف   500 حوالــى  مــن  التخلــص  علــى 
غيــر  بصــورة  البــالد  فــي  يتواجــدون  وافــد 
شــرعية وليــس لديهــم تصاريــح أو موافقــات 
للعمــل، مشــيرًا إلــى أنهــم جاءوا تحت مســمى 
ســائح ولكن ســرعان ما تحولوا إلى عمال في 

مختلــف املجــاالت. وبــن القطامــن أنــه ســيتم 
تســفير العمــال املخالفن إلــى بالدهم، خاصة 
بهــدف  أوضاعهــم  تصويــب  يتــم  ال  الذيــن 
تخفيــف التزاحــم الشــديد علــى فــرص العمــل 
وإتاحتهــا أمــام األردنيــن. وقــال وزيــر العمل، 
إن ذلك يتطلب زيادة عدد مفتشي العمل حتى 
يتمكنــوا مــن القيــام بعمليــات التفتيــش علــى 
املنشــآت البالــغ عددهــا 165 ألــف منشــأة فــي 
مختلــف القطاعــات، لضبــط العمــال املخالفن 

ومعاقبة الجهات التي تشغلهم.
ال  الوظائــف  ألردنــة  األوان  »آن  أنــه  وأضــاف 
ســيما في ظل ارتفاع معدل البطالة مع نهاية 
الربع االخير من العام املاضي لتبلغ %12.3«.

وأكــد أن هنــاك 304 آالف عامــل وافد غالبيتهم 
بصــورة  يعملــون  املصريــة  الجنســية  مــن 
بموجــب تصاريــح  أي  األردن،  فــي  صحيحــة 
عمــل، فيمــا أن هنــاك حوالــى 200 ألــف أردنــي 
إحــالل  علــى  وســنعمل  العمــل  عــن  عاطلــن 

العمالة املحلية مكان الوافدة.
ســيتم  أنــه  األردنــي  العمــل  وزيــر  وأوضــح 
لتشــغيل  العمــل  أصحــاب  علــى  الضغــط 
ذلــك  ومــن  لهــم  الحوافــز  وتوفيــر  األردنيــن 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

عــدم  مــن  اليمنيــة  الحكومــة  موظفــو  يخشــى 
والفــراغ  الفوضــى  ظــل  فــي  الرواتــب  صــرف 
الرئاســي الذي تعيشــه البالد، نتيجة تصعيد 
تنظيــم أنصــار اللــه )الحوثيــن(، مــن عملياتــه 
املســلحة فــي صنعــاء والســيطرة علــى جميــع 

مؤسسات الدولة بما فيها القصر الرئاسي.
وقــال مصــدر فــي إحدى املؤسســات الحكومية 
»العربــي الجديــد«، رافضــًا نشــر اســمه، »إن  لـ
املالــي  املخصــص  تصــرف  لــم  املاليــة  وزارة 
قبــل  الحكومــة،  اســتقالت  حيــث  للرواتــب، 
اســتكمال إجــراءات صــرف مخصصــات الربــع 
فيهــا  بمــا  امليزانيــة  مــن  املالــي  للعــام  األول 
األجــور«. ويلــزم صــرف الرواتــب فــي الجهــات 
نائبــه، وخلقــت  أو  الوزيــر  توقيــع  الحكوميــة 
استقالة الحكومة مطلع العام الجديد مشاكل 
امليزانيــات  صــرف  وفــي  الرواتــب  صــرف  فــي 
التشــغيلية للــوزارات، مــا يعنــي وفقــًا لخبــراء، 

الصحيــة  والتأمينــات  الرواتــب  تحســن 
والتقاعــد مــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي 

وتحسن ظروف بيئة العمل.
البــالد 190  فــي  الحــد األدنــى لألجــور  ويبلــغ 
دينارًا شهريًا، اي ما يعادل 267.9 دوالرًا، فيما 
ارتفعت األسعار بشكل واضح خالل السنوات 
تغييــر.  دون  ثابتــة  االجــور  وبقيــت  املاضيــة 
وطلــب وزيــر العمــل مــن املســؤولن فــي وزارته 
املباشــرة فــي تنفيــذ خطــة عمــل شــاملة خــالل 
العــام الحالــي 2015 تركــز علــى محور تشــغيل 
األردنيــن، والحــد مــن معــدالت البطالــة وفتــح 
آفــاق عمــل جديــدة فــي املحافظــات واألطــراف 
واملناطــق النائيــة، إضافة إلى فرص التشــغيل 
فــي الخــارج. وكان وكيــل وزارة العمــل حمــادة 
أبــو نجمــة، قال في بيــان أصدرته وزارة العمل 
أول أمــس: »ســيتم خالل العــام الحالي التركيز 
كانــت  التــي  القطاعــات  بعــض  )أردنــة(  علــى 
التحظــى بنســب تشــغيل مرتفعــة لألردنيــن، 
لإلنــاث  عمــل  فــرص  إيجــاد  علــى  والتركيــز 
مــع وضــع تصــور كامــل ملؤتمــر وطنــي يضــم 
وصناديــق  النســائية  واملنظمــات  االتحــادات 
واملنظمــات  التشــغيل  ملشــاريع  اإلقــراض 
الدوليــة الفاعلــة، بهــدف تحديــد املشــاريع ذات 

األولوية في التنفيذ للمرحلة املقبلة«.
خــالل  ضبطــت  إنهــا  العمــل  وزارة  وقالــت 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   25 بــن  الفتــرة 
الثانــي  يناير/كانــون   21 وحتــى  املاضــي 
مخالفــن  وافديــن  عمــال   1406 الحالــي 
الطــرق  يفترشــون  مختلفــة  جنســيات  مــن 

وامليادين العامة في عدة مناطق.

ويتســلم  الحكوميــة.  األعمــال  جميــع  تعطيــل 
رواتبهــم  الحكوميــة  الجهــات  فــي  املوظفــون 
يوم 23  من كل شهر، وألول مرة يتأخر صرف 
الرواتــب فــي ظــل توقعــات بتأخرهــا الــى حــن 

تشكيل حكومة جديدة.
تفاقــم  ظــل  فــي  الرواتــب  صــرف  تأخــر  وأدى 
واســعة  غضــب  حالــة  الــى  املعيشــية  األزمــات 
لــدى املوظفــن مــن ذوي الدخــل املحــدود. وقال 
املوظــف الحكومــي طاهــر الضراســي مخاطبــًا 
جماعــة الحوثيــن التي تمثل الســلطة الفعلية 
ضيــاع  عــن  املســؤولون  »انتــم  البــالد،  فــي 
 أنا وأوالدي الثالثة 

ً
الحاضر واملستقبل، فمثال

وزوجتي، نعاني بســبب عدم تســلم الرواتب«. 
العاصمــة  علــى  الحوثــي  قــوات  وســيطرت 
صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول من عام 2014، 
وفــي يناير/كانــون الثانــي 2015 اجتاحــت دار 
الرئاســة ووضعــت الرئيــس ورئيــس الحكومة 
تحــت اإلقامــة الجبريــة، والحقــًا أعلــن الرئيــس 

ورئيس الحكومة عن استقالتهما.
علــى  الحوثيــن  املســلحن  ســيطرة  وأدت 
أعبــاء  تفاقــم  إلــى  أخــرى،  ومــدن  العاصمــة 
الركــود  نتيجــة  الهــش  اليمنــي  االقتصــاد 
وانخفــاض  االقتصــادي،  النشــاط  وتوقــف 

التدفقات النقدية من املساعدات الخارجية.
الدعــم  فــإن  االقتصــاد،  خبــراء  وبحســب 
الخليجــي لليمــن يبلــغ مليــار ونصــف املليــار 
دوالر سنويًا وأدى توقفه على خلفية سيطرة 

جماعة الحوثين إلى تفاقم األزمة املالية. 
وتعانــي الحكومــة اليمنيــة مــن ضائقــة ماليــة 
وواجهــت خــالل األشــهر األخيــرة صعوبــة فــي 
دفع الرواتب بســبب الوضع السياســي األمني 

املتدهور، ووقف املعونات الخارجية. 

تراجــع  أن  اقتصاديــون  محللــون  ويــرى 
انخفــاض  مــع  بالتزامــن  النفطيــة  اإليــرادات 
أســعار النفــط، يمثــل ضربــة مزدوجــة تجعــل 
الحكومــة عاجــزة عــن دفــع الرواتــب خــالل هذه 
الفترة. وقال الخبير االقتصادي احمد شماخ، 
»العربــي الجيــد«، إن اليمــن يعانــي مــن أزمــة  لـ
ماليــة تتمثــل فــي تراجــع االحتياطــي النقــدي 

وانخفاض ايرادات النفط.
مــن   %  75 نســبة  املوظفــن  رواتــب  وتلتهــم 
خــالل  الحكومــة  ولجــأت  اليمــن،  موازنــة 
املركــزي،  املصــرف  الــى  املاضيــن  الشــهرين 
وكشــف مصــدر مســؤول فــي املصــرف املركــزي 
اليمني حينها، »أن الحكومة لجأت إلى سداد 
مرتبات شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 

عبر طرح أذون الخزانة«.
ماليــة  وصعوبــات  ضغوطــًا  اليمــن  ويواجــه 
واقتصاديــة غيــر مســبوقة، فــي ظــل الفوضــى 
واالضطرابــات األمنيــة والسياســية وتجميــد 
إحصائيــات  وبحســب  املســاعدات.  معظــم 
العامــة  واملوازنــة  االقتصــاد  تكبــد  حكوميــة، 
 6.9( ريـــال  تريليــون   1.482 تقــارب  خســائر 
املتكــرر  التخريــب  جــراء  دوالر(  مليــارات 
وشــبكات  والغــاز،  النفــط  نقــل  لخطــوط 
ويعانــي  و2014.   2012 عامــي  بــن  الكهربــاء، 
بســبب  شــديدة  ماليــة  ضغــوط  مــن  اليمــن 
مــن  األنابيــب  لخطــوط  املتكــررة  التفجيــرات 
ِقبــل مجموعــات مســلحة وقبائــل لهــا مطالــب؛ 
وهو ما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات 
التصديــر. وتشــكل صــادرات الخــام مــا يصــل 
إلــى 70% مــن إيــرادات امليزانيــة، التــي تضررت 
كثيــرًا جــراء هبــوط أســعار النفــط، باإلضافــة 

إلى الهجمات املتكررة على خطوط األنابيب.

األردن يستغني اليمنيون يخشون من عدم صرف الرواتب
عن نصف مليون عامل وافد

الســعودية  الشــركة  عــت 
ّ
وق

»مبــرد«،  للنقــل واالســتثمار 
مــا  شــراء  اتفاقيــة  أمــس، 
ك 

ّ
ُمــال حصــص  مــن   %95 نســبته 

األمــن  لخدمــات  العربيــة  الشــركة 
إجماليــة  بقيمــة  »أمنكــو«  والســالمة 
مليــون   48( ريــال  مليــون   180.3
عمليــة  إن  »مبــرد«  وقالــت  دوالر(. 
الشــراء تخضــع إلــى موافقــة الجهــات 

الحكومية.

النفــط  صــادرات  قفــزت 
فــي  الصــن  إلــى  الكويتــي 
األول  ديســمبر/كانون 
مقارنــة   %52.7 نحــو  املاضــي 
بنفــس الشــهر مــن عــام 2013، لتبلــغ 
 408 يعــادل  مــا  طــن،  مليــون   1.37
إجمالــي  وبلــغ  يوميــًا.  برميــل  آالف 
الصــادرات الكويتيــة من النفط الخام 

للصن نحو 213 الف برميل يوميًا.

صفقات

عقاريــة  دراســة  ذكــرت 
االحتيــاج  أن  ســعودية، 
الســنوي للوحــدات الســكنية 
يبلــغ  باململكــة  املناطــق  جميــع  فــي 
نحو 300 ألف وحدة ســكنية، مشــيرة 
إلى أن ما قامت به وزارة اإلسكان من 
األراضــي  جميــع  لتطويــر  محــاوالت 
ال يلبــي الطلــب خــالل خمس ســنوات 

مقبلة.

»جيــه.إل.إل«  شــركة  قالــت 
لالستشارات العقارية أمس، 
فــي  العقــارات  أســعار  إن 
أبوظبــي اســتقرت فــي الربــع األخيــر 
مــن 2014 نظــرًا لهبــوط أســعار النفط 
وأســواق األســهم وضعــف معنويــات 
املســتثمرين. وتقــدر »جيــه.إل.إل«، أن 
أســعار املســاكن فــي أبوظبــي ارتفعت 
25% سنويًا في عامي 2012 و2013.

أخبار

مكاســبه  عــن  الذهــب  تخلــى 
الســابقة أمــس، وتراجــع%1, 
الــدوالر  قــوة  بــددت  بعدمــا 
اآلمنــة،  املــالذات  علــى  الطلــب  تأثيــر 
فــوز حــزب مناهــض إلجــراءات  بعــد 
التقشــف فــي االنتخابــات العامــة فــي 
اليونــان، وهــو مــا أثــار املخــاوف مــن 

تجدد عدم االستقرار في أوروبا.

قــال صالــح الفداغــي، رئيــس 
العمليــات فــي اإلدارة العامــة 
للطيــران املدني بالكويت، إن 
أدت  أمــس،  الكثيــف  الضبــاب  موجــة 
إلــى تحويــل 21 رحلــة طيــران كانــت 
مطــارات  إلــى  الكويــت،  ملطــار  قادمــة 

أخرى.

أرباح وخسائر

خالد  المصري،  والحقوقي  السياسي  الناشط  أكد 
الخصخصة  لبرنامج  باهظًا  ثمنًا  العامل دفع  أن  علي، 
)بيع الشركات العامة(، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس عبد 
السابق  الرئيس  خطوات  نفس  يتبع  السيسي،  الفتاح 

حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير

الجنيه المصري 
في أدنى مستوياته

صعود الدوالر يفاقم 
معاناة الفلسطينيين

17.8% انخفاضًا في 
ميزانية الكويت المقبلة

رام اهلل ـ محمد رجوب

صعــودا  الــدوالر  صــرف  ســعر  ســجل 
اإلســرائيلي،  الشــيكل  مقابــل  جديــدا 
الســلع  مــن  عــدد  ارتفــاع  إلــى  أدى  مــا 
فلســطن  فــي  الرئيســية  والخدمــات 
املحتلــة. وبلــغ ســعر الــدوالر 4 شــواكل 
ليســجل  ســنوات،   3 منــذ  مــرة  ألول 
ارتفاعــا مقــداره 15% مــن بدايــة رحلــة 
الصعــود فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
2014. وحسب محللن، يرجع ذلك إلى 
عوامــل دوليــة تتعلــق بارتفــاع العملــة 
محليــة  وأخــرى  عامليــًا،  األميركيــة 
االقتصــاد  ضعــف  بمؤشــرات  ترتبــط 
انتهــاء  منــذ  بــدأت  التــي  اإلســرائيلي 
علــى  اإلســرائيلي  االحتــالل  عــدوان 

قطاع غزة في صيف العام املاضي. 
بعــض  الفلســطينيون  ويدفــع 
التزاماتهم بالدوالر األميركي، خاصة 
إيجــارات الســكن، والقــروض وأقســاط 
مــن  املقترضــون  ويعــد  الجامعــات. 

املصارف الفئة األكثر تضررا.
الــدوالر  املحليــة  املصــارف  وتعتمــد 
مــا  وهــو  لإلقــراض،  رئيســية  عملــة 
جعــل رواتــب املوظفــن مــن محــدودي 
الدخل في تآكل مســتمر، نظرا الرتفاع 

املعيشــة.  ومــع  الــدوالر، وغــالء  ســعر 
حجــم  بلــغ  املاضــي،  العــام  نهايــة 
قــروض املصــارف املحلية علــى األفراد 

والشركات قرابة 3.5 مليارات دوالر. 
فضــل  مصرفــي،  مصــدر  واســتبعد 
»العربي  عــدم ذكر اســمه، فــي حديثــه لـ
الجديــد« قــرارات جديــدة مــن املصارف 
بتحديــد ســقف الرتفــاع الــدوالر علــى 
التخفيــف  فــي  القــروض، بمــا يســاهم 

على املقترضن. 
ويعــد موظفــو الحكومــة الفلســطينية 
)160 ألفــا( أكثــر الفئــات تضــررا؛ نظــرا 
الحتجــاز االحتــالل اإلســرائيلي أموال 
الفلســطينية، وعــدم صــرف  الضريبــة 

رواتبهم كاملة في موعدها. 
د.نصــر  االقتصــادي  الخبيــر  ويــرى 
أســعار  تراجــع  أن  عبدالكريــم 
املحروقــات قلــص ارتفاعــات األســعار 
»العربــي  لـ ويوضــح  اآلن.   حتــى 
فــي  الضعيفــة  الفئــات  أن  الجديــد« 
املجتمع »هي األكثر تضررا من ارتفاع 
الــدوالر واألقــل اســتفادة مــن انخفاض 
الوقــود«. ورغــم تراجــع أســعار النفــط 
يونيــو/ منــذ   %60 بنســبة  محليــا 
حزيــران املاضــي، تراجعــت املحروقات 

محليا ملا ال يزيد عن %15.

فــي  الهبــوط  املصــري  الجنيــه  واصــل 
وفقــد  أمــس،  املركــزي  املصــرف  عطــاء 
ســادس  فــي  أخــرى  قــروش  أربعــة 
تخفيــض رســمي علــى التوالــي ليصــل 

إلى 7.43 جنيهات للدوالر.
وقــال محللــون إن هــذا هــو أدنــى ســعر 
وأقــل  اإلطــالق،  علــى  للجنيــه  رســمي 
مســتوى منــذ أن بــدأ املصــرف املركــزي 
العمل بنظام عطاءات الدوالر في شهر 
وهــو   ،  2012 األول  ديســمبر/كانون 
مــا دفــع إلــى اســتمرار ارتفــاع الــدوالر 
 8 مــن  أكثــر  إلــى  الســوداء  الســوق  فــي 

جنيهات.
مليــون   40 املركــزي  املصــرف  وعــرض 
دوالر  مليــون   38.4 بــاع  للبيــع  دوالر 
منهــا، إذ بلــغ أقل ســعر مقبــول 7.4301 
يــوم   7.3901 مــع  مقارنــة  جنيهــات 

الخميس املاضي.
وبدأ املصرف املركزي األسبوع املاضي 
الســماح للجنيه باالنخفاض عن 7.14 
فــي  األولــى  للمــرة  للــدوالر  جنيهــات 
ســتة أشــهر، ما يعزز وجهة النظر بأن 
الحكومــة تســعى لتشــجيع االســتثمار 
والتصدي للسوق السوداء في العملة.
الــدوالر  تــداول  أســعار  وتتحــدد 

املســموح للمصــارف بهــا علــى أســاس 
ممــا يعطيــه  املركــزي  نتائــج عطــاءات 
الصــرف  ســعر  علــى  عمليــة  ســيطرة 
الســوداء  الســوق  لكــن  الرســمي. 
األفــراد  إليهــا  يلجــأ  إذ  نشــطة،  تظــل 
مــن  احتياجاتهــم  لتلبيــة  والشــركات 
العملــة الصعبــة. والفجــوة بــن الســعر 
الرســمي للجنيــه والســعر فــي الســوق 
السوداء آخذة في االتساع منذ شهور.

ارتفــاع  ســيؤدي   « محللــن  وحســب 
ســعر الــدوالر، إلــى زيــادات فــي فاتــورة 
االســتيراد البالغــة أكثــر مــن 60 مليــار 
دوالر، بحسب اإلحصاءات الرسمية«.

يتــراوح  الــدوالر  إن  متعاملــون  وقــال 
ســعره فــي الســوق الســوداء بــن 7.90 

و8 جنيهات.
وكانت التوقعات بأن املصرف املركزي 
سيخفض سعر الجنيه قد تنامت منذ 
أعلــن تخفيضــا مفاجئــا بواقــع نصــف 
فــي املائــة فــي ســعر الفائــدة الرئيســي 
فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، وقــد 
النفــط  أســعار  أن هبــوط  املركــزي  أكــد 
توقعــات  مــن  حــدَّ  والغــذاء  العامليــة 

التضخم.
)العربي الجديد، رويترز(

العربي الجديد

قــال وزيــر مالية الكويت أنس الصالح 
في مؤتمر صحافي أمس، إن ميزانية 
الكويــت فــي العــام املالــي املقبــل 2015 
 %17.8 بنســبة  أقــل  ســتكون   2016/
هبــوط  بســبب  الحالــي  العــام  عــن 
أن  الوزيــر  وأوضــح  النفــط.  أســعار 
املصروفات املتوقعة في امليزانية التي 
أقرهــا مجلــس الــوزراء أمــس تتضمــن 
مليــار   19.073 قدرهــا  مصروفــات 
دينــار، مقابــل 23.212 مليــار دينار في 

ميزانية 2014 /2015.
وأضــاف الصالــح أن امليزانية اعتمدت 
سعر 45 دوالرا لبرميل النفط وبمعدل 

إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.
ســيكون  اإليــرادات  إجمالــي  أن  وذكــر 
ميزانيــة    فــي  دينــار  مليــار   12.052
مليــارات   10.599  ،2015/2016منهــا 
دينــار إيــرادات نفطيــة و1.453 مليــار 

دينار إيرادات غير نفطية.
وشــهدت أســعار النفــط تراجعــًا كبيــرًا 

مــن 115 دوالرا إلــى أقــل مــن 50 دوالرًا 
للبرميل خالل الشهور الستة املاضية، 

بنسبة انخفاض %60.
وحسب رويترز، قال الصالح إن نسبة 
اســتقطاع احتياطــي األجيــال القادمــة 
اإليــرادات  إجمالــي  مــن  ســتكون %10 
بواقــع 1.205 مليــار دينــار في ميزانية 

.2016/ 2015
فــي ميزانيــة  املتوقــع  العجــز  أن  وأكــد 
هــذه  اســتقطاع  بعــد   2016/  2015
النسبة سيكون 8.226 مليارات دينار.
واتجهــت الكويــت، العضــو فــي أوبــك، 
بدأتهــا  تقشــفية،  خطــة  لتفعيــل 
بخفــض الدعــم عــن بعــض املشــتقات 
النفطية، في مســعى لترشيد اإلنفاق، 
العامــة  ماليتهــا  تعّرضــت  بعدمــا 

ملخاطر شديدة.
ورفعــت الحكومــة الكويتيــة الدعــم عن 
ا مــن مطلــع يناير/كانــون  الديــزل بــدء
الثانــي الجــاري، ليقفز ســعره إلى 170 
 55 مــن  بــدال  ســنتا(   61( للتــر  فلســا 

فلسا )19 سنتا(. مظاهرة غاضبة في صنعاء جراء تدهور األوضاع المعيشية بعد االنقالب الحوثي )األناضول(

يتأهب األردن لتطبيق 
خطة، لتوفير فرص 

عمل عبر خطة »أردنة« 
الوظائف، واالستغناء عن 

العمالة الوافدة

أدت الفوضى الناجمة 
عن سيطرة الحوثيين 
على القصر الرئاسي، 

واستقالة الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي 

ومجلس وزرائه، إلى تأخر 
صرف رواتب الموظفين

القطامين: خطة ألردنة 
الوظائف وفرص العمل 

في مختلف القطاعات

من أرجاء الوطن

تقرير

مقابلة

تقرير

أجراها
هيثم محمدين

السيسي يتبنى سياسة 
حماية رجال األعمال

العامل المصري يدفع 
فاتورة برنامج الخصخصة

دعاوى استرداد المصانع أبرز 
وسائل مقاومة الفساد

¶ خالد علي محام وسياسي 
مصري

¶ مواليد عام 1972 بقرية 
ميت يعيش، بالدقهلية

¶ خريج كلية حقوق 
الزقازيق عام 1994

¶ بدأ مشواره عام 1996 
مدافعًا عن حقوق اإلنسان

¶ شارك في العديد من 
الفعاليات والندوات 

الحقوقية
¶ شارك في تأسيس مركز 

هشام مبارك للقانون
¶ كان في طليعة المشاركين 

في ثورة يناير
¶ ترشح في انتخابات الرئاسة 

المصرية 2012 

سيرة

الناشط السياسي 
خالد علي يحذر 

نظام السيسي من 
مخاطر تجاهل 
مطالب العمال 

)فرانس برس(
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وزير المالية الكويتي خالل المؤتمر الصحافي )فرانس برس(



الكويت ـ العربي الجديد

قــال األمــن العــام ملنظمــة األقطــار 
العربية املصدرة للبترول )أوابك(، 
العامــة  األمانــة  إن  النقــي،  عبــاس 
اســتهالك  ترشــيد  ظــم 

ُ
ن تبحــث  للمنظمــة 

الطاقــة فــي صناعــة تكريــر النفــط، وذلــك عبــر 
مؤتمر سيتم عقده في مملكة البحرين خالل 

الفترة من 3 إلى 5 فبراير/شباط املقبل.
الــدول العربيــة املنتجــة  ويقــول مراقبــون، إن 
أكثــر  لالهتمــام  مضطــرة  تكــون  قــد  للنفــط، 
بالتكرير، سعيا لتحقيق قيمة مضافة للنفط 

الــذي تهــاوت أســعاره بنحو 60% في األشــهر 
الســتة املاضيــة، حيــث نزلــت مــن 115 دوالرا 
إلــى  املاضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  للبرميــل 

حدود 48 دوالرا للبرميل في الوقت الحالي.
نقلتهــا  تصريحــات  فــي  النقــي،  وأوضــح 
)كونــا(،  الرســمية  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة 
مــع  بالتعــاون  ســيقام  املؤتمــر  أن  أمــس، 
)مركــز التعــاون اليابانــي للبتــرول(، بهــدف 
االســتفادة مــن اليابــان، ثالــث أكبــر اقتصــاد 

في العالم، بهذا الشأن.
أن  إلــى  رســمية،  شــبه  تقديــرات  وتشــير 
معــدالت تشــغيل طاقــة التكريــر فــي منطقــة 

 ،2020 عــام  فــي  يوميــا  برميــل  ماليــن   8.1
االســتهالك  معــدالت  تنامــي  إلــى  يشــير  مــا 
الخــام  النفــط  تكريــر  فــي  وارتفــاع  املحلــي 
وارتفــاع فــي مبيعــات املنتجــات البتروليــة، 
األمــر الــذي ســيكون له تأثير علــى اإليرادات 

النفطية املحلية.
وأضــاف النقــي، أن املؤتمــر يعتبــر مــن بــن 
األنشــطة الرئيســية لألمانــة العامــة ملنظمــة 
أوابــك لعــام 2015، وسيشــارك فيــه عــدد مــن 
تكريــر  صناعــة  فــي  واملختصــن  الخبــراء 
النفط في الدول األعضاء باملنظمة، والهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغــاز البحرينية، وشــركة 

الخليج العربي والشــرق األوســط، ستشــهد 
القادمــة،  الســنوات  خــالل  كبيــرة  تحــوالت 
حيــث وصــل حجم طاقة التكرير خالل العام 
املاضي 2014، إلى حدود 6.5 مالين برميل 
إلــى  لتصــل  تدريجيــًا  ترتفــع  فيمــا  يوميــا، 

الشــركات  وبعــض  )بابكــو(  البحريــن  نفــط 
النفط العربية.

إلقــاء  إلــى  يهــدف  املؤتمــر  أن  إلــى  وأشــار 
اســتهالك  ترشــيد  موضــوع  علــى  الضــوء 
فــي  اســتخدامها  كفــاءة  وتحســن  الطاقــة، 
النفــط، ومــا يمكــن الحصــول عليــه  مصافــي 
مــن تطبيقــات لبرامــج إدارة الطاقة ومناقشــة 
أســباب ارتفــاع معــدالت اســتهالك الطاقــة في 

املصافي وسبل معالجتها.
تراجــع  يؤثــر  أن  مــن  مراقبــون،  ويتخــوف 
أســعار النفــط، علــى اســتثمارات الطاقــة لــدى 

الدول املنتجة، ومن بينها مصافي التكرير.

تهاوي أسعار النفط، 
يدفع الدول المنتجة 

لالهتمام بالتكرير
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الوجه اآلخراقتصاد الناساقتصاد

»أوابك« ُتنّظم صناعة تكرير النفط

من اآلخر

الثلوج تلغي آالف الرحالت الجوية عبر أميركا

قال وزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق 
الربيعة، إن النفط رغم كونه مصدرا مهما 

للمملكة، إال أنه ال ينفي وجودا حيويا للقطاع 
الخاص في دعم االقتصاد.

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، 
من أن االنتخابات اليونانية ستزيد من الغموض 

االقتصادي في شتى أنحاء أوروبا، قائال إن ذلك 
يعني ضرورة التزام بالده بخطتها االقتصادية.

ألغت شركات الطيران آالف الرحالت الجوية عبر الواليات 
املتحدة، قبيل عاصفة ثلجية ضخمة متوقع أن تضرب 

الساحل الشرقي األميركي أمس واليوم. ويشهد الساحل 
الشرقي للواليات املتحدة استعدادات خاصة لعاصفة 

ثلجية تاريخية بدأت أمس اإلثنن، من املتوقع أن تؤدي إلى 
تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 90 سنتيمترا. وبلغ عدد 

عمليات إلغاء الرحالت الجوية أمس نحو 1400 رحلة، وسط 
توقعات بزيادة عدد رحالت الطيران امللغاة مع ارتفاع حدة 

العاصفة. كما أعلنت شركة »دلتا إير الينز« إلغاء 600 رحلة 
طيران عبر الواليات املتحدة، في حن أشارت شركة »جيت 
بلو إير وايز« إلى إلغاء 290 رحلة، بحسب وكالة بلومبرج.

تقرير

يوميات

تعد معالجة 
قضايا البطالة 

والسكن والتضخم 
والخصخصة 

وانخفاض أسعار 
النفط من بين أهم 

الملفات الشائكة، 
التي تنتظر العاهل 

السعودي الجديد، 
الملك سلمان 

الرياض ـ خالد الشايع

اعتبر اقتصاديون وخبراء نفط أن 
العاهــل الســعودي الجديــد، خــادم 
الحرمــن الشــريفن، امللــك ســلمان، 
ســيكون أمــام خمســة تحديــات صعبــة خــالل 
التحديــات  هــذه  وتتمحــور  املقبلــة.  الفتــرة 
ملســتويات  النفــط  أســعار  انخفــاض  حــول 
قياســية وتداعياتها علــى الوضع االقتصادي 
للسعودية، وأيضا حول أهمية إيجاد مصادر 
ورفــع  العالقــة  املشــاكل   

ّ
وحــل جديــدة  دخــل 

الحكوميــة  القطاعــات  خصخصــة  مســتوى 
فــي  أكبــر  بشــكل  الخــاص  القطــاع  وإشــراك 
الوضــع  أن  علــى  شــددوا  أنهــم  بيــد  التنميــة، 
االقتصــادي للبــالد يمكنــه تجــاوز هــذه األزمــة 
بســالم. ويؤكــد خبــراء نفط أنه لــن يكون هناك 
الســعودية  النفطيــة  السياســة  تجــاه  قلــق  أي 
، لكونها سياســة مبنية على دراســة 

ً
مســتقبال

وافية للسوق وخبرة اقتصادية كبيرة.
ســعدون  الدكتــور  النفطــي،  الخبيــر  ويؤكــد 
تخــوف  أي  هنــاك  يكــون  لــن  أنــه  الســعدون، 
»العربــي  علــى اســتقرار ســوق النفــط، ويقــول لـ
تحــت  بالســعودية  يثــق  :»الجميــع  الجديــد« 
:»انتقلــت  ويضيــف  ســلمان«،  امللــك  قيــادة 
حكيــم  رجــل  إلــى  حكيــم  رجــل  مــن  القيــادة 
آخــر، وصاحــب خبــرة عميقــة فــي قيــادة الدفــة 
النفطيــة«.  ويشــدد الســعدون علــى أن العالــم 
كان ينتظــر كلمــة الســعودية فــي الخــروج مــن 
األزمــة النفطيــة الحاليــة، لتتــم إعــادة التعافــي 
تســبب  التــي  األزمــة  بعــد  للســوق،  والتــوازن 
بهــا تنامــي زيــادة اإلمــدادات مــن خــارج أوبــك، 
ويتوقــع أن تتجــه األســعار نحــو التحســن فــي 

النصف الثاني من العام الجاري.
الرشــيد  مركــز  رئيــس  يؤكــد  جانبــه  مــن 
لالستشارات املالية، الدكتور، فايز الرشيد، أن 
السياسة املالية للسعودية متزنة وقادرة على 
النفــط وإزالــة الفوضــى،  إعــادة ترتيــب ســوق 
التــي تســببت بهــا زيــادة العــرض علــى الطلب، 
سياســة  :»إن  الجديــد«  العربــي   « لـــ ويقــول 
للعالــم  واضحــة  ســتظل  النفطيــة  الســعودية 
وال لبــس فيهــا وال غمــوض، وهــي قــادرة علــى 

إيجاد االستقرار املفقود لسوق النفط«. 
الضامــن  هــي  زالــت  مــا  :»الســعودية  ويتابــع 
الســتقرار ســوق النفط بأكثر من طاقة فائضة 

تقــدر بـــ2.5 مليــون برميــل يوميًا، ممــا يؤهلها 
ألن تكــون الصمــام الرئيســي لهــذا االســتقرار، 
وهــي ســتواصل لعــب هــذا الدور ألنــه ال توجد 
أيــة دولــة أخــرى في العالم قــادرة على أداء هذا 

الدور غيرها، والكل يعرف ذلك«.
ويتصــور الخبير االقتصــادي وعضو مجلس 
أن  جمعــة،  بــن  فهــد  الســعودي،  الشــورى 
يكــون العمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل أهــم 
 ،

ً
التحديات التي ستواجه السعودية مستقبال

ويقــول لـــ »العربــي الجديــد« :»مــن املهــم تنويع 
خلــق  علــى  العمــل  وأيضــًا  الدخــل  مصــادر 
لــدى  امللفــات  أهــم  مــن  فهــي  وظائــف جديــدة، 
الســعودين«، ويضيــف :»هي اآلن جيدة ولكن 
 
ً
نأمــل أن يســتمر ذلــك وتكــون  أفضل مســتقبال

وأن تستمر معطيات خلق الوظائف«.
ويتابــع: »أزمــة النفــط ملــف صعــب، ولكــن فــي 

تصــوري أننا نتعامل معه بالشــكل الصحيح، 
فمــن األفضــل أال تخفــض أوبــك مــن  إنتاجهــا 
علــى  الســوق  فــي  حصتهــا  علــى  تبقــي  لكــي 

النهج نفسه لكي ال تخسرها«. 
الســعودية  لــدى  أن  علــى  جمعــة  بــن  ويشــدد 
 2.107 تعــادل  ضخمــة  ماليــة  احتياطــات 
أخــرى  طرقــًا  لديهــا  أن  كمــا  ريــال،  تريليــون 
لتوفيــر قيمــة املشــاريع بعيــدًا عــن الســحب من 
املمكــن  :»مــن  أنــه  إلــى  ويشــير  الفائــض،  هــذا 
الســحب منــه ومــن املمكــن طــرح ســندات علــى 

املواطنن أو أن  تقترض«. 
ويضيــف: »الواليــات املتحــدة األميركيــة وهــي 
أكبر اقتصاد في العالم لديها عجز ومديونية 
أن  للدولــة  فيمكــن  أمــر طبيعــي،  فهــو  كبيــرة، 
مــن  بأكثــر  التنمويــة  املشــاريع  قيمــة  توفــر 

طريقة«.

ويشــدد على أن »الســعودية لن تواجه مشــاكل 
كبيــرة فــي حــال اســتمرار النفــط علــى أســعاره 
املتدنية«، ويضيف :»أعتقد أنه لن تكون هناك 
املقبلــة،  األربــع  الســنوات  خــالل  مشــاكل  أيــة 
فالفائض الســعودي قــادر على إيجاد التوازن 
انخفــاض   أن  كمــا  للســعودية،  االقتصــادي 
أســعار النفط لن  يســتمر طويال بهذا الوضع، 
بــل ستتحســن األســعار خــالل عــام أو عامــن 
علــى األكثــر، فالســعر الطبيعــي واملناســب هــو 
70 دوالرًا  للبرميــل الواحــد وليــس 100 دوالر 

وأكثر كما كان في األعوام السابقة«.
فــي املقابــل يؤكــد الخبيــر االقتصــادي، فضل 
أســعار  بقــاء  اســتمرار  أن  علــى  البوعينــن، 
النفــط متدنيــة سيشــكل عبئــًا علــى الخزينــة 
جــادة  مــن وضــع حلــول  بــد  الســعودية، وال 
اآلثــار  مــن  الســعودي  االقتصــاد  لحمايــة 
املحتملة وسيكون ذلك من خالل منح القطاع 
ويقــول  التنميــة،  فــي  أكبــر  دورًا  الخــاص 
ســلمان  امللــك  :»أمــام  الجديــد«  »العربــي  لـــ  
تحديــات وملفــات اقتصاديــة شــائكة تتعلــق 
بتحقيــق التكامــل األمثــل بــن الــوزارات، وأن 
يكــون لديهــا فريق عمل اقتصــادي قادر على 
إلــى حقائــق علــى أرض  امللــك  تحويــل رؤيــة 
السياســي  :»االســتقرار  ويضيــف  الواقــع«. 
التــي  املهمــة  الركائــز  مــن  همــا  واألمنــي 
بشــكل  واالقتصــاد  املاليــة  األســواق  تدعــم 
عــام، ولذلــك تنمــو األســواق املاليــة وتزدهــر 
ويــرى  االســتقرار«.   هــذا  لديهــا  توفــر  متــى 
ســلس  انتقــال  مــن  حــدث  مــا  أن  البوعينــن 
للســلطة وترتيب بيت الحكم في الســعودية، 
وبهذا الشــكل املتميز، له انعكاسات إيجابية 
علــى االقتصــاد بشــكل عــام. ويتابــع :»هنــاك 
كثيــر مــن التحديــات االقتصاديــة أمــام امللــك 
أســعار  انخفــاض  تحــدي  أهمهــا  ســلمان، 
فــإذا  دوالرًا،   48 دون  ملــا  ووصولهــا  النفــط 
ســتكون  قريبــًا،  النفــط  أســعار  تتحســن  لــم 
فــي  اإلنفــاق  مــن  للحــد  مضطــرة   الحكومــة 

العام املقبل وخاصة في املشاريع املكلفة«.
 ويضيــف: »ســيكون التحــدي األكبــر هــو إدارة 
الســيولة املاليــة املتاحــة فــي البلــد،  وأن يكــون 
القطــاع الخــاص وثــروات األفــراد املجمــدة هــي 
ســوق  خــالل  مــن  للتنميــة  األساســي  املحــرك 
الصكــوك والســندات، بحيــث تضمــن الحكومة 
مــن خــالل  نفقــات مشــاريعها،  توفيــر تمويــل 
للمواطنــن  ماليــة  وصكــوك  ســندات  طــرح 

بشكل مباشر«.
 ويشــدد البوعينــن علــى أنــه بداًل مــن أن تدفع 
أن  يمكــن  بالكامــل،  املشــروع  قيمــة  الدولــة 
تقــوم بطــرح ســندات ديــن، وهــو أمــر فعــال فــي 
املشــاريع التنموية املنتجة مثل بناء املطارات 
الجديــدة أو املتــرو أو مشــاريع الطاقــة،  فمــن 
خــالل الدخــل الــذي يتحقــق مــن هــذا املشــروع 

يتم سداد الدين ويريح موازنة الدولة«.
ويضيف :»من التحديات املهمة تسريع وتيرة 
خصخصــة  فــي  بــدأت  الدولــة  الخصخصــة. 
القطاعــات املنتجــة مثل االتصــاالت والكهرباء 
والخطوط الســعودية واملياه والبريد ،ولكنها 

توقفت ».
املســتقبلية  التحديــات  أن  البوعينــن  ويقــول 
تستوجب تحويل بعض القطاعات الحكومية 
للقطــاع الخــاص لكــي تتخلــص الحكومــة مــن 
األجــور والرواتــب والتشــغيل وتتحول ملتلقية 
لإليــرادات، كمــا حــدث مــع قطــاع االتصــاالت«. 
االقتصــاد  هيكلــة  إعــادة  :»يجــب  ويضيــف 
فــي  األكبــر  الــدور  الخــاص  القطــاع  وإعطــاء 
القطــاع  دور  يكــون  أن  مــن  فبــدال  التنميــة، 
الخــاص 30% مــن التنميــة والقطــاع الحكومي 
فالتحديــات  العكــس،  يكــون  أن  يجــب   ،  %70
تســتلزم أن يتبنــى القطــاع الخــاص هــذا الدور 

لتحقيق التنمية املستدامة«.

السعودية و5 ملفات شائكة
تهاوي أسعار النفط والبطالة والسكن والتضخم أبرزها

خبراء: الحكومة يمكن أن 
تمّول بعض المشاريع عبر 

طرح سندات وصكوك

هنالك إمكانية  لتسريع 
وتيرة خصخصة المشاريع 

الحكومية

قالت منظمة البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 
إن فهم امللك عبد الله بن عبد العزيز لسوق 

النفط كان له األثر البالغ في استقرار أسعار 
النفط بعد 2008. وبينت »أوبك« في نعي 

رسمي للعاهل السعودي أن االجتماع العاملي 
الذي دعا له امللك في 2008 ، ناقش املضاربات 

الحادة في السوق والتقلبات في األسعار، األمر 
الذي كان محفزًا الستقرار األسعار للسنوات 

التي تلت ذلك االجتماع. وتابعت الدول املنتجة 
واملستهلكة في أعقاب تنبيهات امللك عبدالله، 

آثار املضاربات في رفع سعر برميل النفط فوق 
مستويات أسس السوق.

أكد مسؤولون سعوديون، إن العاهل الجديد، 
سلمان بن عبد العزيز، يريد تنويع االقتصاد 
للحد من االعتماد على عائدات النفط، خاصة 
عبر تسهيل االستثمارات. وقال عبد اللطيف 

العثمان، محافظ الهيئة العامة لالستثمار إن 
»امللك سلمان يدعم الترويج للمملكة كوجهة 

لالستثمارات األجنبية. وأضاف العثمان، خالل 
مؤتمر اقتصادي في الرياض، أمس، أن اململكة 

التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وتحصل 
على 90% من عائداتها العامة من الذهب األسود، 

تنوي تطوير قطاعات الصحة والنقل واملناجم، 
إضافة إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

عبد اهلل 
ساهم في 

استقرار 
النفط

سلمان 
نحو تنويع 

االقتصاد

توقعات بفتح 
البورصة السعودية 

أمام األجانب
اإللكترونيــة  للقراصنــة  فريــق  قــام 
ُيطلق على نفســه »ليزارد«، باختراق 
املاليزيــة،  الجويــة  الخطــوط  موقــع 
شــعارهم  تحمــل  صــورة  بوضــع  وقامــوا 
الشــهير الــذي اســتخدموه فــي آخــر عمليــات 
»ســوني«  شــركتي  ضــد  بهــا  قامــوا  اختــراق 

و»إكس بوكس« وغيرها.
وذكــر فريــق »ليــزارد« علــى »تويتــر« أنــه مــن 
املحتمــل أن يتــم نشــر معلومــات تم تســريبها 

من الشركة.

لليابــان  التجــاري  العجــز  تراجــع 
ديســمبر/ شــهر  خــالل   %50 بنحــو 

كانــون األول املاضــي مقارنــة بنفــس 
ارتفــاع  مــع  لــه،  الســابق  العــام  مــن  الفتــرة 

الصادرات وتباطؤ صعود الواردات.

أظهر مسح أجرته مجموعة »لندبرج 
متوســط  أن  األميركيــة،  ســيرفي« 
ســعر البنزيــن العــادي فــي محطــات 
الوقــود بالواليــات املتحدة انخفض إلى 2.07 
دوالر للجالــون، وهــذا أدنــى مســتوياته منــذ 

أواخر أبريل/نيسان عام 2009.

رئيــس »طيــران اإلمــارات«،  تيــم كالرك  
قــال إن الناقلــة تــدرس إلغــاء رســوم الوقــود 
التــي تضيفهــا إلــى العمــالء فــي ظــل هبــوط 
أســعار النفــط أخيــرًا، مضيفــا أن انخفــاض 
أســعار النفط سيشــكل »دعما هائال« ألرباح 
الناقلــة فــي 2014 بمــا يــوازن تأثيــر التعطــل 
بســبب أعمال صيانة للمدرج في مطار دبي 

وتراجع األنشطة مع روسيا.

عبــد العزيــز عبد اهلل الغريــر  رئيس 
اتحــاد مصــارف اإلمــارات، أكد قوة وتماســك 
تأثــره  وعــدم  الوطنــي،  املصرفــي  القطــاع 
التراجعــات  جــراء  مــن  مباشــرة  بصــورة 
الحــادة فــي أســعار النفــط العامليــة، موضحا 
أن مــن مصلحــة املصــارف توســيع عملياتها 

اإلقراضية للسوق املحلية.

حمود بن سنجور الزدجالي  الرئيس 
قــال  العمانــي،  املركــزي  للبنــك  التنفيــذي 
يتمتــع  الســلطنة  فــي  املصرفــي  القطــاع  إن 
التغيــرات  الســتيعاب  الكافيــة  باملرونــة 
ومنهــا  الكليــة،  االقتصاديــة  املؤشــرات  فــي 
االنخفــاض الــذي تشــهده أســعار النفــط فــي 

األسواق العاملية في الوقت الراهن.

كشف موقع » أو إي جي« عن تصدر 
أكبــر  قائمــة  الدولــي«  دبــي  »مطــار 
100 مطــار عاملــي مــن حيــث الســعة 
املقعديــة للرحــالت الدوليــة املغــادرة، بنحــو 
981 ألــف مقعــد. وحــل مطــار لنــدن »هيثــرو« 
»مطــار  تــاله  بالقائمــة،  الثانــي  املركــز  فــي 
هونــغ كونــغ الدولــي«. وعربيــا احتــل مطــار 
الدوحــة املركــز 13 بينمــا جــاء مطار أبوظبي 

في املركز 20.

الســيارات  صناعــة  شــركة  ســتقوم 
األملانية »فولكس فاجن« باستدعاء 
80 ألف ســيارة من وحدتها الفاخرة 
حقــن  نظــام  فــي  مشــكالت  بســبب  »أودي«؛ 
الوقود، من بينها 35 ألف سيارة في الصن. 
وأوضحت »أودي«، أن الســيارات قد ُصنعت 
 2011 عــام  أبريل/نيســان  مــن  الفتــرة  فــي 

وحتى نفس الشهر من عام 2012.

أسماء في األخبار

نقل

خدمات

)Getty( رجال أعمال سعوديون  في الرياض

لندن ـ العربي الجديد

أن  اســتثمارية  شــركات  توقعــت 
فتــح  خطــة  فــي  الســعودية  تمضــي 
كان  كمــا  الســعودية  املــال  ســوق 
عهــد  فــي  تغييــر  دون  لهــا  مخططــًا 
امللــك  الشــريفن،  الحرمــن  خــادم 
مديــر  شــما،  صــاح  وقــال  ســلمان. 
الشــرق  أســهم  فــي  االســتثمارات 
األوســط وشــمال أفريقيا لدى شــركة 
»فرانكلــن تمبلتــون« لاســتثمار، إن 
نظــرة خادم الحرمن الشــريفن، امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، املؤيدة لقطاع 
الشــركة  توقعــات  تدعــم  األعمــال، 
بأنــه لــن يحــدث أي تغييــر فــي خطــط 
لاســتثمار  الســعودية  الســوق  فتــح 

األجنبي املباشر.
وأضــاف شــما، حســبما نقلــت وكالــة 
»بلومبيرغ«، أن عدم حدوث أي تغيير 
تدعــم  الدولــة  سياســة  فــي  جوهــري 
توقعاتهــم. وكان  مجلــس الــوزراء قــد 
وافــق فــي يوليو/تمــوز  املاضــي علــى 
أمــام  الســعودية  املاليــة  الســوق  فتــح 
وبيــع  لشــراء  األجنبيــة  املؤسســات 

األسهم.
 
ً
ويعقد حملة األسهم السعودية  آماال

األجانــب  املســتثمرين  دخــول  علــى 
فــي إنعــاش أســعار أســهم الشــركات، 
املسجلة في تلك السوق. ويقدر حجم 
السوق السعودية بحوالى 600 مليار 
منطقــة  أســواق  أكبــر  وهــي  دوالر، 

الشرق األوسط.

