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لقاء نصر اهلل
وعون في لبنان:
قيادة الجيش أوًال

عدن :أزمة قيادة عسكرية
عدن ـ العربي الجديد

تفيد األنباء اآلتية من جنوب اليمن بأن جزءًا
كبيرًا من أسباب اإلخفاق العسكري ملقاتلي ما
بات يعرف بـ«املقاومة الشعبية» ،أي املقاتلون
املـ ـ ــوالـ ـ ــون ل ـل ـش ــرع ـي ــة وال ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــون ل ـت ـحــالــف
االن ـ ـقـ ــاب ،يـ ـع ــود أس ــاس ــا إلـ ــى أزمـ ـ ــة ال ـق ـي ــادة

ُ
العسكرية ـ ـ السياسية الـتــي تـتــرجــم بفوضى
عــارمــة فــي التخطيط وإدارة امل ـعــارك جنوبًا،
وهو ما انعكس في األيام األخيرة على شاكلة
نقص ذخيرة ومــؤن حتى بالنسبة للمقاتلني
الــذيــن يــواجـهــون فــي املـقــابــل «جـيـشــا» منظمًا.
صـحـيــح أن ال ـس ــاع ــات ال ـ ــ 24املــاض ـيــة شـهــدت
اس ـت ـعــادة املـقــاتـلــن املــؤيــديــن لـلـشــرعـيــة ج ــزءًا

كبيرًا من مطار عــدن ،إال أنه في املقابل حصل
امل ــزي ــد م ــن ال ـتــدهــور عـلــى جـبـهــة خ ــور مكسر.
عسكريًا ،يجري التعبير عن اإلخفاق على هيئة
شهادات وصل بعضها إلى «العربي الجديد»،
من قلب عدن ،تصف كيف أنه لم يتم التجاوب
مع نــداءات «املقاومة» بضرورة إغــاق مداخل
ع ـ ــدن ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـجـ ـن ــوب عـ ـم ــوم ــا ،خ ـصــوصــا

ـزر ي ــرى ك ـث ـيــرون أنــه
لـجـهــة ال ـضــالــع .وض ــع م ـ ٍ
ناجم عن عــدم حصول تعيينات سياسية في
املناصب العسكرية لتحل مكان القيادات التي
إمــا اعتقلت أو قتلت أو هربت أو انقلبت على
الشرعية ،وهو ما قد يطرح نفسه على جدول
أعمال مؤتمر الرياض منتصف الشهر الحالي.
[التفاصيل ص]7 .
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الحدث

النزال األغلى في تاريخ المالكمة اليوم
العربي الجديد

يلتقي املــاك ـمــان األم ـيــركــي فـلــويــد مــايــويــذيــر
والـفـيـلـيـبـيـنــي م ــان ــي ب ــاك ـي ــاو ،الـ ـي ــوم ف ــي الس
فيغاس ،فــي الـنــزال األغـلــى فــي تــاريــخ املالكمة،
وي ـص ـعــب تــوقــع م ــن س ـي ـكــون ال ـفــائــز ف ــي هــذه
املباراة التاريخية ،إذ إن الالعبني هما األفضل
في رياضة املالكمة حاليًا .فبالنسبة ملايويذير
ه ــو امل ــاك ــم ال ـ ــذي ي ـع ـيــش ال ـح ـي ــاة ال ـصــاخ ـبــة،
ويتباهى بأمواله في حني أن باكياو املالكم الذي
يحب العائلة والهدوء ،لكن على الحلبة يتحول