)Getty( الملك الراحل خالل قمة النفط في الرياض)حقل نفط الشيبة في السعودية )فرانس برس

عبد الحافظ الصاوي

تعيــش مصــر أزمــة تمويليــة ال تغيــب 
يوليــو/ ومنــذ  وبســببها  أحــد،  عــن 

تموز 2014 تمت الدعوة لعقد مؤتمر 
ســد  فــي  مصــر  ملســاعدة  املانحــن، 
فجوتهــا التمويليــة، وتعمــل الحكومــة 
الخــروج  أجــل  مــن  الطــرق  بشــتى 
مــن  قــدر  بأكبــر  املؤتمــر  هــذا  مــن 
باعتبارهــا  األجنبيــة،  االســتثمارات 
أفضل األبواب لسد الفجوة التمويلية، 

حتى ال تلجأ لاقتراض.
لكــن رئيــس بنــك مصــر، صــرح فــي 
24 يناير/كانــون الثانــي الحالــي ألحد 
مصرفــه  أن  اإللكترونيــة،  املواقــع 
التــي  املشــروعات  لتمويــل  مســتعد 
االقتصاديــة،  القمــة  علــى  ســتطرح 
أذار  مــارس/  فــي  عقدهــا  املقــرر 
املقبــل بــا حــدود! وإذا كانــت مصــر 
يســمح  مــا  املاليــة  املــوارد  مــن  لديهــا 
تعقــد  فلمــاذا  مشــروعاتها،  بتمويــل 
مؤتمرهــا االقتصــادي؟ وملــاذا تعــدل 
بعــض  االســتثمار، وتضمنــه  قانــون 
املــواد التــي تســمح بالتملــك في أماكن 

استراتيجية تهدد األمن القومي؟
إن فجــوة املــوارد فــي مصــر بازديــاد 
األربــع  الســنوات  خــال  مســتمر 
املاضيــة، لتبلــغ 20 مليــار دوالر فــي 
عــام 2013، ممــا جعــل مصر تســعى 
للتفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
 3.2 بنحــو  قــرض  علــى  للحصــول 
مليــارات دوالر، وارتفــع الرقم إلى 4.8 
مليارات دوالر. ولقد كان من أســباب 
علــى  االقتصاديــة  مصــر  انتكاســة 
الجهــاز  أن  املاضيــة،  الســنوات  مــدار 
ضــوء  فــي  يعمــل  كان  املصرفــي 
ضغوط سياســية بعيــدة عن املعايير 
أشــهرها  كان  والتــي  االقتصاديــة، 
ونــواب  السياســي،  االئتمــان  ظاهــرة 
األعمــال  رجــال  وهــروب  القــروض، 

وعدم سدادهم لقروض البنوك. 
تمويــل  علــى  مــا  بنــك  قــدرة  إن 
مــن  هــي  اقتصاديــة،  مشــروعات 
تكــون  أن  ولكــن  عملــه،  صميــم 
تصريحــات مســؤولي البنوك تتنافى 
واالئتمانيــة  املصرفيــة  القواعــد  مــع 
املشــكات  وإنــكار  عليهــا،  املتعــارف 
فــي  أبرزهــا  مــن  االقتصاديــة، والتــي 
بســبب  التمويــل،  مشــكلة  مصــر، 
أزمــة الديــن العــام، وعجــز املوازنة، فا 
يعنــي ذلك ســوى تقدير غير صحيح 
االقتصاديــة  األوضــاع  لطبيعــة 
بمصر، والتي تضر بمحاوالت جذب 

االستثمار األجنبي.
مصــر،  بنــك  إمكانــات  كانــت  إن 
الحكومــة  تعلــن  فلمــاذا  حــدود،  بــا 
فــي  أنهــا ســتطرح ســندات  املصريــة 
الســوق الدوليــة خــال املرحلــة املقبلــة 
 1.5 بقيمــة  قــرض  علــى  للحصــول 

مليار دوالر؟
إذا صحت تصريحات بنك مصر من 
امتــاك مصرفــه لهــذه القــدرة الهائلــة 
من التمويل »با حدود« إذا فا داعي 
االقتصــادي  مصــر  مؤتمــر  لعقــد 

املنتظر في مارس/ أذار املقبل.

ولماذا المؤتمر 
االقتصادي؟
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توفير وتسليف
جمعية إلنقاذ الغزيّات من الفقر

مع
الناس

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

لم تعد أزمة البطالة وعدم توفر مصدر 
دخــل مالــي، كابوســًا يــؤرق الســيدة أم 
أبنــاء،  لخمســة  األم  الكفارنــة،  مهــدي 
مــن مدينــة بيــت حانــون شــمالي قطــاع 
األوضــاع  تــردي  مــع  خصوصــًا  غــزة، 
االقتصاديــة، فــي القطــاع املحاصر منذ 
صيــف العــام 2007، إذ مثلــت »جمعيــة 
لهــا  نجــاة  طــوق  والتســليف«  التوفيــر 

من مستنقع الفقر.
وتتكفــل جمعيــة »التوفيــر والتســليف 
التعاونية«، بتوفير مســاعدات للنســاء 
العاطــالت عــن العمــل، خاصــة مــن فئــة 
علــى  املســاعدة  وتأتــي  البيــوت،  ربــات 
شــكل قــروض ماليــة تتيــح للمســتفيدة 
افتتــاح مشــروع مــا، أو دمــج املــرأة فــي 
باألعمــال  تختــص  صغيــرة  مشــاريع 
اليدوية. واعتادت الكفارنة منذ سنتن 
علــى الذهــاب إلــى أحــد فــروع الجمعيــة 
فــي بيــت حانــون، وتوضــح لـــ »العربــي 
عــن  زوجهــا  أقعــد  املــرض   

ّ
أن الجديــد« 

العمــل، ممــا دفــع بها لتحمل مســؤولية 
عبــر  لعائلتهــا،  مالــي  مصــدر  توفيــر 
اســتغالل قدرتها علــى إنتاج املعجنات 
والفطائــر، ضمــن أحد مشــاريع جمعية 

التوفير والتسليف.
موزعــن  موقعــًا،   22 الجمعيــة  وتملــك 
التــي  الريفيــة  املناطــق  جميــع  علــى 
الفقــر  مســتويات  تضخــم  مــن  تعانــي 
األعضــاء  عــدد  يبلــغ  بينمــا  والبطالــة، 
 1500 نحــو  الجمعيــة  مــن  املســتفيدين 

عضو من مختلف الفئات العمرية.
أمــا الحاجــة ســاملة أبــو مصطفــى، التــي 
تعمــل فــي مجــال إنتــاج مســتخلصات 
بمشــاريع  فتــرى  الطبيــة،  األعشــاب 
مــن  للهــروب  حقيقــة  فرصــة  الجمعيــة 
توفيــر  فــي  وتســاعدها  الفقــر،  شــبح 
مصــدر دخل مالي لعائلتها املكونة من 

تسعة أفراد.

عامــًا(   63( مصطفــى  أبــو  وتقــول 
خبراتهــا   

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ

تطورت بشكل مستمر، منذ انضمامها 
 ،2001 العــام  فــي  الجمعيــة  فــي  للعمــل 
اجتماعيــة،  بمكانــة  تشــعر  وأصبحــت 
وأهميــة دورهــا فــي مســاعدة اآلخريــن 

وخاصة عائلتها.
فــي  ســعادتها   

ّ
أن إلــى  ســاملة،  وتشــير 

العمــل فــي الجمعيــة، ال يعكــر صفوهــا 
إال االحتالل اإلسرائيلي الذي عمد على 
اســتهداف املقــر الــذي كانــت تعمــل بــه، 
بجانــب األوضــاع االقتصادية الصعبة 
فــي  تؤثــر  والتــي  غــزة،  قطــاع  لســكان 

كميات الطلب على منتجاتها.
وراء  األساســية  الدوافــع  وتكمــن 
تأســيس الجمعيــة فــي العــام 2001، فــي 
للنســاء  االقتصــادي  الوضــع  تطويــر 
املناطــق  فــي  غــزة، وخاصــة  قطــاع  فــي 
املهمشــة، والتــي تتدنــى بها مســتويات 
التعليــم، وكذلــك إلــى دمــج املــرأة الغزية 

في العملية اإلنتاجية املحلية.
مجلــس  رئيــس  قالــت  بدروهــا، 
الرنتيســي،  ابتســام  الجمعيــة،  إدارة 
مجالــن  فــي  تعمــل  الجمعيــة  إن 
مصــدر  توفيــر  أولهمــا،  رئيســين، 
دخــل للمــرأة وعائــد مالــي لعائلتهــا، 
االقتصــادي،  االســتقالل  وإعطاءهــا 
بجانــب تعزيــز موقعهــا االجتماعــي 
فــي  دمجهــا  عبــر  وذلــك  وتطويــره، 

مشاريع منتجة متنوعة.
لـــ  حديــث  فــي  الرنتيســي،  وتضيــف 
تقــدم  الجمعيــة  أن  الجديــد«،  »العربــي 
تمكــن  ماليــة،  قروضــًا  ألعضائهــا 
املســتفيدة مــن املنحــة املاليــة فــي فتــح 
 
ً
دخــال لهــا  يوفــر  اقتصــادي  مشــروع 

ماليــًا، مبينــة أن قيمــة القــرض تتفــاوت 
الحــد  ويبلــغ  املشــروع  طبيعــة  حســب 

األقصى له 5000 دوالر.
وقدمــت الجمعية خالل الثالث ســنوات 
وتتوجــه  قرضــًا،   250 نحــو  املاضيــة 

نحــو 60% مــن املشــاريع التــي تســتفيد 
أعمــال  نحــو  املاليــة  القــروض  مــن 
كتربيــة  وخدماتيــة،  زراعيــة  منتجــة 
تخصــص  بينمــا  والدواجــن،  الحمــام 
بقيــة القــروض فــي مســاعدة املــرأة فــي 
أمــور أخــرى، كتعليــم أبنائهــا أو توفير 

تكاليف عالج ملشكلة صحية.
التحديــات  أن  إلــى  الرنتيســي  وتشــير 
التــي تواجــه عمــل الجمعيــة تتمثــل، في 
اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي املتكررة 
علــى القطــاع، والتــي كان آخرهــا صيف 
العــام املاضــي 2013، ودمــر خاللها 138 
وجزئــي،  كلــي  بشــكل  للجمعيــة  مقــرًا 
القــروض  علــى  الكبيــر  الطلــب  بجانــب 

في ظل شح املوارد املالية.
مجموعــات  عــدة  الجمعيــة،  وتملــك 
تعاونيــة منتجــة، يبلــغ عــدد أعضــاء 
املجموعة الواحدة من بن 10 إلى 15 
عضــوًا، وتتــوزع مهــام كل مجموعــة 
األلبــان،  كإنتــاج  مجــاالت،  عــدة  فــي 
العســل،  وإنتــاج  النحــل  وتربيــة 
طعــام  وصناعــة  املعجنــات،  وإعــداد 

املفتول الشعبي.
إن  غــزة،  فــي  الشــعبية  اللجنــة  وتقــول 
القطــاع املحاصــر إســرائيليًا منــذ العام 
2007 يسجل أعلى نسبة فقر في العالم.

وأرجعــت اللجنــة هــذه النســبة املرتفعة 
إلــى تصاعــد نســبة البطالة بشــكل حاد 
بعــد العــدوان اإلســرائيلي األخير، الذي 
مئــات  خلــف  والــذي  يومــًا   51 اســتمر 
املصانــع واملؤسســات املدمــرة وتعطــل 

العاملن فيها.
املقالــة،  غــزة  لحكومــة  تقاريــر  وتشــير 
إلى أن نســبة البطالة تصاعدت بشــكل 
كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، متجاوزة 
65% مــن إجمالــي قوة العمــل بالقطاع، 
الفــرد  دخــل  معــدل  وصــل  حــن  فــي 
اليومــي إلــى نحــو 1 دوالر )خــط الفقــر 
املتعــارف عليــه عامليــًا دوالر واحــد فــي 

اليوم للفرد(.

مشروع نسوي في غزة )عبدالحكيم أبو رياش(



النور حمد

يــوم  العربيــة،  بــي ســي«  »بــي  قنــاة  أذاعــت 
ــا 

ً
19 يناير/كانــون الثانــي الجــاري، أن بحث

جمهوريــة  فــي  النــزاع  بشــأن  ــا،  ميدانّيً
أفريقيــا الوســطى كشــف أن القائمــن علــى 
القانونيــة،  غيــر  الدوليــة،  الســالح  تجــارة 
بالســالح  املتمرديــن  إمــداد  عــن  مســؤولون 
وإذكاء الصــراع فــي تلــك الدولــة املضطربــة. 
الــذي  البحــث  إن  ســي«  بــي  »بــي  وتقــول 
النزاعــات املســلحة«  أنجــزه مركــز »أبحــاث 
البريطانــي، والذي مّوله االتحاد األوروبي، 
أظهــر كيــف أن بنــادق مصنوعــة فــي الصن 
أيــادي  فــي  املطــاف  بهــا  انتهــى  وإيــران 
مقاتلــي تحالــف »الســيليكا«، الــذي يحــارب 
النظام. كما أوضح البحث أن هذه األسلحة 
ــحنت، فــي بدايــة األمــر، إلــى الســودان. ثــم 

ُ
ش

ــحنت فــي طائــرات مــن 
ُ

أعيــد تجميعهــا، وش
الســودان، ليجــري توزيعهــا علــى املتمردين 

في جمهورية أفريقيا الوسطى.
فــي ســبتمبر/أيلول 2014؛ نقلــت قنــاة »بــي 
ا، أن الحكومة الليبية املؤقتة 

ً
بي سي«، أيض

طلبــت مــن امللحــق العســكري الســوداني في 
ليبيــا مغــادرة البــالد، علــى خلفيــة اتهامهــا 
الســودان بإرســال طائــرة نقــل عســكرية الــى 
مطــار معيتيقــة، قــرب العاصمــة طرابلــس، 
لتزويــد مليشــيات توصف بأنها إســالمية، 
أكتوبر/تشــرين   26 فــي  أمــا،  بالســالح. 
البشــير  الرئيــس  فاجــأ  فقــد   ،2011 األول 
احتفــال  فــي  ألقاهــا  كلمــة  فــي  الجميــع، 

عبد الحميد اجماهيري

هل سيكون الغرب دار الحوار بن اليهودية 
واإلســالم، بعــد كل العمليــات الدمويــة التــي 
أفريقيــا فضــاء  بلدانــه، وتكــون  فــي  وقعــت 
واإلســالم،  املســيحية  بــن  الدامــي  الحــوار 
بعــد العمليــات التــي اســتهدفت وتســتهدف 
أتبــاع ســيدنا عيســى عليــه الســالم، في هذه 
البقعــة املتضاربــة جغرافيــًا وإثنيــًا وعرقيــًا 
وثقافيًا، لكنها، كأي قارة مكونة من قارتن 
دينيتــن، تبــدو وكأنهــا خارجــة مــن ســديم 
التاريخ، تلتقي بنفسها حول مقبرة وتتيح، 
يــا للمفارقــة، الحوار بعــد تحرير العقيدتن 
مــن الوعيهمــا التاريخــي الحــارق والكامــن 

في الشرق؟ 
فــي الشــرق، يصعــب، اآلن، الحديــث عــن أي 
لألســباب  واإلســالم،  اليهوديــة  بــن  حــوار 
السياســية الراهنــة التــي نعرفهــا، والســبب 
الصهيونــي  الســعي  هــو  فيهــا  الرئيــس 
مبــرر  إلــى  املوســوية  الديانــة  تحويــل  إلــى 
والســعي  املحتلــة،  الدولــة  كيــان  لوجــود 
املحمــوم، مــن أجــل أن يصبح الطابع الديني 
التقتيــل  أن  يعنــي  وهــذا  نهائيــًا،  للدولــة 
جيشــها  بآلــة  الصهيونيــة  تمارســه  الــذي 
باطــل،  أو  حــق  عــن  سيحســب،  »تســاحال« 
علــى أتبــاع الديانة اليهودية، حتى ولو كان 
منهــم مــن يعــارض إســرائيل، ومــن يعــارض 
األمــر  االســتعماري.  وكيانهــا  الصهيونيــة 
الــذي  التوحيــد  أخــرج  االحتــالل  أن  يعنــي 
يجمــع بــن الديانتــن مــن جغرافيــا النبــوة 
الخارطــة  إلــى تحــوالت  بــه  األولــى، وطــّوح 
الجديدة في الغرب، حتى اســتحال الحديث 
فرنســا  ســيما  الغــرب، وال  فــي  نبيــن.  بــن 
وبلجيكا، البلدين اللذين يعيشان تجربتن 
مــع  والعالقــة  العلمانيــة  فــي  مختلفتــن 
التديــن اإلســالمي، تقــع املواجهــة، منــذ مدة، 
الجهاديــة  بلفحتــه  الدينــي،  التطــرف  بــن 
بــالد  فــي  كديانــة  واليهوديــة،  املتطرفــة 
مبنيــة علــى املواطنــة.  ويتضــح من سلســلة 
لعــل  بلجيــكا،  شــهدتها  التــي  العمليــات 
أشــهرها عملية الســبت 24 مايو/أيار 2014 
ضــد املتحــف اليهــودي، أن التوجــه الســاعي 
إليــه الجهاديــون هــو قتــل اليهــود كيهــود، 

أحمد فرحات

ضروريــة،  أراهــا  واألخــرى،  الفينــة  بــن 
»فــي  كتــاب  إلــى  العــودة  جــدًا،  مفيــدة  بــل 
السياســة« ألرســطو، علــى الرغــم مــن قــرون 
الكتــاب  مضمــون  عــن  تفصلنــا  طويلــة 
تطــور  مــن  أيضــًا،  الرغــم،  وعلــى  ودواعيــه، 
م السياســة نفســها، بقوانينها وآلياتها 

ُ
ظ

ُ
ن

وأفانينهــا فــي هــذا العالــم، علــى كــّر األزمان 
واألجيال.

الدوريــة  املراجعــات  أهميــة  تكمــن  وربمــا 
لكتاب أرسطو، في أن صاحبه هو األقرب بن 
الفالســفة الغابريــن إلــى نظرائه املعاصرين 
والحداثويــن املجدديــن فــي علــم السياســة، 
وربمــا، أيضــًا، لحــدس هــذا العبقــري، وقبــل 
السياســي  التهيــكل  أنظمــة  بنظــام  األوان، 
مــا  فــي  انبنــت  التــي  وقوانينــه،  وشــروطه 
بعــد، وتأكدت وترّســخت فــي تركيبة الدولة 
منــذ  ومؤسســاتها،  بهرميتهــا  الحديثــة، 
أكثــر مــن 2300 ســنة وحتــى اليــوم. وربمــا، 
ألن مؤســس علم السياســة، أرســطو، بعدما 
اســتفاد من مثالية أســتاذه أفالطون، وفّكك 
بأفكارهــا  املجــردة  األفالطونيــة  الحقيقــة 
رؤيــة  إلــى  إياهــا  مترجمــًا  »الطيرانيــة«، 
أرســطو  خــرج  وبذلــك  ملموســة،  واقعيــة 
مــن دائــرة النطــاق الذهنــي املجــرد البحــت 
وجريــرة  امللمــوس  الواقعــي  النطــاق  إلــى 
االندغام بالناس وأحوالهم: كيف يعيشــون 
مون اختالفاتهم 

ّ
وكيف يأمنون وكيف ينظ

ويرتقــون بأحوالهــم مــع الزمــن، انطالقًا من 
شــيء«،  كل  فــي  مرغــوب  »التغييــر  قولتــه: 
و»إنــه ينبغــي للدولــة أن تمــارس ســلطتها 
علــى كائنات بشــرية حــرة، باعتبارها أعلى 

أشكال املجتمع«.
»فــي  كتــاب  ومنــه  أرســطو،  تــراث  طبعــًا 
السياســة« كاد يرحــل معــه، لــوال أن تهّيــأ له 
اشــتغلوا  ومســلمون،  عــرب  كبــار،  فالســفة 
عليــه، ونقلــوه إلــى الالتينيــة، مــن أمثال ابن 
ســينا وابــن رشــد، فاســتفاد منــه الغربيون، 
يســمى عصــر  مــا  انفجــار  مــع  وخصوصــًا 

النهضة أو األنوار في أوروبا.
فيــه  أرســطو  يســجل  ببســاطة،  والكتــاب، 
مفهــوم مبــدأ الدولــة وآلياتــه. وعلــى الرغــم 
مــن أن الدولــة مــن عمل الطبيعة في رأيه، إال 
 مــن أن تكــون فنًا حاذقًا 

ً
ــة

ّ
أن ذلــك ال يمنــع بت

ومرنــًا يجيــده مــن هو جديــر بتنّكبه. وتظل 
مكتفيــة  هنــا،  األصــل  هــي  الطبيعــة  بذلــك 
وقائمــة بذاتهــا مــن عناصرهــا ومظاهرهــا 
اإلنســان،  عبــر  ممتــدة  وهــي  ونواميســها، 
فــي أحوالــه ومتغّيراتــه، وأنهــا محتــواة فيه 

كلها.
ويبــّن أرســطو فــي كتابــه »فــي السياســة« 
وأن  الدولــة،  فــي  الســيد  هــو  القانــون  أن 
لــه، وتســفر عنــه، وهــو  الحكومــات خادمــة 
آيتهــا وســالح قياميتهــا الدائمــة، بخاصــة 
إذا مــا أرادت لهــا ظــروف هــذه القياميــات أن 
تبقــى وتســتمر، وإذا مــا أرادت هــي الخيــر 

لنفسها وللحياة على السواء.
الوعــي  فلســفة  علــى  أرســطو  ويرّكــز 
شــروط  إلــى  املفضــي  وجدلــه  السياســي، 
فــي  يبرهــن  كمــا  البشــرية.  الحيــاة  تنظيــم 
كتابــه علــى أنــه فيلســوف للغــد وبعــد الغــد 
، أن يشرح 

ً
وما بعد.. بعد الغد. مهمته، مثال

ــم الحيــاة السياســية املتمثلــة فــي بنيــة 
ُ
ظ

ُ
ن

وقواعدهــا،  العادلــة  الدســتورية  الدولــة 
ه 

ّ
فاملــرء ال يســتطيع أن يعــرف حقيقتــه وحق

و»توافــر  السياســي«،  »القانــون  دون  مــن 
السياســية«،  و»املشــاركة  الحريــات«، 
املدنــي«،  و»املجتمــع  و»املواطنــة«، 
و»الفصــل  الجيــد«  والتمثيــل  و»االنتخــاب 
بــن الســلطات«، و»مجلــس األمة«، و»محفل 
و»حكــم  الوطنيــة«،  و»الســيادة  األمــة«، 

عبد الحكيم حيدر

أقصــد جنازتــي فاتــن حمامــة ومريــم فخــر 
الديــن، والرئيســن حســني مبــارك ومحمد 
مرســي. كانــت فاتــن حمامــة حقيقيــة، كمــا 
زمانهــا  تعيــش  إدريــس،  يوســف  يقــول 
حتــى النخــاع، أحبــت ودافعــت عــن حبهــا، 
علــى الرغــم مــن اختــالف األديان، وســافرت 
فــي التمثيــل ولعبــت  وكســبت مــن عملهــا 
 
ّ
البريــدج، وكانت فــي التمثيل وكأنها تِحن

أن تكــون مكســورة الجنــاح، كأي مصريــة 
فــي قريــة أو نجــع. كانــت مريــم فخــر الديــن 
لهــا هــذا الجمــال الهــادئ املكتفــي بنفســه، 
ارســتقراطية  رائحــة  لــه  جمــال  واملنعــزل، 
)هــي إنجــي(، علــى الرغــم مــن أنهــا، أيضــًا، 
كانــت فــي حواراتهــا ومســامراتها املعلنــة 
للخاصــة، كثيــرًا ما تخرج عن كل الخطوط 
املتخيلــة  )إلنجــي  واملتخيلــة  الحمــراء 
فاتــن،  تكــن تملــك دبلوماســية  لــم  لدينــا(. 
الرغــم  علــى  التصــرف،  فــي  حنكتهــا  وال 
مــن أن أمهــا أوروبيــة األصــل. كانــت تريــد 
تعمــل  وال  وبقســوة،  واضحــة  تكــون  أن 
حســابا للمحاذيــر االجتماعيــة فــي الــكالم 
كفاتن، وخصوصًا حينما كبرت وابتعدت 
عنهــا األضــواء واألدوار، وظلــت فاتــن كمــا 
هــي نجمــة مطلوبــة حتــى النهايــة )كانتــا 
فــي  يؤملهــا  كان  وهــذا  ألخــن(،  زوجتــن 
عــن  تنفيســًا  وتصــرح  عمرهــا،  أواخــر 
حالهــا: )هــي يعنــي وحدهــا الهانــم وإحنــا 
الجماعــة  أخرجتهــا  ولــذا،  الهالفيــت؟(، 
الفنية من قائمة االعتماد، وحافظ الوسط 
فاتــن  كانــت  فاتــن(.  )أيقونيــة  علــى  الفنــي 
املحافظــة  بحــق  )األولــى(  املعتمــدة  هــي 
هــي  الفــن، ومريــم  فــي  الرفيــع  املقــام  علــى 
الشــاردة )ولــو لفظيــا فقــط( عــن شــرف هذا 
املقــام  هــذا  مــن  مريــم  ســخرت  االعتمــاد. 
علنــًا  بــه  وباحــت  أحاديثهــا  )فــي  الرفيــع 
فــي آخــر عمرهــا(. كســرت بذلــك مــن إطــار 
)إنجــي(،  البرنسيســة  الفتــاة  دبلوماســية 
بينما حافظت فاتن على هيبة ذلك اإلطار، 
حتــى في عزلتها واكتفائها. كان رصيدها 
األول من النجومية يكفيها، وظلت )مريم( 
الــذي  الخجــول  األنثــى  إطــار  فــي  تقــوض 
كانــت فيــه، حتــى صــارت مضربــًا للضحــك 
أواخــر  فــي  عنــه  يعلــن  حديــٍث،  كل  فــي 
ســنواتها، وظلــت األدوار تذهــب إلــى فاتــن 
فــي عقــر دارهــا، فتختــار مــا تختــار وتتــرك 

جماهيــري فــي مدينــة كســال، قــرب الحــدود 
الســودانية اإلريتريــة، فــي شــرق الســودان، 
الرابــط  القــاري  الطريــق  افتتــاح  بمناســبة 
»دعــم  إن  بقولــه،  وإرتيريــا،  الســودان  بــن 
الشــعب الســوداني، اإلنســاني أو بالســالح، 
وصــل إلــى كل الثوار الليبين؛ في مصراته، 
والجبــل الغربــي، والزاويــة، وكل مــكان فــي 
ليبيا«. وال تعليق على كشــف البشــير أمًرا، 

ال تكشف عنه الدول عادة، عندما تفعله!
في عام 2008 دخلت حركة العدل واملساواة 
التــي تقاتــل الحكومــة الســودانية، في إقليم 
إلــى  تشــاد،  لجمهوريــة  املتاخــم  دارفــور، 
مدينــة أم درمــان، التــي تمثــل الجــزء الغربي 
 آالف 

ً
من العاصمة السودانية املثلثة، عابرة

الكيلومتــرات، فــي رتــٍل ضخــم، ضم أكثر من 
مائتــي عربــة مســلحة، عبــر أرض مكشــوفة، 
من دون أن يعترضها أحد. وردت الحكومة 
الســودانية بدعــم املعارضــة التشــادية التــي 
التشــادية  الســودانية  الحــدود  مــن  تتخــذ 
مــن  غرًبــا،  لتتوجــه  لتحركاتهــا،  مرتكــزًا 
ولتدخــل  البلديــن،  بــن  الحدوديــة  املنطقــة 
العاصمــة التشــادية، انجامينــا، وتحاصــر 
القصــر الرئاســي، غيــر أن الغــزوة الثأريــة، 
ســودانًيا،  املدعومــة  النجامينــا،  املباغتــة، 
العــدل  غــزوة  قبلهــا  فشــلت  كمــا  فشــلت، 
املدعومــة  الخرطــوم،  للعاصمــة  واملســاواة 
إدريــس  الرئيــس  نظــام  وصمــد  ا.  تشــادّيً

ديبي املسنود، فرنسًيا. 
ورصدنــا   ،

ً
قليــال الــوراء  إلــى  رجعنــا  ولــو 

مســلك حكومــة اإلســالمين، فــي الســودان، 

تجــري  أن  يمكــن  التــي  املضــرة  املمارســات 
مــا   

ٌ
ترفــع مجموعــة أن  كافًيــا  ليــس  تحتــه. 

 دعــم 
ً
الشــعار اإلســالمي، لتصبــح مســتحقة

فدونكــم  املســلمن.  أو  اإلســالمية،  الــدول 
ودونكــم  »القاعــدة«،  ودونكــم  »طالبــان«، 
إن  بــل  حــرام«.  »بوكــو  ودونكــم  »داعــش«، 
املســلمن، فــي أقطــاٍر كثيــرة يمثلــون فيهــا 
أقليــة، كمــا فــي أفريقيــا الوســطى، وأقطــار 
أخــرى غيرهــا، ربمــا يكــون مــن الخيــر لهــم، 
الحكــم  إلــى  يصلــوا  أال  تلــك،  ولبلدانهــم 
فيهــا بمفردهــم. فــي رأيــي، مــن األفضــل لهــم 
كأقليــة،  حقوقهــم،  عــن  مدافعــن  يبقــوا  أن 
مــن خــالل النظــام القائــم، بــداًل مــن محاولــة 
الوصــول إلــى الســلطة التــي تخــدم األجنــدة 
اإلقليمية، للقوى التي تدفعهم وتشجعهم، 

الوطنيــة.  أجندتهــم  تخــدم  ممــا   بأكثــر 
فــي  فــي الســودان،  فشــل نظــام اإلســالمين 
مــن  ا  جــزًء ظــل  الــذي  بالجنــوب  االحتفــاظ 
الســودان الكبيــر، منــذ القــرن التاســع عشــر. 
كمــا فشــل، ربــع قــرن، في أن يحدث أي شــيٍء 
يســتحق الذكــر فــي بنــاء الدولة الســودانية. 
التــي  بالدهــم  فــي  عطاؤهــم،  هــذا  حــكاٌم 
حكموهــا منفرديــن ربع قرن، فماذا يدفعهم 
لــدس أنفهــم فــي شــؤون الــدول األخــرى؟ مــا 
هــو شــأنهم بمــا يجــري فــي أي دولــة أخرى، 
حاولــوا التدخــل فــي شــؤونها، ســواًء كانــت 
إثيوبيــا، أو إرتيريــا، أو ليبيــا، أو أفريقيــا 
مــن  يجعلــوا  أن  يريــدون  ملــاذا  الوســطى؟ 
السودان معبًرا لتجارة السالح في أفريقيا. 
فهــل انهــارت كل األحــالم النبيلــة، وجميــع 
دعــاوى إقامــة دولة الحق والعدل، وتحولت 
القلــة الحاكمــة التــي أتــت إلــى الحكــم، تحــت 
الهزائــم  بفعــل  اإلســالمي،  الشــعار  ذريعــة 
املتتاليــة، وعلى رأســها الهزيمــة األخالقية، 
انحصــر  سياســية«،  ال  »أداٍة  مجــرد  إلــى 

نشاطها في تمرير السالح، مقابل املال؟ 
ليــس مــن العقــل، وال مــن الحكمــة، أن يــدس 
نظام الحكم في السودان أنفه في مناطق ال 
تزال تحت قدٍر كبيٍر من الوصاية الفرنسية، 
املدعومــة دولًيــا. فلفرنســا مصالــح قديمــة 
فــي مســتعمراتها القديمــة، مرتبطــة باملواد 
منهــا  النفيــس  املعــادن؛  خصوصــًا  الخــام، 
وغيــر النفيــس. وليــس للســودان طاقــة، وال 
مــوارد، وال خبــرة يمكــن أن يصارع بها بلًدا 
مثــل فرنســا. علــى الحكومــة الســودانية أن 

تتعلم من درس دارفور، وأن تســأل نفســها: 
ا من الســودان، منذ  ملــاذا بقيــت دارفــور جــزًء
عــام 1916، ولــم تضطــرب قــط، إال فــي فتــرة 
إقليــم  دارفــور  أن  برغــم  عــام 2003،  حكمــه، 
مسلم، مائة في املائة؟ لقد أيقن العالم، منذ 
مجيء اإلسالمين إلى السلطة في السودان، 
بــل وعلــى  خطرهــم علــى اســتقرار اإلقليــم، 
الســلم العاملــي. لــم يكــن ذلــك اتهاًمــا جزافًيا، 
وممارســتهم.  خطابهــم  علــى  بنــاًء  وإنمــا 
ظهــرت أســماء دبلوماســين ســودانين في 
 11 لتفجيــرات  الســابق  نيويــورك  تفجيــر 
اغتيــال  محاولــة  هنــاك  وكانــت  ســبتمبر. 
التــي  أبابــا  أديــس  فــي  مبــارك  حســني 
فيهــا.  أكــدت ضلــوع مســؤولن ســودانين 
ــا، فــي تفجيرات 

ً
وتــردد اســم الســودان، أيض

السفارات في نيروبي ودار السالم. الشاهد، 
بهــا  التــي قدمــت  الصــورة  هــذه  بنــاًء علــى 
الحكومة السودانية نفسها للعالم، ُحوصر 

السودان، حتى صار قطًرا مقعًدا تماًما.
حكومة اإلســالمين في الســودان هي أســوأ 
من تنّكب جادة املمارســة الصحيحة، تحت 
دثــار الشــعار اإلســالمي. وينبغــي، علــى كل 
مــن يرفعــون الشــعار اإلســالمي، فــي العالم، 
هــذا  بقدســية  يؤمنــون  الذيــن  خصوصــًا 
الشــعار، وطهارته، وطاقة وعده املستقبلية 
أيديهــم  ينفضــوا  أن  والتمــدن،  للتحضــر 
عــن حكومــة اإلســالمين فــي الخرطــوم، وأن 
باســم  ال  هــي،  باســمها  أفعالهــا،  يســموا 

اإلسالم.
)كاتب وباحث سوداني(

وليــس كمواطنــن بلجيكيــن، واألمر نفســه 
عنــد الحديــث عــن العمليــات التــي تقــع فــي 
فرنســا، ومنــذ ســنتن أو ثــالث بالتحديــد، 
قتــل  الــذي  مــراح  محمــد  قضيــة  وأشــهرها 
ثالثــة أطفــال يهــود ورب أســرة أمــام مدرســة 
دينيــة، تكــون النتيجــة تطويــر الفوبيــا ضد 
املســلمن وتبريــر رحيــل اليهــود الغربيــن 
إلى إسرائيل. ما يزيد من إضعاف املسلمن 
فــي  واملتنوريــن  واملندمجــن  املعتدلــن، 
إمكانيــة  تكــون  هنــا،  ومــن  الدائــر.  الصــراع 
الحــوار بــن اإلســالم واليهوديــة ممكنــة فــي 
الغرب، كما وقع منذ  الهجوم على »شارلي 
إيبدو«، ويمكن القول إن لحوار دليل بوبكر، 
فــي  الكبيــر  املســجد  علــى  العــام  املشــرف 
باريــس، وبيرنــار كانوفيتــش عضــو املكتب 
التمثيلــي للمنظمــات اليهوديــة في فرنســا، 
الراهنــة،  اللحظــة  فــي  اســتراتيجيًا  عمقــًا 
والتي ســتليها، ألنه حوار أفضى إلى اتفاق 
علــى أن تعبئــة املفكرين والحوار هو الكفيل 
بــأن ينــزع  الفتيــل، ويســمح بتوجــه يحتــرم 
أن  وبعــد  السياســة.  حســاب  علــى  الديانــة 
اقترحنا مائدة للتفاوض الفكري بن نبين 
مــن أنبيــاء التوحيد الشــرقي، يمكــن أن تقام 
مائــدة أخــرى بــن نبيــن آخريــن، حــول الــدم 
األفريقــي، لنعتــرف أن أفريقيــا غيــر الغــرب، 
ليســت مثقلــة بعقــدة الضميــر إزاء اإلســالم 
علينــا،  أحــدًا  تســاعد  لــم  فهــي  واملســلمن. 
ولــم تدفــع جيوشــًا ضدنــا، ولــم تفكــر ســوى 
فــي عســكرها وقبائلهــا، لكنها اليــوم وجهة 
تســديد للقتــل، باســم ديننــا الحنيــف، حتى 
نحســده  رب  األفريقــي  للمســيحي  يعــد  لــم 
عليــه، فهــو، بفقــره العميــق، يتعــرض باســم 
لحــرق  الكريــم،  النبــي  وباســم  تعالــى  اللــه 
كنائســه، ولحد الســاعة، ال أحد منا تســاءل: 
األفارقــة  ويقتــل  الكنائــس  تحــرق  ملــاذا 
املســيحيون بذنــب ارتكبــه أنــاٌس، ال عالقــة 
لهــم بهــم، ويدفعــون الثمــن، والعالقــة، ربما، 
عالقــة  هــي  املســيحي  الغــرب  وبــن  بينهــم 
األســماك بالطيــران. ال أحــد، فــي هــذه األمــة 
يقتلــون  مســلمن  ألن  غضــب،  الشاســعة، 
مســيحين ال عالقــة لهــم »بشــارلي إيبــدو«، 
وال عالقة لهم بالرســوم التي أســاءت للنبي 
الكريم، وال عالقة لهم بالتقتيل اإلســرائيلي 

األقليــة«، و»الحكــم الشــعبي«.....إلخ. وكلهــا 
الحيــاة  وتداولتهــا  عرفتهــا  مصطلحــات 
خــالل  مــن  اإلغريــق،  بــالد  فــي  السياســية 
قبــل  الرابــع  القــرن  منــذ  وغيــره،  أرســطو 
امليــالد. واملفارقــة، بــل املفاجــأة الدائمــة، أن 
هذه املصطلحات نفســها، ما تزال »تتألأل«، 
وبقــوة، علــى ألســنة السياســين واملحللــن 
واملثقفــن، وفــي ســائر األدبيــات السياســية 
انهــا  لــو  كمــا  اليــوم،  والعامليــة  الغربيــة 

مستحدثة منذ أشهر.
الدولــة  مجتمــع  أّس  املواطنــة  كانــت  وإذا 
ر ملسألتها بالقول 

ّ
الحديثة، فإن أرسطو نظ

»بمــا أن الدولــة تتألــف مــن أفــراد، نظيــر أي 
املكونــة  الكاملــة  األشــياء  مــن  آخــر  شــيء 
مــن أجــزاء كثيــرة، يتضــح لنــا أنــه ينبغــي، 
إذ  املواطــن،  عــن  نبحــث  أن  شــيء،  كل  قبــل 
علينــا  ثــّم  ومــن  مواطنــن.  جماعــة  الدولــة 
أن نســتقصي مــن يجــب أن ندعــوه مواطنــًا، 
ومن هو املواطن؟.. إذ يكثر ما يكون املواطن 
ال  الجميــع  إن  حيــث  مــن  جــدل،  موضــوع 
يتفقــون علــى كــون املواطــن شــخصًا واحــدًا 
)معينــًا(. فقــد يتفــق مــرارًا فــي حكــم األقليــة 
فــي  مواطــن  هــو  مــن  مواطنــًا  يعتبــر  ال  أن 
 سؤال املواطن 

ّ
الحكم الشعبي«... وهكذا ظل

واملواطنــة موضــع جــذب واهتمــام مركزين 
 إال في الدولة 

ً
لدى أرســطو، وما رأى له حال

املدنية القوية العادلة، فهي وحدها القادرة 
علــى رّد الجــزء إلــى الــكل، والــكل إلــى الجزء، 
وبسالســة وانصهــار يشــرعنهما القانــون، 
واألس  املدنيــة،  الدولــة  أّس  هــو  والقانــون 
اآلخر لهذه الدولة يتجسد، بحسب أرسطو، 
في أن تكون »كرامة اإلنسان مؤّمنة قبل كل 

شيء«.
يتحــدث  كتابــه،  مــن  الثالــث  الفصــل  وفــي 
أرســطو عــن الحكــم الشــعبي وحكــم األقلية، 
 

ّ
ويــرى أنــه يجــب اإلدراك أن األحــرار، إن قــل

طوا على جم غفير من السوقة، 
ّ
عددهم وتسل

ال يؤلفون حكمًا شعبيًا. وهذه كانت الحال 
في »أبلينا« )مدينة من مدن إلرّيا القديمة.. 
ألبانيا حاليًا( وفي »ثيرا« )جزيرة شــمالي 
جزيــرة كريــت في البحر املتوســط(. ففي كل 
مــن هاتــن الدولتن، تبّوأ مناصب الشــرف، 
املتفوقون بمحتدهم، الذين سبقوا، وكانوا 

قالئل بن مواطنن كثيرين.
ثــم يجــب اإلدراك إن األغنيــاء، هــم أيضــًا، ال 
يؤلفــون حكمــًا شــعبيًا إن تفوقــوا بعددهــم. 
كما كانت الحال قدمًا في »كلفون« )من املدن 
معظــم  ألن  الوســطى(،  آســيا  فــي  األيونيــة 
الشــعب قــد حصــل هنــاك علــى ثــروة طائلــة، 
قبــل نشــوب الحــرب بينهــم وبــن »اللذيــن« 
الصغــرى(،  آســيا  فــي  لذّيــا، مقاطعــة  )أهــل 
وإنمــا يقــوم الحكــم الشــعبي عندمــا يتســلم 

مــا ال يناســبها فــي اغتنــاء شــديد واكتفاء. 
ولذا، حينما ماتت )مريم(، كانت جنازتها 
خاليــة مــن أهــل الفــن، وال حتــى اقتربــت ال 
العامــة  اهتمــام  مــن  بعيــد،  أو  قريــب،  مــن 
أو الشــعب البســيط والبســطاء، كانــت قــد 
اســتهلكت، عامــدة متعمــدة، كل رصيدهــا 
عنــد أهــل الفن والناس )فإنجي هي رصيد 
زمــن إنجــي(، ومعظــم أهل إنجي باشــوات، 
رجــال  صــاروا  أو  مصــر،  عــن  رحلــوا  إمــا 
أعمــال لهــم أنيــاب بعدمــا )تأّســد( أوالدهــم 
وأحفادهم. عكس جنازة فاتن حمامة التي 
خــرج لهــا الناس والبســطاء، وكأنها كانت 
حانية على حالتهم البسيطة واملتواضعة. 
)وهــذه  وواضحــة  جليــة  الصــورة  كانــت 
لــدى  طويــال  يبقــى  رصيــد  الفــن(  نعمــة 
النــاس. يــوم رحيــل مبــارك، خلــع البســطاء 
األحذية في وجهه في ميدان التحرير. يوم 
رحيــل مرســي بكــى البســطاء حقيقــة )على 
شــبيههم( الذي صار رئيســا، وتذّكر اللئام 
أن والــده كان )عّياطــا(. مــن أزاح مبارك هي 
ودموعــه.  البســيط  الطيــب  الشــعب  أرواح 
الدبابــة  جنازيــر  هــي  مرســي  أزاح  ومــن 
فــي  ولــذا،  الجمهــوري.  الحــرس  وأســلحة 
رحيــل مبــارك رقــص البســطاء والطيبــون، 
مثــل مجانــن، فــي املياديــن حتــى الصباح. 
ويــوم إزاحــة محمــد مرســي، نــام الطيبــون 

كمدًا من حرقة الخيانة.
بعد أربع سنوات، يخرج مبارك براءة، ولم 
نجد أمام مشــفاه أو فندقه الرســمي ســوى 
بضع نساء وبنات يرتدين نظارات سوداء، 
للتمويــه وملــداراة وجوههن الحقيقية أمام 
مــن يعرفهــن، وأطلقن الزغاريد واإلشــارات 
تلــك  لخاصــة  معروفــات  )وهــن  البذيئــة 
كندابــات  مؤخــرا  اســتحدثت  التــي  املهنــة 
السياســة،  فــي حقــل  أو مزغــردات باألجــر 
كمــا كان يحــدث أيــام مكائــد منيــرة املهدية 
أمــا مرســي، فعلــى الرغــم مــن  ألم كلثــوم(. 
أنــف الجميــع، من 18 شــهرًا، نرى البســطاء 
مــن دميــاط شــمااًل  الشــوارع  فــي  أنفســهم 
حتــى أســوان جنوبــًا باآلالف في مســيرات، 
بينمــا  واالعتقــال،  القتــل  مــن  الرغــم  علــى 
أغلــق العســكر ميــدان التحريــر باملدرعــات 
فــرح خــاص  والدبابــات واألســلحة. وهــذا 
وجــدان  فــي   

ً
طويــال سيســتمر  بالطيبــن، 

هــذا الشــعب الطيــب، علــى الرغــم مــن أنــف 
املدفع والدبابة. 