كالهما إلى وحشني يتقاتالن على اللقب.
امل ـث ـيــر ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــزال ال ـت ــاري ـخ ــي أن األرق ـ ــام
واإلح ـص ــاءات الـتــي تتمحور حــولــه خيالية من
ناحية األرب ــاح املالية بشكل خــاص ،إذ إنــه في
حــال اسـتـمــرت امل ـبــاراة لـحــوالــي  12جــولــة ،فإن
امل ــاك ــم مــايــويــذيــر سـيـحـصــل ع ـلــى ح ــوال ــي 5
مــايــن دوالر فــي الــدقـيـقــة ال ــواح ــدة ،وذل ــك في
حـ ــال ص ــدق ــت ال ـت ــوق ـع ــات ال ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
مجموع األرباح املالية سيكون نحو  180مليون
دوالر .ويصل مجموع األرباح املالية من الرعاية
الدعائية لهذه املـبــاراة إلــى حــوالــي  13.5مليون

دوالر ،وأكـثــر الـشــركــات اسـتـثـمــارًا هــي شركة
«تيكييت» التي ستدفع  5.6ماليني دوالر.
وبالنسبة ملراهنات املشاهير على هــذا النزال،
فإن املغني األميركي «ديدي» واملمثل األميركي
مارك والبيرغ يراهنان بحوالي  250ألف دوالر
على امل ـبــاراة ،إذ يــراهــن دي ــدي على مايويذير،
ووال ـب ـيــرغ عـلــى ف ــوز بــاك ـيــاوُ ،وي ـض ــاف إليهما
املغني األميركي «فيفتي سنت» الذي سيراهن
بحوالي  1.6مليون دوالر على مايويذير ،وكل
هذه األرقام وفقًا ملا ذكره موقع «.»TMZ.com
وبالنسبة للتذاكر ،تــم تخصيص  500تذكرة

للجمهور العادي من أصل  16.800تذكرة ،وتم
تحديد سعر الواحدة بعشرة دوالرات ،على أن
يتم منح مجموع األموال من هذه التذاكر الـ 500
لجمعيات خيريةُ .يذكر أن بعض التذاكر وصل
سعرها إلــى مبالغ خيالية تــراوحــت بــن ثالثة
آالف وخمسة آالف دوالر ،في حني وصل سعر
بعض الـتــذاكــر املخصصة ملقاعد خــاصــة إلى
حوالي  11ألف دوالر .واملثير أن بعض التذاكر
املخصصة لحضور املباراة أمام الحلبة مباشرة
وصل سعرها إلى حوالي  350ألف دوالر.
[التفاصيل ص28 .ـ]29

2

سياسة

السبت  2مايو  /أيار  2015م  13رجب  1436هـ ¶ العدد  243السنة األولى
Saturday 2nd May 2015

السبت  2مايو  /أيار  2015م  13رجب  1436هـ ¶ العدد  243السنة األولى
Saturday 2nd May 2015

تحوالت ميدانية كبيرة بعد معركة إدلب ،قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى ،سياسيًا وعسكريًا،
يشهد الشمال السوري
ّ
ّ
ظل الحديث عن «المنطقة العازلة» ومستقبل «جبهة النصرة» التي باتت العين عليها بمشاريع عديدة الحتوائها
في
أو شق صفوفها

عبسي سميسم

ّ
حققت فصائل املعارضة السورية
املسلحة في شمال البالد تقدمًا
ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ب ـ ـعـ ــد سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـلــى
معسكر القرميد االستراتيجي ومدينة جسر
ال ـش ـغــور ،خــط ال ــدف ــاع األول ل ـقــوات النظام
عن منطقة الساحل ،وأهــم خطوط إمدادها
ّ
تجمعها فــي محافظة إدلــب.
باتجاه نقاط
ُيـ ّ
ـرجــح أن تبدأ الفصائل معارك إسقاط ما
ّ
تبقى من مواقع عسكرية لقوات النظام في
محافظة إدلب ،كمعسكر املسطومة ومدينة
أريـحــا ومـطــار أبــو الـظـهــور ،بــاإلضــافــة إلى
بلدتي الفوعة وكفريا املواليتني .ومن شأن
هــذه الخطوة أن تضع محافظة إدلــب كلها
خـ ــارج س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام ،األمـ ــر الـ ــذي يفتح
املـ ـج ــال أم ـ ــام احـ ـتـ ـم ــاالت ع ـ ــدة ،س ـ ــواء عـلــى
الصعيد امليداني ،لناحية املسار املستقبلي
للمعارك ،أو على الصعيد السياسي وكيفية
ترجمة االنتصارات العسكرية في موازين
القوى السياسية التفاوضية املحتملة.
ّ
تنصب االهتمامات على املــردود السياسي
ل ـل ـحــدث ال ـع ـس ـكــري .وي ـم ـكــن تـصـنـيــف هــذا
ً
«امل ـ ــردود» تحت خــانــات ث ــاث :أوال مصير
جبهة الـنـصــرة فــي إط ــار م ـحــاوالت إم ــا فك
ارتباطها عن تنظيم القاعدة أو عبر إحداث
ان ـش ـق ــاق ك ـ ّب ـيــر ف ــي ص ـفــوف ـهــا ،أو الـضـغــط
وطني»
عليها لتتبنى جدول أعمال «سوري
ّ
على حساب «أممية الجهاد» الــذي يتبناه
«القاعدة األم» .ثانيًا احتماالت أن ُيصرف
التقدم العسكري سياسيًا على شكل منطقة
آم ـنــة أو ع ــازل ــة ،تــركـيــة أو عــربـيــة ،يـتــم نقل
مخيمات الــاجـئــن إلـيـهــا ويــديــر االئـتــاف
ال ـس ــوري و/أو الـحـكــومــة املــؤق ـتــة عملهما
منها .ثالثًا ،املردود السياسي لالنتصارات
العسكرية على طاوالت املفاوضات املحتمل
أن تـشـهــدهــا ع ــواص ــم عــرب ـيــة و/أو غــربـيــة
قريبًا بني األطــراف املعنية بامللف السوري،
سورية وعربية وإقليمية غربية.
لـ ـق ــد ت ــزامـ ـن ــت ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة مــع
ً
ّ
ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ش ــكـ ـل ــت ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـوال فــي
سـيــاســات مـعـظــم الـ ــدول الـفــاعـلــة بالقضية
السوريةّ .
تقدم الدور السعودي بشكل كبير،
فــي إط ــار سـعــي املـمـلـكــة وقـطــر إل ــى توحيد

ما بعد
إدلب

المنطقة العازلة واحتواء
«النصرة» أو شقّ ها
املعارضة مــن خــال مؤتمر الــريــاض ،لربط
ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة ع ـلــى األرض بعنصر
س ـيــاســي يـتـمـكــن م ــن تـنـفـيــذ م ـخــرجــات أي
اتفاق سياسي يمكن أن يحصل .كذلك تبدو
الفرصة مناسبة للجانب التركي ،من أجل
تنفيذ خطته التي طرحها منذ بداية الثورة
السورية ،والقائمة على إنشاء منطقة آمنة
في شمال سورية.
يتفاءل كثيرون بأنه ُيمكن استثمار أولى
نتائج االنتصارات التي حققتها املعارضة
ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري س ـيــاس ـيــا ،م ــن خــال
م ـف ــاوض ــات «ج ـن ـيــف  ،»3الـ ــذي س ـي ـبــدأ في
ُ ّ
الرابع من مايو/أيار الحالي ،والتي تشكل
ق ــوة ت ـف ــاوض ك ـب ـيــرة ل ــدى امل ـع ــار ّض ــة ،كما
ّ
تجبر النظام على التخلي عن تعنته خالل
املفاوضات.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فعلية
تـشـيــر إل ــى نـيــة تــركـيــا ال ــدف ــع نـحــو منطقة
عــازلــة فــي الـقــريــب الـعــاجــل عـلــى األق ــل ،فقد
تـسـتـغـنــي ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ع ــن ال ـغ ـطــاء
ال ـ ــدول ـ ــي ،ب ــإق ــام ــة امل ـن ـط ـق ــة ب ـغ ـط ــاء عــربــي
ُ
خـلـيـجــي .وت ـب ــرر تــركـيــا حــاجـتـهــا إل ــى هــذه
املنطقة ،بازدياد أعــداد الالجئني فيها ،كما