)كاتب مصري(

 
ً
في حقبة التســعينيات، لوجدناها متســمة

بتوتــراٍت حــادة، فــي العالقــة مــع الجارتــن 
بلغــت  وإرتيريــا،  إثيوبيــا  الشــرقيتن؛ 
درجــة قطــع العالقــات. فاملرحلــة األولــى مــن 
يتحكــم  وكان   ،1999-1989 اإلنقــاذ،  نظــام 
فيهــا الدكتــور حســن الترابــي، قبــل إقصائه 
عــن الســلطة، اتســمت اســتراتيجيتها، منــذ 
البدايــة، باســتهداف دول الجــوار، وتغييــر 
الســودان  إســالميو  هــدف  فقــد  أنظمتهــا. 
خصوصــًا  األفريقــي،  القــرن  »أســلمة«  إلــى 
يتقاســمها  التــي  وإرتيريــا،  إثيوبيــا 
املســلمون واملســيحيون، مناصفــة تقريًبــا. 
حســن  لــدى  اإلســالمي،  التغييــر  فنهــج 
طــري. ولقد أدى 

ُ
، أكثــر منــه ق الترابــي، أممــيٌّ

أمــن جارتيــه الشــرقيتن؛  تهديــد الســودان 
احتضانهمــا  إلــى  وإرتيريــا،  إثيوبيــا، 
الشــمالية  بشــقيها؛  الســودانية  املعارضــة 
املدنيــة وجناحهــا العســكري الصغيــر الذي 
لم يكن مؤثًرا، والجنوبية املســلحة، بقيادة 
العســكري  الــوزن  ذات  قرنــق  جــون  العقيــد 
الثقيــل. وعموًمــا، ظلت حكومة اإلســالمين 
تــدس أنفهــا  قــرن،  فــي الســودان، عبــر ربــع 
الجــوار. وآخــر تدخالتهــا  فــي شــؤون دول 
التــي جــرت أخيــرًا، فــي ليبيــا، وفــي أفريقيــا 

الوسطى.
، يمكن أن 

ٌ
التوجه اإلسالمي شعاٌر فضفاض

ا واســًعا من املمارســات، تصل، 
ً
يحتمل طيف

بعضهــا  تناقــض  أن  درجــة  إلــى  ــا، 
ً
أحيان

ا صريًحا. وال اعتراض على التوجه 
ً

تناقض
اإلســالمي، من حيث هو، وإنما على نوعية 

عندما ســنفكر: ملاذا يؤدي فقير في أفريقيا 
ثمــن الخطــأ الــذي يقترفــه رســام كاريكاتــور 
أو مؤسسة عسكرية في الغرب اإلمبريالي؟

شــروط  نقيــم  أن  ســيمكننا  ربمــا  وقتهــا، 
الحوار العقالني مع املسيحية، بدون اللهب 
ســنحرر  الشــرق.  شــرق  مــن  اآلن  املتطايــر 
الــذي يرتكــب ضدهــم،  األنبيــاء مــن الجهــل 
الســؤال  وسنســهل  األفريقــي،  الــدم  ببــراءة 
املركــب، كيــف نفكــر اليــوم فــي العالقــة بــن 
الــذي  الشــمال  حريــق  عــن  بعيــدًا  الدينــن، 
الخطــة  عــن  وبعيــدًا  املتوســط،  يصيــب 
الجهنمية إلفراغ الشــرق من أتباع أيقونته، 

سيدنا عيسي عليه السالم؟ 
علينا أن نستعيد النبي محمد، كما كان في 
اللحظة التي اســتقبل فيها نصارى نجران، 
ومنهم قسيسون رهبان، وفي القرآن الكريم 
»ولتجــدن أقربهــم مــودة للذيــن آمنــوا الذين 
بنقــد  نفكــر  أن  علينــا  نصــارى«.  إنــا  قالــوا 
ذاتــي، كمــا يحاســب العقــل األوروبــي نفســه 
اليهوديــة  مرجعيتــه  مــن  الرغــم  علــى  اآلن، 
املســيحية، فهــذا العقــل األوروبــي الالئكــي، 
واملتشــكك دومًا، لم يعف نفســه من التفكير، 
ونحــن الــذي رفــع كتابنــا العقــل إلــى أعلــى 
عليــن، علينــا أن نشــحذ مــا فينــا مــن تفكير 
لكــي نجــد طاولــة، فــي الغرب أو فــي أفريقيا، 
يجتمع حولها األنبياء الثالثة، إلنقاذنا من 

الجنون العقدي.
)كاتب وشاعر مغربي(

الســلطة حــزب األحــرار املعســرين الكثيــري 
العــدد، ويقــوم حكــم األقليــة عندمــا يتســلم 
وهــم  واألشــراف،  األغنيــاء  الســلطة  زمــام 

قليلو العدد.
ويتحــدث أرســطو فــي الفصــل العاشــر مــن 
ثابتــة،  السياســة  تكــون  كيــف  عــن  كتابــه 
التــي  الدولــة  فــي  تكــون  إنمــا  أنهــا  فيــرى 
بعددهــا  املتوســطة  الطبقــة  فيهــا  تتفــوق 
علــى الطبقتــن املتطرفتــن جميعــًا، أو فــي 
أن  يحتمــل  فهنــاك  إحداهمــا،  علــى  األقــل 
تكــون السياســة ثابتــة. هــذا وال خوف ألبتة 
مــن أن يتحالــف األغنيــاء والفقــراء على أهل 
الطبقــة الوســطى، إذ لــن يقبل أحــد الطرفن 
أن يســتعبد لآلخــر.. وإن بحثــا عــن سياســة 
مشــتركة بينهمــا، فلــن يجدا سياســة أخرى 
غير التي تعتمد على الطبقة الوســطى، من 
دون غيرهــا، إذ ال يحتمــل أن يصبــرا علــى 
نفــس  فــي  تأصــل  ملــا  بنوبتــه،   

ّ
كل الحكــم، 

خشــية  مــن  األخــرى  نحــو  الفئتــن  مــن  كل 
وارتياب. وفي كل مكان ال يوثق أعظم الثقة 
إال بالحكــم، والحكــم هــو الذي يشــغل مركزًا 

وسطًا. 
الفيلســوف،  أرســطو  مــن  يســير  نــزر  هــذا 
علــم  يــراه  والــذي  السياســة،  علــم  مؤســس 
كمــا  املجتمــع وتثقيفــه وتطويــره،  إصــالح 
يــراه أســمى العلــوم والفنــون، وأعظــم خيــر 
العــدل،  هــو  السياســي  والخيــر  وأقصــاه، 
والعــدل هــو املنفعــة، والعــدل يبــدو للجميع 
مساواة ما«. ومن يقرأ كتابه »في السياسة« 
يلحظ أن أرسطو مفكر ما فوق معاصر، ما 
فــوق رؤيــوي مســتقبلي،  فــوق حداثــي، مــا 
وكل فكــرة مــن أفــكاره حــول فلســفة الدولــة 
واملواطنــة فيهــا، كانــت تصحبهــا ســياقات 
علميــة عــن علتها، وربما، لهذا الســبب، قيل 
عنــه »إنــه أّســس لتاريــخ علــم السياســة قبل 

السياسة كعلم«.
)كاتب لبناني(

حكومة السودان والعبث بأمن الجيران

عن الحوار واألديان واألنبياء

في ضرورة العودة إلى أرسطو

جنازتان ورئيسان 
في مصر

ليس من الحكمة، 
أن يدّس نظام الحكم 

في السودان أنفه 
في مناطق الوصاية 

الفرنسية

الرغبة في توسيع 
قواعد اإلنتاج تجعل 

البحث عن أسواق 
جديدة ضرورة

يكون المواطن 
موضوع جدل، من 

حيث إن الجميع 
ال يتفقون على كونه 

شخصًا واحدًا

آراء

صالح الدين الجورشي

بدا وكأن مجلس شورى حركة النهضة في تونس في حالة انتفاضة ضد حكومة 
اليــوم الثاثــاء. هــي ليســت ضــد  التــي ســيعرضها علــى البرملــان  الحبيــب الصيــد 
الصيــد، بقــدر مــا كانــت ضــد حزب نــداء تونس، وفي جزء منها ضــد قيادة الحركة، 
ممثلــة خصوصــًا فــي راشــد الغنوشــي. إذ بعــد تنــازالت كثيرة ال تقــدر بثمن، تعلن 
»النهضة« أنها لن تصوت لصالح هذه الحكومة. وذلك دليل على شعور بالخيبة في 
الطــرف املقابــل الــذي لــم يكن مســتعدًا حتى لتقديم ترضيات تراها الحركة بســيطة. 
وقــف خصــوم اإلســامين، بــكل ثقلهم، داخل »نداء تونــس« وخارجه، لقطع الطريق 
أمــام تشــريكهم فــي الحكــم، بحجــة أنهــم خصــوم أخفقــوا في ممارســة الســلطة، وال 

يجوز إعادتهم إليها من النافذة، بعد أن أخرجهم الشعب من الباب.
تقوم السياسة على عدة آليات، منها صراع اإلرادات، حيث يحاول كل طرف أن يجر 
منافســيه إلى األرضية التي يقف عليها، حتى يتمكن من الحصول على أعلى قدر 
مــن املكاســب والنقــاط لصالحــه. وتترتــب عن هــذا الصراع، العلنــي والخفي، تنازالت 
متبادلة، وأحيانًا تكون مكلفة لهما. وهذا ما حدث في العاقة بن الحزبن الكبيرين 
فــي تونــس. أدرك الغنوشــي أن ميــزان القــوى تغّيــر فــي تونــس، وأن علــى حركتــه أن 
تبنــي مواقفهــا وتكتيكاتهــا علــى هــذا األســاس. وعندمــا ألقــى نظــرة علــى الســاحة، 
لــم يجــد أفضــل مــن حــزب نــداء تونــس، ليمــارس معــه لعبــة إدارة الشــأن العــام. وكان 
الطريــق إلــى ذلــك يمــر، أساســًا، من خال بنــاء الثقة مع الباجي قائد السبســي، الذي 
ال يستطيع، في الوقت نفسه، أن يغامر بوحدة حزبه، إلرضاء »النهضة«. في داخل 
الحزب تيار قوي معاد لإلسامين. بل إن الحزب لم يتشكل، في األصل، إال ملقاومة 
»النهضة« وإخراجها من السلطة. لهذا، لم يتمكن الرجل من فرض سياسة التعاون 
أو التقاطــع مــع اإلســامين، علــى الرغــم مــن تصريحاتــه املتواليــة عــن ضــرورة مــد 
الجسور معهم، وعدم اعتبارهم خصومًا. مع ذلك، استعمل الراديكاليون في الحزب 
كل الوسائل للحيلولة دون تحويل هذا الخطاب إلى سياسة مجسدة في الواقع. كل 
مــا قبلــوا بــه مســاعدة حركــة النهضــة على أن تحصل على منصــب نائب رئيس في 

البرملان، والتنسيق معها في توزيع األدوار، فيما يتعلق بلجان املجلس.
يمكــن القــول إن خصــوم »النهضــة« فــي حــزب نــداء تونــس، ومعظمهــم مــن اليســار، 
نجحــوا فــي إســقاط رهــان الغنوشــي، القائم على تحقيق توافق حكومي وسياســي 
واســع. لكن، ال يعني ذلك أنهم وجدوا أنفســهم في وضعية مريحة، فالحكومة التي 
ولــدت بصعوبــة وجــدت نفســها فــي مأزق منــذ اللحظات األولــى. وال ُيعرف إن كانت 
ســتحظى بالثقــة، أم ســتكون أول حكومــة فــي تاريــخ تونس ُيســقطها البرملان. حتى 
داخــل حــزب النــداء يوجــد مــن أعلــن أنــه لــن يصوت لصالح هــذه الحكومــة. وقد ُبذلت 
جهــود إلقنــاع مســتقلن مــن البرملانيــن، ملحاولــة اســتمالتهم، حتــى يقــع تأمن الحد 
األدنــى مــن األصــوات، وضمــان تمريــر الحكومــة بأغلبيــة بســيطة. وفــي هــذه الحالة، 
ســتجد الحكومــة نفســها تحــت رحمــة األحــزاب الفاعلــة فــي البرملان، وفــي مقدمتها 
حركة النهضة، فا تستطيع أن تبادر أو تتحرك بأريحية، ما سينعكس سلبًا على 
أدائها وشعبيتها في املرحلة املقبلة، في حن أن الباد تحتاج حكومة قوية وجريئة 

وقادرة على القيام باإلصاحات الضرورية.
ة، حيث ال يزال السياسيون غارقن في 

ّ
هكذا تبدو اللعبة السياسية في تونس هش

التكتيــك، يســيرون بــدون بوصلــة تنيــر لهــم الطريــق، وتكشــف لهم املطبــات الكثيرة. 
ولهذا، بدل أن يختاروا نموذجًا صلبًا وقويًا، مثل النموذج األملاني، يجدون أنفسهم 
قــادوا البــاد إلــى أضعــف نمــوذج في أوروبا، هو النموذج اإليطالي، هذا إذا لم يدفعوا 
األمــور نحــو األســوأ، لتجــد تونس نفســها قريبة من الحالــة اليونانية، على الرغم من 

أنها ديمقراطية ناشئة.

باسل طلوزي

اللعبــة  تلــك  الطفولــة،  بانتهــاء مرحلــة  ينتهــي  »الخشخيشــة«  أن عصــر  أظــن  كنــت 
»الخشخشــة«،  تشــبه  باليــد، فتصــدر أصواتــًا  الكبــار  التــي يحركهــا  الباســتيكية 
الرتطــام كــرات حديديــة صغيــرة داخلهــا ببعضهــا، إللهــاء الطفــل فــي مهــده، ووقــف 
بكائــه. أمــا »الخشخشــة« فهــي صــوت أشــبه مــا يكون بالــّدوس على عشــٍب جاف. لم 
أكــن أعلــم أن »الخشخيشــة« تصلــح أداة سياســية، يســتعملها »كبــار« آخرون، إللهاء 

شعوب لم تزل تبكي في مهد الغباء والخديعة، بحثًا عن »أمل« زائف.     
 عمومــًا، ال تبــدأ الحكايــة مــن صــوت »خشخشــة« كنــت أســمعه صغيــرًا فــي الليالــي 
املاطــرة، وأبنــي عليــه حلمــًا بقــدوم زائــر مــا، أو حــدوث أمــر جلــل يمــأل البيــت صخبــًا، 
وينقــّض علــى الســكون الــذي طــال أمــده، وإْن كنا جميعًا، كمواطنن عرب، مســكونن 
بهذه »الخشخشة« أيضًا، منذ أصبحت حياتنا السياسية والفكرية والثقافية رتيبة، 
رتابــة املقابــر الســاكنة. وال تبــدأ الحكايــة كذلــك مــن ماحظــات دبلوماســي أميركــي 
»كبيــر«، كان يطلــب مــن فريقــه املشــرف علــى املفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية 
أن ُيشــعر الوفــد الفلســطيني، »الرضيــع« دومــًا، بــأن هنــاك »خشخشــة« تلــوح فــي 
« بالحصول على شــيء ما من جوالت التفاوض اململة، 

ً
الكواليــس، كــي تعطيهــم »أمــا

فيكفــون عــن البــكاء، علمــًا أن الوفــود الفلســطينية املفاوضة ما تــزال تعتمد على هذه 
»الخشخشة«، بعد عقدين على املفاوضات.

أيضــًا، ال تبــدأ الحكايــة مــن عتــب شــديد لــم أزل أحملــه على قائد عربي مســلم، يدعى 
قتيبة بن مسلم، استبدل الصن بحفنة من ترابها ليدوسها بّرًا بقسمه، على الرغم 
مــن أنــه داس الحفنــة مــن موقــع القــوة، لكــن »صغــار« القادة، فــي زمننا، عــّدوا ما فعله 
 يمكــن البنــاء عليهــا، فآثــروا أن يســتبدلوا فلســطن كلهــا بحفنــٍة مــن 

ً
قتيبــة ســابقة

ترابها، على »أمل« أن يقيموا عليها دولتهم، وكأنهم حّرروا الوطن السليب برمته.
تبدأ الحكاية، باختصار، من إعان ترويجي لشــكوالتة »باونتي«، أشــعر، أحيانًا، أنه 
وضع خصيصًا للعرب الذين ال يحركون ساكنًا وراء أي مغامرة في حياتهم، فجاء 
اإلعان يقول لهم إن طعم هذه الشــوكوالتة ســيأخذهم إلى أدغال األمازون وهم في 
مكانهــم، فمــا كان مــن أمــر العــرب إال أن صّدقــوا هــذا »األمــل«، وراحــوا يقبلــون علــى 
»باونتــي« بنهــم. وعلــى غــرار كل مــا »ســيأخذنا إلــى هنــاك«، اســتبدلنا الحداثة برنن 
»املوبايــل«، ونوافــذ اإلبــداع بنوافــذ »الوينــدوز«، ورحنــا نســترق الســمع خلــف أبــواب 
الجهالــة ألي »خشخشــٍة« مــن العالــم املتحضــر تقلــب ســكون عاملنــا، وتوقــف بكاءنــا 
البرّي الطويل. واألنكى أن أنظمتنا الحاكمة راحت تمارس علينا دور »الخشخشــة«، 
فتبيعنــا حفنــة مــن اآلمــال، فــي مقابــل أعمارنــا كلهــا، الســيما حــن شــعرت بتهديــد 
و»خشخشــة«  هنــا  »إصــاح«  بحفنــة  يســمح  أن  بعضهــا  فآثــر  كراســيها،  الربيــع 
ديمقراطيــة هنــاك، وكلهــا ال تلمــس جوهــر الحريــة املنشــودة، فــي ســبيل تخديرنــا 
وإعادتنا إلى حظائر االنقياد و»الرضا باملقسوم«. تراني جانبت الصواب، إذن، حن 
أعلنت، منذ البداية، أن العرب ما زالوا يعيشــون عصر »الخشخيشــة«، بحثًا عن أمل 
خــادع؟ ال أظــن، ألن اليــأس وحــده مــن يرطم رؤوس الشــعوب بصخــرة الحقيقة، وهو 
املحرك األساس للثورات وإحداث التغيير، بعيدًا عن تلك »الخشخشة« التي يصدرها 

»الكبار« دومًا إللهائنا، وجعلنا نلهث وراء سراب الوعود الزائفة.
الحكاية أن علينا أن نتخلص من العقدة الجماعية التي تحدث عنها أطباء نفسيون، 
وتصيــب شــعوب العالــم الثالــث، بعد طول إدمان على هضــم الحقوق وكبت الحريات، 
فيصبــح الشــعب كلــه علــى قناعــة بأنــه ال يســتحق أي ميــزة فــي حياتــه، بــدءًا مــن 
الحريــة نفســها، وليــس انتهــاء باملميزات الوظيفية والترفيهيــة، بل ومن أدنى الحقوق 
اإلنســانية األساســية. أتســاءل، أيضًا، هل كان ذلك الدبلوماســي األميركي الذي كان 
يحمــل »الخشخيشــة« يحصــر مقصــده باملفاوضــن الفلســطينين وحدهــم، أم كان 

املقصود العرب جميعًا الذين ما يزالون يبكون في مهد الغباء وسراب الخديعة؟
الحكاية كلها أننا صرنا نحتاج إلى »خشخيشة« معاكسة، تعيدنا إلى عصر البكاء.

لميس أندوني

كانــت انتفاضــة الياســمن فــي تونــس بدايــة النهــوض ومصــدر اإللهــام، لكــن ميدان 
التحرير في مصر فجر شــرارة ثورة عربية شــاملة، هددت أســس نظم االســتبداد 
في املشرق واملغرب، فكان ال بد من االنقضاض عليها في محاولة وأدها، بشراسة 

وبطش ال سابق لهما في التاريخ املصري الحديث.
لم يشكل شعار »عيش، حرية عدالة اجتماعية« خطرًا على األنظمة العربية فقط، بل 
علــى تبعيــة األنظمــة السياســية واالقتصادية لدوار القــرار واملصالح العاملية، فهناك 
نظام عربي عاملي ال يسمح بإرادة سياسية مستقلة، أو ببناء اقتصاد وطني منتج.
لم تكن املجاميع الثائرة تفكر بكل هذه املعاني بالضرورة، لكن اإلنسان املسحوق 
يفهم صعوبة الكفاح من أجل لقمة العيش، يفهم الضيم والظلم، ألنه يعيش تبعات 
ارتفــاع أســعار الغــذاء، وتقليــص األجــور وانتشــار التعذيــب والقتــل، فهــذه ال تحتاج 
كتبــًا أو تنظيــرًا. فاالنتفاضــات الصغيــرة، علــى مــدى أكثــر مــن ثاثــة عقــود، كانــت 
رســالة تجاهلتهــا الفئــات الحاكمــة، بــل واجهتهــا، جميعهــا، مــن انتفاضــة الخبــز 
فــي عــام 1977 إلــى إضــراب عمــال مصانــع املحلــة الكبــرى فــي عــام 2008 بالقمــع 
واالعتقــاالت، بــل والتصفيــة الجســدية. فالحــل األمنــي هــو األمثــل إلســكات املظلوم 
ومنــع املطالبــة بالحقــوق، ســواء القانونيــة أو املعيشــية، فاملواطنــة واملســاواة والعدالة 
مفاهيم تم الدوس عليها ببساطير األمن والتدخل في القضاء، حتى ال يكون هناك 

من نصير أو مجير.
لــم تتعــد املطالــب  بالنســبة للمواطــن املصــري، وجمــوع ميــدان التحريــر وغيرهــا، 
حقوق اإلنسان األساسية، لكن الصورة األكبر هي الخطر على نظام عربي كامل، 
ودور وظيفــي مطلــوب مــن مصــر، يقّزم قامتها السياســية واالقتصادية والثقافية، 
ويبقيها خاضعة لشروط أميركية، بل وإسرائيلية، ضيقت على خناقها منذ اتفاق 
كامــب ديفيــد. فــأي تغييــر جذري في مصــر يعني عودتها إلى قيادة العالم العربي، 
وإلى دورها األصلي في معادلة املواجهة مع إسرائيل، بمفهوم الردع وليس الحرب، 
وبمفهوم الخروج على دور وظيفي، يربط أهميته اإلقليمية والدولية بتنفيذ األجندة 

األميركية في املنطقة، من إعاء مصلحة إسرائيل إلى دخول الحروب األميركية.
كان املواطــن املصــري مســكونًا برغيــف العيــش، لكن حق املواطــن املصري برغيف 
العيــش مرتبــط بابتعــاد مصــر عــن شــروط املنظمــات املاليــة الدوليــة، خصوصــًا 
صندوق النقد الدولي، فدخلنا في محظورات املعادلة الدولية التي تحدتها شعارات 
ميــدان التحريــر وأغانيــه بوعــي، مــن نخبــة النشــطاء أو باندفــاع ذكاء فطــري مــن 

املجاميع الثائرة.
أمــا وجــود الحريــة والعدالــة االجتماعيــة فــي شــعار واحــد، فــكان خطــرا بحــد ذاتــه، 
فقــد تقبــل بعــض النخب املتنفذة شــعار الحرية بمعنــى ليبرالي ضيق، فالحكومات 
الغربية تعشــق تمويل بعض جوانب الحقوق املدنية واالجتماعية، بشــرط أال تمس 

جوهر النظام االقتصادي االجتماعي السياسي الذي يتماهى مع مصالحه.
، بــل تشــترط تحــوالت جذريــة، 

ً
فالعدالــة االجتماعيــة ليســت شــعارًا براقــًا جميــا

تتطلــب تفكيــك النظــام وإعادة بنائه، وتنعكس في مواد الدســتور، ويتم اســتكمالها 
فــي قوانــن ونظــم جديــدة، وهــذا أطلــق صفارات خطــر غير مســموعة للعامة، مثلما 

حدث في عواصم عربية وغربية على حد سواء.
لخصــت صرخــة الشــعب املصــري فــي ميــدان التحرير طموحــات الشــعوب العربية 
إلــى نظــام عربــي وعاملــي جديــد، ووضــع الشــعب املصــري أمــام قــوة عاتيــة، لــم يكن 
الثوريــون مســتعدين لــه، ألن الشــعار بقــي مــن دون رؤيــة أو خطــة اســتراتيجية، مــا 
ســهل مهمــة الثــورة املضــادة. واســتهدف انقضاض هــذه الثورة املضادة سياســيًا، 
كل القــوى الثوريــة العربيــة، حتــى التــي أيدتهــا خوفــًا مــن اإلســامين، فهمــت هــذه 
القــوى أم لــم تفهــم، وال بديــل إال العــودة إلــى شــعار »عيش، حرية، عدالــة اجتماعية«، 

وإال علينا السام.

تونس بين النموذجين 
اإليطالي واليوناني

عرب »الخشخيشة«

إجهاض ثورة يناير مطلبًا
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املقــال  لهــذا  اخترتــه  الــذي  العنــوان  أن  أتوقــع 
ســيثير حفيظة بعضهم، وسيســتفز آخرين، 
فيتهمني باملبالغة أو بضيق األفق أو بحماسة 
الشباب أو بوقوعي في فخ املهللن لقطعة جلد 
منفوخة ال تقدم وال تؤخر، وسيستغرب األقل 
تسرعًا نحو األحكام املسبقة من استحضار 
اســم »لعبــة« فــي ســياق الحديــث عــن مفهــوم 
مهــم ومفخــخ فكريــًا، وعلــى درجــة عاليــة مــن 
الحساســية، كمفهــوم الثقافــة. ولكننــي علــى 
ثقة من أن كثيرين سيفكرون معي في األمر، 
إلــى  االنتبــاه  ضــرورة  علــى  وســيوافقونني 
املوضــوع، وإعطائــه األهميــة التــي يســتحقها. 
لذلك، أجدني مضطرا لاســتنجاد منذ البداية 
بالشــاعر األميركــي، تومــاس ســتيرنز إليوت، 
املتوفى سنة 1965، والذي قال وهو في كامل 
وعيــه: »إن كــرة القــدم هــي العنصر األساســي 
فــي الثقافــة املعاصــرة«. هــل بالــغ الرجــل فــي 
عبة؟ أم كان يقصد بكرة 

ُ
إعطائه هذه املكانة لل

القــدم؛ تلــك اللعبــة األميركيــة الخشــنة التــي ال 
أعــرف مــا الذي يســتهوي الاعبــن فيها، لكي 
يغامــروا بأجســادهم وأرواحهــم، وينخرطــوا 
فــي عنــف ال ينتهــي، حتى صافــرة النهاية في 

سبيل لذة زائلة؟
حســنا، يبدو أن علّي أن أســتنجد بشــخصية 
 عــن األولــى أناقــة وبريقا، 

ّ
أدبيــة أخــرى، ال تقــل

وهو األديب املعروف عنه ممارسة كرة القدم، 
الجزائــر ســنة  حــارس مرمــى فريــق جامعــة 
1930، أقصــد الروائــي الفرنســي/ الجزائــري، 
ألبيــر كامــو، الــذي قــال يومــا: »تعلمــت أن كــرة 
القــدم ال تأتــي مطلقــا نحــو أحدنــا مــن الجهــة 

كثيــرًا  ذلــك  ســاعدني  منهــا،  ينتظرهــا  التــي 
الكبيــرة،  املــدن  فــي  خصوصــا  الحيــاة،  فــي 
عــادة«.  مســتقيمن  النــاس  يكــون  ال  حيــث 
باللــه عليكــم، أيــة أهميــة تمتلكهــا هــذه اللعبــة، 
لكــي تســاعد كاتبــا بحجــم كامــو فــي اختيــار 
مــن  فــي حياتــه،  املناســبة  العيــش«  »أســاليب 
وأي  وقراراتــه؟  وتوقعاتــه  تعاماتــه  خــال 
الكبيــر،  شــاعرنا  علــى  ألقتــه  أســود  ســحر 
محمــود درويــش، كــي يكتــب عنهــا، ويصفها 
بأنهــا أشــرف الحــروب؟ أليســت كذلــك؟ وهــي 
اللعبــة التــي يحتــّد فيهــا التنافــس، وتتكاثــف 
يخلــف  انتصــار  فإمــا  األحاســيس،  فيهــا 
يخلــف  انهــزام  أو  وفخــرا،  وتضخمــا  زهــوًا 
مــرارة وإحباطــا وانكســارا. وكأنــي في امللعب 
األخضــر يختــزل حياة اإلنســان على األرض، 
تحقيــق  إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي  ونضالــه 
بــن مدافــع ومنــاور  ذلــك  فــي  األهــداف، وهــو 
ومهاجــم. بــل أعتقــد أن النظــر إلــى الحياة على 
اعتبــار أنهــا ملعــب كــرة ربمــا سيســهل علــى 
أولوياتهــم  وترتيــب  أدوارهــم،  فهــم  كثيريــن 
وتحديــد منافســيهم، ووضــع أهدافهم وإعداد 
هــذا  االنتصــار.  لتحقيــق  املناســبة  الخطــة 
التشــابه املثير هو نفســه ما جعل الفيلســوف 
اإليطالــي الكبيــر، أمبيرتــو إيكــو، يخــّص كــرة 
القدم بدراســة ســيميائية، نشرها في سلسلة 
مقــاالت اقترنــت بكأس العالم في إيطاليا لعام 
1990، فتكلــم إيكــو عــن املســتطيل األخضــر 
وعن دالالته السيميائية، وحاول االقتراب من 
الدالالت واملعاني الكثيرة التي ترمز إليها هذه 

الرياضة، بكل مكوناتها وعناصرها.

كــرة  ثقافــة  عــن  الحديــث  اآلن،  يمكننــا،  هــل 
القدم؟

النظــر  علينــا  وهنــا  ذلــك،  يمكننــا  بالطبــع، 
 

ٍّ
وكتلــق جهــة،  مــن  كممارســة  الظاهــرة  إلــى 

ومشــاهدة مــن جهــة أخــرى؛ فممارســة هــذه 
الرياضة صارت ترتبط بصناعة ضخمة تدر 
مليــارات الــدوالرات تقــف وراءهــا مؤسســات 
وترتبــط  كثيــرة،   

ً
أمــواال تســتثمر  ضخمــة 

إشــهار  ووكاالت  شــركات  باســتمرارها 
شــهيرة،  متخصصــة  إعاميــة  ومؤسســات 
وهي تسوق في سبيل ذلك الكثير من مظاهر 
العوملــة عــن طريق توحيد األحاســيس وإعادة 
الهويــة واالنتمــاء والوطنيــة  تشــكيل مفاهيــم 
لــدى الجماهيــر الغفيــرة التــي جعلتهــا اللعبــة، 
تتجــاوز النظــرة التقليديــة للمفاهيــم الســابقة، 
 لــم يعــد مــن الغريــب أن تجــد مراهقــا فــي 

ْ
إذ

، يتعصب 
ً
قريــة نائيــة مــن قــرى الجزائر، مثــا

لفريــق برشــلونة اإلســباني الــذي ال يربطــه بــه 
فــي  للدخــول  هــو مســتعد  ذلــك،  شــيء، ومــع 
عــراك مميــت، إذا أحــس باإلســاءة، أو باإلهانة، 
حــن الخســارة، وقــد ينســيه االنتصــار هموم 
يومــه وشــقاء عيشــه. أجــل، يمكننــا الحديــث 
عــن ثقافــة كــرة القــدم، ألن العالــم بأكمله صار 
غّيــرت  وألنهــا  ويفهمهــا،  اللغــة  هــذه  يتكلــم 
عــادات كثيــرة، وارتبطت بها ســلوكات كثيرة، 
الغنيــة  للشــعوب  كثيــرة  آمــال  بهــا  وتعلقــت 
والفقيــرة، واســتمدت شــرعيتها كثقافــة مــن 
ال  الــذي  وإغرائهــا  ُينكــر،  ال  الــذي  انتشــارها 

ُيقاوم.
باديس لونيس )الجزائر(

لــم يشــأ لــي أن أضــع عنوانــًا كهــذا علــى حــروف 
بــل  الوضــع،  تشــظي  بســبب  وُمنهــارة،  َعبــة، 

َ
ُمت

لــم أكــن ألجعــل مــن ذهنــي بطاقــة ذهــاب وعــودة 
املشــهد  تحليــل  إلــى  والتطــرق  الوضــع.  لدراســة 
وقــراءة املســتقبل الغامــض. وطــرح موضوع كنت 
قــد ســبق وكتبــت ســطورًا بالعنــوان أعــاه قبــل 
عامــن. لكــن األحــداث الجاريــة أبــت إال أن تجر بي 
نحــو مســتنقعها، وأجبرتنــي علــى نقــش حروف 
ذهــن  فــي  يــدور  بريئــًا،   

ً
تســاؤال ألضــع  مؤملــة، 

املواطن اليمني.
مرة أخرى.. إلى أين يتجه اليمن؟

فــي  ينغــرس  وأليــم  بــل  للجــدل.  ُمثيــر  ســؤال 
قلوبنــا، ومشــؤوم يبحــث اليمنيــون عــن إجابــات 
تمــر  مــا  فــي ظــل  ــة؟  لحَّ

ُ
وامل املعقــدة  لتســاؤالتهم 

والنظــر  مســبوق،  غيــر  تدهــور  مــن  البــاد  بــه 
نحــو الوضــع بقلــق شــديد إزاء األحــداث الجاريــة 
مســاره  مــن  اليمــن  جــردت  والتــي  واملتســارعة، 
الصحيــح، وانزلقــت بــه نحــو مســتنقع الفوضــى 

واالحتقان.
األحداث املتسارعة التي ظهرت جليا على السطح، 
والتــي مارســتها جماعــة الحوثــي، التــي أصبحــت 
هيمنة على الســاحة، واملســيطرة 

ُ
القوة النافذة وامل

على البلد. بعدما سلكت طريق الفوضى والدمار، 
وتحدثــت بلغــة القتل والعنــف. وجعلت من كونها 
الاعب الوحيد في الساحة. بحيث انتجت وضعًا 
محتقنًا وتقزم للمشهد الساخن الذي تتضاعف 
لحظــة  بــن  العنــف  وتيــرة  تزايــد  مــع  ســخونته 
وأخرى. وضع لربما يصعب شرحه وتوضيحه. 
بل ويتضاعف غموضه من حن إلى آخر. بعدما 
ظلم متعطشًا 

ُ
أفاقت جماعة مسلحة من كهفها امل

والنهــب  الخــوف  بــذرة  وزرع  الفوضــى.  للــذة 
والتســلط الــذي تســلقت فــي قلــوب املواطنــن. لقد 
اتخذت جماعة الحوثي من نفسها السلطة العليا، 
بــل والقــوة املهيمنــة علــى أرض الواقــع. خصوصًا 
قتَّ علــى 

َّ
بعــد مــا اســتحوذت علــى الوضــع، وِتســل

ومؤسســاتها،  الدولــة  ومفاصــل  الحكــم  ســلم 
واحتلــت بعــض املدن مفصلهــا الرئيس العاصمة 
صنعاء، وأحاطت بدائرة الســلطة عبر ممارســات 
سلبية فظيعة، وتدخات غير مقبولة في شؤون 
الحكــم. بلــد انــدرج فــي عنــق الزجاجــة والتشــظي 
اســتغلت  متغطرســة.  جماعــة  عبــر  والتعنــت 
تعاطــف الشــعب مــن الطبقــة املتدنيــة والضعيفــة، 
ســطحها،  علــى  وقفــزت  وهميــة.  مطالــب  عبــر 
لتصب نحو نارها شروطًا ومسارًا خاطئًا. حتى 
املعتــوه.  الحواجــز كافــة، نتيجــة غبائهــا  تخطــت 
وطريقــة خطواتهــا املتغطرســة، وأرادت أن تكــون 
الاعب الوحيد في الســاحة، واســتطاعت تحقيق 
ذلك. ولكن بطريقة يصعب على املواطن وصفها. 
خصوصــًا وأن البلــد يعيش أزمــة عارمة، تذبذبت 
موجاتهــا السياســية، حتــى ضُعفــت قواهــا أمــام 
الســيطرة  لهــا نوافــذ  التــي فتحــت  الجماعــة  تلــك 
القــوى  مقدمتهــا  وفــي  األمــور،  بزمــام  والتحكــم 
واألحــزاب السياســية. اليمــن علــى كــف عفريــت، 
خيــف ال يــزال ســيد املوقــف، ومشــهده 

ُ
وضعــه امل

الســاخن أصبــح الجــاري علــى أرض الواقــع. حتى 
خــرج عــن املألوف، وعن إطار مشــروع بناء الدولة 
ثــورة  الجميــع ينشــدها عبــر  التــي كان  الحديثــة 

فبراير ومؤتمر الحوار. 
إلى أين يتجه اليمن؟

راكان عبد الباسط الُجبيحي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

سمير حمدي

التونســية  الحكومــة  رئيــس  أعلــن  وأخيــرًا، 
تشــكيلة  عــن  الصيــد،  حمــادي  املكلــف، 
املطولــة  مشــاوراته  وباحــت  حكومتــه، 
بأســرارها بعــد طــول ممانعــة وتــردد. وفــي 
قــراءة أولية للتشــكيلة، نالحظ مالمح عامة 
وضوحــًا  العالمــات  هــذه  وأكثــر  تميزهــا، 
غياب التعدد الحزبي عنها، وإذا اســتثنينا 
الوطنــي  لالتحــاد  املحتشــم  الحضــور 
الحــر فــي مناصــب غيــر ذات أهميــة، يمكــن 
املهيمــن  هــو  تونــس  نــداء  حــزب  إن  القــول، 
علــى تشــكيلة الحكومــة الجديــدة، حضــورًا 
وتأثيرًا، وخالفًا ملا راج في املشــاورات، غاب 
حــزب آفــاق تونــس، وغابــت حركــة النهضــة 
هــذا  ويكشــف  املهــم.  البرملانــي  الثقــل  ذات 
امليســم العــام لحكومــة الصيد أن املشــاورات 
التي تمت مع األحزاب املذكورة كانت مجرد 
اتصاالت شــكلية، إلضفاء مزيد من األهمية 
علــى  قــادرة  بذاتهــا  تبــدو  ال  حكومــة  علــى 
ادعــاء تمثيــل كل أطيــاف املشــهد السياســي 

الوطني.
لقــد أخــل »نــداء تونــس« بوعــوده، وبحديثه 
كلمــات  تكــن  ولــم  الوطنــي،  التوافــق  عــن 
الرئيــس، الباجــي قائــد السبســي، وحديثــه 
والوحــدة  الوطنــي  التوافــق  ضــرورة  عــن 
لالســتهالك  ألفــاظ  مجــرد  ســوى  الوطنيــة 

خليل العناني

ينايــر   25 ثــورة  علــى  مــّرت  ســنوات  أربــع 
دولــة  بإقامــة  الحلــم  يــزال  وال  املجيــدة، 
فــي  وحّيــًا  موجــودًا  حقيقيــة  ديمقراطيــة 
النفــوس، علــى الرغــم مــن كل محــاوالت وأده 
للثــورة،  الرابعــة  الذكــرى  مــّرت  وقــد  وقتلــه. 
وهــي تحمــل مــن الغضب والقهــر والرغبة في 
ــم واألمــل 

ْ
االنتقــام، أكثــر ممــا تحمــل مــن الحل

مــّرت، وهــي تحــاول  التعايــش.  فــي  والرغبــة 
االنقســام  مزقهــا  نفــوٍس  إلــى  الحيــاة  إعــادة 
والتعصب واالستقطاب، وأن تبعث البصيرة 
واشــترى  الســلطان،  أمّمهــا  ضمائــر  فــي 
خطــًا  الثــورات  ليســت  ومداهنتهــا.  صمتهــا 
وإنمــا  ونهايــة،  بدايــة  بــن  يمتــد  مســتقيمًا 
مســار متعــرج، يصعد أحيانــًا ويهبط أحيانًا 
أخــرى. إنهــا عمليــة صــراع وتدافــع مســتمرة 
بــن القديــم والجديــد، بــن الفاســد والنافــع، 
والحريــة.  القهــر  بــن  والعــدل،  الطغيــان  بــن 
والفاســد  ينتصــر،  قــد  القديــم  أن  صحيــح 
قــد يحكــم، والطغيــان قــد يســود، والقهــر قــد 
ينجح، لكن ذلك كله مؤقت وغير دائم، لسبب 
بسيط، هو أن من ثار أواًل، بحق، سوف يثور 
ثانيــًا وثالثــًا حتــى يحقــق هدفــه، إن لــم يكــن 
اليوم فحتمًا غدًا.  تخبرنا الخبرة التاريخية 
أن معظــم الثــورات تمــر بأربــع مراحــل، أولهــا 
»املــد الثــوري«، وهــي املرحلة التي تعقب قيام 

العــام. أمــا حقيقــة األمــور، فقــد ســارت نحــو 
التشــكيلة  علــى  تونــس  نــداء  حــزب  هيمنــة 
الحكوميــة الجديــدة، وحتــى العناصــر غيــر 
الحزبيــة املضافــة للتشــكيل الحكومي، فهي 
ال تعــدو أن تكــون عناصــر محســوبة علــى 
تيار اليســار غير املنتظم، واملرتبط عضوّيًا 

بالجناح اليساري في حزب نداء تونس.
النظــام  مــن  الحكومــة عناصــر  كمــا شــملت 
الكفــاءة،  الســابق، وبعضهــا مــن غيــر ذوي 
وفشــلت ســابقًا فــي إدارة املواقــع الرســمية 
أن  غريبــًا  يكــن  لــم  وإذا  شــغلتها.  التــي 
مــا  فــإن  انتخابّيــًا،  الفائــز  الحــزب  يهيمــن 
يثيــر االنتبــاه هــو إبعــاد حــزب آفــاق تونــس 
الــذي رفــض االنضمــام بصــورة شــكلية الــى 
إليــه  ذهبــت  مــا  وهــو  الجديــدة،  الحكومــة 
اســتعدادها  أبــدت  التــي  النهضــة  حركــة 
ســابقًا للمشــاركة في حكومة وحدة وطنية، 
قدمــه  الــذي  الحكومــي  العــرض  أن  غيــر 
فــي  يكــن  لــم  املكلــف  الحكومــة  رئيــس  لهــا 
مســتوى تطلعاتها، بل وكشــف عن خضوع 
الشــتراطات قــوى يســارية اســتئصالية فــي 
اســتبعاد أي حضــور للقــوى التــي شــاركت 
االنتقاليــة،  الفتــرة  أثنــاء  فــي  الحكــم،  فــي 
وســيكون لهــذا االســتبعاد أثــره فــي عالقــة 
»النهضــة« مــع الحكومــة الجديــدة، حيــث أن 
انضمــام »النهضــة« إلــى صفــوف املعارضة، 
باإلضافــة إلــى القــوى األخرى التــي رفضت، 

الثــورات، ويتــم خاللهــا قلــب األوضــاع رأســًا 
علــى عقــب، وتســقط فيهــا البنيــة السياســية 
تحــل  لكــي  ورموزهــا،  برجالهــا  القديمــة، 
علــى  تقــوم  جديــدة،  ورمــوز  بنــى  محلهــا 
وخــالل  وحمايتهــا.  الثــورة  أهــداف  تحقيــق 
هــذه املرحلــة، مــا لــم ينجــح الثوار فــي تطهير 
هيكلتهــا  وإعــادة  الســلطوية،  املؤسســات 
الثوريــة،  وأهدافهــم  رؤيتهــم  وفــق  وبنائهــا 
فــإن فــرص نجــاح الثــورة تتراجــع، ويصبــح 
 ويســيرًا من القوى 

ً
االنقالب عليها أمرًا ســهال

الرجعيــة ومــن يدعمهــا. وهــو مــا وقعــت فيــه، 
الثورتــان املصريــة واليمنيــة، حــن  لألســف، 
ســقط،  القديــم  النظــام  أن  الثــوار، خطــأ،  ظــن 
مــن  التخلــص  بمجــرد  نجحــت،  الثــورة  وأن 
رأس النظــام. وتعاملــت الثورتــان بقــدر عــاٍل 
مــن الرومانســية وحســن النية مع مؤسســات 
لهمــا  ســمح  مــا  وبقايــاه،  القديــم  النظــام 

بالعودة مرة أخرى من أجل االنتقام.
التراجــع  أو  ر«، 

ْ
»الجــز هــي  الثانيــة  املرحلــة 

الثــوري، وهــي التــي يخفت فيها املــد الثوري، 
وتتراجــع ســخونته، فــي وقــت تــزداد فيــه قوة 
الثورة املضادة وتماسكها. وهنا، تبدأ القوى 
الثورية في االنقسام والتفتت والتشرذم، إما 
نتيجــة اختــالف رؤاهــا وأهدافهــا، أو لنجــاح 
قوى الثورة املضادة في اختراقها وتشتيتها 
املرحلــة،  هــذه  وخــالل  انقســاماتها.  وتغذيــة 
تتمــدد القــوى الســلطوية الرجعيــة، وتتراجع 

عــدة،  نواحــي  مــن  تونــس،  عرفتهــا  التــي 
مــن حيــث حصولهــا علــى الدعــم البرملانــي 
امللفــات  إدارتهــا  حيــث  ومــن  الضــروري، 
التونســي.  السياســي  املشــهد  فــي  الشــائكة 
وقد تشهد األيام املقبلة مزيدًا من الضغوط 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، مــا يعنــي حالــة 
يصعــب  قــد  الــذي  الشــعبي  االحتقــان  مــن 
الســيطرة عليــه، فالحكومــة الجديدة حددت 
منطــق  إطــار  خــارج  للتصــرف  خياراتهــا 
وبدعــم  بذاتهــا،  واالكتفــاء  التوافقــات، 
الحــزب الفائــز الــذي يهيمــن عليهــا، وبعيــدًا 
عــن لغــة املناطقيــة وصــراع الجهــات، عرفــت 
الحكومــة الجديــدة غيابًا لــوزراء من مناطق 
الجنــوب التونســي التــي لــم تمنــح أصواتها 
وصوتــت  برملانّيــًا،  تونــس  نــداء  لحــزب 

التــي  وهــي  القاضيــة«.  »الضربــة  مرحلــة  أو 
ينجح فيها طرف على حســاب الطرف اآلخر، 
ويقــوم بفــرض إرادتــه عليــه وتركيعــه، وربمــا 
ينهيــه. وهــي مرحلــة يتضــح، ويتمايــز فيهــا، 
الخيــط األصلــي للثــورة مــن خطهــا املضــاد. 
وفيهــا تتكشــف الوجــوه وتســقط األقنعــة عن 
الجميــع، بحيــث يبــدو كل طــرف على حقيقته 
دون مواربــة أو غمــوض. وفــى هــذه املرحلــة، 
تلجــأ القــوى الثوريــة ونظريتهــا مــن الثــورة 
إلــى كل أســلحتها املشــروعة وغيــر  املضــادة 
املشــروعة، لحســم الصراع لصالحها. أي أنها 
املســاومة،  أو  التفــاوض  تحتمــل  ال  مرحلــة 
وإنمــا الحســم واإلنجــاز. لــذا، قــد تأخــذ هــذه 
 وجهدًا كبيرًا يســتنهض 

ً
املرحلــة وقتــًا طويال

القــوى كافــة، ويســتحضر كل األدوات، وتتــم 

بكثافــة للمنصــف املرزوقــي فــي االنتخابات 
الرئاســية، مــا يطــرح أكثر من ســؤال عما إذا 
كان األمر يتعلق بمعاقبة هذه الجهات على 
توجهاتهــا االنتخابيــة، أم أن األمــر يتعلــق 
توزيــع  فــي  واملكافــآت  العطايــا  بمنطــق 
املناصــب؟ ويعيدنــا هــذا األمــر بالذاكرة إلى 
زمــن حكــم الرئيــس املخلــوع، زيــن العابديــن 
بــن علــي، حينمــا كان يتعامــل مــع الجهــات 

بنوع من التمييز الخفي.
إعــالن الحكومــة الجديــدة فــي تونس، وعلى 
الرغــم مــن أنــه خطــوة جديــدة نحو اســتقرار 
أن  إال  البــالد،  فــي  السياســية  األوضــاع 
ُمخرجــات املشــاورات التــي قام بهــا الحبيب 
حجمهــا،  مــع  متناســبة  تكــن  لــم  الصيــد 
ومــع اآلمــال املعقــودة عليهــا، وإنمــا أعطــت 
جولــة  نحــو  تســير  تونــس  أن  االنطبــاع 
جديــدة مــن التجــاذب السياســي والحزبــي، 
الحكومــات  إن  تقــول  الوقائــع  كانــت  وإن 
الجديــدة فــي أوضــاع االنتقــال الديمقراطي، 
صعوبــة،  أول  عنــد  تنهــار  مــا  ســرعان 
وحينهــا قــد نجــد أنفســنا أمــام خلــط جديــد 
ملشــهد  جديــد  وتشــكل  الحزبيــة،  لــألوراق 
أن  يكفــي  ال  ألنــه  والتوافقــات،  التحالفــات 
نســارع إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة، وإنمــا 
األهــم أن نضمــن لها عوامــل النجاح والبقاء 

واالستمرار.
)كاتب تونسي(

تغطيــة كل التفاصيــل، ويصبح معدل النصر 
مســاويًا تمامــًا ملعــدل الهزيمــة. فهــي معركــة 

صفرية، ال تقبل القسمة على طرفن.
ال  املراحــل  هــذه  إن  القــول  نافــل  مــن  ولعــل 
تحــدث، بالضــرورة، في كل التجارب الثورية، 
ستنســخ حرفيــا مــن إحداهــا ألخــرى. 

ُ
أو أن ت

كمــا أنهــا ليســت مراحــل منفصلــة، وإنمــا قــد 
تتداخــل أحيانــًا، وقــد تتمايــز أحيانــًا أخــرى. 
وفــي بعــض الحاالت، يتــم االنتقال والقفز من 
املرحلــة األولــى إلــى األخيــرة، مــن دون املــرور 
بالضــرورة باملرحلتــن الوســطين. فاملســألة 
تحتمــل  ال  حســابية  عمليــة  مجــرد  ليســت 
الخطــأ، وإنمــا عمليــة صراعيــة، تتداخل فيها 
عوامل كثيرة، قد تغير حساباتها فجأة، ومن 
دون مقدمــات. وبالنظــر إلــى الثــورة املصرية، 
وربمــا اليمنيــة كذلــك، يمكــن القــول، بقــدر مــن 
الثقــة، إننــا مــا زلنــا فــي املرحلــة الثانيــة مــن 
أو  ر«، 

ْ
»الجــز مرحلــة  وهــي  الثــورات،  مراحــل 

االنحســار الثــوري، والتــي تتمــدد فيهــا قــوى 
ترســيخ   

ً
جاهــدة وتحــاول  املضــادة،  الثــورة 

أقدامها تمهيدًا للدخول في مرحلة »الحسم« 
وإنهــاء الثــورة األصليــة. ولعــل األخطــر فيمــا 
ســبق أن تكلفــة الحســم الثــوري تظــل باهظــة 
جدًا، وال تتحملها املجتمعات التي قد ينزلق 
ينهــي  عنيــف،  أهلــي  صــراع  إلــى  بعضهــا 

الثورة، ويدفع الجميع ثمنه.
)أستاذ جامعي مصري في واشنطن(

منذ البداية، التعامل مع حكومة نداء تونس 
مواجهــة  فــي  الجديــدة  الحكومــة  ســيجعل 
معارضــة قويــة، ســواء مــن حيــث الحضــور 

البرملاني، أو من حيث االمتداد الشعبي.
الجديــدة  الحكومــة  تجنــح  أن  املأمــول  كان 
األحــزاب  مــن  تمثيــل ممكــن  أكبــر  إلــى ضــم 
ســتواجه  وأنهــا  خصوصــًا  السياســية، 
املســتوين  علــى  صعبــة  اســتحقاقات 
حالــة  ظــل  فــي  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
صــرف  ســعر  وتدحــرج  املالــي،  التضخــم 
الدينــار أمــام الــدوالر، وتصاعــد اإلضرابــات 
ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  االجتماعيــة، 
اتخاذهــا إجــراءات قاســية من أجل اإلصالح 
النمــو  فــي  نقــاط  وتحقيــق  االقتصــادي، 

املتعطل في البالد. 
منطــق  خــارج  الصيــد  الحبيــب  تصــرف 
التوافق الوطني وتجميع القوى وبناء أكبر 
قاعدة برملانية وشعبية للحكومة الجديدة، 
ليجد نفســه يســتجيب لرغبة القوى النافذة 
فــي »نــداء تونس« نحــو االســتئثار باملواقع 
الســلطوية املهمــة، خصوصــًا وأن التجــاذب 
بــن القــوى املكونــة للحــزب الفائــز انتخابّيًا 
الكراســي  وتقاســم  املواقــع  علــى  حــاّدًا  كان 

الوزارية.
الجديــدة،  الحكومــة  تشــكلت  وقــد  واآلن، 
وبصيغتهــا الحاليــة، فــإن مــا يمكــن تأكيــده 
الحكومــات  أضعــف  إحــدى  ســتكون  أنهــا 

األولــى،  وتحــاول  التقدميــة.  الثوريــة  القــوى 
بكل قوة، استعادة سيطرتها على مؤسسات 
فــي  تتهــاون  وال  القمعيــة،  وأدواتهــا  الدولــة 
اســتخدام كل أشــكال العنــف والقهــر، مــن أجل 
ومســتقبلها.  ومصالحهــا  نفســها  حمايــة 
الثــورة  تشــويه  يجــرى  نفســه،  الوقــت  وفــي 
وكل مــا، ومــن يرتبــط بهــا، باعتبارهــا مرادفًا 
نجحــت  وكلمــا  االســتقرار.  وعــدم  للفوضــى 
الثــورة املضــادة، ورســخت أقدامهــا، تراجعت 
فــي  يســيران  فكالهمــا  األصليــة.  »الثــورة« 
تعــرف  ال  وبأهــداف  متناقضــن،  مســارين 

التقارب أو التوافق.
الثــوري،  »التــوازن«  هــي  الثالثــة  املرحلــة 
والتــي تحــاول فيهــا كال الثورتــن، األصليــة 
واملضــادة، التعايــش مــع بعضهمــا، بدرجــات 
متفاوتــة، لعــدم قــدرة أي منهمــا علــى حســم 
مــن  نهائيــًا  والتخلــص  لصالحهــا  الصــراع 
إعــادة  معســكر  كل  يحــاول  وهنــا،  األخــرى. 
ترتيــب أوراقــه وأطرافــه. لذا، تنشــأ خالل هذه 
عقــد صفقات قد 

ُ
املرحلــة تحالفــات عديــدة، وت

يبــدو بعضهــا، ظاهريــًا، غيــر مفهــوم، لكنهــا 
تحــاول تحقيــق الهــدف النهائــي لــكل طــرف. 
أكثــر  السياســية  املســاومات  تصبــح  وهنــا، 
حيــث  غيرهــا،  مــن  ونجاعــة  تأثيــرًا  األدوات 
بالنقــاط،  معركتــه  إدارة  طــرف  كل  يحــاول 
يحــن  أن  قبــل  القاضيــة،  بالضربــة  وليــس 
وقتها. املرحلة الرابعة هي »الحسم الثوري«، 

تونس: حكومة خارج االنتظارات
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غزة ـ يامن سلمان

عمالــة  ظاهــرة  تتفاقــم  يــوم،  بعــد  يومــًا 
فــي قطــاع غــزة، وخصوصــًا بعــد  األطفــال 
أن  عــاديٌّ  األخيــر.  اإلســرائيلي  العــدوان 
الطرقــات  فــي  نقــاط أساســية  يتــوزع األطفــال علــى 
الرئيســية والفرعيــة أو األســواق الشــعبية فــي ظــل 
انتشار الفقر والبطالة وعدم االكتراث لحقوق الطفل 
داخــل املجتمــع الفلســطيني الواقــع تحــت االحتــالل. 
يزداد األمر سوءًا حن يختار األطفال العمل في مهن 

يلفــت أســعد إلــى أن عائلتــه ال تتلقــى أيــة مســاعدات 
مــن الجمعيــات الخيرية. طرقــت والدته أبوابًا كثيره 
للحصــول علــى مســاعدات مــن دون نتيجــة. يضيــف 
»قبــل أن يمــوت والــدي، كنــت أرســم فــي رأســي عاملــًا 
، ولــم أتوقــع أن أبيع الســجائر فــي أحد األيام. 