أن هناك مناطق خارجة عن سلطة النظام
ُ ّ
في الشمال السوري ،تشكل أرضية مناسبة
لقيام مثل هذه املنطقة ،والتي يبدو أن أحد
أهم مستلزماتها ،يكمن في تحويل املعارك
باتجاه مدينة حلب وتحقيق نصر حاسم،

ّ
يـحـ ّـد مــن ق ــوة الـنـظــام فيها عـلــى األقـ ــل ،في
حال لم ُيطرد نهائيًا من املدينة .يرى رئيس
تـحــريــر صحيفة «ت ـم ــدن» امل ـعــارضــة ديــاب
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «ما
سرية ،في
ٍ
حصل من ّ
تقدم ميداني على جبهات القتال

تغير في اللهجة
ساهمت االنتصارات العسكرية في تغيير لهجة بعض الــدول تجاه
النظام ،خصوصًا الواليات المتحدة ،التي أكدت مجددًا على عدم
وجــود أي دور مستقبلي لرئيس النظام الــســوري بشار األســد في
المرحلة المقبلة ،بعد تراجع خطابها في شأنه ،خالل الفترة التي
وأدت التطورات الميدانية أيضًا إلى فقدان شركاء
سبقت االنتصارات.
ّ
النظام اإليرانيين والروس ،ثقتهم بقدرته وبتبادل اتهامات بين دمشق
وطهران حول مسؤولية اإلخفاق الكبير.

أهمها.
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة عـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،هـ ـن ــاك
ّ
سيناريوهان لـحــل «عـقــدة الـنـصــرة» .يفيد
ال ـس ـي ـن ــاري ــو األول بـ ــإجـ ــراء ت ـغ ـي ـيــر داخـ ــل
الجبهة ،ودفعها باتجاه فــك ارتباطها عن
تنظيم «القاعدة» ،وتحويلها تدريجيًا من
مشروع جهادي إلى مشروع وطني سوري،
لناحيتي الخطاب وجدول األعمال والنظرة
إلى الطوائف واملذاهب السورية ومستقبلها
بعد إسـقــاط الـنـظــام ،وذل ــك باالعتماد على
العناصر السورية القيادية في الجبهة على
حساب «املهاجرين» األجانب .املشروع قديم
وهو من بنات أفكار عدد كبير من أصحاب
القرار في الدول العربية والغرب .لكن الجديد

بيروت ـ ثائر غندور

ال يمكن وضــع االجـتـمــاع ال ــذي عقد مساء
الخميس بني األمني العام لحزب الله حسن
ن ـصــرال ـلــه ورئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحـ ّـر
النائب ميشال عون ،إال في سياق محاولة
نـ ـص ــرالـ ـل ــه اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب الـ ـغـ ـض ــب ال ـع ــون ــي
ّ
ّ
األمنية،
خلفية التعيينات
املستجد على
وخصوصًا موقع قيادة الجيش .وهو األمر
ّ
ال ــذي يــؤكــده نــائــب رئـيــس مجلس الـنــواب
حديث
اللبناني األسبق إيلي الفرزلي ،في
ٍ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» .إذ ي ـش ـيــر ال ـف ــرزل ــي،
امل ـقـ ّـرب مــن ع ــون ،إل ــى ّأن األخ ـيــر ج ـ ّ
ـدي ّفي
ّ
ّ
اع ـت ـبــار أن ال ـخ ـي ــارات كــل ـهــا م ـتــاحــة ،وأن ــه
املسيحيني ،كما واجــه
سيواجه «تهميش
ّ
األكراد والسنة في العراق ،لكننا لن نحمل
السالح».
ّ
ت ــرت ـب ــط الـ ـق ـ ّـص ــة بـ ـت ــول ــي ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـيــش
امل ـح ـســوبــة م ــن «ح ـص ــة» املـسـيـحـيــن .ففي
سبتمبر/أيلول املقبلُ ،يحال قائد الجيش
الحالي جان قهوجي إلى التقاعد ،إال إذا ّ
قرر
وزير الدفاع سمير مقبل تأجيل تسريحه،
مـسـتـنـدًا إل ــى ق ــان ــون ال ــدف ــاع الـ ــذي يسمح
بــذلــك فــي ظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ،كــالـحــرب أو
الطوارئ أو قيام الجيش بحفظ األمن ،وهو
ما ُيسمى إعالميًا في لبنان« ،تمديد والية
قائد الجيش».
املقابل ،يرفض عون هذا األمر باملطلق،
في
ّ
ّ
«عملية إف ــراغ لقيادة
ويــرى أنــه عـبــارة عــن
الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات ،ويـ ـحـ ـص ــل ذلـ ــك،
باشتراك الجميع .ويكمن الهدف في إبعاد
بـعــض األش ـخــاص واإلب ـق ــاء عـلــى آخــريــن»،
وهو ما أعلنه قبل ّأيام ،بعد اجتماع كتلته
ّ
ّ
النيابية .مضيفًا« ،إن األيام التي كان يأتي
فيها «خ ـيــال» رئـيــس للجمهورية ،غيرها

مناصرة
لعون في
مهرجان
لحزب اهلل
(أرشيف/فرانس
برس)

في أحد مخيمات اللجوء في ريف إدلب (األناضول)

هدى مثنى ...يمنيّة أميركية «تجاهد» في سورية

جثتان للجيش من «داعش»
أكــد أحــد أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لــدى تنظيمي
«الدولة اإلسالمية» (داعش) و«جبهة النصرة» ،أمس الجمعة ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «استخبارات الجيش اللبناني تسلّمت جثتين عائدتين
للعسكري ،علي العلي ،الذي ُقتل في معركة بلدة عرسال بين الجيش
والتنظيمين في أغسطس/آب من العام الماضي ،إضافة إلى جثة
المدني ممدوح يونس ،كان داعش يحتفظ بهما» .وينظم األهالي
فعاليات بصورة دائمة اعتراضًا على ما يقولون إنه تقصير الدولة
اللبنانية في المفاوضات.

تعيني قائد للجيش ،فسنسير في التمديد
للقائد الحالي» .وهذا ما قاله علنًا الرئيس
نبيه بري والنائب سليمان فرنجية ،الذي
ُيـعـتـبــر ول ــو شـكـلـيــا ،جـ ــزءًا م ــن تـكـتــل عــون
النيابي ،وال يبدو حزب الله بعيدًا عن هذا
املوقف.