ً
جميــال

لكنني لم أجد غيرها، وأدرك تمامًا مخاطرها«.
نهــال  االجتماعيــة  األخصائيــة  تــرى  الســياق،  فــي 
الفــرا أن بيــع األطفــال للســجائر هــو بدايــة انحــراف 
قــوي  رادع  عــدم وجــود  أن  ســلوكي وأخالقــي، كمــا 
لبيعهــا«.  األطفــال  تقبــل  مــن  يزيــد  الظاهــرة  لهــذه 
توضــح لـــ »العربــي الجديــد« أن »هــؤالء األطفــال هــم 
ضحية التفكك األسري والفقر، أو أنهم أيتام. عملهم 
فــي بيــع الســجائر يعنــي انخراطهــم مــع املنحرفــن 
ممــن هــم أكبــر ســنًا«. تشــير إلــى أن الخطــورة تكمــن 
في »تقبلهم جميع األفكار التي تطرح عليهم كونهم 
مجــرد أطفــال. كمــا أن تجارتهــم للســجائر فــي هــذا 
العمــر تجعلهــم يتقبلــون أيــة تجــارة غيــر شــرعية، 
أو  املخــدرات،  ترويــج  فــي  اســتغاللهم  املمكــن  ومــن 

جنسيًا«.
حّمــل الفــرا وزارة العمل مســؤولية انخراط األطفال 

ُ
ت

فــي أعمــال خطيــرة. فالــوزارة مســؤولة عــن تنظيــم 
جميــع األعمــال الحكوميــة والخاصــة داخل املجتمع 
الفلســطيني«، الفتــة إلــى أن »عمالة األطفال ســتزداد 
في ظل غياب الرقابة«. من جهته، يرى جمال رضوان 
الشــؤون  وزارة  فــي  املجتمعيــة  التوعيــة  دائــرة  مــن 
االجتماعيــة أنــه »ال يمكــن الســيطرة علــى مثــل هــذه 
األعمــال بالشــكل الكامــل. كمــا أن البيئــة التي يعيش 
فيهــا الطفــل تشــجعه أو تدفعــه إلــى العمــل فــي مهــن 

 العائلة املسؤولية األكبر.
ً
مماثلة«، محمال

يوضــح رضــوان لـــ »العربــي الجديــد« أن »الفقــر فــي 
غــزة يعــد املشــكلة األكبــر، وغالبــًا مــا يكــون األطفــال 

ضحايا«.

تعــّد خطــرة كبيــع الســجائر. في شــوارع غــزة، يحمل 
بعــض األطفــال صناديــق صغيرة تحتوي على علب 

سجائر. ينادون على املارة »سجائر.. سجائر«. 
يراقبــون الشــباب املاريــن ويدعونهــم لشــرائها. أحــد 
هــؤالء يدعــى محمــود )12 عامــًا(. تــرك املدرســة قبــل 
لبيــع  والــده  دفعــه  بعدمــا  اإلعداديــة،  املرحلــة  بــدء 
»العربــي  لـــ  يقــول  مربحــة.  مهنــة  كونهــا  الســجائر 
الجديد«: »عمل والدي بمختلف أنواع التجارة. بعد 
خساراته الكثيرة، صار يبيع السجائر. أجلس هنا، 
فيمــا يذهــب هو إلى ســوق الزاويــة لتأمن متطلبات 

املنزل اليومية«.
أمــام  يوميــًا  ســاعات  عشــر  نحــو  محمــود  يجلــس 
يأتــي  بعدهــا،  املختــار.  عمــر  شــارع  فــي  بســطته 
والــده ألخــذ املــال منه، ويشــتري مزيدا مــن صناديق 
الســجائر، لبيعهــا فــي اليــوم التالــي. عادة ما يشــفق 
منــه  ويشــترون  عليــه،  الشــارع  هــذا  فــي  النــاس 
الســجائر ألنــه طفــل. لذلــك، يختــار الوالــد العمــل فــي 
الســوق الشــعبي. أما أســعد محرم )11 عامًا(، فيقف 
فــي الســاحة الرئيســية، وينتظــر أن يوقــف شــرطي 
ويبــدأ  أصحابهــا  إلــى  ليتوجــه  الســيارات  املــرور 
بالســيارة.  معهــم  مــن  أو  عليهــم  الســجائر  بعــرض 
يعود بعدها إلى مكانه، وينتظر أن يوقف الشــرطي 

السيارات مرة أخرى.
يقول لـ »العربي الجديد«: »أبيع السجائر منذ نحو 
عامــن، وأتعامــل مــع تجــار كثيريــن. ال أســتطيع أن 
أعــود إلــى البيــت إال بعــد الحصــول علــى 30 شــيكال 
لعائلتــي«.  الطعــام  لتوفيــر  دوالرات(   8 )نحــو 
استشــهد والــد أســعد فــي العــدوان الثانــي علــى غــزة 
عام 2012. بعدها، اضطر وشــقيقه مصطفى للعمل. 
يبيــع مصطفــى )14 عامــًا( الخضــار في ســوق البلد، 
فيمــا لــم يجــد أســعد غير بيع الســجائر فــي ظل عدم 

تقبل أصحاب العمل له لصغر سنه.

مجتمع
أطلقــت مجموعــة مــن الناشــطن والحقوقيــن حملــة تطوعيــة باســم »أنقــذوا البقيــة«، تهــدف إلــى 
إعــادة إبــراز قضيــة املعتقلــن الســورين واملغيبــن قســريًا. وقالــت الناشــطة ســوزان أحمــد، وهــي 
ها ســتنظم »في مختلف دول العالم«. وستشــمل »نشــر قصاصات 

ّ
إحدى املشــرفات على الحملة، إن

فــي قلــب العاصمــة دمشــق، وتنظيــم اعتصامــات تضامنيــة حول العالــم، والتواصل مع املؤسســات 
الحقوقية الدولية، واالستفادة من وسائل اإلعالم التقليدية، واالجتماعية، إلعادة قضية املعتقلن 
)األناضول( السورين، واملغيبن قسريًا إلى الواجهة«.  

بــدأ مستشــفى أوبســاال الجامعــي فــي الســويد اختبــار وســيلة جديــدة ال تتطلــب التدخــل الجراحي 
إلزالة أورام الرحم الليفية. وكانت الوسيلة الوحيدة ملعالجة تلك األورام تتمثل في التدخل الجراحي 
إلزالــة الرحــم بالكامــل. بينمــا تعتمد الوســيلة الجديدة على إذابــة الورم عن طريق تعريضه للرنن 
هــا 

ّ
هــا كانــت متوتــرة نوعــا مــا، ألن

ّ
املغناطيســي. مــن جهتهــا، قالــت أول مريضــة خضعــت للعــالج إن

األولــى التــي تجــري مثــل هــذه العمليــة. وقــد غــادرت املستشــفى فــي اليوم نفســه، واســتأنفت عملها 
)راديو السويد( املعتاد في اليوم التالي.  

معالجة تليّف الرحم من دون جراحةحملة »أنقذوا البقية« إلبراز قضية المعتقلين السوريين

الدوحة ـ أنور الخطيب

الســجون  فــي  عامــًا   14 إمضائــه  بعــد 
علــي  القطــري  املواطــن  عــاد  األميركيــة، 
صالــح الكحلــة املــري )49 عامــًا(، إلى بالده، 
واحتفلــت بــه قبيلــة املــري، ومعهــا الشــعب 
القطري ككل. ففي الخامس عشــر من شــهر 
أطلقــت  الجــاري،  الثانــي  يناير/كانــون 
الســلطات األميركيــة ســراح املــري، بموجب 
اتفــاق قطــري- أميركــي. ووصل إلى الدوحة 
بعدها بأيام. لينضم بذلك إلى شقيقه جار 
اللــه، الــذي أمضــى ســبعة أعــوام فــي معتقل 

فــرج عنــه فــي يوليو/تمــوز 
ُ
غوانتانامــو، وأ

فــي  الطويــل  االعتقــال  آثــار  تركــت   .2008
املــري  دخلهــا  التــي  األميركيــة  الســجون 
 
ً
بتهمــة اإلرهــاب آثارهــا عليــه. وبــدا نحيــال
فــي  ــاة 

ّ
املنش وغترتــه  األبيــض  ثوبــه  فــي 

األســبوع  نهايــة  املــري،  قبيلــة  احتفــال 
ســاحات  أكبــر  مــن  واحــدة  فــي  املاضــي، 

الدوحة، احتفاء بعودته ساملًا. 
وخــالل االحتفــال، بقــي املــري واقفــًا طــوال 
الوقــت، يســتقبل املهنئــن. كمــا شــارك فــي 
االحتفــال محامــي املــري، األميركــي أنــدرو 
جيــه ســافاج، الــذي جــرى تكريمــه بســيف 

ذهبــي، وتكريــم زوجته التــي اعتنت باملري 
في سجنه، بدرع حمل اسم »ملكة أميركا«.
خــالل  هادئــًا،  املــري،  بــدا  جهتــه،  مــن 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  وقــال  االحتفــال، 
بتصريحــات  لــإلدالء  مبكــر  الوقــت   

ّ
إن

صحافيــة. فيما تســابق الخطباء لالحتفاء 
بــه،  االعتــزاز  كلماتهــم  وحملــت  بعودتــه. 
والحــّب للوطــن، والشــكر ملســاعي الحكومة 
عنــه،  اإلفــراج  فــي  ســاهمت  التــي  القطريــة 
 عدوًا«، ما 

ً
رغــم تصنيــف أميركا له »مقاتــال

دفــع بكثيريــن إلى اليأس، قبل ســنوات، من 
إمكانية اإلفراج عنه.

فــي  قضــت  قــد  أميركيــة  محكمــة  وكانــت 
أكتوبر/تشــرين األول 2009، بالســجن على 
املــري ثمانيــة أعــوام وأربعــة أشــهر، بتهمــة 

تقديم »الدعم املادي لإلرهاب«.
بكلمــة  االحتفــال،  فــي  ســافاج  وتحــدث 
قصيــرة، أشــاد فيهــا باملــري وصبــره، علــى 
لــه مــن معاملــة ســيئة  الرغــم ممــا تعــرض 
بعــض  وســرد  األميركيــة.  الســجون  فــي 
لــه،  أثنــاء فتــرة توكيلــه  فــي  ذكرياتــه معــه 
وأبرز ما استذكره سافاج كان رقصة املري 
ويومهــا  محاكمتــه.  فتــرة  خــالل  بالقيــود 
ورقــص  نظارتــه  األميركــي  املحامــي  خلــع 

أمــام الحضــور علــى طريقة املــري باألغالل. 
لســافاج،  ســابقة  شــهادة  إلــى  واســتنادًا 
 
ً
فالحكومــة األميركيــة لــم تكــن تملــك دليــال
قويــًا ضــد علي املــري الذي تعرض لتعذيب 
العســكري  الســجن  فــي  معاملــة  وســوء 
األميركــي، ولــم يكــن لديه قميــص أو بنطال 
أو حــذاء أو حتــى جــوارب. كمــا لم تكن لديه 
وســادة وال بطانية، أو طعام ســاخن. وكان 
علــى  ويجبــر  بالقتــل  التهديــدات  يتلقــى 
للغايــة  مؤملــة  جســدية  وضعيــات  اتخــاذ 
النــوم  مــن  حرمانــه  مــع  ســاعات،  طــوال 

بالضجيج واألضواء.

قطر تحتفل بابنها العائد من السجون األميركية

خطة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وضعت 
استراتيجية بالتعاون مع مؤسسات عالمية 
تهتم  مشاريع  إلطــالق  بالطفل،  تعني 
خالل  من  أساسي،  بشكل  الشوارع  بأطفال 
يستهدف  وتثقيفي  تــوعــوي  برنامج 
تركوا  الذين  أولئك  الخصوص  وجه  على 
المدرسة، بحسب جمال رضوان من دائرة 
يلفت  الـــوزارة.  في  المجتمعية  التوعية 
نسبة  زيـــادة  على  تعمل  الـــوزارة  أن  ــى  إل
التي  المالية  المبالغ  من  المستفيدة  األسر 

تقدمها. 

خطة لحمايتهم

عصام سحمراني

اليــوم، يبدأ عيســى وظيفــة جديدة. لكّن دوائر 
لبنــان قــررت كدأبهــا، أن تــدور بــه، فــا ينفــذ 
األمــور  مــن  الكثيــر  يائــم  بجهــد  إال  منهــا 
فــي البلــد الصغيــر. يتنقــل الشــاب الــذي بــدأ 
الوظائــف  مــن  الكثيــر  فــي  للتــو،  ثاثينياتــه 
هــا لــم يؤّمــن لــه 

ّ
الصغيــرة واملهــن الحــرة. وكل

الحصول على أّي استقرار اجتماعي مرتبط 
دائمــًا بمدخــول قليــل وضمانات ال تســمن أو 
تغني. الوظيفة الجديدة في قســم املشــتريات 
مكانهــا  فــي  تأتــي  كبــرى،  بشــركة  الخــاص 
الصحيــح بالنســبة له. فهــي على تماس كبير 
مــع اختصاصــه اإلداري، الــذي لــم ينــل يومــًا 

فرصة فيه في باد الوساطات.
لكــّن مســؤولي التوظيــف فــي الشــركة طلبــوا 
وثيقــة  كثيــرة،  مســتندات  ضمــن  مــن  منــه، 
الســجل العدلــي. وهــي الوثيقــة التــي تثبــت أو 
تنفــي وجــود أحــكام قضائيــة بحقــه. وطبعــًا 
فالشــركات الكبرى تشترط أن يكون السجل 
نظيفــًا مــن أّي حكــم. لطاملــا كانــت هــذه املهمة 
تزعج عيسى. فقد طلب منه السجل مرارًا من 
أجــل جــواز الســفر، ورخصة القيــادة، وبعض 
لإلنتظــار  مــرة   

ّ
كل وكان يضطــر  الوظائــف. 

كمشــتبه بــه طــوال نصــف ســاعة وأكثــر فــي 
قيادة الشــرطة القضائية، قبل الحصول على 
سجله. ال أسوة بغيره مّمن ينهون إجراءاتهم 

بخمس دقائق فقط.
منقضيــًا،  حكمــًا  يحمــل  الشــاب   

ّ
فســجل

الخدمــة  عــن  لتخلفــه  حبســًا،  أيــام  بســبعة 
العسكرية اإللزامية.

بالســجن  حكمــه  وقضــى  خدمتــه،  أدى  هــو 
خالهــا، وحصــل علــى خاصــة حكــم تثبــت 
ذلــك. حتــى أّن الخدمة اإللزامية نفســها ألغيت 
فــي لبنــان منــذ عــام 2007. ومــا زال الحكــم 

محفورًا في سجله العدلي.
هــا 

ّ
لــم يضطــر مــن قبــل لتبييــض الســجل ألن

املــرة األولــى التــي يطلــب إليــه أن يكــون نظيفًا. 
ه يســمح بهذا اإلجــراء بخصوص 

ّ
مــع العلــم أن

الجنــح )حالــة عيســى( بعــد مــرور 3 ســنوات 
على إنجاز حكمها.

بــن  الضائعــة  الوثيقــة  رحلــة  بــدأت  وبذلــك، 
الدوائر. فمن مبنى السجل العدلي والحصول 
على الوثيقة »امللطخة«، إلى املحكمة العسكرية 
والحصــول  الحكــم  خاصــة  مــع  لتقديمهــا 
 العدلــي 

ّ
علــى اســتدعاء، ومجــددًا إلــى الســجل

للحصــول علــى الوثيقــة نفســها ممهورة هذه 
املرة بختم »ال حكم عليه«.

 خطــوة منها 
ّ

تبــدو بســيطة الكلمــات، لكــّن كل
ــه 

ّ
تشــعر الداخــل فــي دوائــر الدولــة اللبنانيــة أن

بــل  يتنفســها،  التــي  باألنفــاس  حتــى  متهــم 
وممنــوع  الــكام  فممنــوع  أيضــًا.  محكــوم 
إدخــال الهاتــف املحمــول وممنوع الخروج من 
املكان املخصص وممنوع شراء فنجان قهوة 
أو زجاجــة ميــاه.. حتــى أّن الدخــول إلــى دورة 

املياه ممنوع أيضًا.
أمــا املوظفــون، فجديدهــم كعتيقهم، ومدنّيهم 
هــم يتحــدث إليــك بعنجهيــة، 

ّ
كعســكرّيهم، كل

الرتــب  فيهــا  تتوحــد  بفوقيــة  ويعاملــك 
كاإلداري  الحاجــب  فيصبــح  واملناصــب. 
دوائــر  زمــاء  كلهــم  كالقاضــي،  كالضابــط 
فــي  مجــددًا  عيســى  نجــح  واحــدة،  لبنانيــة 

العبور منها.

دوائر لبنان

مزاج
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هؤالء األطفال هم ضحية التفكك األسري والفقر )محمد الحجار(



قصة
صورة

ألــف ليــرة لبنانيــة، وألفــان، وثالثــة آالف )دوالران أميركيــان(. يحملهــا بــن يديــه، يعّدهــا 
مرة وأخرى. ويخبئها في جيبه. يحســب ثمن منقوشــة الصعتر، وربما زجاجة املرطبات، 

وعلبة الدخان. وال يهتم بحساب إيجار منزل أو حتى غرفة.
فالشــارع منزلــه، والحائــط العتيــق مســنده، وأثاثــه الكامــل غطــاء اعتــاد البــرد، يحملــه إلــى 

سقف يؤويه تحت جسر أو مبنى، كلما هّبت العاصفة.
ينتشر كثير من املتسولن في شوارع لبنان. وغالبًا ما تصاحب هؤالء نظرة زجر تتهمهم 

 املتسولن ليسوا صنفًا واحدًا بالتأكيد.
ّ
باالحتيال. لكن

وفــي بــالد تســتقبل أكثــر مــن مليــون ونصــف مليــون الجــئ ســوري. وفــي بــالد يشــير البنــك 
هــا تضــم 40 فــي املائــة مــن املواطنــن تحت خــط الفقر. 

ّ
الدولــي فــي تقريــره لعــام 2013 إلــى أن

 فقيــرًا حقيقيًا. ومعوزًا حقيقيًا 
ّ
فــي هــذه البــالد ال غرابــة أبــدًا أن يكون مثل هذا الرجل املســن

ال يعرف االحتيال. وال يشغله أبعد من تأمن لقمة عيش فقط. أما املرض فيغلبه بالصبر، 
وال تنفع فيه تلك األوراق املعدودة.

)تصوير: حسن بيضون(

ثروته ومأواه والحائط العتيق

1819
مجتمع

املقيــم  أو  املواطــن   
ّ
ألن املســتهلك،  حمايــة 

هنــا ال يعــرف حقوقــه«. ويتابــع: »التقصيــر 
يأتــي مــن جهــات عديــدة. وتتحمــل الجهــات 
هــذه  نشــر  مســؤولية  املعنيــة  االقتصاديــة 
الثقافــة للمســتهلكن وتوعيتهــم بحقوقهــم، 
أخــذت  املقلــدة  البضائــع   

ّ
أن خصوصــًا 

 العقلية الســائدة 
ّ
باالزديــاد فــي اإلمارات، ألن

هــي تحقيــق أكبــر مســتوى مــن الربــح املالــي 
من دون االهتمام بالجوانب األخرى«.

الدوائــر  إحــدى  فــي  املوظــف  كامــل،  أمــا 
الحكوميــة، فيقــول: »تكمن املشــكلة في مكان 
شــراء البضائــع. فغالبيــة املحــالت الشــعبية 
املنتشــرة فــي الشــندغة والســوق الكبيــر فــي 
بــر دبــي والســوق الصينــي ال تعــرف مــا هــي 
تعتــرف  وال  بــل  املســتهلك،  حمايــة  قوانــن 
. وكثيــرًا ما يكــون اإلعالن عن هذه 

ً
بهــا أصــال

للبضاعــة  يمــّت  وال  واقعــي  غيــر  البضائــع 
بصلــة، خصوصــًا ونحــن نعلــم أن غالبيتهــا 

يتم تصنيعه في الصن«. 
مــن  اشــتريت  املثــال،  ســبيل  »علــى  يتابــع: 
دبــي  فــي  مــارت  دراغــون  الصينــي  الســوق 
دراجــة هوائيــة البنــي بمائتي دوالر أميركي 
تقريبًا، ولم يســتخدمها ابني ســوى أســبوع 
وتتســاقط  تتفــكك  الدراجــة  وبــدأت  واحــد، 
أردنــا اســتبدالها رفــض  أجزاؤهــا. وعندمــا 
صيانتهــا  بإمكانــه   

ّ
إن لنــا  وقــال  البائــع، 

 
ّ
لكــن ذلــك،  علــى  وافقــت  دوالرًا.  بعشــرين 
تلــك الصيانــة لــم تــدم ســوى أســبوع واحــد. 
وتفككــت الدراجة مجددًا واضطررنا لرميها 
نقــدم  كيــف  نــدري  وال  ثمنهــا.  وخســرنا 
شــكوانا، فنحــن ال نملــك ســوى رقــم اتصــال، 
تابــع ملركــز االتصال في الدائرة االقتصادية، 
لكننــا ال نعثــر على الحلول الناجعة في مثل 

حفلــة  وتكاليــف  والذهــب  كاملهــر  األخــرى، 
التقاليــد  الخطوبــة والعــرس وكل تكاليــف 
العائــالت  تكثــر  فيمــا  املصاحبــة.  األخــرى 
التــي تطالــب أهــل العريــس وأهــل العــروس، 
مــا  وهــو  واجبهــم.  بتأديــة  طرفــه،  مــن  كل 
يرتــب علــى الجميع، رجااًل ونســاء وشــبانا 

وفتيــات، مهام ثقيلة.
من جهته، أجرى موقع مهر اإليراني دراسة 
 
ّ
أن فوجــد  التكاليــف.  هــذه  عــن  تفصيليــة 

متوســط تكاليــف الــزواج فــي البــالد يتراوح 
وهــي  تقريبــًا.  دوالر  ألــف  و15  آالف   6 بــن 
مبالــغ مرتفعــة للغايــة بالنســبة للمواطنــن 
اإليرانيــن الذيــن يبلــغ معــدل الراتــب لديهــم 

500 دوالر تقريبًا في الشهر الواحد.
وبذلــك، يبــدأ دفــع املبالــغ مــن التقليــد األول 
وعائلتهــا  للعــروس  هدايــا  بشــراء  املرتبــط 
قبــل الذهــاب إلــى منــزل أهلهــا لطلــب يدهــا. 
والذهــب  املالبــس  تكاليــف  إلــى  ويمتــد 
وتكاليــف  الالزمــة  الطبيــة  والتحاليــل 
 عن حفل الزفاف 

ً
تسجيل عقد الزواج، فضال

الذي يتطلب الكثير بدوره. فيتكبد الطرفان 
بالتالي دفع مبالغ مرتفعة.

هــذه   
ّ
أن مــن  الخبــراء  يحــذر  جهتهــم،  مــن 

التقاليد املكلفة تلعب دورًا، بشــكل أو بآخر، 
إلــى  تشــير  التــي  املقلقــة  اإلحصــاءات  فــي 
عزوف الشباب اإليراني عن الزواج، وارتفاع 

سن الزواج لدى الجنسن.
وتشــير األرقام الصادرة عن مركز اإلحصاء 
 37.8 فــي املائــة مــن الرجــال 

ّ
الرســمي إلــى أن

فــي ســن الــزواج كانــوا غيــر متزوجــن العــام 
النســاء  مــن  باملائــة   30.5 وكذلــك  املاضــي، 

اإليرانيات في سن الزواج.
 سن الزواج ارتفع في البالد 

ّ
كما تشير إلى أن

هــذه الحــاالت حتــى لــو رفعنا الشــكوى«. من 
مــا  »عــادة  عائشــة:  املواطنــة  تقــول  جهتهــا، 
النســاء  إلــى غــش  التجاريــة  تعمــد املحــالت 
ألنهــن ال يجادلــن فــي األســعار وال يقــرأن مــا 
ُيكتــب فــي أوراق الضمــان التــي تزودنــا بهــا 
 النساء في 

ّ
املحالت، وهذا خطأ كبير. كما أن

حــاالت كثيــرة ال  يحتفظــن بــأوراق الضمــان 
الشــكوى.  تقديــم  فــي  حقوقنــا  يضيــع  ممــا 
أن  يمكــن  ال  وثائــق  بــدون  شــكوى  أي   

ّ
ألن

قبــل مــن قبــل الدائــرة االقتصاديــة وتعتبــر 
ُ
ت

الغيــة«. تضيــف: »كمــا أننــا ال نفحــص بمــا 
فيه الكفاية الســلع قبل شــرائها مما يجعلنا 
اإلعالنــات   

ّ
ألن والخــداع  للغــش  عرضــة 

والصــور تغــري أكثــر ممــا هــو موجــود فــي 
البضائــع  معظــم  أن  كمــا  البضائــع.  هــذه 
تأتينا من بلدان شرق آسيا، وهي صناعات 
غيــر متينــة، لكنهــا زهيــدة الثمــن، مــا يغــري 

بشرائها من دون تفكير«.   
فــي املقابــل، تبذل دائــرة التنمية االقتصادية 
في دبي، جهودًا حثيثة من أجل إرساء ثقافة 
جديدة تعمل على توعية املستهلك بحقوقه 
بموجــب  الدائــرة،  حدثت 

ُ
واســت وحمايتهــا. 

القانــون االتحــادي 24 لعــام 2006، لضــرورة 
والضوابــط  القوانــن  مــن  مجموعــة   

ّ
ســن

رئيــس  ويقــول  الســابقة.  باألعــوام  مقارنــة 
مكتــب اإلحصــاء واملعلومــات الســكانية فــي 
مؤسسة األحوال املدنية، علي أكبر محزون، 
 معــدل ســن الــزواج للرجــال بلــغ 28 عامــًا، 

ّ
إن

وللنساء 24 عامًا.
تشــير  األرقــام  هــذه   

ّ
أن محــزون  ويعتبــر 

الشــباب  زواج  يؤخــر  اجتماعــي  خلــل  إلــى 
اإليرانــي، أو يجعلهــم يعزفــون عنــه. ويقــول 
 املســؤولية تقــع علــى الحكومــة واملجتمع 

ّ
إن

علــى  ويؤكــد  ســواء.  حــد  علــى  واألســرة، 
وجــه  فــي  للوقــوف  خطــط  إقــرار  ضــرورة 

.
ً
ارتفاع هذه األرقام مستقبال

 20 
ّ
فيمــا تقــول إحصــاءات رســمية أخــرى إن

إيــران، ال  فــي  الــزواج  فــي املائــة مــن حــاالت 
 
ّ
تستمر أكثر من خمس سنوات. وكذلك، فإن

80 باملائة من املطلقات ال يزيد عمرهن على 
طهــران  العاصمــة  وتحتــل  عامــًا.  الثالثــن 
املرتبــة األولــى فــي ارتفــاع نســب الطالق، مع 

 100 حالة زواج.
ّ

30 حالة طالق في كل
كما نشــرت وكالة األنباء اإليرانية الرســمية 
 
ّ
)إرنا( في وقت سابق، إحصاء يشير إلى أن

نســبة الــزواج انخفضــت 9.5 فــي املائــة عــام 
2014 عن 2013. كما ازداد الطالق في الفترة 

نفسها بمعدل 6 في املائة.
وتعتبــر مستشــارة وزيــر الداخليــة لشــؤون 

دبي ـ شاكر نوري

مــدن  فــي  املباشــر  اإلذاعــي  البــث  برامــج 
الكثيــر  املتحــدة تســتقبل  العربيــة  اإلمــارات 
بشــكاوى  املتعلقــة  الهاتفيــة  املكاملــات  مــن 

املستهلكن.
وهي حالة شــائعة في كافة اإلمارات الســبع، 
فاملســتهلكون  أصغرهــا.  إلــى  أكبرهــا  مــن 
بحــر  وســط  الخدمــات  مــن ضعــف  يعانــون 
الســيئة  والخدمــات  املقلــدة  البضائــع  مــن 
فــي األســواق. وكان قطــاع الرقابــة التجاريــة 
التنميــة  دائــرة  فــي  املســتهلك  وحمايــة 
االقتصاديــة فــي دبــي قــد تلقــى عبــر الهاتــف 
6136 شكوى للمستهلكن في النصف األول 
مــن العــام 2014، أي بزيــادة 13 فــي املائــة عــن 

الفترة ذاتها من عام 2013.
من جهته، يرى سعد، وهو وافد عربي عاش 
فــي بريطانيــا ألعــوام طويلــة، وجــاء للعمــل 
اإلماراتــي  املجتمــع   

ّ
أن دبــي،  فــي  كمهنــدس 

ثقافــة  علــى  معتــاد  »غيــر  عمومــًا  والعربــي 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

تمشي بريا في بازار طهران الشعبي ومعها 
والدتهــا، وتتفقــدان مــا يمكنهما شــراؤه من 
املســتقبلي.  الزوجــي  منزلهــا  تجهيــز  أجــل 
فالشــابة التــي تبلــغ أربعــة وعشــرين عامــًا، 
جــرت  العــادة   

ّ
لكــن ليســت مخطوبــة حتــى. 

لــدى بعــض العائــالت اإليرانيــة فــي تجهيــز 
البنــات وشــراء الحاجيــات املنزليــة الكاملــة 

للعش الزوجي، قبل فترة طويلة.
هــذه  شــراء  األفضــل  مــن   

ّ
إن الوالــدة  تقــول 

الحاجيــات واحــدة بعــد أخــرى. فالعائــالت 
ها 

ّ
تجهــز فتياتهــا قبل مجيء العرســان. لكن

اليــوم، تضطــر إلى جلب األغراض تدريجيًا، 
بسبب ارتفاع التكاليف.

لشــراء  خطيبــان  يقــف  مقابــل،  محــل  فــي 
التعــاون  ضــرورة  عــن  ويتحدثــان  الذهــب، 
فــي ذلــك، فــي ظــل الغــالء. ففــي الوقــت الــذي 
البيــت،  تجهيــز  الفتــاة  علــى  فيــه  يترتــب 
يقــع علــى عاتــق الشــاب العديــد مــن األمــور 

اإلمارات تعاني ضعفا فـي حماية المستهلك

تكاليف الزواج ترهـق اإليرانيين

على الرغم من وجود 
هيئات لحماية المستهلك 
في اإلمارات، فإّن شكاوى 

المواطنين والمقيمين 
من البضائع المقلدة 

والفاسدة والخدمات 
السيئة ال تجد الحلول غالبًا

تزداد نسب العزوبة في 
إيران. ويعود ذلك، في 

معظمه، إلى ارتفاع 
تكاليف الزواج المرتبطة 

بالتقاليد. حتى بات %37.8 
من الذكور، و30.5 % من 

اإلناث، غير متزوجين

باإلضافة إلى الجهود 
الحكومية، هناك جمعية 

لحماية المستهلك

نسبة الزواج 
في  إيران انخفضت 

9.5 % عن 2013

فــي  املســتهلك،  تحمــي  أن  شــأنها  مــن  التــي 
وتنــّوع  اإلماراتيــة  الســوق  تعقيــدات  ظــل 
االســتيراد مــن بلــدان مختلفة، بحســب مدير 
حمايــة املســتهلك فــي الدائرة عبــد العزيز بن 

حثبور.
حمايــة  أقســام  إدارة  الدائــرة  وتتولــى 
املستهلك في البلديات والدوائر االقتصادية 
وزارة  بقيــادة  الدولــة،  إمــارات  مختلــف  فــي 
دبــي  حكومــة  أطلقــت  كمــا  االقتصــاد. 
مســتوى  علــى  املتعاملــن«  خدمــة  »ميثــاق 
فــي  ويأتــي  االتحاديــة.  والهيئــات  الــوزارات 
إطــار برنامــج اإلمــارات للخدمــة الحكوميــة 

املتميزة.
وباإلضافــة إلــى الجهــود الحكوميــة، هنــاك 
فــي  املســتهلك  لحمايــة  أهليــة  جمعيــة 
اإلمــارات، وهــي »جمعيــة اإلمــارات لحمايــة 
املســتهلك« التــي خصصــت رقمــًا خاصــًا بها 
مــن مركــز اتصــاالت الشــارقة، مــن أجــل تلقــي 
شــكاوى املســتهلكن وحقوقهم. ويؤكد أمن 
ها 

ّ
صندوقهــا محمــد عبد الله النقبي على أن

»ذات نفــع عــام وهدفهــا التنســيق مــع كافــة 
هيئــات الدولــة لخدمــة املســتهلك والحفــاظ 

على مكتسباته وحقوقه«.
ويغلــب علــى شــكاوى املواطنــن والوافديــن 
فــي اإلمــارات، خصوصــًا فــي برامــج اإلذاعــة 
والتلفزيــون، ارتباطهــا بقطاعات اقتصادية 
مــن  القطاعــات  هــذه  وتتنــوع  بعينهــا. 
واألنســجة  اإللكترونيــات  إلــى  الخدمــات، 
واألغــراض املنزليــة وصــواًل إلــى الســيارات. 
عــدم  علــى  يركــز  الشــكاوى  هــذه  ومعظــم 
االلتــزام  وعــدم  االتفــاق،  بشــروط  االلتــزام 
بشــروط الضمان واالســترداد النقدي، وعدم 

االلتزام باألسعار املعلنة.

 مفهوم األسرة 
ّ
املرأة، فهمية فرهمند بور، أن

اجتماعيــة  ملشــكالت  يتعــرض  البــالد  فــي 
اإلدمــان   

ّ
أن بــور  فرهمنــد  وتؤكــد  حقيقيــة. 

علــى املخــدرات بــن الرجــال والنســاء، علــى 
حــد ســواء، بــات أمــرًا مقلقًا. ويفرز مشــكالت 
اجتماعيــة أخــرى كالطــالق، باإلضافــة إلــى 
املشكالت االقتصادية كالبطالة التي يعاني 
 
ّ
أن وتعتبــر  الشــبان.  مــن  كبيــر  عــدد  منهــا 

ارتفــاع  أو  الــزواج،  فــي  التأخــر  رواج ثقافــة 
عــدد العازبــات في املجتمع، أمر مقلق كذلك، 

وتجب معالجته.
مــن جهتــه، يقــول رئيس نقابة املستشــارين 
تشــلك،  موســوي  حســن  االجتماعيــن، 
الحديــث  يكفــي  »ال  إنــه  مهــر  أنبــاء  لوكالــة 
فقــط عــن هــذه الظواهــر والوقــوف مكتوفــي 
ميزانيــات  تخصيــص  يجــب  بــل  األيــدي، 
محددة إلقرار خطط مجدية، وهذا ملساعدة 
الشــباب اإليرانــي علــى تجــاوز هــذه األمور، 
فضــال عــن ضــرورة عقــد مؤتمــرات وندوات 
ومتخصصــن  خبــراء  باســتضافة  خاصــة 
مــع  التعاطــي  ثقافــة  نشــر  كيفيــة  ملعرفــة 
هــذه األمــور، مع توضيح تبعاتها الســلبية 

مستقبال«.
للحكومــة  املســؤولية  الخبــراء  ويحّمــل 
اإليرانيــة التــي يتوجب عليها أن تتولى حل 
املشــاكل املعيشــية واالقتصاديــة التــي تمنع 
الشــباب مــن الــزواج، باإلضافــة إلــى بعــض 
ويــرون  كاإلدمــان.  االجتماعيــة  املشــكالت 
 هــذا األمــر سيســاعد الشــباب فــي خــوض 

ّ
أن

تجربة الزواج من دون تردد، ما يســاهم في 
وقــف معــدالت العزوبــة التــي تســبب تبعــات 
علــى  ســلبية  وديموغرافيــة  اجتماعيــة 

.
ً
املجتمع مستقبال

برلين ـ يارا وهبي

عندما يرغب أحد األملان في الخضوع إلى 
جراحة تجميلّية، غالبًا ما يخفي األمر عن 
زمالئــه فــي العمــل، وحتــى عــن أصدقائــه. 
ويبّرر اختفاءه عن األنظار إما باملرض أو 
بالســفر. وســواء اقتنــع اآلخــرون بحججــه 
إلــى  يبــادر  ال  أحــدًا  أن  إال  يفعلــوا،  لــم  أو 
ســؤاله عــن احتمــال خضوعــه إلــى جراحــة 
يشــير  اإلطــار،  هــذا  وفــي  النــوع.  هــذا  مــن 
موقــع »بالنيــت فيســن« )اعــِرف الكوكــب( 
األبحــاث  بنشــر  ُيعنــى  الــذي  األملانــي 
العــروض  أن  إلــى  الحديثــة،  العلمّيــة 
 علــى توفيــر املــال 

ّ
واإلعالنــات التــي تحــث

فــي  تجميــل  جراحــات  إلجــراء  والســفر 
وهــي  أخيــرًا.  أملانيــا  فــي  ازدادت  الخــارج، 
فــي  املائــة  فــي   70 توفيــر  بإمكانّيــة  تقــول 
تكاليــف جراحــات التجميــل، إذا ما أجريت 
فــي خــارج أملانيــا. وقــد لوحــظ تجــاوب مع 
هــذه اإلعالنــات، فأصبــح األملــان الراغبــون 

فــي ذلــك يتوجهــون بشــكل أكبــر إلــى دول 
تكلفــة،  أقــل  العمليــات  حيــث  كالبرازيــل، 
واألطباء يســتخدمون مواد مشــابهة لتلك 

املستخدمة في العيادات األملانّية.
ويفيــد »بالنيــت فيســن« بــأن الجراحــات 
 ،2013 لعــام  شــعبّية  األكثــر  التجميلّيــة 
بحســب الترتيــب: عملّيــة تكبيــر الثدَيــن، 
وجراحــة األجفــان، وشــفط الدهــون، وشــّد 
البطن. إلى ذلك، فإن معظم املرضى هم من 
النســاء، مــن دون أن يعنــي ذلــك أن الرجــال 
ال يلجــأون إلــى هــذا النــوع مــن الجراحــات. 
العمليــات  مــن  أصبــح  الثدَيــن  فتصغيــر 

األكثر شيوعًا بن األملان الذكور.
مــان  هــوف  ماثيــوس  الطبيــب  ويقــول 
لـ«العربــي الجديــد« إنــه »مــن الضــروري أن 
االعتبــار  بعــن  التجميــل  عمليــات  تأخــذ 
أمــورًا عــّدة، مثل توقعات الشــخص، ومدى 
باإلضافــة  رغباتــه،  تحقيــق  علــى  القــدرة 
كان  إذا  فيســألون  املرضــي.  تاريخــه  إلــى 
 بحــادث ســيارة فأصبــح 

ً
قــد أصيــب مثــال

مشــوهًا، إذ ثّمــة فــارق مــا بــن تجميــل مــا 
هــو طبيعــي ومــا هــو مشــّوه. والتكاليــف 
أيضــًا تختلــف«. مــن جهتهــا، تــرى املحللــة 
»لعمليــات  أن  حــالق،  زهريــة  النفســّية، 
التجميــل تأثيــرًا نفســيًا عميقــًا، وقد تكون 
مخّيبة لآلمال. فصورة الشخص مرسومة 
فــي ذهنــه الباطنــي، وأي تغييــر يطــرأ على 
شــكله الخارجــي يجــب أن يأتــي بالتــوازي 
الصــورة  لتغييــر  نفســّية  معالجــة  مــع 
ينجــح  هكــذا  أيضــًا.  الباطنــي  العقــل  فــي 
الشخص في تقّبل نفسه بشكله الجديد«.

يبقــى  ومقاييســه  الجمــال  مفهــوم  لكــن 
متغّيرًا. وقد ظهر ذلك واضحًا في معرض 
للصــور أقيــم أخيــرًا فــي مدينــة ينــا )وســط 
أملانيــا(، حيــث تابــع من قصــده ذلك التغّير 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  أوروبــا،  فــي 
الصــور تبــدأ بتلــك التــي تظهــر النســاء مــع 
بطــون مكتنــزة كانــت فــي حقبــات معّينــة 
رمــزًا لألنوثــة، وال تنتهــي مــع صــور نســاء 

أخريات من صاحبات الخصور النحيفة.

يعيــش آرجــون شــاه )25 عامــًا( فــي غرفــة 
النيباليــة  العاصمــة  فــي  بســيط  نــزل 
قميصــًا  غرفتــه  فــي  يعلــق  كاتمانــدو. 
أبيــض ُكتــب عليه باألحمر »أين حقنا في 

املواطنة؟«.
يقول الشاب ملوقع »كي بي آر« اإلخباري، 
 تحــرك. ولــم 

ّ
ــه يرتــدي القميــص فــي كل

ّ
إن

يكتــِف بذلــك، بــل صنــع 500 نســخة منــه 
ووزعها على من يعرف.

يلجــأ الشــاب إلــى هــذه االحتجاجــات مــع 
الحكوميــة  الدوائــر  أن قصــد  بعــد  غيــره، 
علــى  للحصــول  أعــوام  تســعة  طــوال 

الجنسية النيبالية، من دون جدوى.
 الدوائر تطلب منه بطاقة الهوية 

ّ
يقول إن

والــده   
ّ
أن وبمــا  لكــن،  بوالــده.  الخاصــة 

هندي متزوج من نيبالية، فرّد املسؤولن 
الدائم عليه عندما يقدم لهم هوية والدته، 

 مرة.. صراخ وطرد.
ّ

مماثل في كل
عــدم حملــه  يــروي شــاه معاناتــه بســبب 
ويقــول:  فيهــا.  ولــد  التــي  البــالد  هويــة 
»الحياة من دون هوية شاقة، فال يمكنني 

حمــل إجــازة ســوق قانونيــة، وال يمكننــي 
أن أفتــح حســابًا مصرفيــًا، وال الحصــول 

على قرض، أو شراء أرض«.
فــي  وظيفــة  إلــى  »تقدمــت  ويضيــف: 
مصــرف كبيــر، وخــالل االختبــارات كنــت 
مــن بــن األوائــل. لكن، وفي املقابلة ســئلت 
ــي ال 

ّ
عــن هويتــي النيباليــة، فقلــت لهــم إن

أملــك واحــدة. فرمــى املســؤول وثيقتــي في 
وجهــي فعليــًا، وصــرخ: أنت هندي.. لســت 

نيباليًا أبدًا«.
وكان الدستور املؤقت للبالد عام 2007 قد 
 »أّي شــخص لــدى 

ّ
نــّص بوضــوح علــى أن

ة نيبالية بالوالدة 
َ
ن

َ
والده أو والدته مواط

ه يحصل على املواطنة النيبالية«.
ّ
فإن

فالنســاء  التطبيــق،  مســتوى  علــى  لكــن، 
مــا زلــن يواجهــن الكثيــر مــن التمييــز فــي 
منــح أبنائهــن جنســيتهن، خصوصــًا فــي 
غيــاب الوالــد، أو إذا لــم يكــن الوالــد يحمــل 

الجنسية النيبالية.
وفــي هــذا الوضــع، يعيش اليــوم 4 مالين 
و300 ألــف نيبالــي، من دون هوية وطنية. 

وال يقتصــر التمييــز بحقهــم علــى الدولــة 
بل يمتد إلى املجتمع.

ديبتــي غورونــغ أم عزبــاء، ووالــدة لفتــاة. 
. تقول 

ً
حبيبهــا تركها عندما كانت حامال

املــرأة: »كنــت فــي الثامنة عشــرة من عمري 
عندمــا وضعــت طفلتــي. وكنــت قــد قــررت 
اإلنجــاب حتــى مــن دون زواج، فمــا هّمــي 
ــي ســأحّب 

ّ
أن املهــم  إلــّي.  اآلخريــن  بنظــرة 

أطفالي وأفتخر بهم«.
اليــوم، تبلــغ ابنــة ديبتــي 18 عامــًا، وتريــد 
 عــدم 

ّ
أن تــدرس الطــب فــي الجامعــة. لكــن

حصولهــا علــى البطاقــة الوطنية يمنعها 
من ذلك.

أوراق  أمــأل  كنــت  »عندمــا  الشــابة:  تقــول 
املســؤولون  طلــب  الكليــة  إلــى  االنتســاب 
مني وضع اســم أبي وأمي. فســألتهم: هل 
فقــط؟  والدتــي  اســم  أضــع  أن  املمكــن  مــن 
فطردونــي بعــد أن قالــوا لــي: أّي نــوع مــن 
األشــخاص أنــِت؟ أال تعرفــن اســم والــدك 

حتى!؟«.
)إعداد: عصام سحمراني(

األلمان ال يبوحون بسرّ التجميل

نيباليات يسعين لمنح أبنائهن الجنسية

تشير أرقام صدرت حديثًا مع نهاية العام 2014، إلى أّن السويد حطمت رقمها القياسي السابق في استقبال الالجئين 
في عام واحد، بعد أن استقبلت عام 2014 ما يقرب من 80 ألف الجئ، معظمهم من سورية

رقم قياسي 
في استقبال الالجئين

السويد

ستوكهولم ـ ناصر السهلي

ألفــًا  الســويد عــام 2014 وصــول 81  ســجلت 
فــي  األكبــر  الرقــم  وهــو  لجــوء.  طالــب  و300 
البــالد منــذ فتــرة طويلــة، تعــود إلــى الحــرب 
القــرن  تســعينيات  أوائــل  فــي  اليوغســالفية 
املاضــي، عندمــا كانــت حصيلــة اللجــوء فــي 
أكثــر مــن عــام 84 ألــف الجــئ، معظمهــم مــن 

ذلــك  فــي  عليهــا  املتنــازع  البلقــان  مناطــق 
الحن.

 
ّ
وتشــير مصلحــة الهجــرة الســويدية إلــى أن

العــدد ارتفــع بنســبة كبيــرة مــن العــام 2013 
الذي شهد وصول 54 ألفًا و259 الجئًا. وجاء 
أكثر من ثلث الالجئن من سورية عام 2014.
وبذلك، تشير سلطات الهجرة السويدية بأن 
اآلتن من سورية يشكلون نسبة 37.6 باملائة 

مــن أعــداد طالبــي اللجــوء إلــى الســويد للعام 
2014. بينمــا جــاء 21 فــي املائــة مــن إريتريــا 
والصومــال، و7 فــي املائــة مــن البلقان، و4 في 
املائــة مــن أفغانســتان وباكســتان، باإلضافــة 

إلى جنسيات أخرى.
ومــن بــن املتقدمــن بطلبــات لجــوء ُمنــح 77 
في املائة اإلقامة، أي حوالى 63 ألف شخص. 
أو  أوضاعهــم  تســوية  اآلالف  ينتظــر  بينمــا 

إعادتهــم وفــق اتفاقيــة دبلــن، إلــى البلد األول 
الذي جاءوا إليه داخل االتحاد األوروبي.

فــإن  الســويدية،  الهجــرة  وبحســب مصلحــة 
اآلتن من ســورية وإريتريا يمنحون إقامات 
بنســبة 100 فــي املائــة. وهــو مــا ال ينطبــق إال 
و50  الصوماليــن،  علــى  باملائــة   70 بنســبة 
باملائة على العراقين. أما الجئو دول البلقان 
فنسبة حصولهم على إقامات ضئيلة جدًا. 

وبحســب تلــك األرقــام، تعتبــر الســويد ثانــي 
دول االتحــاد األوروبــي بعــد أملانيا اســتقبااًل 

للمهاجرين بالنسبة لعدد السكان.
الســويد  اســتقبال  فــي  لالنتبــاه  واملثيــر 
جارتهــا   

ّ
أن خصوصــًا  اإلريتريــن  لالجئــن 

الجئــي  منــح  ترفــض  الدنمــارك  الشــمالية 
هــؤالء  إعــادة  وتــدرس  بــل  اللجــوء،  إريتريــا 
مــن  هــؤالء  يجــد  فــال  أســمرة.  مــع  باالتفــاق 

الســويد.  إلــى  الهــروب  إاّل  أمامهــم  مخــرج 
وتعتبــر الســويد أحــد البلــدان القليلــة التــي 
يتوجــه إليهــا اإلريتريــون فــي أوروبــا اليــوم، 
ها لم تدرس رفض منحهم إقامات 

ّ
بخاصة أن

أســوة بغيرها. ففي مقابل انشــغال الدنمارك 
طالــب   1800 بقضيــة  املاضــي  العــام  طــوال 
لجــوء مــن إريتريــا، وصلوا عبــر إيطاليا عبر 
آالف   8 الســويد  منحــت  فقــد  والبــر،  البحــر 
إقامة لإلريترين في نفس الفترة. وهي أرقام 
توضــح الفــارق بــن نظــرة الســويد لالجئــن 
التــي تختلــف عــن نظــرة بقيــة دول الشــمال 

األوروبي، وباألخص النرويج والدنمارك.
تقطــع  النرويــج،  الشــمالية،  الجــارة  ففــي 
الســلطات طريــق طالبــي اللجــوء اإلريتريــن 
أوســلو  وأبــدت  البــالد.  إلــى  وصولهــم  قبــل 
العــام املاضــي صرامــة أكبــر فــي منــح وثائــق 
إلــى  إعادتهــم  أجــل  مــن  لإلريتريــن  ســفر 
مــن  بالرغــم  بلدهــم،  إلــى  وعبرهــا  الســودان 

هم هاربون من حكومة بالدهم.
ّ
أن

وغالبًا ما تنظر سلطات النرويج والدنمارك 
بعــد  بلــده  إلــى  الالجــئ  ســفر  قضيــة  إلــى 
حصولــه علــى إقامــة بأشــهر قليلــة، علــى أنــه 
»اســتغالل للجــوء ال يمــّت بصلــة ملــا يدعيــه 
هــؤالء مــن أنهــم مالحقــون« بحســب الباحــث 
كريــس  الســويدية  الهجــرة  مصلحــة  فــي 

زيتاغرين.
الســويد  تســتقبل  عينــه،  الوقــت  وفــي  لكــن، 
أكبــر عــدد مــن الالجئــن منذ حــروب البلقان، 
ويســارها،  يمينهــا  بــن  داخلــي  وباتفــاق 
 بحزب 

ً
رغــم معارضــة اليمــن املتشــدد ممثــال

السياســة  وهــي  الســويد«.  »ديمقراطيــي 

جارتيهــا  تعجــب  ال  التــي  »املنفتحــة« 
مــن  كل  عبــرت  فقــد  والنرويــج.  الدنمــارك 
مــن وصــول  القلــق  كوبنهاغــن وأوســلو عــن 
ألــف  إلــى 340  الســويد  فــي  الالجئــن  أعــداد 
الجئ في األعوام األربعة املقبلة. وينشــأ هذا 
القلــق مــن »إمكانية أن يجــد هؤالء الالجئون 
فرصتهــم لالنتقــال إلــى كوبنهاغــن وأوســلو 
 مــع حصولهــم على 

ً
للعيــش فيهمــا مســتقبال

اإلقامة السويدية«.
وهــو مــا يعبــر عنــه العضو في حزب الشــعب 
اليمينــي الدنماركــي ســورن اسبرســن، الــذي 
قــدرة  عــدم  فــي  يتمثــل  »خوفنــا   

ّ
إن يقــول 

لينتقــل  األعبــاء،  كل  تحمــل  علــى  الســويد 
هؤالء الالجئون إلى بلدنا«. وهو ما يرفضه 

اليمينان الدنماركي والنرويجي بشدة.
السياســين  معظــم  يــرد  جهتهــم،  مــن 
الدنماركيــن  وبعــض  الســويدين 
والنرويجيــن علــى هــذه التخوفــات بالقــول 
يقــوم  مــا  يعــرف  مســتقل  بلــد  »الســويد   

ّ
إن

لســان  علــى  تحديــدًا  جــاء  مــا  وهــو  بــه«. 
رئيــس الــوزراء الســويدي الســابق فريدريــك 
 بالده ستبقى ملتزمة 

ّ
راينفيلت، الذي أكد أن

باملواثيــق الدوليــة التــي تمنــح الالجئن حق 
دراسة طلباتهم. 

املتشــدد  اليمــن  محــاوالت  مــن  وبالرغــم 
اللعــب علــى وتــر التهويل من األعداد الكبيرة 
مــن  املزيــد  ولكســب  الســويد،  فــي  لالجئــن 
موعــد  مــن  شــهرين  قبــل  الناخبــن  أصــوات 
االنتخابــات العامــة املبكــرة، إاّل أن الســويد ال 
تبــدي أي تراجــع عــن سياســة االنفتــاح التــي 

اتبعتها خالل األعوام املاضية.

اإلحصاءات تشير إلى ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين )قوي كاظمي/ فرانس برس(

)Getty/الشكاوى تمتد من الخدمات إلى اإللكترونيات واألنسجة والسيارات )فرنسوا نيل

ستوكهولم

السويد

اوسلو
هلسينكي

30
ألفًا و600 سوري 

تقدموا بطلبات لجوء 
إلى السويد عام 2014، 

قبلت جميعها، في إطار 
السياسة المعتمدة.
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قضايا

نبيل السهلي

الشــعب  مأســاة  تتجســد 
الفلســطيني فــي أوضــح صورهــا 
جنوبــي  النقــب  منطقــة  فــي 
فلســطن املحتلــة، فمــن االعتقــال واملالحقــة 
فــي  كمــا حصــل  وقتلهــم،  العربــي  للشــباب 
مدينــة رهــط قبــل أيــام، مــرورًا بهــدم املنــازل 
إلــى  وصــواًل  العربيــة،  القــرى  وتدميــر 
مــا  اإلســرائيلي  االحتــالل  جيــش  مصــادرة 

تبقى من األراضي العربية.
الشــعارات  ســوءًا  الوضــع  زادت  وقــد 
إســرائيل  قــادة  أطلقهــا  التــي  العنصريــة 
وأحزابها السياســية في الســنوات األخيرة، 
والتي تدعو، في مجملها، إلى القيام بحملة 
تطهيــر عرقــي كبيــرة، مــن أجــل طــرد العــرب 
الفلســطينين من أرضهم، ومن بينهم عرب 
النقــب جنوبــي فلســطن املحتلــة. ولتهيئــة 
الظــروف مــن أجــل إفــراغ منطقــة النقــب مــن 
أهلها العرب، سعت الحكومات اإلسرائيلية، 
املتعاقبــة منــذ عام 1948، إلى حرمان العرب 
مــن  اإلنســانية،  الحقــوق  أبســط  مــن  هنــاك 

تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى.
لكــن األخطــر مــا حــدث أخيــرًا، وتحديــدًا قتل 
الشــرطة اإلســرائيلية يوم األحــد 2015-1-18 
شــابن مــن مدينــة رهــط التــي تعتبــر أكبــر 
يقطنهــا  النقــب، حيــث  فــي صحــراء  تجمــع 
60 ألــف عربــي، وقبــل ذلــك، إزالــة الجرافــات 
منطقــة  فــي  العراقيــب  قريــة  اإلســرائيلية 
أعــاد  أن  بعــد  مــرة،   80 كامــل  النقــب بشــكل 
االنقضــاض  بغيــة  القريــة،  أهــل  إعمارهــا 
النقــب  منطقــة  فــي  العربــي  الوجــود  علــى 
وتهويدهــا فــي نهايــة املطــاف. ولهــذا، باتت 
الضــرورة ملحــة إللقاء الضوء على سياســة 
إســرائيل، إزاء عــرب النقــب الذيــن يواجهــون 

سياسة تهويد محكمة.

النقب: الجغرافيا والديموغرافيا 
تســتحوذ منطقــة النقــب فــي جنوب فلســطن 
مســاحة  مــن   %50 مــن  أكثــر  علــى  املحتلــة 
 27009 البالغــة  التاريخيــة،  فلســطن 
كيلومتــرات مربعــة، وبفعل الزيادة الســكانية 
العاليــة بــن العــرب فــي تلــك املنطقــة، ارتفــع 
عددهــم مــن 15 ألفــا فــي 1948 إلى حوالي 200 
ألــف فــي بدايــة العــام الحالــي 2015 يمثلــون 
12،5% مــن إجمالــي عــدد العــرب داخــل الخــط 
األخضر، واملقدر بمليون وستمائة ألف عربي 
االحتــالل،  ســلطات  ســعت  وقــد  فلســطيني. 
منــذ الســنوات األولــى إلقامــة إســرائيل، إلــى 
الســيطرة املباشــرة علــى مــا تبقى مــن أراضي 
الترســانة  بنــاء  لصالــح  النقــب،  فــي  البــدو 
العسكرية اإلسرائيلية من جهة، وبناء مزارع 

حكومية وخاصة من جهة أخرى.
وتبعــا لذلــك، ألزمــت الســلطات اإلســرائيلية 
أهالــي منطقــة النقــب فــي بداية الســبعينيات 
تســجيل أرضهــم فــي دائــرة مــا تســمى هيئــة 
أرض إســرائيل، في وقت تعلم فيه الســلطات 
غالبيــة  احتفــاظ  عــدم  حقيقــة  اإلســرائيلية 
أهالي النقب البدو بمستندات حول ملكيتهم 
في أراضي النقب والتجمعات والقرى هناك، 

خصوصًا عاصمة النقب بئر السبع.
إلــى  أيضــًا  اإلشــارة،  بمــكان  األهميــة  ومــن 
فــي  أقــرت  كانــت  اإلســرائيلية  املحاكــم  أن 
عــام 1948 بأنــه ال ملكيــة للبــدو فــي أرضهــم 
وأرض أجدادهــم. وبفعــل عمليــات املصادرة 
اإلســرائيلية املبرمجــة منــذ عــام النكبة، قبل 
أكثــر مــن 66 عامــًا، فإن الحقائق والدراســات 
املختلفــة تفيــد بأن مســاحة املنطقة املأهولة 
األرض  أصحــاب  العــرب،  البــدو  بالســكان 
مــن  دونــم  ألــف   240 تتعــدى  ال  األصليــن، 
أصــل مســاحة صحــراء النقــب، البالغــة نحو 
13.5 مليــون دونــم، ومــن بــن أهــم الحجــج 
اإلســرائيلية للســيطرة علــى أراضــي البــدو 
التنظيــم  علــى  الحفــاظ  حجــة  النقــب  فــي 
الهيكلــي للمنطقــة، وضبــط عمليــات البنــاء 
بشــكل ممنهــج، ناهيــك عن الدواعــي األمنية 
والعســكرية، بغية بناء مزيد من املعسكرات 
واملصانع العسكرية واملطارات اإلسرائيلية 
في األراضي العربية، بعد إتمام مصادرتها 
وتهويدهــا. ومــن بن أهم املفاعالت النووية 
صحــراء  فــي  ديمونــة  مفاعــل  اإلســرائيلية 
التــي  املفاعــالت  أهــم  مــن  ويعــد  النقــب، 

تمتلكها إسرائيل.
اإلســرائيلية،  الســلطات  تمكنــت  وقــد 
واســتيطانية  ديمغرافيــة  سياســات  عبــر 
محكمــة، مــن عــدم االعتــراف بكل التوســعات 
العمرانية العربية في منطقة النقب، وقامت 
الســلطات اإلســرائيلية بتجميــع بــدو النقب 
فــي مناطــق محددة، ألســباب أقلهــا محاولة 
كسر التمركز الديمغرافي الشديد للبدو في 
مناطــق لهــا هويــة عربية خالصــة، ومن تلك 
املناطق التي تم إسكان قسم من البدو فيها 
بلــدة مرعيــت، وكانــت هــذه الخطــوة بمنزلــة 
فــي  النقــب  لعــرب  قســري  وترحيــل  اقتــالع 

الوقت نفسه.
وثمــة مخططــات إســرائيلية عديــدة إلعــادة 
تجميــع عــرب النقــب فــي ثــالث مناطــق فــي 
ديمونــا  هــي:  املحتلــة،  فلســطن  جنــوب 

التــي  النقــب  منطقــة  فــي  العربــي  التركــز 
تشــكل مســاحتها 50% من مساحة فلسطن 
»مخطــط  ومنهــا  أشــرنا؛  كمــا  التاريخيــة، 
برافــر« الــذي يســعى إلــى مصــادرة 800 ألــف 
دونــم؛ وتجميــع عــرب النقــب، وعددهم نحو 
200 ألف نسمة، في مساحة هي أقل من 100 
ألــف دونــم، أي علــى أقــل مــن 1% من مســاحة 

صحراء النقب.

الغائبون الحاضرون
الخــط  داخــل  اللجــوء  قضيــة  بــرزت  ولقــد 
النقــب  فــي منطقتــي  األخضــر، وخصوصــًا 
والجليــل،  إثــر نكبــة الفلســطينين الكبــرى 
التــي  املناطــق  فــي  بقــي  حيــث   ،1948 فــي 
أنشئت عليها إسرائيل 156 ألف فلسطيني، 
اإلســرائيلي  الجيــش  ســيطر  أن  فبعــد 
مــن خــالل  الالجئــن وأرضهــم،  أمــالك  علــى 
الغائبــن  قانــون  يســمى  مــا  اســتصدار 
فــي  الحاضــرون  أصبــح   ،1950-3-20 فــي 
وطنهــم، وغيــر القاطنن في قراهم ومدنهم، 
وأراضيهــم،  أمالكهــم  وصــودرت  غائبــن، 
ألــف   45 نحــو  فــي 1950  هــؤالء  عــدد  وبلــغ 
الجــئ فلســطيني، حســب تقريــر وكالة غوث 
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين »أونــروا« 
فــي العــام املذكــور، وقــد شــرد هــؤالء بفعــل 
فلســطينية  قريــة   44 مــن  املجــازر  ارتــكاب 
فــي عــام 1948، وتركــز معظمهــم فــي منطقــة 
الجليــل فــي شــمال فلســطن. وفــي الوســط 
يعانــون  وهــؤالء  والجنــوب،  الفلســطيني 
مــن  جــزء  هــم  جهــة  فمــن  مزدوجــًا،  ظلمــًا 
األقليــة العربيــة داخــل الخــط األخضــر التــي 
تواجه تمييزًا عنصريًا إسرائيليًا، كنموذج 
خاص في التاريخ اإلنســاني املعاصر، ومن 
جهة أخرى، هم مهجرون يعانون جراء عدم 
القدرة في العودة إلى قرية أو مدينة األصل 

التي طردوا منها.

النقب ويهودية الدولة  
بــرزت، أخيــرًا، نداءات إســرائيلية وشــعارات 

نفســه،  االتجــاه  وفــي  الســبع.  وبئــر  وعــراد 
قــد تتــم عمليــات التجميــع فــي ســبع قــرى، 
فــي  منتشــرة  بدويــة  قريــة   70 عــن  عوضــا 
صحــراء النقــب غيــر معتــرف بهــا أصــال مــن 
الســلطات واإلدارات اإلســرائيلية املختلفــة، 
وهو ما ســيجعل حياة البدو أكثر هامشــية 
فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والخدمــات 

االجتماعية األخرى.

مخطط برافر
مخططــات  وجــود  دراســات  توضــح 
اســتيطانية إســرائيلية رســمية وأكاديميــة 
لالنقضــاض والســيطرة علــى مــا تبقــى مــن 
النقــب،  صحــراء  قــرى  فــي  البــدو،  أراضــي 
عســكرية  ومــزارع  مناطــق  إلــى  لتحويلهــا 
وجــود  إلــى  الدراســات  وتشــير  إســرائيلية. 
مخططــات اســتيطانية إســرائيلية رســمية، 
وأكاديميــة أيضــًا، لالنقضــاض والســيطرة 
علــى مــا تبقــى مــن أراضــي البــدو فــي قــرى 
مناطــق  إلــى  لتحويلهــا  النقــب،  صحــراء 
هــذا  وفــي  إســرائيلية.  عســكرية  ومــزارع 
السياق، تندرج عملية تدمير قرية العراقيب 

وإزالتها بالكامل.
والالفت أنه جرى حديث في وسائل اإلعالم 
عــن  مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي  اإلســرائيلية، 
دونــم  ألــف   800 نحــو  مصــادرة  احتمــاالت 
مــن أراضــي البــدو فــي النقــب، فــي الســنوات 
العــرب  البــدو  يجعــل  مــا  املقبلــة،  القليلــة 
يتركزون في مأوى، ولكن من دون االعتراف 
بهــم مواطنــن، لهــم حقــوق املواطنــة الكاملة 

في دولة تدعي الديمقراطية ملواطنيها.
 منهــا لتهويــد مــا تبقــى من أراٍض 

ً
ومحاولــة

بحوزة األقلية العربية داخل الخط األخضر، 
الســلطات اإلســرائيلية مخططــات  وضعــت 
لتهويــد الجليــل، وكســر التركــز العربــي فــي 
املنطقــة املذكــورة، عبــر أســماء مختلفــة؛ فــي 
مقدمتهــا مــا يســمى مشــروع تطوير منطقة 
الجليــل، ومشــروع نجمــة داود لعــام 2020، 
لكســر  مخططــات  ظهــور  إلــى  إضافــة  هــذا 

تبقــى  مــا  تهويــد  ضــرورة  تؤكــد  حزبيــة 
النقــب، وقــد  فــي صحــراء  مــن أرض عربيــة 
تنعكس محاوالت املؤسسة اإلسرائيلية في 
ترســيخ شــعار يهوديــة الدولــة على األرض، 
أيضًا على النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 
وتعزيــزه فــي صحــراء النقــب، لجهــة طمــس 
الهويــة العربيــة فــي تلــك املنطقــة، وهــذا مــا 
اتضــح علــى األرض فــي تدميــر وإزالة معالم 
بعــد  مــرة   80 النقــب  فــي  العراقيــب  قريــة 
وقــد  إعمارهــا.  الشــرعيون  أهلهــا  أعــاد  أن 
ومراكــز  اإلســرائيلية  الحكومــة  تســتخدم 
البحث اإلســرائيلية مســميات عديدة، تحت 
ما تسمى عمليات التطوير، من أجل تكثيف 
ابتــالع مزيــد  االســتيطان وتســمينه، بغيــة 

من أراضي البدو في صحراء النقب. 
النقــب،  عــرب  معانــاة  اتضحــت  تقــدم،  ممــا 
األمــر الــذي يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، 
تســليط الضــوء علــى أوضــاع العــرب داخــل 
صحــراء  فــي  خصوصــًا  األخضــر،  الخــط 
السياســات  فضــح  يتطلــب  وهــذا  النقــب، 
والهادفــة  ضدهــم،  املتبعــة  اإلســرائيلية 
العــرب  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  تهجيــر  إلــى 
إلــى  أو  أرضهــم،  خــارج  إلــى  الفلســطينين 
إعــادة توزيعهــم فــي قــرى أخرى، غيــر قراهم 
 عــن ابتالع 

ً
التــي ترعرعــوا فــي كنفهــا، فضال

مــا تبقــى مــن أراض عربيــة في حــوزة العرب 
الفلسطينين في جنوب فلسطن املحتلة.

األقليــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  والالفــت 
العربيــة داخــل الخــط األخضــر تشــكل نحــو 
20% مــن إجمالــي ســكان إســرائيل ال تمتلــك 
تلك األقلية في أرضها التاريخية سوى %2 
من مســاحة املنطقة املقامة عليها إســرائيل، 
الخطــوات  خطــورة  يؤكــد  الــذي  األمــر 
اإلسرائيلية في تهويد األرض الفلسطينية، 
اســتمرار  فــي  أساســية  ركيــزة  يعــد  مــا 
املؤسســات  وبنــاء  اإلســرائيلية  التوجهــات 
علــى  الواقــع  األمــر  وفــرض  اإلســرائيلية، 
حساب الشعب الفلسطيني وأرض أجداده.
)كاتب فلسطيني(

استراتيجية إسرائيل في تهويد النقب
بمناسبة قتل شرطتها شابين واستمرار استهداف العراقيب بالهدم 80 مرة

زادت الوضع سوءًا الشعارات العنصرية التي 
قــادة إســرائيل وأحزابهــا السياســية  أطلقهــا 
فــي  تدعــو،  والتــي  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
عرقــي  تطهيــر  بحملــة  القيــام  إلــى  مجملهــا، 
الفلســطينين  العــرب  طــرد  أجــل  مــن  كبيــرة، 
مــن أرضهــم، ومــن بينهــم عــرب النقــب جنــوب 
فلســطن املحتلــة. ولتهيئــة الظــروف مــن أجــل 
إفــراغ منطقــة النقــب مــن أهلهــا العــرب، ســعت 
الحكومــات اإلســرائيلية، املتعاقبــة منــذ العــام 
أبســط  مــن  هنــاك  العــرب  حرمــان  إلــى   ،1948
وصحــة  تعليــم  مــن  اإلنســانية،  الحقــوق 

وخدمات اجتماعية أخرى.
لكــن األخطــر مــا حــدث أخيــرًا، وتحديــدًا قتــل 
األحــد 2015-1-18  يــوم  اإلســرائيلية  الشــرطة 
شابن من مدينة رهط التي تعتبر أكبر تجمع 
ألــف   60 يقطنهــا  حيــث  النقــب،  صحــراء  فــي 
عربي، وقبل ذلك، إزالة الجرافات اإلســرائيلية 
قريــة العراقيــب فــي منطقة النقب بشــكل كامل 
القريــة،  أهــل  أعــاد إعمارهــا  أن  مــرة، بعــد   80
بغيــة االنقضــاض علــى الوجــود العربــي فــي 

منطقة النقب وتهويدها في نهاية املطاف.

يلحظ املتابعون إصدار السلطات اإلسرائيلية 
أكثــر مــن خمســن قــرارًا ملصادرة مــا تبقى من 
أراضــي الفلســطينين منــذ عــام 1948، حيــث 
هدمــت إســرائيل منــذ العــام املذكــور أكثــر مــن 
عشــرة آالف منزل للعرب الفلســطينين داخل 
الخــط األخضــر، تحــت حجــج واهيــة وأمنيــة، 
بغيــة محاصــرة الفلســطينين والتفكيــر فــي 
الهجــرة، فــي نهايــة املطــاف، لتحقيــق الهــدف 
وتذكــر  البعيــد.  املــدى  فــي  الديموغرافــي 
الدراسات عن الفلسطينين املوجودين داخل 
اإلســرائيلية  الســلطات  أن  األخضــر  الخــط 
وضعت مخططات لهدم 14 ألف منزل للعرب، 
حيــاة  لجعــل  املقبلــة،  القليلــة  الســنوات  فــي 
األقلية العربية صعبة وال تطاق، وخصوصًا 

في منطقتي النقب والجليل.   
ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة، أيضــًا، إلــى أنه 
مــن بــن 162 قريــة هدمــت كليــًا داخــل الخــط 
الجليــل  منطقــة  فــي  وبالتحديــد  األخضــر، 
فقــط،  قريــة   44 مــن  مهجويــن  بقــي  والنقــب، 
األمــر الــذي يجعلنــا نؤكــد أن أهالي 118 قرية 
مهدمة ال يوجد منها أي شخص يذكر داخل 

الخط األخضر، بعد نكبة عام 1948.  

الـ»ترانسفير« مكون 
صهيوني أصيل

سيرة تهجير ال تتوقف

تستحوذ النقب 
على أكثر من %50 

من مساحة فلسطين 
التاريخية

اتضحت معاناة عرب النقب، األمر الذي يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تســليط الضوء على أوضاع الفلســطينيين داخل 
الخط األخضر، وهذا يتطلب فضح السياسات اإلسرائيلية المتبعة ضدهم، والهادفة إلى تهجير الفلسطينيين

)Getty( فلسطينيون في مدينة رهط يتظاهرون ضد قانون برافر

مشهد عام لمنطقة وادي النعم في النقب )فرانس برس(

موشيه يعالون وبنيامين نتنياهو وبني غانتس في النقب 
)فرانس برس(
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القرصنة اإللكترونية: خمسة تهديدات كل ثانية
عمر قصقص

املتخصصــة  الشــركات  مســؤولو  أجمــع 
 الحــرب اإللكترونّية 

ّ
فــي أمــن املعلومــات أن

العــام،  هــذا  خــالل  شراســة  ســتزداد 
ستســتهدف  التــي  الهجمــات  خصوصــًا 
قطاعــي الحكومــة واملــال بكافــة مجاالتــه. 
 املقرصنــن أصبــح لديهــم 

ّ
كمــا يؤكــدون أن

التقنّيــة  قدراتهــم  لتعزيــز  داعمــة  جهــات 
القطــاع  ثقــة  زعزعــة  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي 
رين من تراخي 

ّ
التكنولوجــي بكيانه، محذ

القطاعــات التكنولوجّية بأمن معلوماتها 
في املؤسسات العامة والخاصة.

اإلنترنــت  اســتخدام  معــدل  ازديــاد  وبعــد 
والهواتــف الذكّيــة والبطاقــات االئتمانّيــة، 
ودخــول العديــد مــن الحكومــات إلــى عالــم 
التكنولوجيا، شهد العام املنصرم سلسلة 
غيــر مســبوقة من االختراقــات األمنّية أّدت 
إلــى إدخــال الشــبكة العنكبوتّيــة فــي دائرة 
الخطــر، وتراجــع ثقة املســتخدمن بقدرات 

الشركات على حماية بياناتهم.
والزيــادة  التهديــدات  هــذه  أّدت  وقــد 
ستشــرّية فــي الهجمــات اإللكترونّية إلى 

ُ
امل

ازديــاد اإلنفاق علــى الحماية اإللكترونّية، 
وأمــن معلومــات املســتخدمن فــي منطقــة 
الشــرق األوســط إلــى حوالــي املليــار دوالر 
 
ً
فــي العــام 2014 مــن دون أن يشــّكل حائــال

لتعزيــز  وذلــك  بعــة، 
ّ
املت القرصنــة  أمــام 

والشــركات  الحكومــات  مــن  املكاســب 
واملستخدمن.

فحصدت دولتا اإلمارات واململكة العربّية 
اســتهداف  مــن  األســد  حّصــة  الســعودّية 
االستفســارات  عــدد  فبلــغ  املقرصنــن، 
 Spam( اإللكترونّيــة  للرســائل  املوثوقيــة 
العــام  خــالل  مليونــًا   24 حوالــي   )Mail
املاضــي، منهــا 14 مليونــًا فــي الســعودّية، 
لبقيــة  ومليونــان  اإلمــارات،  فــي  وماليــن 
ممــا  األوســط،  الشــرق  فــي  املنطقــة  بلــدان 
شكل دافعًا لرفع حالة التأّهب واالستعداد 

للهجمات اإللكترونّية.

2014 عام اهتزاز الثقة 
قــال حامــد ديــاب، املديــر اإلقليمــي لشــركة 
وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  »مكافــي« 
 عــام 2014 

ّ
أفريقيــا لـــ »العربــي الجديــد« إن

شــهد تطــورًا غيــر مســبوق فــي الهجمــات 
اتبعهــا  التــي  اإللكترونّيــة  واألســاليب 
أعلــى  علــى  االســتهداف  فــكان  القراصنــة، 
تراجــع  إلــى  أّدى  مــا  وهــو  املســتويات. 
الثقــة فــي القطــاع التكنولوجــي مــن جهــة، 
وتدنــي مســتوى الثقــة لــدى املســتخدمن 
 
ً
فضــال أخــرى.  جهــة  مــن  الشــركات  فــي 

عــن زعزعــة ثقــة الشــركات بقدراتهــا علــى 
فــي  لهــا  والتصــّدي  الهجمــات  اكتشــاف 

الوقت املناسب«.
فــي  ازديــادا   »هنــاك 

ّ
أن إلــى  ديــاب  وأشــار 

بعــد  عامــًا  الخبيثــة  البرمجّيــات  عينــات 
عــام علــى الهواتــف الذكّيــة بنســبة 76 فــي 
املائــة، وذلــك ألكثــر مــن 300 تهديــد جديــد 
 دقيقــة، أي مــا ُيعــادل 5 تهديــدات فــي 

ّ
كل

القــدرات  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  الثانيــة 
التجسســّية اإللكترونّيــة املتطــورة والتــي 
أنظمــة  خــداع  يمكنهــا  تقنيــات  تشــمل 

الكشف والحماية«.
فــي  الشراســة  بزيــادة  يتعلــق  مــا  وفــي 
 »هذا 

ّ
الحرب اإللكترونّية، أوضح حامد أن

الحــرب  لشراســة  زيــادة  سيشــهد  العــام 
أصبحــوا  القراصنــة   

ّ
ألن اإللكترونّيــة؛ 

منظمــن وتدعمهم دول وشــركات ولديهم 
أهداف سياســّية، ومالّية وطمعًا بالشهرة 
خبيثــة  برمجّيــات  هنــاك   

ّ
أن كمــا  أيضــًا. 

متطــّورة جــدًا وغيــر مرئّيــة، وال تســتهدف 
التطبيقــات واألنظمــة إاّل بعــد ســاعات أو 
أيام أو حتى أشهر«. وعن إمكانّية استعادة 
ه »يجــب تحديد 

ّ
الثقــة فــي هــذا العــام، أّكــد أن

منوعات

على الشبكة

عبقري 
اإلذاعة... 

وداعًا

باريس ـ أحمد عيساوي

بعــد شــهر واحــد علــى غيــاب جــاك سانشــيل، واحــد مــن 
أبــرز الوجــوه التــي طبعــت حيــاة الراديــو فــي فرنســا، هــا 
هــو خوســيه أرتــور يغادرنــا عــن عمــر ناهــز الـــ 87 ســنة، 

قضاهــا بــن التمثيل وتقديم البرامج اإلذاعية.
ألكثــر مــن أربعــن ســنة خلــت، كان أرتــور نجــم اإلذاعــة 
الــذي   )Pop-Club( البــوب«  »نــادي  وكان  فرنســا،  فــي 
ى تقديمه منذ ســنة 1965 حتى ســنة 2005 

ّ
أّسســه وتول

ورّبمــا  فرنســا.  فــي  األكثــر حضــورًا  اإلذاعــي  البرنامــج 
يعــود الســبب إلــى شــخصية أرتــور: ذلــك الســاخر، الحــّر 

ف العميق. الرجل البعيد عن الكليشــيهات واالدعاء 
ّ
واملثق

مديــرة  بلــوخ  لورانــس  نعتتــه  هكــذا  واالبتــذال..  والزيــف 
محطة »راديو فرنســا« فور شــيوع خبر وفاته.

»نــادي البــوب« الــذي اســتضاف خالــه أرتور عــددًا كبيرًا 
مــن الســينمائين والكوميديــن ونجــوم الفــن ورجال فكر 
وسياسة، كان موعدًا يوميًا ينتظره عشاق الروك والجاز 
والغنــاء في تمام الســاعة العاشــرة مســاء. حلقــات إذاعية 
 au plaisir ال تزال في ذاكرة متابعي البرنامج. في كتابه
des autres  يذكــر مــرور مشــاهير خــال العقود األربعة 
للعــرض اليومــي: بيتــر بــروك، جاك براســانس، مارغريت 
دوراس، فرانســواز هــاردي، جونــي هاليــداي، جــن مورو، 

بابلــو  بيــاف،  اديــث  مونتــان،  ايــف  هيســتون،  شــارلتون 
نيــرودا، زين الدين زيدان... 

 
ً
أعمــاال أرتــور  خوســيه  قــّدم   pop-club الـــ  عــن  بعيــدًا 
و»املســرح  العامــة«  »املقاعــد  مثــل  عديــدة  تلفزيونيــة 
الصغير يوم األحد« سنة 1977 و»برافو« بن سنتي 83 
و84 و»مسرح خوسيه أرتور« سنة 96، إضافة إلى عمله 

 . 3 France الشــهري »إخراج« على قناة
بــل  لــم يكــن مقــّدم برامــج عبقريــا فحســب،  لكــّن أرتــور 
مــع  تجــارب  لــه  وكانــت  بــارع،  ــل 

ّ
كممث شــهرته  شــاعت 

ــاب كبــار مثل كوســتا غافراس  وجان يان 
ّ
مخرجــن وكت

في وكلود لولوش...

التهديــدات  مــع  للتعامــل  جديــدة  معاييــر 
ــب رفــع حالــة 

ّ
 الخطــر يتطل

ّ
عــة. كمــا أن

ّ
املتوق

التأهــب والتعــاون علــى مختلــف الجهــات«. 
بــل  اختيارّيــة  ليســت  »الحمايــة  ويضيــف: 
ــر علــى اقتصــاد الــدول. 

ّ
هــا تؤث

ّ
ضرورّيــة ألن

الكافيــة  الحمايــة  تجهيــزات  وجــدت  وإن 
ســيتمّكن املســتخدم أو الشــركة مــن حمايــة 

محتوياتهم 100 في املائة وهنا سنستعيد 
الثقة«.

االختراقات األمنية الكبرى
أّكــد عامــر شــبارو، املديــر اإلقليمــي لشــركة 
»ســيمانتك« فــي منطقــة الخليــج واملشــرق 
نا نعيش في مرحلة االختراقات 

ّ
العربي، »أن

بنســبة  ارتفعــت  بعدمــا  الكبــرى،  األمنّيــة 
الواســع  بتأثيرهــا  ســمت 

ّ
وات املائــة  فــي   62

والعميق«.
عربّيــة  مناطــق  »هنــاك   

ّ
أن عامــر  ووجــد 

تتعّرض أكثر من غيرها، وذلك بحسب نوع 
الهجمــات فهنــاك هجمــات هدفهــا تخريبــّي 
تطــّور  ونتيجــة  سياســّي،  أو  مالــّي  أو 
هــذه الــدول أصبــح كل شــيء علــى الشــبكة 
العنكبوتّيــة، فأصبــح عمــل املقرصــن ســهل 
املنال، باإلضافة إلى الطفرة املالّية والنظام 
السياسي في الخليج هو املحّرك األساسي 

لتلك الهجمات«. 
ــت 

ّ
احتل قــد  العربيــة  »البــالد   

ّ
أن وأضــاف 

ضمــن  األولــى،   50 الـــ  املراتــب  بــن  مركــزًا 
البــالد التــي تعرضــت لهجمــات إلكترونّيــة 
حيــث  واإلمــارات،  كالســعودّية  متواصلــة 
فــي  فــي املرتبتــن 28 و45   منهمــا 

ّ
جــاء كل

الترتيب الدولي«.
وفــي مــا يتعلــق بأهــداف القراصنــة أوضــح 
مــن  نوعــًا  أصبحــت  »القرصنــة   

ّ
أن شــبارو 

يعملــون  أشــخاص  وهنــاك  العمــل،  أنــواع 
علــى  هجمــات  ومنهــا  القطــاع،  هــذا  فــي 
املســتخدمن حيــث يقــوم املقرصــن باختراق 
الحاســوب وأخــذ املعلومــات، وال ُيعيدها إاّل 

بعد دفع األموال«.
وأيضا منها الهجمات على الهواتف الذكّية 
غيرهــا  مــن  أكثــر  معّرضــة  هواتــف  »هنــاك 
الهجمــات  هــذه  ــى 

ّ
يتخط وقــد  لالختــراق، 

اتصــال  إلــى  املعلومــات  ســرقة  موضــوع 
تلقائــي، يقــوم بــه الجهــاز علــى أرقــام دولّيــة 
الدقيقــة  كلفــة  تصــل  حيــث  باهظــة؛  بكلفــة 
الــدوالرات  إلــى 10 $ فتذهــب هــذه  الواحــدة 
لصالــح  شــبكة االتصــاالت الدولّية، في حن 
يحصل املقرصن على النسبة األكبر من هذه 

التكلفة«.
ونوع آخر من الهجمات هو على املؤسسات 
ســواء شــركات أو دوائــر حكوميــة؛ فهــي تتــم 
لهــا  مخططــا  بــل  عشــوائّية،  غيــر  بطريقــة 
أضرارهــا  حجــم  ــى 

ّ
ويتخط طويلــة  لفتــرات 

األمــن  تطــال  قــد  هــا 
ّ
ألن العاديــة  الهجمــات 

القومي، هذا وقد شــهدنا ارتفاعًا بنســبة 90 
فــي املائــة  فــي الهجمات إلــى جانب تغّير في 

أسلوبها«. 
عاقــب 

ُ
أمــا عــن قوانــن الــدول العربيــة التــي ت

 »القوانــن العربيــة 
ّ
املقرصــن، أّكــد شــبارو أن

ــرة عــن الــدول الكبــرى، وخاصــة الــدول 
ّ

متأخ
األوروبّيــة لكونهــا الســّباقة فــي وضــع تلــك 
ر مــع بعض الدول 

ّ
القوانــن«. مضيفــًا »أحض

العربّية مشروع قانون جديد لرصد ومعاقبة 
الحمايــة  قوانــن  جانــب  إلــى  املقرصــن، 
املعلومــات،  وأمــن  األمنّيــة  االختراقــات  مــن 
وســيكون على الشــركات أن تتفاعل إيجابيًا 
مــع تلــك القوانن للحماية نفســها، ونأمل أن 
نصــل إلــى مكانــة الــدول األوروبّيــة اليوم من 
ــق بحماية 

ّ
حيــث الوعــي العــام املتطّور املتعل

البيانــات واملعلومــات الخاصة على الشــبكة 
العنكبوتّية«.

اإللكترونّيــة  التوعيــة  إلــى  وصــواًل 
»املقرصــن   

ّ
أن عامــر  أوضــح  للمســتخدمن 

ر أي ثغرة أو نقطة ضعف يكتشفها 
ّ
لن ُيوف

االختــراق،  عملّيــة  فــي  ها 
ّ
يســتغل حتــى 

وعلــى الشــركات أن تكــون هــي وموظفوهــا 
واتصاالتهــا اإللكترونيــة بمأمــن عــن عمــل 
ظا 

ّ
القراصنــة، كمــا على الفرد أن يكون متيق

 املقرصن يحتاج ملحاولة واحدة ناجحة 
ّ
ألن

مــن أصــل آالف املحــاوالت الفاشــلة، ليصبح 
 ويحقق انتصارا«.

ً
بطال

وختــم بالقــول: »سيشــهد هــذا العــام تركيزًا 
بخصوصيــة  ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي  واهتمامــًا 

ويبقــى  معلوماتــه،  وحمايــة  املســتخدم 
الهــدف األساســي لنــا هــو الحمايــة الكاملــة 
للفراد والشركات بنسبة 100 في املائة التي 
 عمل 

ّ
 يوم وفي كل

ّ
نســعى لتحقيقهــا فــي كل

نقــوم بــه فــي هذا امليــدان املتشــّعب والحافل 
بالتغّيرات الدراماتيكّية«.

عمليات القرصنة 
المتكررة أفقدت الثقة 

بالقطاع التكنولوجي

في  الكبرى  التهديدات  أحد  هي  اإللكترونية  القرصنة  أن  يبدو   2015 العام  انطالق  مع 
العالم، بعد ارتفاعها بشكل مخيف في العام المنصرم

انتهى العام 2014 وســط مئات األســئلة التي تســألها 
األنظمــة واألجهــزة األمنيــة، عــن ســبل حمايــة نفســها 
املواقــع  أبــرز  يخترقــون  بــدأوا  الذيــن  القراصنــة  مــن 
التابعــة  اإللكترونيــة  األنظمــة  وأبــرز  الرســمية، 
لألجهزة األمنية. ويصل هذه األجهزة يوميًا عشرات 
ماليــن  مئــات  إنفــاق  علــى  يجبرهــا  مــا  التهديــدات، 
الــدوالرات فــي تأمــن نظــام حمايــة شــاملة ملواقعهــا. 
لكن رغم ذلك تتعرض لعمليات اختراق، محدودة في 

أغلب األحيان.
املاليــة  القرصنــة  عمليــات  تزدهــر  أخــرى  جهــة  مــن 
للمصارف وللشركات املالية بشكل كبير، تحديدًا في 
الســنتن األخيرتــن. وهــو مــا جعــل كثيريــن يعيــدون 
طــرح عالمــات اســتفهام عــدة حــول وســائل الحمايــة 

التــي تعتمدهــا الشــركات املاليــة واملصرفية. وقد أّدى 
تطويــر الخدمــات املاليــة، وتأمــن املصــارف لخدمــات 
إلــى  للمســتخدمن  املحمولــة  الهواتــف  عبــر  عــّدة 
ســهولة اختراقهــا، وســّهل عمليــات القرصنــة بشــكل 

كبير.
وتهــدف هــذه العمليــات فــي أغلــب األحيــان إلى ســرقة 
معلومــات خاصــة عن الحســابات املصرفية، أو ســرقة 
املــال فــي هــذه الحســابات، تحديــدًا عبــر تحويــل املــال 
بطاقــات  أرقــام  اســتخدام  عبــر  أو  آلخــر  حســاب  مــن 

االئتمان.
ورغم محاوالت تأمن أنظمة تأمن لهذه الحســابات، 
يجــد القراصنــة غالبــًا أنفســهم قادريــن علــى عمليــات 

االختراق، والتي تكون ســهلة في أكثر األوقات.

انتبهوا إلى حساباتكم
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األعمال، لعدم قدرتي وقتها على العطاء.
 حالة التوتر السياســية وما أعقبها 

ّ
وفــي ظــل

مــن عــدم اســتقرار في ســورية، تســتمر زيتون 
 
ّ
أن معتبــرة  الفنيــة،  األعمــال  تصويــر  فــي 
ســورية بخيــر وســتظل بخيــر، »فنحن شــعب 
قوي، وكل بلد يمّر بفترة أزمات، ويعبر منها 

بسالم، وسورية الحبيبة باقية وقوية.
 
ّ
أن إلــى  مــرح  أشــارت  الســياق،  هــذا  وفــي 
األحاديث السياسية ليست مرتبطة بحب أو 
عدم حب، فهي فنانة فقط، تقف أمام الكاميرا 
التحــّدث  يجــدي  فــال  ذلــك  عــدا  ومــا  وتمثــل، 
فيــه، وخصوصــًا السياســة التــي لهــا ناســها 
األولى أن يتحدثوا فيها، فكل شــخص يجيد 

الحديث في املجال الذي يخصه.
ها أحّبت جدًا أداء وعبقرية 

ّ
ولفتت مرح إلى أن

املمثــل الجميــل، قصــي الخولــي، فــي مسلســل 
تلقائيــًا،  مبدعــًا  فــكان  عابديــن«،  »ســرايا 
 هنــاك تجــارب لفنانــن آخرين 

ّ
مشــيرة إلــى أن

لكن أسمائهم غير حاضرة في ذهنها اآلن.
زيتــون  ــى 

ّ
تتمن مصــر،  فــي  عملــت  حــال  فــي 

بشــكل  الســقا  أحمــد  النجــم  أمــام  الوقــوف 
ــه يلعــب فــي منطقــة فنيــة مختلفــة 

ّ
خــاص، ألن

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

مــرح  الشــابة،  النجمــة  أوضحــت 
زيتــون، فــي حديثهــا إلــى »العربي 
مــن  أخيــرًا  انتهــت  هــا 

ّ
أن الجديــد« 

تصويــر الجــزء الثالــث مــن مسلســل »صرخــة 
روح«. إذ تشــارك فــي خماســية بهــا بعنــوان 
»جــوازة أهــل«، وأيضــًا تشــارك فــي العمــل مــع 
الــذي ســعدت  النــوري  الكبيــر عبــاس  النجــم 
منــه،  الكثيــر  وتعلمــت  معــه  بالتعــاون  جــدًا 
فهو قدوة بالنسبة لها في كل شيء، أخالقيًا 
وفنيًا، وتعتبره شــخصًا متواضعًا وملتزمًا، 

وتتمنى أن تجمعهما أعمال عديدة.
شــخصيتها  محــاور   

ّ
أن إلــى  مــرح  وأشــارت 

فــي املسلســل التــي كتبتهــا بحرفيــة شــديدة 
السينارست عنود الخالد، وجذبت انتباهها 
ولفتــت نظرهــا مــن الوهلــة األولــى لقراءتهــا، 
هــي شــخصية يوجــد فيهــا بعــض الشــر. إذ 
النــوري،  عبــاس  املسلســل،  بطــل  لــدى  تعمــل 
تعليمــات  علــى  وبنــاء  خاصــة.  ســكرتيرة 
رئيســها  تفاصيــل حيــاة  لهــا  تنقــل  زوجتــه، 
وخطواتــه بشــكل يومــي. والعمــل اجتماعــي 
مثير، فيه تفاصيل تسويقية عديدة ستجذب 

املشاهد إليه.
عــادت مــرح إلــى الدرامــا الســورية بعــد فترة 
هــذا  أســباب  فأوضحــت  طويلــة،  انقطــاع 
بيــدي.  يكــن  لــم  »الغيــاب  بالقــول:  الغيــاب 
وال  والتمثيــل،  الفــن  أحــب  أنــا  فبالتأكيــد 
أتمنى الغياب عنه. لكن هناك ظروف قهرية 
رضــت علــّي، بــدأت بمرض والــدي الحبيب، 

ُ
ف

ــر ذلــك الرحيــل علــى 
ّ
ثــم رحيلــه، وبالطبــع أث

نفســيتي بشــكل كبيــر، فرفضــت العديــد مــن 

كان ومازال مدرسة فنيّة 
عظيمة ومحظوظ 

من تخّرج منها

الفنان السوري قادر 
على إجادة كل اللهجات، 

وخصوصًا المصرية
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خاصة به، وال يجيد اللعب فيها غيره، وهذا 
تلقائيــة  تعشــق  هــا 

ّ
أن وأضافــت  يميــزه.  مــا 

وخفــة الظــل التــي يتمتــع بهــا الفنــان أحمــد 
اللــه شــفاءه، باإلضافــة  حلمــي، متمنيــة مــن 
هــم 

ّ
أن النجــا، معتبــرة  أبــو  الفنــان خالــد  إلــى 

لهــا  ُكتــب  إذا  وتتمنــى  لديهــا،  املفضلــون 
العمل في مصر أن تجمعها أعمال بهم، فهي 

متابعة جيدة ألعمالهم السينمائية.
قــت علــى تعــرض الفنــان الســوري، جمــال 

ّ
وعل

شــخصية  ألدائــه  شــديد؛  لهجــوم  ســليمان، 
فــي  عبدالناصــر،  جمــال  املصــري،  الزعيــم 
اللهجــة،  بســبب  العمــر«،  »صديــق  مسلســل 
 الفنان السوري بشكل خاص، 

ّ
قائلة: »رأيي أن

هــو مــن أكثــر الفنانــن قــدرة علــى إجــادة كل 
اللهجــات، وخصوصــًا املصرية. وبشــكل عام، 
فاللهجــة ال يمكــن، بــأي حــال مــن األحــوال، أن 
تكــون عائقــًا. فهنــاك كــم مــن الفنانــن الذيــن 
جنســياتهم.  نعــرف  نكــن  ولــم  شــاهدناهم 
الفــن ال  الجنســيات.  إذابــة  علــى  قــادر  فالفــن 

جنسية له«.
ل 

ّ
بــن املهنــة والعائلــة،  كان ملرح رأي في تدخ

عملهــا،  فــي  هاشــم،  رغــداء  املمثلــة  والدتهــا، 
ــل والدتهــا دائمــًا فــي اختيــارات 

ّ
فأّكــدت تدخ

قــت 
ّ
وعل عليهــا.  تعــرض  التــي  الشــخصية 

واملثــل  القــدوة  لــي  بالنســبة  »هــي  بالقــول: 
فــي هــذا  الفنــي، وخبــرة  فــي الوســط  األعلــى 
إليهــا،  ألجــأ  أن  الطبيعــي جــدًا  املجــال، ومــن 
وهــي تتابعنــي دائمــًا فــي حياتي الشــخصية 

والعملية، وأدعو الله أن يحفظها لي«.
تبــدأ  التــي  لهــا،  الوالــدة  نصائــح  وعــّددت 
التصويــر،  مواعيــد  بحضــور  بااللتــزام 

كذلــك  لنفســه،  الفنــان  احتــرام  مــن  يعــد  ــه 
ّ
ألن

نصحتهــا باحتــرام الفــن وتقديــره وإعطائــه 
 الفن كما يعطيه 

ّ
كل ما تستطيع من جهد، ألن

املمثل يبادله العطاء هو أيضًا.
قته، على 

ّ
وأعادت النجومّية واالســم الذي حق

ها، قائلة: »الحمد للـه، كل 
ّ
الرغم من صغر سن

شخص يعطيه الله على قدر مجهوده. وعلى 
 مســألة اختيــار 

ّ
الرغــم مــن صغــر ســني، إال أن

العمل تؤرقني دائمًا، وأفكر فيه، فال يمكنني 
أن أرضى بشيء، غير مقتنعة به، ولو بنسبة 
واحــد فــي املائــة، ملجــرد أن أتواجــد فنيًا. فهذا 
ــه يجهض 

ّ
املوضــوع ليــس فــي حســاباتي، ألن

أنتقــي  لــذا  جمهــوري،  أحتــرم  وأنــا  الفنــان، 
جيــدًا مــا أقّدمه لهم مــن أعمال تلقى تقديرهم 

واحترامهم لي«.
مســاعدة  فــي  أساســيًا  دورًا  الجمــال  يلعــب 
مــا  أن يســطعوا، وهــذا  النجــوم علــى  بعــض 
ها أشــارت 

ّ
حصــل مــع مــرح، فلم تنكر ذلك، لكن

 املوهبــة تتفــّوق على 
ّ
فــي الوقــت نفســه إلــى أن

 الجمال فقط رصيدها، 
ّ
حة لو أن

ّ
الجمال. موض

دائمــًا.  أعلــى  املوهبــة  صــوت   
ّ
ألن لفشــلت، 

بتقديمــي  فخــورة  أنــا  للـــه،  »الحمــد  وقالــت: 
على مدار سنوات عملي الفني القليلة، أعمااًل 
جميلــة، والقــت صدى كبيــرًا وردود أفعال من 
الجمهــور والنقــاد، مثــل مسلســل »الهشــيم« 
و»رجــال العــز«، كمــا ســاهمت مشــاركتي فــي 
مسلســل »بــاب الحــارة« فــي جزئــه الثالــث في 
زيــادة رصيــدي لدى الجمهــور. فكما تعلمون 
 هــذا العمــل القــى صــدى كبيــرا فــي العالــم 

ّ
أن

العربي كله، وليس في سورية فقط، وهو من 
األعمال التي تفخر الدراما السورية بها«.

وشعرت مرح بحزن شديد بعد فقدان العديد 
ها عاشت 

ّ
من أبطال باب الحارة هذا العام، ألن

معهــم وأحبــت العمل مع الكثيرين منهم. »كل 
فنــان رحــل، كانت لي مواقــف أو ذكريات معه. 
رحمهــم اللــه جميعــًا وهــم فــي الجنــة، فاملــوت 

سنة الحياة«.
كثيــرات مــن الفنانــات يرفضن تمامــًا التخلي 
 رأي مــرح 

ّ
عــن جمالهــن بســبب أي دور، إال أن

ها ليســت لديها أي 
ّ
يختلف؛ إذ أشــارت إلى أن

مشــكلة في لعب دور شــخصية فتاة مشــّوهة 
أو مــا شــابه ذلــك مــن أدوار مرّكبــة وصعبــة. 
تبع 

ُ
 النجوميــة ال بــد أن ت

ّ
»فأنــا علــى يقــن، أن

بتنــازالت جماليــة. فــال يمكــن لفنانــة جميلــة 
أن تــؤدي أدوار الفتــاة الجميلــة طيلــة الوقــت، 
 

ّ
 ذلــك ســيصيبها بامللــل والجمهور ســيمل

ّ
ألن

منهــا، وســتفقد بريقهــا وجمالهــا فــي عيــون 
الجمهور الذي يبحث دائمًا عن التجديد«.

نقدمقابلة

برنامجذكرى

ربيع فران

لــم يكــن خبــر عــودة الفنــان راغــب عالمــة إلــى 
أحضان محطة »أم بي سي« مفاجأة بالنسبة 
للمتابعــن. وعلــى الرغــم مــن محــاوالت عالمــة 
لــم« 

ُ
نفســه اإليحــاء أمــام الصحافيــن بأنــه »ظ

بانســحابه مــن برنامــج »أرب آيــدول« قبــل أقــل 
 عالمــة كان يتفــاوض مــن تحــت 

ّ
مــن عــام، إال أن

الطاولة مع املتحدث الرسمي باسم املجموعة، 
مــازن حايــك، الرجــل الــذي أصبــح أكثــر نفــوذًا 

داخل املحطة، للعودة إلى »أم بي سي«.
الواجهــة  إلــى  القفــز  حايــك اســتطاع بحنكتــه 
ا منــه ملصلحتــه،  ــد جــزء

ّ
عبــر اإلعــالم الــذي جن

ــه رجــل املهّمــات الصعبــة، والنهايــات 
ّ
مبينــًا أن

املتعلقــة  األعمــال  فــي  خصوصــًا  الســعيدة، 
الذيــن  العــرب  النجــوم  مــن  قليلــة  بمجموعــة 
أصبحــوا، بحكــم برامــج املواهــب، موظفــن في 
املحطــة نفســها. فــي التفاصيــل الخاصــة التــي 

هــا ال تفهــم أفالمــه، 
ّ
حــن قالــت لــه بعفويــة إن

فاندهشــت  »الحمــارة«،  بـ وقتهــا  فنعتهــا 
مليــون  وســبعن  »أنــا  وأجابتــه:  وخافــت، 

مصري ال نفهم أفالمك«.
ــه، على الرغم 

ّ
وعــادت منــة لتصف شــاهن بأن

ه إنســان 
ّ
من جديته وقوته على املســرح، إاّل أن

خفيــف الظــل وقلبــه طيــب جــدًا، وكان أبــًا لــكل 
الفنانن.

مــع  مواقفهــا  فتذكــرت  يســرا  الفنانــة  أمــا 
لــون  تغييــر  منهــا  طلــب  عندمــا  شــاهن، 
فــي  دورهــا  أجــل  مــن  األســود  إلــى  شــعرها 
 ذلــك 

ّ
فيلــم »حدوتــة مصريــة«، مشــيرة إلــى أن

لــم  ألنهــا  اإلنســانية،  الكارثــة  بمثابــة  كان 
هــا 

ّ
لــون شــعرها، لكن فــي تغييــر  تفكــر يومــًا 

آخــر  رضخــت لطلبــه. وتذكــرت يســرا موقفــًا 
عندمــا عــرض عليهــا فيلــم »حدوتــة مصرية« 
الشــخصّية  أداء دور  مــن  أن تخذلــه  وخافــت 
فاعتــذرت. وحــن علم باعتذارهــا، ذهب إليها 
: »أنــا 

ً
فــي منزلهــا، ودخــل غرفــة نومهــا، قائــال

بــّرا هشــرب نســكافيه تكونــي لبســتي، عندنــا 
تصوير«.

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهدت  التــي  اللــوزي،  يســرا  املمثلــة  بــادرت 
مــن  األول  ظهورهــا  املصريــة  الســينما 
فيلمــه  فــي  شــاهن،  يوســف  املخــرج،  خــالل 
إلــى  حديثهــا  فــي  نيويــورك«،  »إســكندرية 
هــا تعلمــت مــن 

ّ
»العربــي الجديــد«، بالقــول إن

حياتهــا،   تبســيط  ومنهــا،  الكثيــر،  شــاهن 
 
ّ
 التمثيــل ال يعتمــد علــى الجمال فقط، ألن

ّ
وأن

الجمهور ال يحب من يضحك عليه. وأضافت 
ــه كان يكــره 

ّ
 أبــرز مــا كان يمّيــز يوســف  أن

ّ
أن

مــا  كثافــة املاكيــاج علــى وجــه املمثلــة، وهــو 
هــا أصبحــت ال تحــب 

ّ
انعكــس عليهــا حتــى أن

املاكيــاج، وحــن تكــون بعيدة عن االســتوديو 
تستغني عن املاكياج تمامًا.

مــن ناحيتهــا، أوضحــت املمثلــة، منــة شــلبي، 
أن أبــرز وأطــرف موقــف حدث لها مع شــاهن، 

حصلت عليها »العربي الجديد« والتي تتعلق 
بإنتــاج »إكــس فاكتر« بنســخة جديدة لصالح 
فســلّمت  النهــوض،  محاولــة  ســي«،  بــي  »أم 
إدارتــه إلــى »أي ماجيــك« الشــركة التــي تقــوم 
بإنتــاج »ارب غــوت تالنــت«، بميزانيــة ضئيلة، 
فخصــص جــزءًا كبيــرًا مــن امليزانيــة للنجمــن 
راغــب عالمــة وأليســا. فيما كانــت النجمة دنيا 
ســمير غانــم األقــل تطلبــًا، وهــي املــرة األولــى 
التي تشــارك فيها مغنية مصرّية في مثل هذا 
النــوع مــن البرامــج، بعدما طرح عــدد كبير من 
األســماء املصريــة ليكونــوا ضمــن اللجنة، لكن 
لــم يتــم االتفــاق بــن الطرفــن! فاســتنجدت »أم 
بــي ســي« ثانيــة براغــب عالمة، وأعادت أليســا 
التــي كانــت عضــوًا فــي لجنة تحكيــم البرنامج 
فــي عــام 2013 لتجلــس بجانــب راغــب عالمــة 
والفنانــة دنيــا ســمير غانــم.  هكــذا يربح راغب 
عالمــة مجــددًا معركتــه الفنيــة، فــي وقــت يبــدو 
الخليجيــة  الفنانــة  نــت 

ّ
لق ســي«  بــي  »أم  أن 

أحالم درســًا غير مباشــر بعد إعادة راغب إلى 
مجــددًا  عالمــة  انتصــر  وبالتالــي  أحضانهــا، 
حجــز  واســتطاع  الخليجيــة،  غريمتــه  علــى 
كرســي ال يقــل بريقــًا عــن مقعــده الســابق فــي 
 األوراق هــذا، أي توقيــع عقــد 

ُ
»آيــدول«! كشــف

بن عالمة و»أم بي سي«، بات مكسبا إضافيا 
لعالمــة فــي معركتــه مــع »امللكــة« أحــالم التــي 
املاضــي  الســبوع  عــت 

ّ
فوق كثيــرًا،  تتأخــر  لــم 

عقدهــا مــع شــركة بالتينــوم ريكــوردز شــقيقة 
 
ّ
»أم بي ســي«، مودعة شــركة روتانا! ويبدو أن

املواجهة مستمرة.

ها كانت تعتبر شــاهن 
ّ
وأشــارت يســرا إلى أن

ر 
ّ
بمثابــة والدهــا، ألنــه كان يخــاف عليهــا، وأث

 أفالمه مــا زال يتحّدث 
ّ
فيهــا كثيــرًا، ويكفــي أن

 مدرســته تخــّرج منهــا 
ّ
عنهــا الجميــع، كمــا أن

عشــرات الفنانــن، وكان أيقونــة الفن املصري، 
وال يمكن نسيانه.

أما املمثلة املصرية، عايدة رياض، التي سبق 
وشــاركت شــاهن في أحد أفالمه التســجيلية 
فقالــت: »كان دوري صغيــرا فــي الفيلــم وغيــر 
معــروف. لكــن بعيــدًا عن العمــل والدور، يكفي 
ه كان 

ّ
حة أن

ّ
 يوسف شاهن عبقري«، موض

ّ
أن

 يبالغ فــي أدائه أو 
ً
 ممثــال

ّ
يغضــب لــو شــعر أن

 وجهــه غيــر معّبــر، وكان يصرخ: »مالمحك 
ّ
أن

ميتة«. وهذا ما أرعبها خشية أن يصفها هي 
فهمــت  لكنهــا  املحبــط،  الوصــف  بهــذا  أيضــًا 
الــدرس ســريعًا، وتعلمــت منه كيفّيــة التعبير 

بوجهها، وليس باللغة الحوارية فقط.
أخيــرًا قــال املمثــل املصــري، يوســف الشــريف، 
 تجربتــه وحيــدة مــع شــاهن في فيلم »هي 

ّ
إن

فوضــى«، موضحــًا أنــه كان يتمنــى مشــاركته 
ــه 

ّ
بأن شــاهن  ووصــف  عديــدة.  أعمــال  فــي 

مدرســة ومحظــوظ من يتخرج منهــا. واعتبر 
 
ً
م من شــاهن أن يكون ممثال

ّ
ه تعل

ّ
الشــريف أن

يحتــرم جمهــوره ويقــّدره، ومنــذ ذلــك الوقــت، 
بدأ يتنّبه لوجود الجمهور بشــكل كبير. كما 
ــل بنظــرات العــن، لــذا كان أثنــاء 

ّ
ــم أن يمث

ّ
تعل

جعــل  كيفّيــة  علــى  كثيــرًا  يتــدرب  التصويــر 
عينيــه معبرتــن عمــا يريــد قولــه مــن دون أن 

ينطق بحرف واحد.

راغب عالمة يغلب أحالم مجددًانجوم لم ينسوا يوسف شاهين
حلت منذ يومين 

ذكرى ميالد المخرج 
العالمي، يوسف شاهين، 

الـ 89. وبهذه المناسبة 
يتذكر النجوم الذين 

عملوا معه أبرز 
المواقف

بعد صوالت وجوالت 
من العبث، اتجه أسامة 
الرحباني غربًا. قّدم أحد 

اكتشافاته، هبة طوجي، 
إلى برنامج »ذا فويس« 

بالنسخة الفرنسية

بعد شّد حبال بين 
أحالم وراغب عالمة، 

عاد األخير إلى محطة 
»إم بي سي« ضمن 

لجنة تحكيم برنامج 
»مواهب جديدة«

زياد عيتاني

اكتشــافاته  بتقديــم  الرحبانــي  فكــرة  تكــن  لــم 
لحــود  ألــن  فالشــابة  بجديــدة.  الغــرب  إلــى 
ابنــة الفنانــة الراحلــة ســلوى القطريــب، قامــت 
لحــود  تجربــة  عــام.  قبــل  نفســها  بالخطــوة 
تمكنهــا  دون  مــن  إعالميــة،  بضجــة  انتهــت 
مــن الفــوز باللقــب. ســنة كاملــة بعــد املشــاركة 
لــم تنجــح لحــود بعدهــا فــي إصــدار أو تقديــم 
عمــل يذكــر، عــدا بعــض اإلطــالالت اإلعالميــة 

واملشاركة في عدد من املهرجانات. 
كــّرر الرحباني خطوة لحود بصوت الطوجي 
التــي القــت استحســان لجنــة الحكــم. ال أحــد 
هــا 

ّ
يــدري مصيــر طوجــي، لكــن مــن الواضــح أن

خطــوة لقــرع بــاب العامليــة مــن خــالل برنامــج 
خــرج  للعائلــة،  الســابق  الجيــل  مســابقات. 
مــن لبنــان إلــى العامليــة بمزيــج مــن اإلبداعــات 
عــن  هنــا  نتحــدث  واملوســيقية.  املســرحية 
الجيــل  وإليــاس.  وفيــروز  وعاصــي  منصــور 
الثاني فشــل في مقارعة الجيل األول. لم تفلح 
محــاوالت أســامة وغــدي فــي لبننــة »ســقراط« 
بالــكاد  غســان،  مســرحيًا.  كيشــوت«  و»دون 
شــّكل حدثــا فنيــا يذكــر لــه فــي اآلونــة األخيــرة 

. أمــا زيــاد، فبــن الكتابــة والعــزف فــي »البلــو 
نايــت«، فأغلــب أخبــاره انحســرت بــن مواقفــه 
السياســية ومشــكلته مــع فيــروز.  إذًا تجربــة 
عــن  بعيــدًا  طوجــي.  مــع  للرحابنــة  جديــدة 
 أسامة 

ّ
تقييم خامة صوت الفنانة الشابة، فإن

حاول تقديمها عربيًا بأغنية مليئة باملواعظ 
وشــعارات الربيع العربي، قبل أن يتجه غربًا. 
السؤال هنا، في حال فوز طوجي في املسابقة، 
فهــل ســيخّولها النجــاح لبنانيــًا بمعــزل عــن 

الضجة اإلعالمية التي سيحدثها؟ 
مــن  أو  الرســمي  التكريــم  مــن  هنــا  دعونــا 
هــل  عاليــا«.  لبنــان  »رأس  ســتحمل  عناويــن 
فنيــة  جبلــة  الثانــي  الجيــل  رحابنــة  يملــك 
ناجحــة لتجييــر فــوز طوجــي لصالحهــم؟ هل 
ينجــح  املحلــي  الفنــي  الشــح  مــن  يعانــي  َمــن 
عامليــًا؟ أســامة نفســه قــام بتلــك التجربــة مــع 
كارول ســماحة فــي بداياتهــا، لكنهــا ســرعان 
مــا اســتقلت عــن محاوالتــه، لتحصــد النجــاح 
فــي طريــق مغايــر.  يجــّرب الرحابنــة وننتظــر. 
ننتظــر مــن أســامة وغــدي شــيئا من مســرحية 
، وهــم أبعــد منهــا. ننتظــر 

ً
»صيــف 840« مثــال

مــن غســان أغاني ســاخرة للوضع السياســي، 
إبداعــا  زيــاد  مــن  ننتظــر  منهــا.  أبعــد  وهــو 

نــوع  مــن  يلــوح إال بمشــاكل  جديــدا، وهــو ال 
الداخــل، فيأتيــك أحدهــم  فــي  آخــر. ننتظرهــم 
مــن الخــارج.  خــرج األخــوان الرحباني ســابقًا 
من لبنان إلى باريس، لتبهر فيروز العالم في 
مســرح أوملبيــا. أمــا الجيــل الثانــي، بمحاولــة 
أســامة، فيأمــل العــودة مــن باريس إلــى لبنان، 
ــه 

ّ
لضــخ الــدم فــي مســرح أو عمــل موســيقي عل

بــن  هنــا  الفــرق  املجــد.  مــن  بعضــًا  يســتعيد 
التجربتــن شاســع جــدًا. يبقــى للبنانين إرث 
املاضــي، ومحــاوالت تعــدت 25 عامــًا للجــدد، 
ال يذكــر اللبنانيــون منهــا إال »بــري بــري بــوا« 
لغسان سنة 2000، وحفلة زياد الرحباني في 
دمشق صيف 2000.  وحتى عودة طوجي من 
إنجازها، وفوز رهان أسامة بعد عدة كبوات، 
فعلينا أن نتأقلم مع املشهد. غسان في القطط 
األربــع، زيــاد يعــزف فــي البلــو نايــت، وأســامة 
مــع طوجــي. النتيجــة قد ال ترتقي إلى املنتظر 
مــن آل الرحبانــي، تمامــًا كمــا لم يرتق ســقراط 
ودون كيشــوت وجبــران ونبيــه إلــى مســتوى 
فيــروز.  مســرحيات  أشــهر  إحــدى  »لولــو« 
مــع  أن نتأقلــم جميعــًا لحيــاة جديــدة  علينــا 
اإلرث، أفضــل بكثيــر من االنتظار أو محاوالت 

التحديث.

أتمنى العمل مع حلمي 
والسقا.. وسورية باقية

راغب عالمة  منتصرًا )العربي الجديد(

تمتاز الممثلة السورية، مرح زيتون، بمالمح طفولية. لم يتجاوز عمرها الفني عشر سنوات، 
غابت خاللها فترات. تعلمت من أمها الممثلة، رغداء هاشم، وتعتبرها مثلها األعلى

مرح زيتون

بانتظار آل الرحباني

اصطباحة

بالل فضل

تكــون فــي عــز شــبابك فتلعــب برأســك األحــام، تفتــح صدرك للدنيــا وأنت 
نفســك  وتضيــق  األمانــي  بعــض  يقهــرك ضيــاع  الكثيــر،  منهــا  تشــتهي 
بتأجيــل بعضهــا اآلخــر، ثــم تنجــب فتعرف طعًما جديــًدا للحياة، وال تفهم 
ر تفهم »اللــي فيها«، وتصبح 

ُ
 أو تكث

ُّ
ِقــل

َ
ا فــي البدايــة، ثــم بعد ســنن، ت

ً
شــيئ

ا ألن تقايــض كل أحامــك وأمانيــك مقابــل أمنيــة وحيــدة ترجوهــا  مســتعّدً
مــن اللــه، وهــي أن يأتــي يومــك قبــل يــوم أبنائك وأحبابك، أنــت تعلم أن املوت 
ــا تعلــم أن موتــك وأنــت تــرى أبنــاءك وأحبابــك 

ً
مصيــر كل حــّي، لكنــك أيض

ينعمــون بالحيــاة والصحــة، أمــر أحــبُّ إليــك وأهــون ضررا، فكــم هي غريبة 
د التكوين، هذا اإلنســان الذي أودع الله فيه ســره 

ّ
هــذه الحيــاة، وكــم هــو ُمعق

ا أيضا لكي يقتل  ا لكي يموت فداء ألبنائه، ومستعّدً اإللهي، فجعله مستعّدً
أبناء اآلخرين من أجل بقاء أبنائه.

ــا...«، وأنــت لو أكملت تلك العبارة التي تســمعها في كل 
ً
»كفــى باملــوت واعظ

تــك، لذكرتــك بــأن »مــن لــم يعظه 
ُ
جنــازة وكل عــزاء وكل خطبــة جمعــة لــم تف

املــوت فــا واعــظ لــه«، ومــع ذلــك، أو ربما لذلك، ال َيِعظنا املــوت أبدا، ربما ألن 
ِعظنــا، فكيــف إذن َيِعظنــا 

َ
الحيــاة نفســها بــكل صخبهــا وضجيجهــا لــم ت

ا معكوًسا، لكنني أراه املنطق 
ً
املوت بوحشته وخوائه؟، قد ترى ذلك منطق

الســليم. كان األولــى بنــا أن نتعــظ مــن وجــوه األطفــال الضاحكة وليس من 
وجوههم التي يكسوها شحوب املوت، كان األولى أن يغيرنا امتاء الحياة 
وليــس انتهاؤهــا، كان يكفــي نظــرك إلــى وجــه من تحب لكــي تعيش عمرك 
 إلى الله أن يديمه عليك، حتى قدرتك على أن تشم هواء البحر وأنت 

ً
مبتها

تطالــع لحظــة الغــروب متمتعــا بصحتــك، كانــت كفيلــة بــأن تجعلــك خادًمــا 
لعباد الله جميعًا، لكي تدوم تلك النعمة وحدها. لكنه اإلنسان يا صديقي، 
قادٌر على أن ينســى هشاشــته وضعفه أمام أول شــعور قوة ينتابه، قادٌر 
علــى أن ينســى الشــعور املريــر بالضآلــة الذي يتملكه بعــد أن تناله مصيبة 
املــوت فــي األقربــن منــه، ذلــك الشــعور الــذي ال يلبــث كل مــرة أن يتاشــى 
دون أن يــدري أحــد كيــف وال ملــاذا؟، ليعــود اإلنســان إلــى وهمــه القديم بأنه 
يتحكم في مسار حياته، ألن الذي يموت فجأة ودون سابق إنذار، هم فقط 

اآلخرون وأبناؤهم وأحبابهم. 
ال أريــد أن أعظــك، فالشــيطان ال َيِعــظ، لكــن دعنــي أســألك: هــل تذكــر اآلن 
عــدد الجنــازات التــي شــهدتها وكان يمكــن لها أن تغيرك إلى األبد، لكنك لم 
تتغيــر بعدهــا؟، هــل تحــب الحياة حقًا؟، فلمــاذا إذن ال تتذكر أنها حق لكل 
مــن حولــك؟، هــل ســاهمت فــي جعل حيــاة اآلخرين أفضل ولــو قليا؟، هل 
حاولــت أثنــاء بحثــك عــن الســعادة أن تجعــل حيــاة من حولك أقل تعاســة؟، 
وهــل حقــا يجــدي البحــث عــن الســعادة؟، وهــل هنــاك مهــرب آمــن مــن كل 

أسئلة الوجود التي تحاصرنا دائما وأبدا؟. 
منــذ ســنن كنــت أظــن أنني وجدت حا ســحريا للهروب مــن أثقال مخافة 
املــوت، اآلن أدرك أنــه ليــس هنــاك مــن حل دائــم، وأن كل ما بإمكاني فعله أن 
أحاول: أحاول تقليل ظلم اآلخرين وإتعاسهم، أحاول ما استطعت تأخير 
حب، فأوفــر دعمهم الذي ال غنى 

ُ
وصــول املــرض إلــيَّ لكيــا أثقــل على من أ

عنــه للكــوارث والنوائــب، أحــاول فهــم أخطائــي والتســامح معهــا، أحــاول أن 
أتصفــح كل كتــاب اشــتريته لكيــا أمــوت وفــي نفســي شــيء منــه، أحــاول 
القبــض علــى  أحــاول  التخفــف مــن أحمــال األصدقــاء غيــر الضروريــن، 
املتعــة التــي ال يعقبهــا نــدم، أحــارب كل شــعور بالفخــر بتذكــر مصائــر 
ا مــن أســر 

ً
الفخوريــن املزريــة، أحــاول أن أطلــق بــن الحــن واآلخــر ســجين

محاكم تفتيشــي، وأواصل الســعي لتحقيق حلمي بأن يأتي اليوم الذي ال 
ا يضيع من عمري ولو دقيقة دون نفع لنفســي وملن أحب، 

ً
أفعل فيه شــيئ

وأسعى ألن أحرر كل يوم شبًرا من وجداني، حن أتخلص من شيء كنت 
مضطرا لفعله دون أن أحبه. 

وربمــا كان األهــم مــن ذلــك كلــه، أننــي أصبحــت أشــعر بالرضا ولــو مؤقتا، 
ألننــي اكتشــفت الترتيــب الســليم لألولويــات فيمــا ســأدعو بــه اللــه تعالــى، 
ولعــل التجــارب ســتجعلك تــدرك مثلــي مبكــرا ـ أو متأخــرا مــن يــدري ـ أن 
األولويــة التــي يجــب أن تدعــو اللــه بهــا دائمــا وأبــدا هي أن يجعــل يومك قبل 
ِحب، فبعد ذلك، هناك متسع في رحمة الله وكرمه لكل التفاصيل 

ُ
يوم من ت

واألمنيات، حتى تلك التي تظنها غير الئقة للحضور في لحظات دعائك. 
إذن، فليــأت املــوت متــى حــان موعــده، لكن والنبي، يا رب، اجعله يأتينا قبل 

ِحّب، وإلى أن يأتي، »آدينا بنعافر بِعزم ما فينا«.
ُ
من ن

تنظيرة عن الموت والمعافرة!

belalfadl@hotmail.com

فنون وكوكتيل
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مسلسل »نيو لوك« )العربي الجديد(مرح زيتون )العربي الجديد(



وانحــالل  تدهــور  تمثــل  وســطى«  »عصــور 
هــذه  عليهــا  بنيــت  التــي  واألخــالق  القيــم 
»العصــر  يأتــي  ثــم  العتيقــة.  الحضــارات 
الحديــث« الــذى يبــدأ بنهضــة أوروبيــة فــي 
األســاس، والتــي اتخــذت مــن العتيــق مثــااًل 
اقتفــت أثــره وخلفت وراءها، كما تدعي، قيم 

العصور الوسطى املتخلفة.  
لدى تقسيمهم لهذه العصور، عمد املؤرخون 
األوروبيون إلى استخدام التقويم امليالدي. 
وبنــاء عليــه، قالوا بأن العصر العتيق يمتد 
منــذ اختــراع الكتابــة فــي مصــر، فــي األلــف 
الســابع  القــرن  وحتــى  امليــالد،  قبــل  الرابــع 
بعــد امليــالد علــى أقصى تقدير. وبذلك يضم 
املصريــة  الحضــارة  مــن   

ً
كال العصــر  هــذا 

وبــالد  الرافديــن  بــالد  وحضــارات  القديمــة 
اليونانية-الرومانيــة  الحضــارة  ثــم  فــارس، 
اإلمبراطوريــة  فــي  ذروتهــا  تتمثــل  والتــي 
الرومانية وعصر مؤسســها أغســطس الذي 
وّحد تحت ســيطرته كل املناطق املطلة على 
البحــر املتوســط. ويمكــن اختصــار مجمــوع 
الحضــارات  هــذه  بنيــت عليهــا  التــي  القيــم 
فــي القانــون الرومانــي والفلســفة اليونانيــة 
اليهودية-املســيحية،  القيميــة  واملنظومــة 
صارمــة  قواعــد  الغــرب  منهــا  اتخــذ  والتــي 

للسلوك املحدد للعالقات. 
أمــا العصــور الوســطى، فتبــدأ - بنــاء علــى 

القيــم  هــذه  بتدهــور   - هــذه  النظــر  وجهــة 
داخل اإلمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى 
انقسامها في نهاية املطاف إلى إمبراطورية 
املحدثــون  املؤرخــون  يعرفهــا  شــرقية 
وأخــرى  البيزنطيــة،  اإلمبراطوريــة  باســم 
غربيــة  يعرفهــا املؤرخــون املحدثــون باســم 
يســتمر  الغربيــة.  الرومانيــة  اإلمبراطوريــة 
هــذا التدهــور واالنحــالل شــرقًا وغربــًا منــذ 
القــرن الســابع امليــالدي إلــى أن تســقط هــذه 
علــى   - األخــرى  تلــو  - واليــة  اإلمبراطوريــة 
يــد العــرب املســلمن فــي الشــرق، وعلــى يــد 
الغــرب. وينتهــي هــذا العصــر  فــي  البرابــرة 
بســقوط آخــر معاقــل هــذه اإلمبراطورية، أي 
القســطنطينية، علــى يــد محمــد الفاتــح فــي 

القرن الخامس عشر ميالدي.  
النهضــة،  عصــر  يبــدأ  مــا  ســرعان  هنــا، 
األوروبي بامتياز، بداية من القرن الخامس 
عشــر حتــى يــوم النــاس هــذا. بهــذه الطريقــة 
فــي مــدراس  البشــرية كلهــا  ُيــدّرس ماضــي 
وجامعــات الغــرب. يشــير املؤلف إلى أن هذه 
النظــرة املتمركــزة حــول أوروبــا، واملنطلقــة 
الفقــري ملعظــم كتابــات  منهــا، هــي العمــود 
املؤرخــن الغربيــن، بل يتردد صداها أيضًا 
العربــي-  الشــرق  ومــدارس  جامعــات  فــي 

اإلسالمي بتأثير من املدرسة الغربية.
ولكــي يفــك هــذا االلتبــاس، كان علــى غــارث 
فــودن أن يقــّوض األســس التــي يبنــي عليها 
غيــره مــن الباحثــن نظرتهــم لــدور اإلســالم 
فــي مســيرة التاريــخ البشــري. تلــك األســس 
التــي تتمثــل جغرافيــًا وفكريــًا فــي مــا يطلــق 
أوروبــا«،  حــول  »التمحــور  توصيــف  عليــه 
الوســطى  العصــور  فكــرة  فــي  وتاريخيــًا 
املتخلفــة الواقعــة بــن مــاض أوروبــي عريــق 
وحاضــر نهضــت فيــه أوروبــا وحدها تاركة 

العالم كله وراءها.  
وثقافــة  دينــًا  اإلســالم،  يقــع  وذاك  هــذا  بــن 
وحضــارة؛ غيــر أن اإلســالم يطــل فــي الوقــت 
داخليــة  عوامــل  بفعــل  ممزقــًا  إمــا  الحاضــر، 
أو مســتعمرًا مــن قبــل قــوى خارجيــة. بســبب 
ذلــك، يالحــظ فــودن أن أي باحــث ال يســتطيع 
أن يخــرج مــن هــذه األطــر لــن يســتطيع تقديم 
إجابات شافية أو أن يقف على أرضية صلبة 
فــي  اإلســالم  دور  حــول  والتقصــي  للبحــث 
مســيرة التاريــخ. ولــن يتســنى لــه ذلــك إال إذا 
قّوض كل تلك األسس، وهدم القواعد الفكرية 
التــي بنيــت عليهــا. وهــو منــذ البدايــة يعلــن: 
»أن تســّيد الغــرب فــي طريقــه إلــى أن يصبــح 
تاريخــًا ماضيــًا ينشــغل املؤرخــون بتفســير 
أســباب زواله بنفس الدرجة التي يتجادلون 

بها في ما بينهم عن أسباب نشأته«.   
هــذا مــا حــاول إنجازه غارث فودن بأســلوب 

أسامة جاد

يواجه العالم اليوم، شرقًا وغربًا، 
يأتــي  لهــا؛  حصــر  ال  تحّديــات 
علــى رأســها - مــن وجهــة النظــر 
األوروبيــة علــى األقــل - تحديــان رئيســيان: 
والتحــدي  االقتصــادي  التحــدي  وهمــا  أال 
الفكــري. وإذا كان التحــدي االقتصــادي هــو 
تحّد آســيوّي في األســاس )الصن والهند(، 
عربــي- تحــّد  هــو  الفكــري  التحــدي  فــإن 

إسالمي خالص.
 في خضم هذه التحديات، تطل علينا فكرة 
مســيرة  فــي  وثقافيــًا،  دينيــًا  اإلســالم،  دور 
تعقيــد  مــن  يزيــد  ملتبــس  بشــكل  التاريــخ 
املســألة أكثر من تقديمه حلواًل لفهم طبيعة 
تعقيدات وتشــابكات الحاضر الذي نعيشــه 
فيــه  يشــترك  الــذى  االلتبــاس،  هــذا  اليــوم. 
الشرق والغرب على السواء، ناتج من وجهة 
نظــر غــارث فــودن مؤلــف كتــاب »العالــم قبل 
وبعــد محمــد« الصــادر عــن دار نشــر جامعة 
األوروبيــة  الرؤيــة  عــن   ،)2014( برنســتون 
»املغالطة« ملجمل التاريخ البشري، وخاصة 

وضع اإلسالم في مسيرة هذا التاريخ.
وفقــًا لهــذه الرؤيــة، يصبــح التاريــخ عبــارة 
عــن »عصــور قديمــة عتيقــة« تجســد املثــال 
الــذى ينبغــي أن ُيحتــذى بــه. لتأتــي بعدهــا 

تونس ـ شوقي بن حسن

ينغــرس جــورج حبــش فــي الذاكــرة الثقافيــة 
بقدر انغراسه في السياق السياسي للقضية 
الفلســطينية. ولعــل النــدوة التــي أقيمــت فــي 
ذكــرى  بمناســبة  املاضــي،  الســبت  تونــس، 
ينايــر  الثانــي/  كانــون   26( الســابعة  رحيلــه 
فــي  اســتذكرته  التــي  الوحيــدة  هــي   ،)2008

صخب ووهن األيام العربية الراهنة.
ورغم ما أصبح يشــوب هذه االحتفاليات من 
رثائــي،  تنــاول  ومــن  للنوســتالجيا  تضخــم 
إال أن ثمــة دائمــًا مــا يمكــن أن نســتفيد منــه. 
علــى األقــل، فليشــهد الزمــن الثــوري الجديــُد 
أحــالَم وتطلعــات مــن امتــألت أفواههــم بذكــر 
مــن  كان  بعضهــم  خلــت.  لعقــود  »الثــورة« 
ضيــوف برنامــج الذكرى الســابعة، مثل رفيق 
درب املحتفــى بــه أبــو أحمــد فؤاد الذي شــارك 
النــدوة  فــي  مــن دمشــق عبــر ســكايب  بكلمــة 
رشــيق«  ابــن  الثقافــة  »دار  فــي  أقيمــت  التــي 
مــن  عــدد  مــن  بمبــادرة  العاصمــة،  بتونــس 
للدراســات  مســارات  »مركــز  مثــل  املنظمــات 
الفلسفية واالنسانيات« و«املنتدى التونسي 
شــعار  تحــت  واالقتصــادي«  االجتماعــي 
الديانــة،  »مســيحّي  يموتــون«.  ال  »الثوريــون 
مسلُم التربية، اشتراكي الفكر« حظي بقراءات 
تــداول علــى الكلمــة ناجــي  مختلفــة ملســيرته. 
جمعــة وعابــد الزريعــي مــن فلســطن، منصــف 
الشابي وعبد الرزاق الهمامي وفوزي العلوي 
وعبــد الرحمــان الهذيلــي مــن تونــس، ويونــس 

شرقي من الجزائر.

ضد مغالطات 
النظرة األوروبية

مختارة  موضوعات  وعبر  فصول،  سبعة  مدار  على  تشريحي،  بانورامي  بأسلوب 
في  الباحث  يحاجج  والروماني؛  اليوناني  التراثين  على  واسعًا  اطالعًا  تظهر  بعناية 

كتابه الجديد الرؤية األوروبية المغالِطة للتاريخ، وخاصة لموقع اإلسالم دينيًا وثقافيًا  
ضًا القواعد الفكرية التي بُنيت عليها النظرة الغربية في مسيرة هذا التاريخ، مقوِّ

الندوة التي 
ُعقدت تحت 

شعار »الثوريون 
ال يموتون«، 

أضاءت مسيرة 
المناضل اليساري 

الذي آمن بالثقافة 
كجبهة صراع 

ضد الصهيونية 
واإلمبريالية

ندوة تونسية في ذكرى رحيل جورج حبش السابعة

غارث فودن قارئًا العالم قبل وبعد محمد

يجعل فودن من 
كتابه برنامجًا بحثيًا لعرض 

حلول فكرية

يرى العالم اإلسالمي 
ككل متكامل في رابطة 

دول مستقلة

غارث  يقتبس  كتابه  مطلع  في 
قوله   C.H Becker مــن  فـــودن 
أن  نستطيع  »ال   :1921 عــام  في 
اإلســالم  عــن  ببساطة،  نستغني، 
أوروبــا  لتاريخ  التركيبي  بحثنا  في 
األول  لسببين:  وذلــك  الثقافي، 
يقّدم  اإلســالمــي  الــتــاريــخ  أن  هــو 
في  الــنــظــيــر  منقطعة  فــرصــة 
مقارنة استيعاب كل من الطرفين 
بسبب  وثانيًا  اليوناني؛  التراث  لنفس 
بين  التداخالت  من  الكبيرة  الكمية 
في  يصل  فودن  لكن  التاريخين«. 
تطأها  قلّما  مناطق  إلــى  بحثه 

أقدام الباحثين الغربيين. 

اإلسالم كفرصة للغرب
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ثقافة

فّواز حداد

لــم تفتقــر الثــورة الســورية إلــى شــهادات واقعيــة، وأيضــًا تجارب شــخصية، 
كذلــك روايــات تعتمــد أحداثــًا على األرض من نــزوح وقصف ورعب ومجازر 
ودمــار. ســّجلها الذيــن خرجــوا مــن ســورية، وتابعــوا الكتابة عنهــا من الدول 
املجــاورة، أو مــن املنافــي البعيــدة. توثيــق مجريات الثورة مدين إلى شــهادات 

من الداخل السوري.
يفتقــد األدب إلــى الذيــن انحــازوا إلــى الحريــة والعدالــة، عندمــا لــم يكــن الجهر 
بهمــا مكلفــًا، واملظاهــر التقدميــة تتطلبــه. أما بعــد الثورة، فأصبــح الاموقف 
ارتــأى  النظــام وعلــى قوائــم املعارضــة.  فــي قيــود  للبقــاء  املثاليــة  الضمانــة 
ــاب والنقــاد أنــه ال يمكــن للكتابــة 

ّ
ت
ُ
أصحابــه حســب تنظيــر يتداولــه بعــض الك

التطرق إلى حدث جاٍر، لم يستكمل عناصره بعد، أي لم يضع نقطة النهاية 
لفصــول مازالــت تتوالــى. فالحــدث الــذي شــمل منطقــة ُدعيــت قبــل ســنوات 
ــر 

ّ
ببلــدان »الربيــع العربــي«، كان مــن املمكــن الحديــث عنــه بإيجابيــة، إذ بش

بالديمقراطيــة املنشــودة، لكــن ليــس قبــل أن يســتكمل تداعياتــه. وأن كل مــا 
يمكــن الكتابــة عنــه هــو دراســته علــى مســتويات عــدة؛ سياســية واجتماعيــة 
وثقافيــة. غيــر أن الزمهريــر الــذي أعقبــه، لم يســمح إال باإلطالة عليه. فاملثال 
السوري ال يشجع على الكتابة عنه إال على أنه في مرحلة من مراحل أطواره 
املتبدلــة نحــو األســوأ، فالربيــع لــم يعــد ربيعــًا، والثــورة لــم تعــد ثــورة. ســورية 
تتحــول إلــى إمــارات وإقطاعــات وحواجــز، ومناطــق محــررة وغيــر محــررة. 
وجماعــات تطمــح إلــى أكثــر، فداعــش جعلــت مــن منطقــة الجزيــرة الســورية 
جزءًا من دولة الخافة. في هذه الحالة ربما لن ُيكتب عن هذا الوضع روائيًا 

إال بعد عشرات السنن. 
بالعودة إلى الاموقف، نستعيد األسماء التي تصدرت على الدوام الصفحات 
الثقافية ســواء بنشــاطاتها أو بنتاجاتها األدبية، لم تتوار عنها، بل حافظت 
علــى ظهوراتهــا، ال ترتضــي غيــر الصــدارة، ومــا زال لهــا كلمتهــا، تمــارس 
أعمالهــا باحترافيــة بارعــة لكــن فــي تســجيل موقــف »الاموقــف«. إذا أردنــا 
، فبعــد ســنوات مــن الحرب الشــعواء، 

ً
اللجــوء إلــى تفســير شــائع بــات مبتــذال

ما زالوا ينتظرون اســتقرار األوضاع على منتصر، ليعلنوا مواقفهم اآلمنة، 
 بمقولة: التاريخ يكتبه املنتصرون.

ً
ويكتبوا من موقع املتغلب، عما

بــن  التــوازن  يحفــظ  انتهازيتــه،  فــي  موقفــًا صارخــًا  الاموقــف  يخفــي  ال 
تاريخهــم الــذي ُعرفــوا بــه كمكافحــن فــي صفــوف اليســار، وفــي مــا بعــد 
تراجعاتهــم عــن مقوالتهــم الزاعقــة فــي الحريــة والعدالــة. يحــاول أصحابــه 
اإليحــاء بموقــف عقانــي، ينشــد الســام واألمــان، ويســجل موقفــًا توفيقيــًا 
تحــت  واملــوت  الضحايــا،  آالف  مئــات  تتجاهــل  مزعومــة،  أخاقيــة  ســنده 
التعذيب، والجوع والبرد، ودمار مدن وبلدات وتسويتها باألرض، عدا تشّرد 

املاين في أرجاء العالم.
ال يمكــن ألحــد الكتابــة بنزاهــة انطاقــًا مــن موقــف توفيقــي أخاقيًا، حســب 
قــول للكاتــب دبليــو. جــي. ســيبالد. إذًا ال غرابــة فــي أن كل مــا يفعلونــه هــو 
املراوغــة. الكــذب أحــط أنــواع املراوغــة. أمــا الصامتــون فــي الداخــل، فصمتهــم 

مقدس، فهم ال يكذبون، وال يامون، قوة بطش النظام ال تخفى على أحد.

موقف الالموقف

تاريخ

إصدارات

ســبعة  مــدار  علــى  تشــريحي  بانورامــي 
مختــارة  موضوعــات  خــالل  ومــن  فصــول. 
علــى  اطــالع واســع ســواء  عــن  تنــم  بعنايــة 
فــي   

ً
متمثــال والرومانــي،  اليونانــي  التــراث 

فلســفة اإلغريــق وفــي قانــون الرومــان، إلــى 
جانب القيم الثقافية لليهودية واملســيحية. 
التاريــخ  مــن  جوانــب  فــودن  يضــيء  كمــا 
اإلســالمي بمدارسه الفقهية، ويقرأ الفلسفة 
اليونانيــة فــي ثيابهــا العربيــة لــدى الكندي 
إلــى  باإلضافــة  ســينا،  وابــن  والفارابــي 
إطــالالت علــى الفلســفات الشــرقية، وغيرهــا 
الكاتــب  يوظفهــا  التــي  املوضوعــات  مــن 
فــي عــرض وجهــة  النهائــي  ليخــدم غرضــه 

نظر مقنعة.
لــم يجعــل غــارث فــودن مــن عملــه هــذا مجرد 

حبــش  جــورج  »رؤيــة  علــى  الضــوء  لقــَي 
ُ
أ

لســؤال  طارحــًا  ظــل  فالحكيــم  للقضيــة«، 
»خصوصيــة كل مرحلــة« ومــا تقتضيــه مــن 
وســائل نضاليــة، كمــا جــاء فــي مداخلــة عبــد 
الرحمان الهذيلي. وأشــار أبو أحمد فؤاد إلى 
العالــم الــذي نســجه جــورج حبش لكــي تكون 
نضاليتــه مثمــرة. فيمــا تحّدث فــوزي العلوي 
عــن إصــراره بأن »يظل الفكــر ملتزمًا بقضايا 

الراهن والشعبي«.
 بعنــوان 

ٌ
ولعــل أهــم جــزء فــي النــدوة، جلســة

الفكريــة  التجربــة  مــن  ودالالت  »دروس 
والنضاليــة لجــورج حبــش«، إذ هيمنــت علــى 
خصوصــًا  السياســية؛  القــراءات  املداخــالت 
أوســلو،  مــن  »الحكيــم«  ملوقــف  العــودة  عبــر 
حن نّبه الفلســطينين من الســير على الخط 

السعودي-املصري.
كلهم ُيجمعون أن جورج حبش، آمن بالثقافة 
كجبهة صراع  ضد الصهيونية واالمبريالية. 
ومعظمهــم قــرأ مقــاالت »الحكيــم« فــي مجلــة 
كان  دورّيــًا  مانفســتو  مثلــت  التــي  »الهــدف« 

يتناقله »الثوريون« تحت املعاطف.
مــن هنــا، يحتــرم جيــل الثــورة الحالــي أجيــال 
القــرن املاضــي وهــم يتجادلــون فــي تفاصيــل 
لشــبكة  مدركــن  يكونــوا  أن  دون  وذكريــات 
بعضهــم  تربــط  التــي  املعقــدة  العالقــات 
ببعــض. وأن يعــرف الشــباب أن جــورج حبش 
لتحقيــق  قامــت  الفلســطينية  »الثــورة  قــال: 
أمــرًا مســتحبًا  املمكــن«، يشــكل  املســتحيل ال 
املؤمنــة  للبقيــة  بالنســبة  الثقــة،  لتدعيــم 

بالثورة اليوم، وبالقضية.

كتاب يعرض فيه وجهة نظر مؤرخ قد يتفق 
معهــا البعــض كمــا قــد يختلــف معــه بعــض 
آخــر؛ بــل يجعل منه برنامجًا بحثيًا يســعى 
تختــرق  اللتباســات  فكريــة  حلــول  لعــرض 
الوقــت الحاضــر من خالل البحث األكاديمي 

الجاد واملستمر في أصولها املاضية.
نجاح فودن، في هذا الكتاب، يتمثل أواًل في 
طرحــه لفكــرة الخــروج من املركزيــة األوربية 
في تناول التاريخ العام للبشــرية وتوســعة 
نطاق البحث شرقًا ليشمل العالم اإلسالمي. 
تناولهــا  التــي  الفكــرة  يطــور  بهــذا،  وهــو 
اإلمبراطوريــة  »مــن  كتابــه  فــي  قبــل  مــن 
فيهــا  رأى  التــي   ،)1993( الكومنولــث«  إلــى 
العالــم اإلســالمي ككل متكامــل تحــول فقــط 
مســتقلة  دول  رابطــة  إلــى  إمبراطوريــة  مــن 

جرأتــه  فــي  ثانيــًا  يتمثــل  ثــم  )كومنولــث(. 
علــى توســيع نطــاق البحــث الزمنــي ليضــم 
كل »األلــف ســنة األولــى بعــد امليــالد«، والتي 
يعتبرها منبع التيارات الفكرية والفلســفية 
والدينيــة والقانونيــة فــي العصــر الحديــث 

سواء في العالم اإلسالمي أو في الغرب. 
لقــد اقتضــى هــذا التوســع إتقان ثــالث لغات 
اتقانهــا  العالــم  فــي  لكثيريــن  يتيســر  ال 
والالتينيــة  اليونانيــة  هــي  مجتمعــة، 
والعربيــة. انطالقــًا مــن هــذا العائــق، يدعــو 
تكويــن  إلــى  الكتــاب  خاتمــة  فــي  فــودن 
مجموعــات بحثيــة، علــى غــرار املجموعــات 
البحثيــة في العلوم الطبيعية، حتى يصبح 
ممكنــًا تنــاول موضوعــات حضاريــة بشــكل 

أكثر شمواًل مما هي عليه اليوم.  

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

مثــل املــؤرخ، يقوم عمل الشــاعر 
علــى معرفــة ممتــازة باملاضــي. 
وتشــعبت  اتســعت  وكلمــا 
زادت  املعرفــة  هــذه  وتعّمقــت 
إضافــة  تقديــم  فــي  فرصتــه 
الفــن الشــعري. هــو  إلــى  نوعيــة 
أو  مــؤرخ  األشــكال  مــن  بشــكل 

هكذا يشعر نفسه. 
لــم نســمع عن شــاعر لــه قيمة لم 
لغتــه  ماضــي  املاضــي،  يشــغله 
العالــم  ــه وثقافتــه، وماضــي 

ّ
وفن

في املجمل. بل الهوس باملاضي، 
علــى اختــاف تمظهراتــه، يــكاد 
أن يكــون املشــترك الــذي يجمــع 
فــي  األساســين  الشــعراء  بــن 

معظم الثقافات. 
حتــى شــاعر شــاب مثــل رامبــو؛ 
يشــتمل شــعره علــى تقّصيــات 

مؤّرخ لزمنه. 
لكــون  مؤرخــًا  الشــاعر  ليــس 
التاريخ مادة أساســية من مواده 
- أحيانــًا تكــون القماش وأحيانًا 
تكــون  وأحيانــًا  الصبــاغ  تكــون 
الوجــه؛ ولكنــه مــؤرخ ألن ميــدان 
يعيــد  الجمعيــة،  الحكايــة  عملــه 

بناءها أو يجمع شظاياها. 
قــدر  علــى  يكــون  وحــن 
مــا  كثيــرًا  فإنــه  مســؤولياته 
القــوى  تاعبــات  مــن  ينقذهــا 
هيمنــة  ومــن  واأليديولوجيــات 
املنتصرين وإذعان املهزومن. 

الجمعيــة  الحكايــة  ينقــذ  وكمــا 
أقــرب  خاصــًا  تأريخــًا  ويقــّدم 
إلــى  إلــى طبيعتهــا وأكثــر وفــاء 
أحــد  أيضــًا  فهــو  مســتقبلها، 
أهــم مؤرخــي )ومنقــذي( الحياة 

الخاصة. 
مــا اقتربــت اللغــة أو الحكايــة 

ّ
وكل

يأتــي  مــا،  مــوت  مــن  الجمعيــة 
وســّر  حياتهــا،  فيجــدد  شــاعر 
مــن  يتحــّدث  أن  هــو  التجديــد 

داخلها، أي من ماضيها.  

قراءات اسم حاضر في مفكرة الثورة ـ  المواكبة  النغمة  بعنوان  جماعي  كتاب  »المدارس«  نشر  دار  عن  صدر 
المشاركين  بين  من  الداهي.  محمد  الناقد  بتقديم  العروي،  اهلل  عبد  أعمال  في 
في الكتاب، الذي يسعى إلبراز أهمية  فكر العروي وراهنيته في السياقين المغربي 

والعربي: محمد برادة، عبد الحميد عقار، حسن المودن،  فيصل دراج.

محمد خير صدرت عن دار  لـ  العادات السيئة للماضي مجموعة شعرية جديدة 
يكتبها  التي  المصري  للشاعر  الثانية  المجموعة  وهي  القاهرة،  في  خان«  »كتب 
بالعامية.  شعريتين  مجموعتين  وأصدر  سبق  إذ  الوحدة«،  »هدايا  بعد  بالفصحى 
يفتتح  الذي  للكتاب«  الدولي  القاهرة  »معرض  في  المجموعة  الناشر   وسيطلق 

غدًا األربعاء. 

مجموعة من الحوارات التي أجريت مع الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو صدرت 
في كتاب بعنوان مسار عن دار »توبقال«. تتناول الحوارات خيارات كيليطو النقدية 
والفكرية واهتمامه الخاص بالتراث. كما تتناول الحوارات الصحافية واألدبية عالقته 
»أنبئوني  لصاحب  اإلبداعي  النتاج  إلى  أيضًا  وتتطرق  الفرنسية.  والثقافة  اللغة  مع 

بالرؤيا« و»حصان نيتشه« في الرواية والقصة. 

حالة االستثناء  القاهرة ترجمة كتاب  لألبحاث« في  صدرت حديثًا عن دار »مدارات 
للفيلسوف اإليطالي جورجو أغامبين، وهو أول كتاب منقول له إلى العربية بترجمة 
ناصر اسماعيل. يطرح كتاب صاحب رباعية »اإلنسان الحرام« سؤال: لمن السيادة وما 

هو مصدر الشرعيَّة في الدولة الحديثة؟
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انعكاسات من »قصر الحمراء«

الشاعر مؤرّخًا

من تشييع »الحكيم«، 26 كانون الثاني/ يناير 2008



ذاكرة المكان

جينيه
شاهدة على عراقة 

العمارة اإلسالمية األفريقية
ياسر غريب

 مدينــة جينيــه علــى 
ّ

تطــل
دولــة  فــي  النيجــر  نهــر 
مالــي، وتبعــد عــن املدينة 
كــم.   400 حوالــي  تمبكتــو  األثريــة 
شارك في تأسيسها وبنائها العرُب 
كانــت  حــن  واألفارقــة  والطــوارق 
 للعلم، ومركزًا لنشــر اإلســالم 

ً
منــارة

وقــد  ووســطها.  أفريقيــا  غــرب  فــي 
مــن  هيئتهــا  مالــي  مســاجد  أخــذت 
وفطرتهــم،  وأصولهــم  القــوم  تــراث 
العمــارة  علــى   

ً
دليــال فكانــت 

 
ّ

اإلســالمية األفريقيــة العريقــة، وظــل
مسجد جينيه الطيني العظيم رمزًا 
البدائــي   

ّ
الفــن روعــة  علــى  شــامخًا 

الخالــي مــن التعقيــد، والــذي يعتبــر 
أكبر مبنى طيني في العالم. 

تكّرر ذكر مدينة جينيه ومســجدها 
الرحالــة  كتــب  فــي  الطينــي 
األفريقــي  فاملــؤّرخ  والجغرافيــن. 
صاحــب  الســعدي،  الرحمــن  عبــد 
والــذي  الســودان«،  »تاريــخ  كتــاب 
الكبيــر  ملســجد جينيــه  إمامــًا  عمــل 
فــي النصــف األّول من القرن الســابع 
مدينــة  مواليــد  مــن  وكان  عشــر، 
املســجد  دور  إلــى  أشــار  تمبكتــو، 
الطينــي العظيم الذي يؤّمه األفارقة 

ي العلم وحفظ القرآن الكريم. 
ّ
لتلق

الدهشــة  املســجد  عمــارة  تثيــر 
املــادة  هــو  فالطــن  واالنبهــار، 
اإلنشــائية األساســية لهــذا املســجد، 
 مــاّدة الطــن ضعيفــة وعرضــة 

ّ
وألن

الجّويــة  باألحــوال  ــر 
ّ
والتأث للتــآكل 

اســتخدام  فــرض  فقــد  باتهــا، 
ّ
وتقل

الطــن بوصفة ماّدة البناء الرئيســة 
لة  املشــكِّ املقّومــات  اســتحداث  فــي 
لعمارته، مثل اللجوء لفكرة األكتاف 
مهمتهــا  بــارزة  دعائــم  )واألكتــاف 
إكســاب الهيــكل البنائــي مزيــدًا مــن 
املتانــة والرســوخ واالســتقرار( كمــا 
تظهــر  التــي  األكتــاف  هــذه  تســاعد 
جــدران  فــي  نتــوءات  شــكل  علــى 
 في إنجاز 

َ
 والســّكان

َ
املســجد العّمال

عملّيــات الترميــم املتالحقة ســنويًا، 
كمــا تمنــح جــدار املســجد الخارجــي 

مــع  خاّصــة  فريــدًا  جماليــًا  منظــرًا 
ظالل الشمس.

ينهــض املســجد علــى منّصــة ترفــع 
مــن  أعلــى  منســوب  إلــى  أرضيتــه 
مســتوى األرض الطبيعية لحمايته 

من فيضان النهر املجاور.
ــى الجــدران املشــّيدة بالطــوب 

َّ
ط

َ
غ

ُ
وت

املخلــوط  الطــن  بطبقــة  اللــِن 
بالتــن، ممــا يعطــي املبنــى مظهــره 
ســماكة  وتتــراوح  الصقيــل.  الناعــم 
بوصــة،  و24   16 بــن  الجــدران 
تبعــًا الرتفــاع الجــدار نفســه. فكلمــا 
ــت ســماكته، حتــى 

َّ
ارتفــع الحائــط قل

ى ألساســه حمــل ثقلــه. وميزة 
ّ
يتســن

هــا تقــي الداخل 
ّ
الجــدران الطينيــة أن

من الحرارة نهارًا. ومع املساء تكون 
الجــدران قــد امتّصت من الحرارة ما 

يكفي لتدفئته حن يبرد الجو.
عشــرة  بارتفــاع  مــآذن   3 للمســجد 
أمتــار للمئذنــة، وهــي مــآذن مرّبعــة 
منهــا   

ّ
كل دعامــة،   18 إلــى  تســتند 

الــذي  التقليــدي  باملخــروط  ينتهــي 
يحمــل بيضة نعامــة. وللمبنى ِفناء 
ى الذي يستند 

ّ
يعادل مساحة املصل

ل 
ّ
إلــى 90 عمــودًا من الخشــب ويتخل

سقفه نوافذ تفتح إذا ارتفعت درجة 
الحرارة.

فــي  يقــع  رئيــس  مدخــل  وللمســجد 
إلــى  باإلضافــة  الشــمالية  الجهــة 
املداخــل الثانويــة األخــرى املنتشــرة 
الشــرقية،  عــدا  الجهــات  جميــع  فــي 
فــي  خارجيــان  برجــان  وهنــاك 
والجنوبيــة،  الشــمالية  الجهتــن 

.
ٍّ

سع ألكثر من 2000 مصل
ّ
ويت

يعود عمر املسجد إلى أكثر من 800 
عــام، وتتعــّدد الروايــات حول تاريخ 
كان  والــذي  حاليــًا،  القائــم  املبنــى 
ُيطلق عليه قديمًا اسم »كونبورو«.

واســعة،  فرنســية  لدراســات  وفقــًا 
واســتنادًا إلى الحكايات األسطورية 
باملســجد  ُعنيــت  التــي  الشــفهية 
 
ّ
أن إلــى  وتاريخــه، هنــاك مــن يذهــب 

املســجد تعّرض للهــدم والبناء مّرات 
مــكان  تشــييده  تــّم  حيــث  عديــدة، 
املسجد األصلي، الذي ُبني في القرن 
وهــو  »تانابــو«،  واســمه مســجد   13

اسم حاكم مدينة »جينيه« حينذاك. 
الباحثــن،  بعــض  مزاعــم  وبحســب 
 املســجد كان يحتوي على مكان 

ّ
فإن

مخّصص للوثنين ألداء شعائرهم، 
املدعــو  املدينــة  أحــد حــكام  قــام  لــذا 
ــه أصبــح 

ّ
»أزقيــا محمــد« بهدمــه، ألن

اإلســالمي  الديــن  لتعاليــم  مخالفــًا 
وأعاد بناء مسجد »كونبورو« على 

أنقاضه سنة 1500 تقريبًا.
أخــرى  مــّرة  ُهــدم  أنــه  أيضــًا  ويقــال 
عــام  تانابــو  املســجد  بنــاء  عيــد 

ُ
وأ

1600 تقريبــًا. ويخالف عبد الرحمن 
الســعدي هــذه الدراســات، مؤكــدًا أن 
مســجد كونبــورو األصلــي هــو ذاتــه 
كان  إنــه  بــل  الــذي عاصــره  املســجد 

إمام املسجد.
تشــارك الغالبيــة العظمى من ســّكان 
جينيــه فــي عمليــة صيانــة املســجد 
وترميمه من أثار األمطار والشــقوق 
التــي يحدثهــا تغير درجات الحرارة 
والرطوبة، وذلك عبر احتفال سنوي 

يقام خصيصًا لهذا األمر.
وفي األيام التي تسبق هذا االحتفال 
الشــعبي، يوضــع الطــن والتــن فــي 
تــرك مهّمــة خلطهــا 

ُ
حفــر كبيــرة، وت

هــذه  فــي  يلعبــون  الذيــن  لألطفــال 
البركــة الطينيــة الكبيــرة، من دون أن 
هم يقومون بمهّمة كبرى. 

ّ
يعلموا أن

كمــا ُيقــام، ضمن فعاليــات االحتفال، 
 بــن أهــل املدينــة لحمــل هــذا 

ٌ
ســباق

الطــن إلى املســجد، يفــوز فيه الرجل 
الــذي يتمّكن مــن الوصول بثقله إلى 

عمال الصيانة قبل غيره.
علــى الرغــم مــن هجــوم املدنّيــة علــى 
املسجد من كهرباء اإلنارة ومكّبرات 
جدرانــه  بعــض  وتغطيــة  الصــوت، 
أّي  األهالــي  قــاوم  فقــد  بالقرميــد، 
 ذلك من وجهة 

ّ
محاولة لتحديثه، ألن

ــي 
ّ
التجن مــن  مزيــدًا  ــل 

ّ
يمث نظرهــم 

أمــر  وهــو  التاريخيــة،  قيمتــه  علــى 
استحسنه بشّدة دعاة صون املعالم 
العالــم،  أنحــاء  فــي مختلــف  األثريــة 
وهــو مــا دفــع اليونســكو ســنة 1988 
لوضعــه علــى الئحة التــراث العاملي، 
 أن يدخل قائمة عجائب 

ّ
كما استحق

الدنيا الثماني.
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العربي الجديد

ُيعــّد كتــاب »تاريــخ الســودان« 
فت في 

ّ
ل
ُ
أحــد أهــّم الكتــب التي أ

القــرن الســابع عشــر وتناولــت 
تاريــخ منطقــة غــرب أفريقيــا، 
عليهــا  ُيطلــق  كان  التــي 
الســودان الغربي، والتي تمتد 
مــن بحيــرة تشــاد إلــى املحيط 
الصحــراء  ومــن  األطلنطــي 
 إلــى 

ً
الكبــرى األفريقيــة شــماال

الغابات االستوائية جنوًبا. 
املــؤرخ  فهــو  املؤلــف  أمــا 
الرحالــة عبــد الرحمــن بن عبد 
 .)1655-1596( الســعدي  اللــه 
تمبكتــو،  مدينــة  فــي  ولــد 
عائلــة  مــن  مالــي،  عاصمــة 
وشــغل  ســودانية،  ماليــة 
القضــاء  منهــا  مناصــب  عــّدة 
جينيــه  مدينــة  فــي  واإلفتــاء 
علميــًا  مركــزًا  كانــت  التــي 
عمــل  كمــا  مزدهــرًا،  إســالميًا 
الســعدي إمامًا ملســجد جينيه 
الطينــي الكبيــر فــي الفتــرة من 

.)1630-1620(
وفــي كتابه »تاريخ الســودان« 
الــدول  عــن  الّســعدي  تحــّدث 
فــي  بزيارتهــا  قــام  التــي 
دولــة  مثــل:  الغربــي  الســودان 
علــى  قامــت  التــي  الســونغاي 
مالــي،  مــن  شاســعة  أراٍض 
الغربيــة  حدودهــا  وكانــت 
تصــل إلــى املحيــط األطلنطــي 
والشرقية إلى نيجيريا اليوم. 
فــي  مــّرة  ألّول  الكتــاب  نشــر 
القــرن  نهايــة  مــع  فرنســا 
أحــد  برعايــة  عشــر،  التاســع 
قــام  الــذي  املستشــرقن 
بتحقيقــه، ويدعــى »هــوداس« 
العربيــة  للغــة  مدّرســًا  وكان 
باملدرســة الباريزيــة لتدريــس 
األلســن الشــرقية، وشــاركه في 

ذلك تلميذه السيد »بنوة«.  
بــع الكتــاب بمطبعــة برديــن 

ُ
ط

 .1898 ســنة  إنجــي  بمدينــة 
وإضافــة إلــى مــا قــام بــه هــذان 
تحقيــق  مــن  املستشــرقان 
قامــا  فقــد  ونشــره،  الكتــاب 

بترجمته إلى الفرنسية.

تاريخ 
السودان

)Getty( المسجد الطيني الكبير يتابع تحّدي الزمن وقسوة الصحراء

األفريقية  العمارة  عبقرية  يكشف  تصميم 
 )Getty( القديمة، وهو من أشهر معالمها

يقاوم أهالي مالي محاوالت تحديث المسجد 
)Getty( وإدخال أدوات تقنية إليه

المسجد  يــشــّكــل  ــي  ــت ال بــوكــومــانــي  ــة  قــري
القرية  أهل  االقتصادي، حيث يعرض  مركزها 
المسجد  قرب  صغيرة  سوق  في  بضائعهم 
المسجد  قــاصــدو  يشتريه  مما  ويعتاشون 

)Getty( للسياحة والصالة

»تحفة  كتابه  في  المسجد  بطوطة  ابن  ذكر 
األسفار«  وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار 

)Getty(
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رونالدو
  وخطر اإليقاف

رياضة

أعلن صانع األلعاب األرجنتيني خوان رامون 
ريكيلمي، أسطورة بوكا جونيورز ومنتخب 
بالده، اعتزاله كرة القدم عن 36 عاما، بعد أن 

لعب العام املاضي في دوري الدرجة الثانية مع 
أرخنتينوس جونيورز، وبالرغم من رغبة فريق 

سيرو بورتينيو من باراجواي في الحصول 
على خدماته لهذا املوسم، إال أن ريكيلمي قال في 
مقابلة مع شبكة )إسن( الرياضية: »هذا يوم هام 

اتخذت فيه قرار عدم لعب كرة القدم مجددا«.

أبدى بايرن ميونيخ بطل أملانيا في أكثر من 
مناسبة رغبته في تمديد التعاقد مع بيب 

جوارديوال، لكن املدرب اإلسباني ال يتعجل حسم 
مسألة االستمرار مع النادي ملا بعد 2016. وأبلغ 

جوارديوال جماهير بايرن خالل إحدى املناسبات 
هذا األسبوع »سيكون أمامنا متسع من الوقت 

)للحديث عن تمديد التعاقد( بعد نهاية املوسم 
خالل الصيف. »وتابع »العمل مع بايرن يمثل 

تحديا كبيرا بالنسبة لي. أمضيت وقتا رائعا«.

يحل ليفربول ضيفا على تشلسي اليوم 
فــي إيــاب الــدور نصــف النهائي ملســابقة 
كأس رابطة األندية اإلنجليزية املحترفة 
الذهــاب  مبــاراة  القــدم، وكانــت  كــرة  فــي 
أســفرت عن التعادل 1-1 على رغم من أن 
ليفربــول كان الطــرف األفضــل فــي معظم 

ردهاتها.

أصبح مايك كرزيزفسكي املدير الفني ملنتخب 
امريكا لكرة السلة، املدرب األول الذي يحقق ألف 

فوز في تاريخ رياضة كرة السلة العاملية. وفاز 
فريق جامعة ديوك الذي يشرف كرزيزفسكي على 

تدريبه على منافسه اس تي جونز أمس األحد، 
بنتيجة 68/77 على ملعب ماديسون سكوير 

جاردن بنيويورك، وانطلق العبو فريق ديوك عقب 
نهاية املباراة إلى معانقة كرزيزفسكي، وقاموا 
بارتداء قمصان )1000 وما زال العد مستمرا(.

قمة إنجليزية مثيرة

ريكيلمي معتزال الكرة: 
هذا يوم هام

جوارديوال 
غير متعجل لتمديد 

عقده مع بايرن

كرزيزفسكي 
أول مدرب سلة يحقق 

الفوز ألف مرة

قد يواجه البرتغالي كريســتيانو رونالــدو خطر اإليقاف لثالث مباريات 
عن فريقه »الملكي«، بعدما تعرض الالعب للطرد في المباراة أمام 
قرطبة، بعــد تعّديه على مدافع قرطبة ايديمار بالركل، وكشــفت 
اللقطــات التلفزيونية عن واقعــة أخرى لصاروخ ماديــرا قبل طرده 

بدقيقتين، إذ صفع كريسبو بطريقة مقصودة

رونالدو يواجه  خطر اإليقاف لثالث مباريات )كرستينا كويسلر/ فرانس برس(
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الثالثــاء. وكان بإمــكان املنتخــب العراقــي أن 
يقــدم نتيجــة أفضــل مــن الخســارة بهدفــن 
تلقاهما على مدار الشــوطن؛ إذ تلقى هدفا 
فــي الشــوط األول وفــي الوقــت الــذي كان فيه 
تعرضــت  التعديــل،  ينتظــرون  املتابعــون 
شباكه لهدف ثان في وقت مبكر من الشوط 
الثانــي قضــى علــى آمالــه فــي التأهــل. ولــو 
قــدر لـــ »أســود الرافديــن« اســتغالل عــدد مــن 
قــد  لــكان  ملهاجميــه  ســنحت  التــي  الفــرص 
خــرج بنتيجــة أكثــر إيجابيــة، لكــن املنتخــب 
فــي  قــوة  أكثــر  بــدوره ظهــر بشــكل  الكــوري 
ونجــح  والــذكاء،  بالخبــرة  أدارهــا  مبــاراة 

العربي الجديد

أمنيتــه  العراقــي  املنتخــب  فقــد 
أمــم  بطولــة  نهائــي  إلــى  بالتأهــل 
آســيا، بعدمــا خســر أمــام املنتخــب 
التــي  املبــاراة  فــي   )2-0( الجنوبــي  الكــوري 
جمعتهمــا أمس على »ســتاديوم أســتراليا« 
فــي ســيدني، ضمــن منافســات الــدور نصــف 
النهائي من كأس آســيا لكرة القدم، ليرضى 
باملنافسة على مركز شرفي في لقاء تحديد 
املركزيــن الثالــث والرابــع أمــام الخاســر مــن 
اليــوم  املقــررة  وأســتراليا  اإلمــارات  مبــاراة 

أكــد مــدرب العــراق راضــي شنيشــل أن املبــاراة 
ضــد كوريــا الجنوبيــة فــي نصــف نهائي كأس 
آســيا 2015 كانــت صعبــة للغايــة، مشــيرا إلــى 
أنه »في االدوار اإلقصائية ال مجال للتعويض 
ودفعنا ثمن خطأين كما اعتبر أن فريقه خسر 
مباراتــه مــع نظيــره الكــوري الجنوبــي بســبب 
تكــرار  فــي  العراقــي  املنتخــب  خطأيــن. وفشــل 
انجــاز 2007 والوصــول إلــى املبــاراة النهائيــة 
للمــرة الثانيــة في تاريخه بعد خســارته اليوم 
صفــر- الجنوبيــة  كوريــا  أمــام  ســيدني  فــي 
»اســود  منتخــب  خاللهــا  بــدا  مبــاراة  فــي   2
نظيــره  مجــاراة  علــى  قــادر  غيــر  الرافديــن« 
»توقعنــا  شنيشــل  وقــال  الجنوبــي.  الكــوري 
أنها ستكون مباراة صعبة ألن الفريق الكوري 
فــي  ويضــم  جــدا  مرتفــع  بمســتوى  يتمتــع 
صفوفــه العبــن محترفــن خــارج البــالد حيــث 
يدافعــون عــن ألوان أندية أوروبية كبرى« مثل 
كيــم جن ســو )هوفنهايــم االملاني( وبارك جو 
الهــدف  ســجل  الــذي  االملانــي(  )ماينتــس  هــو 
الثانــي وســون هيونــغ مــن )بايــر ليفركــوزن 
األملانــي( وكــو جــا تشــيول )ماينتــس االملانــي( 
ولي تشونغ يونغ )بولتون االنكليزي( اللذين 
لــم يلعبــا، إضافــة إلــى كــي ســونغ يوينــغ الذي 

افتتح التسجيل.
وتابع شنيشل الذي يخوض الجمعة مباراته 
االخيــرة مــع املنتخــب قبــل العــودة الــى فريقــه 

العراق يخسر الرهان
طموحات »أسود الرافدين« 

تتوقف عند محطة كوريا 

لم يقدم المنتخب 
العراقي نفس الوجه 

الذي ظهر به خالل 
موقعة إيران السابقة في 

ربع النهائي، فخسر أمام 
منتخب كوريا الجنوبية، 

ليخطف المنتخب الكوري 
بدوره البطاقة المؤهلة 

للمقعد النهائي من 
كأس أمم آسيا

راضي شنيشل: دفعنا ثمن خطأين ونحّضر   لتصفيات كأس العالم

المنتخب العراقي 
عانى من اإلرهاق فخسر 

الرهان

كوريا جيّرت 
األحداث لصالحها 

بذكاء وخبرة

أمم  كأس  في  المنتخبات  العبي  وحتى  متابعي  من  العديد  انتقد  ربما 
تشهد  والتي  للبطولة،  المضغوط  الزمني  البرنامج  القدم  لكرة  آسيا 
إقامة المباريات بشكل مكثف، ناهيك عن أن مجريات المنافسة تقام في 
آسيا، وظهر  الدول في  أغلب  الموسم في  العام وفي منتصف  بداية 

المنتخب العراقي متعبا مرهقا بعد مباراة إيران في الدور ربع النهائي.

ضغط البرنامج الزمني

2829
رياضة

تجاهل كأس آسيا 
انتكاسة لكرة القدم في الهند

القــدم اآلســيوية مــن أجــل املجــد فــي أكبــر  بينمــا يتنافــس صفــوة كــرة 
بطــوالت القــارة، فــإن تجاهــل املحطــات التلفزيونيــة الهندية لكأس آســيا 
يمثــل لطمــة قويــة لهــؤالء الذيــن يأملــون فــي نمــو اللعبــة فــي ثانــي أكبــر 
بالد العالم من حيث عدد الســكان. وال تخلو الهند - التي وصفها ســيب 
بالتر رئيس االتحاد الدولي )الفيفا( بأنها »عمالق نائم« - من الالعبن 

الجيدين في ظل تعداد سكانها الذي يبلغ 1.2 مليار نسمة.
لكــن منتخبهــا الوطنــي يقبــع فــي أســوأ ترتيــب فــي تاريخــه فــي املركــز 
171 فــي تصنيــف الفيفــا، وأظهــر البلــد املهــووس بالكريكيــت القليــل مــن 
اإلشــارات على االســتيقاظ من غفوته الكروية وال يعني ذلك عدم وجود 
اهتمــام بكــرة القــدم، فهنــاك إقبــال كبيــر علــى الــدوري االنجليــزي املمتــاز 
ودوري الدرجــة األولــى االســباني، بينمــا كان رد الفعــل جيــدًا جــدًا تجــاه 
بطولة الدوري الهندي املمتاز الجديدة ومالك فرقها املشاهير ومدربيها 

األجانب والعبيها البارزين.

االتحاد الفلسطيني 
يقيّم مشاركة منتخبه القارية 

أعلن االتحاد الفلسطيني 
لكــرة القــدم تشــكيل لجنــة 
مشــاركة  لدراســة  فنيــة 
 2015 كأس  فــي  املنتخــب 
أســتراليا  فــي  املقامــة 
ووضــع  العبــر  لـ«دراســة 
للمســتقبل«  الخطــط 
االتحــاد  رئيــس  وأعلــن 
اللواء جبريل الرجوب في 
مؤتمــر صحافــي تشــكيل 
اعضاؤهــا  يكــون  لجنــة 
ومــن  االتحــاد  خــارج  مــن 

اصحــاب الخبــرة الســابقة، وقــال الرجــوب »قررنــا تشــكيل لجنــة وطنيــة 
لدراســة املســتقبل باالســتناد الــى املاضــي والحاضــر بحيــث نتمكــن مــن 

بناء العب فلسطيني قادر على املشاركة في كأس العالم 2022«.

أنطوي ينضم للشباب السعودي رسميًا
هــداف  أنطــوي  جــون  الغانــي  مهاجمــه  انتقــال  عــن  االســماعيلي  أعلــن 
الســعودي  الشــباب  الــى  رســميًا  القــدم  لكــرة  املمتــاز  املصــري  الــدوري 
ملوســمن ونصــف. وكانــت تقاريــر لوســائل اعــالم ذكــرت فــي وقت ســابق 
املاليــة،  التفاصيــل  الناديــن بســبب بعــض  بــن  ان املفاوضــات تعثــرت 
وأوضــح االســماعيلي فــي حســابه على فيســبوك »بعد تعثــر املفاوضات 
فــي وقــت سابق..اســتطاع رئيــس النــادي )محمــد أبو الســعود( أن يســدل 

الستار نهائيًا حول انتقال الالعب الى الدوري السعودي«.

حارس تونس: الصحافة قست علينا
قــال مــروان مجايــز حارس 
مرمــى املنتخــب التونســي 
لكــرة اليد إن الصحافة في 
بالده »قست على الفريق«، 
وذلــك بعــد الخســارة أمــام 
دور  فــي   20-28 إســبانيا 
الستة عشر لبطولة العالم 
لكــرة  والعشــرين  الرابعــة 
وجــاءت  قطــر،  فــي  اليــد 
الحــارس  تصريحــات 
علــى  ردًا  )إفــي(،  لوكالــة 
ســؤال عمــا إذا كان يعتقــد 

أن الصحافــة التونســية قــد قســت علــى فريقهــا علــى العكــس مــن نظيرتهــا 
املصرية، رغم إحراز كال املنتخبن خمس نقاط في الدور األول واحتاللهما 
 في 

ً
املركز الرابع، كل في مجموعته. وقال مجايز »ربما ترى الصحافة أمال

الفريــق املصــري علــى أســاس أنــه قــدم عروضًا أقوى، ال ســيما أمام الســويد 
وفرنســا. إنــه فريــق تســتمتع برؤيتــه، لكــن املنتخــب التونســي اليــوم علــى 

سبيل املثال كان أداؤه فرديًا وغابت الجمل التكتيكية«.

نصيحة مشجع تسببت بتأهل سيرينا وليامز
قــادت نصيحــة مــن أحــد املشــجعن فــي ملعــب رود ليفــر ســيرينا وليامز 
للتغلب على منافستها العنيدة جاربن موجوروزا وبلوغ دور الثمانية 
فــي اســتراليا املفتوحــة للتنــس، وقالــت ســيرينا فــي مقابلــة علــى جانــب 
ســيرينا  يــا  »هيــا   

ً
قائــال املدرجــات  فــي  املشــجعن  أحــد  امللعــب »صــاح 

اســتخدمي الضربــات اللولبيــة«. وتابعــت »يوجــد مدربــون فــي كل مــكان 
»قلــت  وأضافــت  أكلهــا.  أتــت  النصيحــة  تلــك  إن  ســيرينا  وقالــت  هنــا«، 
لنفســي أنــك علــى حــق ملاذا ال أقوم بذلك؟« وتابعــت »كانت االجواء رائعة 

سمعت اسمي يتردد في كل جنبات امللعب«.

أخبار مختصرة

تحقيق

فــي تجييــر املجريــات لصالحــه فــي النهاية. 
التخلــص  فــي  تايجــوك«  »محاربــو  ونجــح 
مــن عقــدة الــدور نصــف النهائــي، وتجنبــوا 
الثالثــة  للمــرة  عنــده  مشــوارهم  انتهــاء 
علــى التوالــي والرابعــة فــي النســخ الخمــس 
اللقــب  بإحــراز  وواصلــوا حلمهــم  األخيــرة، 
بــه  توجــوا  حــن   1960 منــذ  األولــى  للمــرة 
للمرة الثانية على التوالي في أول نسختن 

من البطولة القارية.
وظهــر اإلرهــاق واضحــا علــى العبــي العراق 
آســيا  بطــل  وأخفــق  األخيــرة،  الدقائــق  فــي 
2007 فــي هــز شــباك كوريــا الجنوبيــة التــي 
فــي  شــباكها  نظافــة  علــى  بذلــك  حافظــت 

مبارياتها الخمس بالبطولة الجارية.
للعــرس  املتابعــن  مــن  كثيــر  يكــن  ولــم 
اآلســيوي يرشــحون العــراق للتأهــل للــدور 
الثاني أو الوصول ملراحل أبعد، باعتبار أن 
املنتخب العراقي كان يمر بحالة عدم اتزان، 
كمــا أن العبيــه يفتقــدون الخبــرة املطلوبــة، 
لكــن أبنــاء راضــي شنيشــل قدمــوا مســتوى 
مميزا وخرجوا مرفوعي الرأس في النهاية، 
فكانــت املشــاركة مرضيــة نوعــا مــا ألوســاط 

الكرة العراقية.

كوريا الجنوبية تستحق
فــرض املنتخــب الكوري الجنوبــي أفضليته 
أن  واســتحق  املبــاراة،  علــى  واضــح  بشــكل 
يكون أحد فرســان النهائي ألنه أدار املباراة 
شــتيليكه،  األملانــي  مدربــه  بقيــادة  بحنكــة 
عكس ما قدمه العراق الذي بدا اإلرهاق بعد 
فــكان  علــى العبيــه  مســيطرا  إيــران  موقعــة 

النتاج طبيعيا ومتوقعا.
شنيشــل  راضــي  العــراق  مــدرب  وخــاض 
مقارنــة  بالعبــن  معدلــة  بتشــكيلة  اللقــاء 
مــع مبــاراة إيــران فــي ربــع النهائــي؛ فعــوض 

غياب ياســر قاســم املوقوف بإشــراك أســامة 
رشــيد، وشــارك فــي اللقــاء ايضــا عــالء عبــد 
الزهرة الذي انشــغلت به وســائل االعالم في 
الساعات االخيرة بسبب ادعاءات االيرانين 
واتهامــه باملشــاركة فــي البطولــة رغم ايقافه 
ســازي  تراكتــور  الســابق  فريقــه  قبــل  مــن 
االتحــاد  لكــن  املنشــطات،  لتناولــه  االيرانــي 
القاري اقفل الباب على هذا املوضوع بعدما 

رفــض االســتئناف االيرانــي. فيما عاد أمجد 
مكلف إلى التشكيلة األساسية على حساب 
جاسن ميرام وأجرى شتيليكه الذي حافظ 
فريقــه على نظافة شــباكه فــي هذه البطولة، 
علــى  فــازت  التــي  التشــكيلة  علــى  تعديلــن 
أوزبكســتان 2-صفــر فمنــح الفرصــة مجــددا 
الــذي لعــب  للمدافــع املخضــرم تشــا دو ري 
بــدال مــن كيــم تشــانغ ســو، كمــا أشــرك هــان 
لــي  مــن  بــدال  الوســط  خــط  فــي  وون   كيــو 

كيون هو.
لبعضهمــا  فرصــة  املنتخبــان  يعــط  ولــم 
بــل  البدايــة،  فــي  النبــض  لجــس  البعــض 
عــن حلــول هجوميــة تعطــي  للبحــث  بــادرا 
األفضليــة، لكــن املنتخــب الكــوري الجنوبــي 
شــن  حــن  بعــد،  فيمــا  خطــرا  األكثــر  كان 
العبــوه الهجمــات مــن مختلــف املحــاور فــي 
الــذي اعتمــد فيــه املنتخــب العراقــي  الوقــت 
علــى تواجــد مهاجم وحيد في املقدمة نظير 

الضغط الكوري.
إيقــاع الكــوري الجنوبــي كان الفتا ومزعجا 
لدفاعــات العــراق، فلــم تكــد تمضــي الدقيقــة 
)20( حتى نجح املنتخب الكوري في مسعاه 
بطرق الشباك العراقية عبر العبه املدافع لي 
جيونــج هيــوب الــذي اســتغل الكــرة الثابتة، 
وحولها برأســه هــدف االفتتاح لكوريا، لكن 
الهدف لم يكن إال ليعطي مزيدا من األطماع 
عــن  للبحــث  الجنوبيــة  لكوريــا  الهجوميــة 
فــي  األولــى،  الحصــة  نهايــة  قبــل  التعزيــز 
الوقت الذي انشغل فيه العبو العراق للقيام 

باألدوار الدفاعية على حساب الهجومية.

حسم بالخبرة
واصطدمــت كل محــاوالت املنتخــب العراقي 
 العبيــه واصلــوا 

ّ
بجــدار دفاعــي متــن، لكــن

الضغــط والبحــث عــن التعــادل خاصــة عبــر 
التســديد مــن بعيــد، لكــن الحــارس الكــوري 
كان باملرصاد فيما فاحت رائحة الخطر من 
الهجمــات الكوريــة الســريعة، قبــل أن يطلــق 
الحكم صافرته معلنا نهاية الحصة األولى 

بتقدم كوريا بهدف نظيف.
وكان الجميــع ينتظــر بفــارغ الصبر الشــوط 
مختلفــا  شــوطا  العــراق  يقــدم  كــي  الثانــي 
يعــوض فيــه التأخــر، لكــن حــدث مــا لــم يكــن 
الجنوبيــة  كوريــا  العــب  تمكــن  إذ  متوقعــا 
كيــم يونــج جون من تســجيل الهــدف الثاني 
فــي  زاحفــة  تســديدة  مــن  بــالده  ملنتخــب 
املبــاراة،  قتــل  فــي  مــا تســبب   ،)49( الدقيقــة 
يخشــى  يعــد  لــم  العراقــي  املنتخــب  أن  إال 
أن  خاصــة  أكبــر،  بجــرأة  فهاجــم  شــيئا 
العبــي املنتخــب الكــوري شــعروا أنهــم أدوا 
املهمــة فخفضــوا من رتمهــم، واعتمدوا على 
الهجــوم املرتــد والخاطف فيما تناوب رفاق 
يونــس محمــود علــى إضاعــة الفــرص بــدال 

العراقيــن  أداء  وتحســن  اســتغاللها.  مــن 
وضغطــوا علــى منافســيهم دون أن يتمكنوا 
الهــدف  إن  بــل  الشــباك،  إلــى  الوصــول  مــن 
كاد أن يأتــي مــن الجهــة املقابلــة بتســديدة 
بعيدة من كي سونغ يوينغ، تمكن الحارس 
العراقــي مــن صدهــا، وتواصلت املباراة دون 
بعدمــا  النتيجــة،  علــى  تعديــل  أي  يطــرأ  أن 
عــرف رجــال شــتيليكه كيــف يتعاملــون مــع 
مــن  قريبــن  كانــوا  الــذي  العراقيــن  اندفــاع 
تقليــص الفــارق في الوقت بــدل الضائع عبر 
كلــف الــذي توغــل فــي الجهة اليمنــى، قبل أن 
يســدد الكــرة لكــن محاولتــه لم تجــد طريقها 

بن الخشبات الثالث.
إلجــراء  العــراق  بمــدرب  دفــع  الوضــع  هــذا 
تبديالتــه لتعزيــز القــوة الهجوميــة ألســود 
هــز  فــي  النجــاح  دون  مــن  لكــن  الرافديــن، 
الشباك، ومضى الوقت سريعا على املنتخب 
بالفشــل،  املحــاوالت  أغلــب  وبــاءت  العراقــي 
فيمــا أدار الكوريــون املبــاراة بحنكــة وخبــرة 
ليحســم النتيجــة لصالحــه بهدفــن نظيفن 

وليودع أسود الرافدين البطولة.

كان باإلمكان
فشــل املنتخــب العراقــي فــي تكــرار ســيناريو 
الكــوري  املنتخــب  تخطــى  حــن   2007
فــي دور نصــف النهائــي  الجنوبــي بالــذات 
صفــر- تعادلهمــا  بعــد  الترجيــح  )بــركالت 

اللقــب  بإحــراز  حلمــه  ومواصلــة  صفــر(، 
الثانــي فــي تاريخــه بعــد ذلــك الــذي تــوج بــه 
قبل 8 أعوام على حســاب الســعودية 1-صفر 
بفضــل هــدف ليونس محمود، وكان بإمكان 
حظــي  لــو  مجــددا  التاريــخ  إعــادة  العــراق 
الالعبــون بالتركيــز والخبــرة املطلوبــة كمــا 

أن اإلرهاق نال منهم.
وكان الكوريون الجنوبيون قريبن جدا من 
اللقب الثالث، لكنهم سقطوا في املتر األخير 
بالخســارة  عــام 1972  ثــالث مناســبات  فــي 
امــام إيــران بعــد التمديــد، ثــم عــام 1980 حن 
سقطوا أمام الكويت صفر-3 رغم أنهم فازوا 
علــى األخيــرة في دور املجموعات بالنتيجة 
تكبــدوا  حــن   1988 إلــى  وصــوال  ذاتهــا، 
الترجيــح  بــركالت  جــاءت  مؤملــة  خســارة 
دون  ناجحــة  حملــة  بعــد  الســعودية،  أمــام 
 هزيمــة انطالقــا من التصفيات ووصوال إلى 

مباراة اللقب.
وكانت ركالت الترجيح على املوعد القاســي 
مع الكورين في النســخة األخيرة عام 2011 
الــدور نصــف النهائــي  حــن أخرجتهــم مــن 
علــى يــد اليابــان؛ مــا جعل األهداف الخمســة 
التــي ســجلها كــو جا-شــيول فــي النهائيــات 

تذهب هدرا.
وقــد حقــق الكوريون ثأرهم مــن العراق الذي 
أخرجهــم مــن الدور ذاته عــام 2007، محققن 
فوزهم الســادس عليه في املواجهة الســابعة 
فــوز  مقابــل  باملجمــل،  الطرفــن  بــن  عشــرة 
واحــد للعــراق و10 تعــادالت، بينهــا نصــف 
نهائــي 2007 ومباراتهمــا فــي نســخة 1972 
حــن تعــادال بنتيجــة صفــر لصفر فــي الدور 
فــي  املنتخبــات  توزيــع  لتحديــد  التمهيــدي 

مجموعتن حينها.
فــي  الجنوبــي  الكــوري  املنتخــب  لكــن نجــح 
 2007 إنجــاز  بتكــرار  العراقــي  الحلــم  إنهــاء 
وبلــغ نهائــي كأس آســيا للمــرة األولــى منــذ 
1988 والسادســة فــي تاريخــه، ويديــن فريــق 
فــي بلوغــه  املــدرب االملانــي اولــي شــتيليكه 
امللعــب  املقبــل علــى  الســبت  املقــرر  النهائــي 
أو  املضيفــة  أســتراليا  مواجهــة  فــي  ذاتــه 
يونــغ  وكيــم  هيــوب  إلــى جيونــغ  اإلمــارات، 
غــوون اللذيــن ســجال هدفي املبــاراة. وأهديا 

بطاقة النهائي إلى النمر الكوري.
مــن  الفائــز  مــع  الجنوبيــة  كوريــا  وتلعــب 
وأســتراليا،  اإلمــارات  بــن  اليــوم  مبــاراة 
الوحيــد  العربــي  املنتخــب  ســيحاول   

ُ
حيــث

الباقــي فــي البطولــة، بلــوغ النهائــي الغالــي 
ومحاولــة خطف اللقــب، بغية تحقيق الحلم 
العربي املنتظر، لكن املباراة لن تكون ســهلة 
أمــام أصحــاب األرض، خصوصــًا مــع الدعــم 
الــذي  املدرجــات،  فــي  الكبيــر  الجماهيــري 
ومصــدر  ألســتراليا  قويــة  مصــدر  ســيكون 

قلق للمنتخب اإلماراتي.

نبيل التليلي

نجحَت في التاعب بأعصاب الجماهير التونسية مثلما كنت تحب وتشتهي، 
أبدعت في توتير أكثر الجماهير الرياضية هدوءا، بفضل اختياراتك الفاشــلة 
وتعنتك وســلبيتك التي كانت ســببا رئيســيا في منح املبادرة لاعبن للتحكم 
في مصير املنتخب، واآلن شــكرا ديقاج... ارحل ســيد أفنديتش غير مأســوف 
على رحيلك. عندما تم سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد، توقع جل املاحظن 
منافســة قويــة بــن املنتخبــن التونســي والكرواتــي مــن أجــل صــدارة ترتيــب 
املجموعــة، التــي كانــت بصراحة أضعف املجموعات في املونديال، بدليل أن كل 

املنتخبات انسحبت، باستثناء منتخب كرواتيا الذي تأهل بعناء.
الجماهيــر التونســية حضــرت بأعــداد غفيــرة ملــؤازرة هــذا املنتخــب، لكــن أشــباه 
الاعبــن خيبــوا آمــال آالف الجماهيــر الحاضــرة، وعــادت مع األســف، تجر أذيال 
الخيبــة. الوفــد اإلعامــي التونســي حضــر بأعــداد قياســية لتغطيــة الحــدث وكلــه 
أمــل فــي أن يتمكــن منتخبــه مــن تقديــم مونديــال مثالــي، وتحامــل علــى نفســه 
لــدى وصولــه إلــى الدوحــة عندمــا اكتشــف أن األجــواء داخــل الكواليــس ال تســير 
علــى أحســن مــا يــرام، وأن أفنديتــش لم يعد صاحب القــرار داخل املنتخب، ولكن 
»العصمة »صارت في أيدي العبن تجاوزتهم األحداث. وللمحافظة على األجواء، 
فضل اإلعاميون عدم نشر كل هذه األسرار، كي ال يتهموا كالعادة بالتشويش 
على الوفد التونسي. لن أتحدث عن األمور الفنية؛ ألن املنتخب التونسي كان في 
مونديال الدوحة »فضيحة« بكل ما في الكلمة من معان، بطلها املدرب البوسني 

أفنديتش، وبمساهمة االتحاد التونسي لكرة اليد الذي منحه كل الصاحيات.
فقــط ســأقول: شــكرا أفنديتــش؛ ألنــك حرمتنــا مــن بطولــة أفريقيــا فــي الجزائــر 
منــذ أشــهر. برافــو أفنديتــش ألنــك جعلت من املنتخب التونســي خيبة كبرى في 
مونديــال 2015 بقطــر، أحييــك أفنديتــش ألنــك أعــدت كرة اليد التونســية ســنوات 
إلى الوراء، وأمام كل هذه اإلنجازات العظيمة سنمنحك لقبا تونسيا، قلبًا وقالبًا، 

وهو »ديقاج«.

»ديقاج« أفنديتش

مجرّد رأي

)Getty( 2007 المنتخب العراقي خسر أمام كوريا الجنوبية وفشل في تكرار نسخة

)Getty( مدرب المنتخب العراقي يقول إن األخطاء سبب الخسارة

قطــر القطــري: »فــي االدوار االقصائية ال مجال 
للتعويــض، ارتكبنــا خطأيــن ودفعنــا ثمنهما. 
الــذي  املجهــود  علــى  الالعبــن  أشــكر  أن  أريــد 
تمكنــا  ولــو  جيــدا  مســتوى  قدمنــا  قدمــوه. 
مــن تســجيل هــدف لتغيــر وضــع املبــاراة، لكــن 
هــذه هــي كــرة القــدم واتمنــى التوفيــق للفريــق 
هــدف  أن  الــى  شنيشــل  وأشــار  الكــوري«. 
املنتخــب فــي هــذه الفترة لم يكن املنافســة على 
البطولة القارية وحسب، بل »التحضير أيضا 

مغــادرة  بعــد  ســيعود  أنــه  شنيشــل  واكــد 
اســتراليا ومبــاراة املركــز الثالــث يــوم الجمعة 
إلــى قطــر مــن اجــل مواصلــة عملــه مــع ناديــه 
الــذي يرتبــط معــه بعقــد مــع بنــد جزائــي و«ال 
ســنرى  املســتقبل،  عــن  التحــدث  يمكننــي 
عودتــه  امكانيــة  بخصــوص  ســيحصل«  مــا 
لإلشــراف مجــددا علــى املنتخــب الــذي اســتلم 
وعلــى  شــاكر  لحكيــم  خلفــا  عليــه  االشــراف 

سبيل اإلعارة من نادي قطر.

وعمــر عبــد الرحمــن لــم يكن يعرج وكان يســير 
جاهــزون  »الجميــع  وتابــع  طبيعــي«.  بشــكل 
خــالل  أصيــب  الكمالــي  حمــدان  للمبــاراة. 
ال  ولكــن  اليابــان  امــام  املبــاراة  قبــل  التدريــب 

يوجد أي اصابات أخرى في الفريق.
علــى  التعليــق  االمــارات  مــدرب  ورفــض 
سينســبري  ترينــت  بهــا  أدلــى  تصريحــات 
مدافع استراليا بان عبد الرحمن »ليس افضل 

الالعبن واكثرهم جهدا«
وقــال علــي »ال نعيــر اي انتبــاه ملثل هذا الكالم. 
عمر عبد الرحمن يظهر كل مهاراته وموهبته 

وهو واحد من أفضل الالعبن في البطولة«.
واســتطرد »ال نحتــاج لقــول اي شــيء عن ذلك.. 
ما يقوله الفريق األسترالي أمر يخصه ونحن 

نركز فقط على فريقنا«.
وســيدخل منتخب االمارات املباراة املقررة في 
نيوكاســل بصفتــه االقــل ترشــيحا للفــوز لكنه 
يتحلــى ببعــض الثقــة بعــد فــوزه علــى اليابــان 
بــركالت الترجيــح كمــا ســبق له بلــوغ النهائي 
فــي 1996. وقــال علــي »ســوف نقاتــل ونواصــل 
العمــل كــي نجعــل املبــاراة صعبــة علــى الفريق 
والعبينــا  فريقنــا  مــن  واثقــون  نحــن  املقابــل. 
علــى أرض امللعــب« وتابــع »اســتراليا تعتبــر 
من ضمن أفضل املنتخبات في قارة آسيا وقد 

شاهدناهم يتأهلون للدور قبل النهائي. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

قدمنا مستوى جيدا 
ولو تمكنا من التسجيل 

لتغير وضع المباراة

مهدي علي: سنقاتل 
ونواصل العمل لنجعل 
المباراة صعبة عليهم

لتصفيــات كأس العالــم. أعتقد أن الفريق يملك 
العبــن جيديــن بإمكانهــم اللعــب لفترة طويلة 
)مســتقبال(. أنا ســعيد بهذا الجانب. بإمكاننا 

البناء للمستقبل«.
بغيــاب  املنتخــب  تأثــر  عــن  وتحــدث شنيشــل 
ياســر قاســم عن وســط امللعب بســبب اإليقاف 
ألن الالعبــن اعتــادوا اللعــب إلــى جانبــه وأنــه 
كان يتوقــع أداء أفضــل مــن اســامة رشــيد الذي 
حــل بــدال منه، »لكــن وتيرة املباراة ومســتواها 

من جهة أخرى أكد مهدي علي مدرب اإلمارات 
عبــد  عمــر  املوهــوب  الوســط  العــب  جاهزيــة 
أمــام  املواجهــة  لخــوض  »عمــوري«  الرحمــن 
أســتراليا فــي الــدور قبــل النهائــي لكأس آســيا 
لكــرة القــدم اليــوم الثالثــاء ونفــى علــي اصابــة 
الالعب في مباراة دور الثمانية التي انتصرت 
فيها اإلمارات على اليابان يوم الجمعة مؤكدا 

جاهزية الالعب البالغ من العمر 23 عاما.
وقــال »ال يوجــد عندنــا أي إصابات في الفريق 

كانا مرتفعن والفريق الكوري سريع. حاولنا 
بصراحــة أن نخــرج مــن الشــوط األول بوضــع 
معن، أي التعادل لكي نخوض الشوط الثاني 

باستراتيجية أخرى«.
ألســامة  دخــل  ال  رأيــي،  »وبحســب  وواصــل 
بالهدفن. الهدف االول جاء من كرة ثابتة )إثر 
ركلة حرة( والثاني جاء من خطأ أحد مدافعينا 
الــذي فقــد الكــرة. كل الالعبــن الذيــن شــاركوا 
فــي املبــاراة قدمــوا اداء جيــدا لكــن بمســتويات 
مختلفــة. انــا اشــكرهم علــى جهودهــم«. وأكــد 
شنيشــل أن فريقــه لــم يتأثــر بموضــوع العــب 
الوســط عالء الزهرة الذي انشــغلت به وســائل 
االعــالم فــي الســاعات األخيرة بســبب ادعاءات 
اإليرانين واتهامه باملشاركة في البطولة رغم 
إيقافــه مــن قبــل فريقه الســابق تراكتور ســازي 
االتحــاد  لكــن  املنشــطات،  لتناولــه  االيرانــي 
القــاري اقفــل البــاب علــى هــذا املوضــوع بعدما 

رفض االستئناف اإليراني.
وأكــد شنيشــل أن هــذه الشــكوى »ولــدت اصــال 
ميتــة«، لكنــه تحــدث عــن بعــض الظلــم بســبب 
يــوم اضافــي  الكــوري علــى  حصــول املنتخــب 
أن  معتبــرا  فريقــه،  مــع  مقارنــة  الراحــة  مــن 
اللجنــة املنظمــة اخطــأت في برنامــج املباريات 
ولــم تتعامــل بعــدل مــع جميــع املنتخبــات »ألن 
اســتراليا مثــال ســتحظى بخمســة أيــام راحــة« 

قبل مباراتها مع اإلمارات.
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واصــل املنتخــب القطــري تألقــه فــي مونديــال 
اليــد الــذي يســتضيفه علــى أرضه، بعــد أن بلغ 
الدور الربع نهائي من البطولة العاملية، وذلك 
 ،)27  –  29( النمســاوي  املنتخــب  إثــر تخطيــه 
ليتأهــل إلــى دور الثمانيــة ألول مــرة في تاريخ 

املنتخب العربي القطري.
وكانــت قطــر قلبــت تأخرهــا فــي الشــوط األول 
)14 – 13(، إلــى فــوز مثيــر فــي الشــوط الثانــي 
)29 – 27(، وســاهم فــي صناعــة الفــوز القطــري 
املتألــق زاركو ماركوفيتــش ورافاييل كابوتي، 
فــي  نقطــة   15 ســجال  اللــذان  الالعبــان  وهمــا 
املبــاراة وســمحا لقطــر بــأن تتقــدم بالنتيجــة 

وتصنع الفوز التاريخي على النمسا.
ومنــذ بدايــة املبــاراة تنــاوب املنتخبــان علــى 
 
َ
يتخــط لــم  الفــارق  إن  إذ  األهــداف،  تســجيل 

 
ً
 للمنتخب القطري وتارة

ً
الهدف الوحيد، تارة

للمنتخب النمساوي، حتى الدقيقة 18 عندما 
كانــت النتيجــة تقــدم قطــر )8 – 6( وألول مــرة 
فــي اللقــاء بهدفــن، لكــن املنتخــب النمســاوي 
بحنكتــه علــى أرض امللعــب عــرف كيــف يقلــب 
النتيجــة لصالحــه عبــر دفــاع متميــز وهجــوم 
حاسم، لتصبح النتيجة )11 – 10( للمنتخب 
الشــوط  النمســا  تنهــي  أن  قبــل  النمســاوي، 

األول )14 – 13(.

القطــري  املنتخــب  قلــب  الثانــي  الشــوط  فــي 
وبــدأ  النمســاوي،  املنتخــب  علــى  الطاولــة 
الفــارق بعــد أن  بتســجيل األهــداف وتقليــص 
وصــل إلــى أكثــر مــن هدفــن للنمســا في بعض 
فترات الشوط الثاني، ليقلب املنتخب القطري 
علــى  لقطــر   )19  –  21( وتصبــح  النتيجــة 
النمســا، التــي فقــدت توازنهــا الفنــي تمامًا في 
هذا الشــوط. وتابع املنتخب القطري تألقه في 
الشوط الثاني وتقدمه في النتيجة في أغلبية 
الفتــرات بفــارق هــدف وحيــد، وبعــض األحيان 
بفارق هدفن، كما حصل في منتصف الشوط 
علــى  القطــري  املنتخــب  ليحافــظ   ،)22  –  24(
فــارق الهدفــن حتــى الدقيقــة 57 عندمــا كانــت 
النتيجــة )29 – 27(، ليحافــظ العبــو قطــر علــى 
وينهــوا  امللعــب،  أرض  علــى  والقــوة  الهــدوء 

اللقاء )30 – 28(.

لخســارة  فتعــرض  التونســي  املنتخــب  أمــا 
منطقيــة أمــام حامــل اللقب املنتخب اإلســباني 
واملرشــح بقــوة لحمــل اللقــب مجــددًا، بنتيجــة 
)28 – 20(، ليبلــغ »املاتــادور« اإلســباني الــدور 
الربع نهائي من مونديال اليد رفقة قطر، ومن 
للمنتخــب  التفــوق  منحــت  التــي  األمــور  أبــرز 
اإلســباني هــي نتيجــة الشــوط األول الكبيــرة 

وفارق األهداف الشاسع )18 – 9(.
بأربعــة  إســبانيا  تقدمــت  اللقــاء  بدايــة  ومنــذ 
املبــاراة  أن  واضحــًا  وبــدا  نظيفــة،  أهــداف 
ســتتجه إلى خســارة تونســية قاســية، بســبب 
الخلفــي  بســبب خطــه  دفاعيــًا،  إســبانيا  قــوة 
املنظــم وهجومــه املتألــق الذي يتالعــب بأقوى 
الدفاعــات، وحتــى الدقيقــة 11 كانــت إســبانيا 

متقدمة بفارق خمسة أهداف )7 – 2(.
مجــاراة  فــي  التونســي  املنتخــب  يفلــح  ولــم 
فــارق  أن  حتــى  الضاربــة،  اإلســبانية  القــوة 
كاملــة  أهــداف  تســعة  إلــى  وصــل  األهــداف 
)14 – 5(، قبــل أن ينهــي املنتخــب اإلســباني 
الشــوط األول )18 – 9(، وفــي الشــوط الثانــي 
إال  الفنــي  تونــس  مســتوى  تحســن  ورغــم 
كبيــرة  بنتيجــة  اللقــاء  أنهــت  إســبانيا  أن 

وعريضة )28 – 20(.
)رياض...(

العربي الجديد

تأهلــت األميركيــة ســيرينا ويليامــز للــدور 
املفتوحــة،  اســتراليا  لبطولــة  النهائــي  ربــع 
أولــى بطــوالت الجراند ســالم األربع الكبرى 
اإلســبانية  علــى  صعــب  بفــوز  العــام،  هــذا 
جاربينــي موجــوروزا. واحتاجت األميركية 
أجــل  مــن  لســاعتن  األولــى عامليــًا  املصنفــة 
الرابعــة  املصنفــة  موجــوروزا  علــى  الفــوز 
عشــرة بمجموعتــن لواحدة وقلــب النتيجة 
فــي  ســيرينا  وســتواجه  و2-6.  و3-6   6-2
الــدور ربــع النهائي منافســتها الســلوفاكية 
املصنفــة  ســيبولكوفا،   دومينيــكا 

الحادية عشرة.
وصعــدت فينــوس الشــقيقة الكبــرى فــي عائلة 
 2010 منــذ  مــرة  ألول  الــدور  لنفــس  ويليامــز 
بعــد اإلطاحــة بأنيشــكا رادفانســيكا املصنفــة 

السادسة عامليًا.
واضطرت الالعبة األميركية البالغة من العمر 
34 عامًا والتي تعاني من مرض مناعي يمكن 
مــن  االرهــاق لخــوض معركــة  فــي  ان يتســبب 
الخــط الخلفــي لفتــرات طويلــة أمــام واحدة من 

افضل الالعبات في تنس السيدات.
االولــى  املجموعــة  فينــوس  أن حســمت  وبعــد 
فــي  التعــادل  رادفانســكا  ادركــت  لصالحهــا 
الثانيــة. لكــن املصنفة 18 تقدمت 4-1 مســتغلة 
تراجع تركيز الالعبة البولندية، قبل ان تحسم 
املواجهة وتصعد ملالقاة مواطنتها االمريكية 

ماديسون كيز في دور الثمانية.
دور  الــى  كيــز  ماديســون  األميركيــة  وتأهلــت 
الثمانية بعد فوزها على مواطنتها ماديسون 

برينجل 6-2 و4-6.
روســيا  العبــة  ازارينــكا  فيكتوريــا  وودعــت 
البيضاء البطولة بخسارتها أمام السلوفاكية 
بواقــع   11 املصنفــة  ســيبولكوفا  دومينيــكا 

العربي الجديد

العــب  هرنانــدز،  تشــافي  اإلســباني  أكمــل 
والثالثــن،  الخامــس  عامــه  برشــلونة  وســط 
والتــي قضــى معظمهــا داخــل أســوار النــادي 

الكتالوني، وحقق معه العديد من األلقاب.
يوليــو/ فــي  برشــلونة  إلــى  تشــافي  وانتقــل 
تمــوز 1991 عندمــا كان فــي الحادية عشــر من 
عمــره، حيــث ترعــرع ولفتــت موهبتــه أنظــار 
املــدرب لويــس فــان جــال، الــذي دفــع بــه للمــرة 

األولى مع الفريق األول في 1998.
وخــالل 24 ســنة قضاهــا فــي صفــوف النــادي 
الكتالونــي، لعــب 744 مبــاراة، وأصبــح عميــد 

اإليطالــي  األولــى  الدرجــة  دوري  بــات 
لكرة القدم في حاجة ملحة لالســتعانة 
بتكنولوجيــا مراقبــة خــط املرمــى بعــد 
وذلــك  للجــدل،  مثيــرة  جديــدة  واقعــة 
فــي  هــدف  مــن  باليرمــو  ُحــرم  أن  بعــد 
ســدد  عندمــا  ســامبدوريا،  مواجهــة 
اصطدمــت  كــرة  مورجانيــال  ميشــيل 
بالعارضة ثم اجتازت خط املرمى وفقا 
 ملــا ظهــر في اإلعادة التلفزيونية قبل أن 

ترتد خارجه.
الــذي  الحكــم  مســاعد  وجــود  أن  ورغــم 
مــن  بالقــرب  املرمــى  خــط  يراقــب  كان 
التســديدة فإن الحكم لم يحتســب الهدف 
وانتهت املباراة )1 – 1(، وحتى سينيشا 

أقــر  ســامبدوريا  مــدرب  ميهايلوفيتــش 
بصحــة الهدف وقال للصحافين »يجب 
أن نتحلى بالصدق وكان واضحا دخول 
الكــرة املرمــى، ال نتحــدث فــي املعتــاد عــن 
التــي  األشــياء  مــن ضمــن  لكــن  التحكيــم 
نحتاجهــا هــي االســتعانة بتكنولوجيــا 
جوســيبي  أمــا  املرمــى«،  خــط  مراقبــة 
»الحكــم  فقــال  باليرمــو  مــدرب  إياكينــي 
اإلضافــي يعطــي املســاعدة لكــن فــي مثــل 
هــذه املواقــف ليس من الســهل متابعة ما 
إذا كانــت الكــرة هدفــا أم ال بســبب ســرعة 
الكرة، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في 

هذه الحالة«.
)العربي الجديد، إفي(

للمنافســة  التســيو  ويســعى  نقطــة،   34 إلــى 
بشكل جدي على حجز مقعد له في البطوالت 
تابــع  حــن  فــي  املقبــل،  للموســم  األوروبيــة 
إنتــر ميــالن سلســلة نتائجــه املخيبــة لآلمــال 
وخسر على أرضه من تورينو بهدٍف نظيف، 
الجديــد  »النيــرازوري« ومدربــه  عمــق جــراح 

روبيرتو مانشيني.  

»الفرنسي« الُمشتعل
بعــد  للبطولــة  الرائعــة  صدارتــه  ليــون  تابــع 
ليبتعــد  نظيفــن،  بهدفــن  ميتــز  علــى  فــوزه 
فــي الصــدارة بفارق أربع نقاط عن مارســيليا 
الوصيــف وباريس ســان جرمــان الثالث، بعد 
أن خســر األول من نيس )2 – 1(، وفاز النادي 
بهــدف  إيتيــان  ســانت  علــى  »الباريســي« 
نظيــف، الــذي حافــظ علــى مركزه الرابــع بقوة 

رغم الخسارة.
املوســم  تابــع موناكــو وصيــف  املقابــل  فــي 
ميــزة وحقــق 

ُ
امل الكرويــة  املاضــي، صحوتــه 

فــوزه الـــ 11 علــى ليــل بهــدٍف نظيــف، ليرفــع 
رصيــده إلــى 39 نقطــة فــي املركــز الخامــس، 
ويؤكــد أنه ســيعود بقوة فــي مرحلة اإلياب، 
البطــوالت  إلــى  مؤهــل  مركــز  حجــز  بغيــة 

األوروبية.

مفاجأة في كأس االتحاد اإلنجليزي
شــهدت بطولة كأس االتحاد اإلنجليزي على 
مفاجــأة مدويــة بخروج بعــض كبار إنجلترا، 
بعــد أن خســر تشيلســي متصــدر »البريمييــر 
ليج« بغرابة من برادفورد ســيتي من الدرجة 
األولــى اإلنجليزيــة )4 – 2(، فــي أكبر مفاجآت 
البطــل  وصيــف  أن  حــن  فــي  االتحــاد،  كأس 
رافقه أيضًا إلى الخارج بعد أن خسر بطريقة 
غريبــة علــى أرضــه فــي ملعــب »االتحــاد« مــن 

ميدلزبروه بهدفن نظيفن.
كما وخرج من بطولة الكأس كل من توتنهام 
 ،)1  –  2( ســيتي  ليســتر  مــن  خســر  الــذي 
وســاوثهامبتون الــذي تعــرض لخســارة مــن 
كريســتال بــاالس )3 – 2(، ليرافــق الكبــار فــي 
ــذل، فــي املقابــل نجــا حتــى 

ُ
رحلــة الخــروج امل

اللــذان  يونايتــد  ومانشســتر  ليفربــول  اآلن 
مــن  بولتــون  مــع  تعــادل  فليفربــول  تعــادال، 
أهــداف،  بــدون  اإلنجليزيــة  األولــى  الدرجــة 
كامبريــدج  مــع  فتعــادل  »اليونايتــد«  أمــا 
املتواضــع، األمــر الــذي يحتــم علــى الفريقــن 
خــوض مبــاراة عــودة لتحديــد هويــة املتأهــل 

إلى املرحلة املقبلة.
فــي حــن أن الفريــق الوحيــد مــن الكبــار الــذي 
عبــر ولكــن بصعوبــة أيضــًا هو أرســنال الذي 
فاز على برايتون )3 – 2(، ليضمن بلوغ الدور 

املقبل من بطولة كأس االتحاد اإلنجليزي.

6-2 و3-6 و6-3.  وســار فافرينــكا علــى خطــا 
ســيرينا وليامــز وثــأر مــن االســباني غييرمــو 
غارســيا-لوبيز بالفــوز عليــه 7-6 )7-2( و4-6 
و4-6 و7-6 )10-8( بعد ان كان االخير اطاح به 
مــن الــدور االول فــي روالن غــاروس أيضــًا قبــل 

ثمانية اشهر.

العبي البرسا. ويخوض تشافي أول مواسمه 
الدفــاع  قلــب  اعتــزل  أن  بعــد  للفريــق،  كقائــد 
قــرر  كارليــس بويــول املوســم املاضــي، حيــث 
النــادي  صفــوف  فــي  البقــاء  الوســط  العــب 
بعــد األنبــاء التــي تــرددت عــن رحيلــه موســم 
االنتقاالت الصيفية املاضي، خاصة مع إعالن 
لــن يعتمــد  أنــه  أنريكــي  لويــس  الفنــي  املديــر 
عليــه كأساســي. وخــالل هــذا املوســم، خــاض 
تشــافي 21 مبــاراة فــي كل املنافســات وســجل 
هدفــا، وكان آخــر مبــاراة لعبهــا أمــام التشــي، 

وانتهت بفوز كتالوني عريض بسداسية.
النجــم  فــاز  وعلــى صعيــد منتخــب إســبانيا 
الكتالوني مع »املاتادور« ببطولة كأس األمم 

ويلتقي فافرينكا في الدور ربع النهائي مع 
اليابانــي كــي نيشــيكوري املصنــف خامســًا 
 3-6 فيريــر  دافيــد  االســباني  علــى  والفائــز 
و6-3 و6-3. وكان نيشيكوري تمكن الصيف 
املاضي من الفوز على منافســه السويســري 
في مباراة من خمس مجموعات، قبل بلوغه 
نهائــي بطولــة الواليــات املتحــدة املفتوحــة، 
آخــر البطوالت األربــع الكبرى، وقال: »اعتبر 
بــأن هــذه املبــاراة )أمام فيريــر( مهمة للغاية 
بالنسبة لي. فقد منحتني الكثير من الثقة«.
عــن  متحدثــًا  فافرينــكا  قــال  جهتــه،  مــن 
نيشــيكوري: »مــن الصعوبــة بمــكان مواجهــة 
هــذا الالعــب، فهــو ينقــض علــى الكــرة بســرعة 

وال يسمح لك بفرض أسلوبك«.

األوروبيــة عامــي 2008 و2012، وكان اإلنجــاز 
 ،2010 عــام  العالــم  بــكأس  الفــوز  هــو  األكبــر 
وكان أحــد أهــم أعمــدة فتــرة ازدهــار املنتخــب 
اإلسباني في عالم كرة القدم على الصعيدين 

القاري والدولي.
وقــرر تشــافي االعتــزال الدولــي بعــد املشــاركة 
بالبرازيــل،   2014 العالــم  كأس  بطولــة  فــي 
للمنتخــب  حزيــن  بخــروج  انتهــت  والتــي 
اإلسباني من الدور األول للبطولة، بعد تلقيه 
هزيمتــن أمــام هولنــدا وتشيلســي وتحقيقــه 
فــوزا وحيــدا على املنتخب األســترالي، ليترك 
وســط ملعــب أبطــال العالــم الســابقن للنجــم 

الشاب املتألق كوكي العب أتلتيكو مدريد.

مونديال اليد
قطر ُتحقق إنجازًا تاريخيًا وتونس ُتوّدع

سيرينا ويليامز تمضي بثقة في بطولة أستراليا تشافي... 35 عامًا واإلبداع مستمر

تكنولوجيا خط المرمى اإليطالي

نيشيكوري: مباراة 
فيرير مهمة للغاية 

ومنحتني الثقة

3031
رياضة

مصر تفوز بألقاب أفريقيا لتنس الطاولة
أحرزت مصر لقب الرجال في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للفرق 
للمــرة 11 فــي تاريخهــا، بعــد انتصارها الصعب في النهائي على 
نيجيريا 3-2 في القاهرة، كما نالت مصر لقب السيدات للمرة 11 
أيضا، بعدما حولت تأخرها لتهزم نيجيريا 3-2 وحصلت مصر 
على حق استضافة البطولة في ديسمبر/كانون األول فقط، عقب 
نقــل املنافســات مــن الســودان -الــذي كان من املقرر أن يســتضيفها 
فــي موعدهــا املعتاد في نوفمبر/تشــرين الثاني- بســبب مخاوف 

من تفشي فيروس اإليبوال.

هوكس يواصل سلسلة انتصاراته
 39 هورفــورد  وآل  ميلســاب  بــول  أحــرز 
نقطــة معــا ليقــودا اتالنتا هوكس لتوســيع 
ســجل انتصاراتــه القياســية فــي دوري كــرة 
الســلة األميركــي للمحترفــن إلــى 16 مباراة 
متتاليــة، بفــوزه 112-110 علــى مينيســوتا 
تيمبروولفــز، وباإلضافــة لقيــادة فريقهمــا 
للفــوز بقــي ميلســاب )20 نقطة( وهورفورد 
)19 نقطــة( مرشــحن بقــوة لالنضمــام لتشــكيلة فريق كل النجوم 
عنــد إعــالن القائمــة هذا األســبوع، وحقق اتالنتــا الفوز في 30 من 
بــن آخــر 32 مبــاراة لــه، وحافظ على تقدمه بفارق كبير على أقرب 
مالحقيــه فــي صــدارة القســم الشــرقي، بينمــا خســر تيمبروولفــز 
)سبعة انتصارات مقابل 36 هزيمة( للمرة الرابعة على التوالي.

بورتو يهدر فرصة تعزيز موقعه في البرتغال
أهــدر بورتــو فرصــة ثمينــة لتعزيــز موقعــه 
فــي املركــز الثانــي، عندمــا خســر علــى أرض 
مضيفــه ماريتيمــو فونشــال صفــر-1 ضمــن 
املرحلــة الثامنة عشــرة من بطولــة البرتغال 
لكــرة القــدم، ومنــح بورتــو بالتالــي فرصــة 
كبيــرة ملنافســه التقليــدي بنفيــكا لالبتعــاد 
فــي الصــدارة بفــارق 9 نقــاط، فــي حــال فــوز 
األخيــر علــى باكــوش فيريرا وفي باقي املباريات، فاز ســبورتينج 
لشــبونة علــى أكاديميــكا كوامبــرا بهــدف وفيتوريــا ســيبتوبال 

على ريو آفي بأربعة أهداف مقابل هدف.

الوداد يعزز تصدره للدوري المغربي
عــاد الــوداد البيضــاوي لالنتصــارات بعــد غيــاب أربــع مباريــات، 
واســتغل هزيمــة جــاره الرجاء أمــام املغرب التطواني حامل اللقب 
بفــوزه  القــدم  لكــرة  املغربــي  املحترفــن  لــدوري  تصــدره  ليعــزز 
1-صفــر علــى مضيفــه القنيطــري، فيمــا ارتقــى الكوكــب املراكشــي 
للمركــز الثانــي، ورفــع الــوداد رصيده إلى 29 نقطــة من 16 مباراة، 
القنيطــري  أقــرب منافســيه، فيمــا خســر  متقدمــا بنقطتــن علــى 
للمرة الثانية على التوالي والخامسة في آخر ست جوالت ليظل 

في املركز 12 وله 18 نقطة.

أخبار مختصرة

تقرير

»ربمــا لــم يكــن األداء األفضــل لنــا طوال املوســم، ولكننا حققنــا الثاث نقاط. لم 
يكــن أحــد فــي مســتواه، ولكــن فزنا باملباراة بســبب شــخصية الفريق، بدال من 
األداء الجيــد. مثــل هــذه املباريــات هــي التــي تأتــي باللقــب، ولــم يكــن لدينــا خيار 

سوى الفوز«.
إيكر كاسياس )حارس مرمى ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
الصحافة التونسية كانت قاسية علينا كثيرا. خاصة بعد الهزيمة األولى أمام 

مقدونيا. شعرنا أن األسلحة كانت جاهزة ضدنا من املباراة األولى«.
مروان مجايز )حارس مرمى املنتخب التونسي لكرة اليد(

¶  ¶  ¶
»ســامحت رونالــدو، وال أحمــل تجاهــه أي ضغينــة. لــم تكــن محاولــة اعتــداء، 
ضربني في القدم والفم، ال أكثر. وما أقصده هو أن املسؤولن يعلمون أن هذه 
األمــور تحــدث داخــل امللعــب. يجــب أن يتلقى العقوبة املقــررة دون أي مضاعفة 

فـأنا ال أريد إيذاءه، وأتمنى أن يبقى الاعب األفضل في العالم«.
 إديمار )مدافع قرطبة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
»أهنــئ الفريــق القطــري، نحــن محبطــون ألننــا لم نحقــق الفوز، كنــا جيدين في 
البطولــة لكننــا لــم نوفــق اليــوم، أتمنــى التوفيق لقطر. أنا فخــور بفريقي وأعتقد 

أن مستقبل كرة اليد النمسوية بخير«.
باتريكور يوهانيسون )املدير الفني للمنتخب النمسوي لكرة اليد(

¶  ¶  ¶
»إبــرا يتحســن، بــات وضعــه أفضــل بكثيــر. كان منزعجــا طيلــة فتــرة الذهــاب. 
استلزم األمر بعض الوقت قبل أن يعاود نشاطه، لكنه برأيي في وضع أفضل. 
نشــعر بذلــك. نتابعــه فــي التدريبــات ونســتنتج ذلك. نراه يقوم بمــا اعتاد القيام 

به في السابق«.
لوران بالن )املدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي(

¶  ¶  ¶
 »أشــكر الجمهــور كلــه، نحــن ســعداء للغايــة ألننــا عملنــا كثيــرا مــن أجــل اليوم 
بانتظــار أن يأتــي، وســعداء بأننــا حققنــا فيــه الفــوز. ســعداء من أجل هــذا البلد 
الذي يدعم الرياضة، ومن أجل االتحاد الذي يعمل بجد من أجل كرة اليد، ومن 

أجل الشعب القطري، ومن أجل الاعبن والجهاز الفني«
باليرو ريبيرا )املدير الفني للمنتخب القطري لكرة اليد(

¶  ¶  ¶
 »مــع ماندزوكيتــش أو توريــس أو راؤول جارســيا أو راؤول خيمينيــز ال يمثــل 
هذا فارقا. أحاول اللعب معهم بصورة جيدة، وتقديم أفضل ما لدي. مع توريس 

أعرف أنه يحب املساحات، وهو سريع، لذا أحاول فتح املساحات أمامه«.
أنطوان جريزمان )جناح أتلتيكو مدريد اإلسباني(

قطر تتأهل إلى الدور 
ربع النهائي ألول مرة 

في تاريخها

ما بين االنتصار الذي حققه البرسا في الليجا، والفوز الصعب الذي سجله غريمه مدريد ناهيك عن المفاجآت في 
كأس االتحاد اإلنجليزي، اشتعلت اإلثارة في بطوالت أوروبا 

البطوالت األوروبية
برشلونة يتألق في إسبانيا ومفاجآت مدوية في إنجلترا

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( العبو برشلونة يحتفلون بتسجيل األهداف

)Getty( سيرينا ويليامز نجحت بالتأهل في بطولة استراليا

)Getty( حاجة ملحة لالستعانة بتكنولوجيا مراقبة خط المرمى

)Getty( فرحة المنتخب القطري ببلوغ الدور ربع النهائي

تشافي 
هيرنانديز )مانويل 
)Getty/كيماديلوي

رياض الترك

متصــدر  مدريــد  ريــال  خــرج 
»الليجا« اإلسبانية بفوز في غاية 
فــي  قرطبــة،  أمــام  مــن  الصعوبــة 
مبــاراة مجنونــة كاد أن يفقــد فيهــا »الريــال« 
التــي  الجــزاء  ركلــة  لــوال  ثمينتــن،  نقطتــن 
منحها الحكم، وترجمها بيل بنجاح، ليمنح 
فريقــه فــوزًا ثمينــًا )2 – 1(، ويعــزز صدارتــه 

بثالث نقاط جديدة.
فــي املقابــل تابع برشــلونة عروضــه الخيالية 
قاســية  خســارة  بإلتشــه  وألحــق  الرائعــة، 
بســتة أهــداف نظيفــة، فــي مبــاراة تألــق فيهــا 
ميســي ونيمــار، ليواصــل »البرســا« ضغطته 
املتواصــل علــى املتصــدر، طمعــًا باملركز األول 
الــذي يعنــي الظفــر بلقــب الــدوري اإلســباني، 
وبــدا واضحــًا أن برشــلونة اســتعاد عافيتــه 
الكــرة  إلــى صناعــة  بالشــكل املطلــوب، وعــاد 

السحرية الجميلة.
إســبانيا  وبطــل  الثالــث  املركــز  صاحــب  أمــا 
أتلتيكــو مدريــد، فعــاد إلــى ســكة االنتصارات 
 3( فاييكانــو  رايــو  علــى  مهــم  بفــوز  مجــددًا 
ويبقــى  الثالــث  مركــزه  علــى  ليحافــظ   ،)1  –
و»البرســا«،  »الريــال«  منافســيه  مــن  قريبــا 
بغيــة اســتعادة املوقــع الطبيعــي مثــل املوســم 

املاضي في صدارة »الليجا« اإلسبانية.  
إشــبيلية  علــى  الفــوز  مــن  فالنســيا  وتمكــن 
بفــارق  الرابــع  املركــز  إلــى  ليصعــد   ،)1  -  3(
وقــت  فــي  مدريــد،  أتلتيكــو  عــن  نقــاط  ثالثــة 
فــي  نقطــة   39 علــى  إشــبيلية  رصيــد  تجمــد 
املركــز الخامــس، مع مباراة مؤجلة ســيلعبها 
النــادي  مــع  فبراير/شــباط   1 فــي  األربعــاء 
»امللكــي«، وفــي حــال تحقيقه الفوز ســيخطف 
املركــز الرابــع مــن فالنســيا، إذ إن الفــارق هــو 

نقطتان فقط.

»اإليطالي« الحماسي 
اإليطالــي  للــدوري  عــزز يوفنتــوس صدارتــه 
مــن  تمكــن  أن  بعــد  واســتحقاق،  جــدارة  عــن 
الفــوز علــى كييفــو فيرونــا بهدفــن نظيفــن، 
ليتابــع بذلــك مســيرته الناجحــة فــي الــدوري، 
بعــد أن حقــق فــوزه الـــ 15 ومــا زال بخســارة 

وحيدة خالل 20 مباراة.
نقطتــن  الوصيــف  رومــا  فقــد  املقابــل  فــي 
ليوفنتــوس  مالحقتــه  مســيرة  فــي  ثمينتــن 
بعــد أن ســقط فــي فــخ التعــادل مــع فيورنتينا 
الصعوبــة،  غايــة  فــي  مبــاراة  فــي   ،)1  –  1(
ليتوســع الفــارق بــن يوفنتــوس ورومــا إلــى 
سبع نقاط. وصعد التسيو إلى املركز الثالث 
بعــد أن ألحــق بميــالن هزيمــة ثقيلــة )3 – 1( 
علــى ملعبــه فــي »األوملبيكــو«، ليرفــع رصيده 
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»ساء من رأى«
مدينة المعتصم بين ناري داعش والحشد الشعبي

أمجد ناصر

أســطوري  وقــع  رأى  مــن  لُســرَّ 
يتعلــق  األمــر   

َّ
كأن األذهــان.  فــي 

وعندمــا  ــة 
َّ
بجن حلــم  بشــخص 

صحــا مــن النــوم لــم يجدهــا، وإن ظل يشــعر 
ة تســتولي على 

َّ
ببقايا الحلم على شــكل خف

 
َّ
كيانه، هي دليله الوحيد أنه كان هناك. لكن
ســرَّ من رأى ليســت حلمًا. بل مدينة عراقية 
وتجــار  وشــعراء  وحــكام  أقــوام  عليهــا  مــرَّ 
ــاج، وعرفت االزدهــار واملحن واألفول،  وحجَّ
حــال  هــو  كمــا  الــردم،  بــن  مــن  والنهــوض 
ة 

َّ
املــكان العراقــي عبــر التاريــخ. ال بقايــا لخف

فواقعهــا  اســمها،  فــي  ســوى  اليــوم  الحلــم 
جون  كابــوس طويل وثقيل. مســلحون مدجَّ
آلخــر  وجــود  ال  وعقائــد  ومدافــع  ببنــادق 
فــي شــرعتها. هــي أو املــوت. جحافــل تطــّوق 
املدينة التي كانت بهجة للناظرين، بحسب 
رأى:  مــن  ُســرَّ  اســمها، وخلفيــات نشــوئها. 
هــي ســامراء. مدينــة الخليفــة املعتصم، ذات 
املئذنــة امللويــة الشــهيرة، التــي أريــد لهــا أن 
تكــون بديال لبغداد، عاصمة العالم حينها، 

فكانت كذلك حينًا من الدهر. 
الشــعري  العربــي  االســم  لهــذا  يكــن  ولــم 
تــي عــن  وجــود حقيقــي مــن قبــل. فــي قراء

)Getty( ورد في معجم البلدان أنها جاءت للمعتصم في الحلم، وأن أهل بغداد طالبوه بالخروج وإال سلطوا عليه سهام السحر

علــى  يقتتــل  التــي  اليــوم،  املدينــة  أهــوال 
يريــان  ال  عســكريان  حشــدان  أطرافهــا 
املدينــة إال مــن زاويــة املقــدس الــذي ينفــي 
تســمية  لهــا  أن  الحظــت  اآلخــر،  أحدهمــا 
آشــورية قديمــة هــي، كمــا كتبتهــا املراجــع 

.)Sur-marrati( اإلنجليزية
ولقــد أكــدت التنقيبــات التــي أجراهــا عالــم 
فــي  هرتســفيلد  إرنســت  األملانــي  اآلثــار 
 ،1914  -  1911 عامــي  بــن  ســامراء  محيــط 
حضاريــة  حلقــة  مــن  أكثــر  وجــود  علــى 
تلــك  مــن  العربيــة،  املدينــة  علــى  ســابقة 
الحلقــات املدينــة التي بناها امللك اآلشــوري 
ســنحاريب األول وســميت ســور مراتــي، إذ 
يرينــا تاريــخ العــراق أن كثيــرًا مــن الحلقــات 
التــي  األمكنــة  بأســماء  ســميت  الحضاريــة 
قامــت فيهــا مثل: العبيــد )تل العبيد(. ولعل 
الحضــارة األقــدم، وربما األهم، التي ســادت 
أيضــا  )ســّميت  الســومرية،  وهــي  العــراق، 
بحلقــة العبيــد الحضاريــة( لها صلة باســم 
فليســت  العــرب.  يبتدعــه  لــم  الــذي  ســامراء 
 من تســميات أخرى 

ّ
ســرَّ من رأى ســوى تجل

عرفها املكان من قبل.
لســامراء، ذكــر فــي شــعر الفترة العباســية، 
خلفــاء،  لثمانيــة  عاصمــة  كانــت  فهــي 
يكــون  أن  غرابــة  فــال  املعتصــم،  أهمهــم، 

الشــعراء  قصائــد  فــي  متكــرر  ذكــر  لهــا 
الذيــن قصــدوا عاصمــة الخالفــة، فهــا هــو 
البحتــري يذكرهــا بقولــه: وأرى املطايــا ال 
قصور بها عن ليل ســامراَء تذرعه. ويأتي 
إذ  آخــر  البحتــري علــى نحــو  االســم عنــد 
يقول: ألرحلن وآمالي مطرحة بسّر من راء 

مستبطي لها القدر. 
ويقول ياقوت الحموي في »معجم البلدان« 
بغــداد  بــن  تقــع  مدينــة  رأى،  مــن  »ســر  إن 
وتكريــت، علــى شــرقي دجلــه«. ويضيــف أن 
األســطوري يرافــق املدينــة، فهــو يقــول إنها 
»جــاءت املعتصــم في حلــم«. ولكن الحموي 
فــي  الســبب  إن  ويقــول  يســتدرك  نفســه 
بنائهــا هــو اكتظــاظ بغداد بســاكنتها بمن 
فيهــم جنــد املعتصــم ومماليكــه، خصوصا 
التــرك الذيــن بلــغ عددهم نحو ســبعن ألفًا، 
عــن  لــه  يبحــث  أن  بغــداد  أهــل  منــه  فطلــب 
مــكان آخــر يقيــم فيه وعســكره وإال حاربوه 
بســهام الســحر، فســألهم املعتصم وما هي 
هــذه الســهام؟ فقالــوا لــه: ندعــو عليــك، فــردَّ 
قائــال مــا لــي طاقــة بذلــك فخــرج مــن بغــداد 

ونزل سامراء. 
اســم  فــإن  املؤرخــن،  مــن  عــدد  وبحســب 
املدينة آرامي »وهو في أصله مقصور، مثل 
يكــون  وقــد  بالعربيــة،  مــّده  فجــرى  كربــال، 

املعتصم هو من أطلق االسم العربي عليها 
عندما زار موقع عاصمته الجديدة، وســأل 
ــم به 

َّ
عــن اســم املــكان، فقيــل لــه: ســامرا، فترن

مستبشــرًا وقــال: ُســرَّ مــن رأى. واألخيــر لــم 
يكن يومًا اســمًا فعليًا للمدينة، فقد أضاف 
فقــط،  الهمــزة  اآلرامــي  اســمها  إلــى  العــرب 
االســم  بهــذا  املعتصــم  مدينــة  واحتفظــت 

رسميًا إلى يومنا هذا. 
للخالفــة  عاصمــة   

ً
طويــال ســامراء  تــدم  لــم 

مقــّر  عــاد  عامــًا   58 نحــو  فبعــد  العباســية، 
فهجرهــا  بغــداد.  إلــى  العباســية،  الخالفــة 
كثيــر مــن الذيــن ســكنوها، ولــم يبــق فيهــا 
حســب قــول ياقــوت ســوى بعــض املقامــات 
الخاصــة بالشــيعة، ومنهــا الســرداب الــذي 
الشــيعة  أئمــة  آخــر  املهــدي،  اإلمــام  إن  قيــل 
االثنــي عشــرية، دخــل فيــه ولــم يخــرج. كمــا 
بــن  علــي  اإلمــام  قبــر  بهــا  أن  ياقــوت  يذكــر 
محمــد بــن علــي بن موســى بن جعفــر وابنه 
الحسن بن علي العسكرين، وبها من قبور 
وابنــه  املتــوكل  وقبــر  الواثــق  قبــر  الخلفــاء 
املنتصــر وأخيــه املعتــز، واملهتــدي واملعتمد 

بن املتوكل. 
وبســبب الصراع الدائر عليها بن »داعش« 
الحشــد  ومليشــيا  العراقــي  والجيــش 
الشعبي ونخبة من قيادات الحرس الثوري 
اإليراني، فقد هجرها قسم من أهلها، وبقي 
قســم محاصــرًا ال يقــوى علــى الخــروج، وال 
تذكــر،  إغاثيــة  اليــه مســاعدات  تــكاد تصــل 
يصــحُّ  صــار  الدامــي  الوضــع  هــذا  بســبب 
الحمــوي  ياقــوت  وصــف  لألســف،  عليهــا، 
الخالفــة  أواخــر  رحيــل  إثــر  أقفــرت  بعدمــا 
العباســية إلــى بغــداد: ســاء مــن رأى. وليــس 

سرَّ من رأى.

تقع مدينة سامراء 
األثرية على ضفاف 

نهر دجلة وعلى مسافة 
130 كيلومترا شمال 

بغداد. تمتد بطول 
41 كيلومترا ونصف 
الكيلومتر من الشمال 

إلى الجنوب.

■ ■ ■
استوطنت املنطقة منذ 
اآلشورين واتخذ في 
بعض مواقع مدينة 
سامراء حصون 

استراتيجية وعسكرية 
أثناء احتدام الصراع 
ضد الروم والفرس.

■ ■ ■
تعرضت أغلب مباني 

سامراء لتدمير 
أثناء الغزو املغولي 
والصفوي ولم يبق 
منها سوى املئذنة 

امللوية وضريح 
العسكرَين

باختصار

ر اسمها مرارًا حتى وصل إلى نسخته العربية الحالية. تعيش المدينة  مرَّ على سامراء »ُسرَّ من رأى«،  أمم وأقوام كثر، وتحوَّ
اليوم أهوال االقتتال في العراق، حتى باتت »ساء من رآى«

هوامش

نجوى بركات

محمــد  رائــف  يعانــي  فيمــا  امللــك،  عــاش  امللــك  مــات 
بــدوي، الناشــط الســعودي فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
ومؤسس موقع »الليبراليون السعوديون« اإللكتروني، 
مــن ســياط جاديــه الذيــن قــرروا جلــده ألــف مــرة، مــع 
غرامــة  ودفــع  أعــوام،  عشــرة  بالســجن  عليــه  الحكــم 

تتجاوز قيمتها ربع مليون دوالر أميركي.
ألســباب  تقســيمها  قــرروا  وقــد   !1000 جلــدة.  ألــف 
لوجســتية وعمليــة حتمــًا، علــى 20 أســبوعًا. وإال فمــن 
هــو الجــاد الــذي ســيقبل، أو ســيحتمل، أن ترتفــع يــده 
بالسوط وتسقط على هذه املساحة الضيقة الهشة التي 
 

ّ
شــل

ُ
ــب، كل تلــك املــرات، فــا ت

َ
ُيفتــرض أنهــا ظهــر املعاق

يمينــه، أو يســراه، وال يســقط مغميــًا عليــه مــن التعــب؟ 
وكيــف ألي بشــرّي أن يصمــد فــي وجه ألــف جلدة تنزل 
على ظهره دفعة واحدة، فيبقى صاحيًا، صامدًا، قادرًا 
على التمّعن في أخطائه، واعيًا ملعنى العقاب الذي ُينزل 
بــه؟ حكمــوا، إذن، عليــه، وبــدأوا تنفيــذ حكــم الجلد في 9 
يناير/كانون ثاني 2015، أي أن رائف تعرض للجلد من 
ثم في 16 يناير/كانون الثاني، وفي 23، ثم في 30، وهو 

لــن ينتهــي مــن عقوبتــه تلــك، قبــل 20 مــارس/آذار. كمــا 
أنــه ســيتعرض، فــي كل مــرة، لـــ 50 ضربــة تســلخ جلده، 
يريحونــه مــن بعدهــا 6 أيــام، ليعــودوا فيســلخونه مــن 
جديــد. ولــَم هــذا كلــه؟ ألنــه اعتدى جنســيًا علــى أطفال؟ 
ال. ألنــه ارتكــب جريمــة وأودى بحيــاة شــخص، أو عــدة 
أشــخاص؟ ال. ألنــه ســارق؟ ال. مغتصــب؟ ال. نّصــاب. 
ال. مسيء إلى األخاق العامة أو الذوق العام؟ ال. ال. ال. 
ُحكــم عليــه بهــذا كلــه، ألنــه كان قــد تجــرأ فقــط علــى 
أعضــاء  إلــى  أي  »املطوعــن«،  إلــى  انتقــادات  توجيــه 
اســم »هيئــة  التــي تحمــل  الســعودية  الدينيــة  الشــرطة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، داعيًا إلى إلغائها، 
ومطالبًا بمحاكمة رئيسها في محكمة العدل الدولية.

فقط؟ سُيَرّد علّي بغضب واستياء، فهل ثّمة من يجرؤ 
على املســاس باملؤسســة الدينية السلفية التي يصحو 
النــاس وينامــون علــى أوامرهــا وســياطها؟ يفعــل هــذا 
يكــن؟  لــم  شــيئًا  وكأن  بعدهــا،  مــن  حياتــه  وتســتمر 
ويســتمر مــن بعدهــا بالحيــاة، وكأن شــيئًا لــم يكــن؟ 
اتهمــت املحكمــة رائــف بــدوي باإلســاءة إلــى اإلســام، 
هكــذا دفعــة واحــدة، ومعنــاه أن مــن أســاء إلــى الهيئــة 
والعاملــن فيهــا ورئيســها، إنمــا يســيء إلــى اإلســام.  

وفي تعريف الهيئة التي تأسست عام 1940، أنها هيئة 
رســمية ســعودية، تعــداد أفرادهــا حوالــى 4000 رجل، 
مكلفة بتطبيق نظام الحســبة املســتوحى من الشريعة 
اإلســامية، فــي األســواق العامــة وغيرهــا مــن األماكــن 
العامــة، والحيلولــة دون وقوع املنكرات الشــرعية، والتي 
ظهر عدم االحتــرام للدين 

ُ
منهــا منــع املمارســات التــي ت

اإلســامي، ومنــع أعمــال الســحر والشــعوذة، والدجــل 
ألكل أموال الناس بالباطل.

أما في تعريف الناس، فاملنكر، بحسب الهيئة، شديد 

االتســاع، ينــدرج فيــه مــا ال يعتبــر منكرًا مــن الناحية 
الشــرعية، بحيــث يــؤّدي عــدُم وجــود قائمــة واضحــة 
ارتــكاب  وإلــى  والغلــو،  التعســف  إلــى  باملنكــرات، 
تجــاوزات يتســبب بعضهــا بمقتل أشــخاص، ضربًا 
أو مطــاردة. وقــد كان مــن أشــهر مآثــر الهيئــة حادثــة 
حريق مدرسة البنات في مكة عام 2002، حيث قيل 
إن أعضاءهــا تســببوا فــي زيــادة عــدد الضحايــا، إذ 
أغلقــوا البــاب علــى البنــات، ومنعــوا عنهــن املســاعدة، 

ألنهن لم يكّن يرتدين الحجاب!  
وكان  املســاءلة،  فــوق  معــروف،  هــو  كمــا  والهيئــة، 
الشــيخ  الســابق،  الســعودية  العربيــة  اململكــة  مفتــي 
محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، قــد أفتــى بخصــوص 
»أعضــاء   :

ً
قائــا القانونــي،  ووضعهــم  أعضائهــا 

الهيئــات الذيــن ال يقبــل فيهــم طعــن وال تطلب عليهم 
رجــال  مــن  بغيرهــم  مســاواتهم  رافضــًا  التزكيــة«، 
الوقــوف  بخصــوص  الجنائــي،  والضبــط  األمــن 

متهمــن أمام املحاكم. 
أمــا اآلن، وقــد مــات امللــك، وعــاش امللــك، فهــل يصــدر 
امللــك الجديــد عفــوًا عــن رائــف بــدوي الــذي يدفــع ثمن 

 وعسى.
ّ

إشارته إلى هذا كله؟ نناشده. لعل

رائف بدوي يأكل السياط

وأخيرًا

اتهمته المحكمة 
باإلساءة إلى اإلسالم، ألنه 
انتقد الهيئة والعاملين 

فيها
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