ّ
معنيون مباشرون بامللف،
هو ما يتناقله
عن احتمال دخول األتــراك في هذه الجهود
للمزيد من «ســورنــة» جبهة النصرة ،وهنا
أيضًا قد ينعكس التقارب التركي السعودي
على هــذه الجهود من خــال ضبط فصائل
عسكرية سورية والعمل عبر وسطاء على
ّ
لتغير سلوكها وخطابها ،أو
«النصرة» إما
لشق صفوفها جديًا.
وعلى الرغم من نفي «جبهة النصرة» ّ
نيتها
ّ
فك ارتباطها بـ«القاعدة» ،فقد تتمكن الدول
الفاعلة في امللف السوري ،من خالل التحكم
بدعم الفصائل ضمن غرفة عمليات «جيش
الـفـتــح» ،مــن دفــع العناصر الـتــي تميل إلى
االنـفـصــال عــن «ال ـق ــاع ــدة» ،إل ــى ات ـخــاذ قــرار
باالنفصال.
أم ـ ــا ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــان ــي فـ ــي فـ ــك ارتـ ـب ــاط
«النصرة» عن «الـقــاعــدة» ،وهــو السيناريو
األكـ ـث ــر تــرج ـي ـحــا ،ف ـي ـقــوم ب ــاالع ـت ـم ــاد على
«ال ـق ــاع ــدة» بـحــد ذاتـ ــه ،عـبــر إدخـ ــال فصيل
م ــن الـتـنـظـيــم إل ــى س ــوري ــة ،وط ـل ـبــه الـبـيـعــة
مـ ــن «ج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،ل ـي ـك ــون بــال ـتــالــي
ً
ممثال لــ«قــاعــدة الجهاد فــي ســوريــة» .ومن
املتوقع أن يلقى األمر رفضًا من «النصرة»،
وي ــدفـ ـعـ ـه ــا بـ ــات ـ ـجـ ــاه رف ـ ـ ــض الـ ـبـ ـيـ ـع ــة وف ــك
ّ
االرت ـبـ ّـاط بــ«الـقــاعــدة» ،أو على األق ــل يــؤدي
إلى شق صف الجبهة ،ويدفع ّ
املكون األعظم
من التنظيم ،أي العناصر السورية ،إلى فك
االرتباط ،فيما يبايع العناصر التي جاءت
ً
أصال من التنظيم ،الفصيل الجديد.

سيرة

لقاء نصراهلل ـ عون :الجيش أوًال
التقى األمين العام لحزب
اهلل حسن نصراهلل رئيس
التيار الوطني الحرّ النائب
ميشال عون مساء
الخميس ،بحث الطرفان
خالله« ،القضايا الكبرى
وملفات المنطقة» ،لكن
يبقى الخالف األساسي،
موقع «قيادة الجيش»

يتوقع المحلل العسكري السوري،
العميد الركن أحمد رحال ،أن «يكون
السيناريو األقــرب بعد السيطرة على
محافظة إدلب ،هو فتح معركتي
حــلــب وحـــمـــاه ،مـــن أجــــل قطع
خطوط اإلمداد البشرية والعسكرية
عــن الــنــظــام فــي الــســاحــل ،بحكم
تشكيل منطقة الغاب خزانًا بشريًا
حديث
لعناصر الشبيحة» .ويتابع في
ٍ
لـ»العربي الــجــديــد» ،قائًال إن «خيار
ـول سير الــمــعــارك نحو الساحل
تــحـ ّ
دقيق للغاية ،بسبب المخاوف من أن
تؤدي إلى حرب طائفية.

في الشمال السوري ،تحديدًا في إدلــب ،هو
نتيجة للتنسيق التركي العربي الخليجي،
ّ
يخص امللف الـســوري» .ويتوقع سرية
بما
أن ُ
«ي ـتــرجــم ه ــذا الـتـنـسـيــق ف ــي ب ـنــاء جسم
ـوح ــد ب ـغــرفــة عـمـلـيــات م ـ ّ
ع ـس ـكــري م ـ ّ
ـوح ــدة،
تـجـمــع ك ــل ف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة ف ــي الـشـمــال
ال ـس ــوري ،عـلــى غ ــرار مــا حـصــل فــي الجبهة
َ
الـجـنــوبـيــة ،وق ــد يـكــون حــامــلـهــا ّالسياسي،
جسم سياسي جــديــد ،ربـمــا يتمخض عنه
مؤتمر الــريــاض ،الــذي يجري التحضير له
حاليًا».
ّ
وتوقع أن «تنتقل املعارك بعد محافظة إدلب
إلــى محافظة حـلــب ،الـتــي ُيعتقد أن يسبب
ً
انتقال املعركة إليها إفشاال ملخطط املبعوث
الدولي ستيفان دي ميستورا ،حول تجميد
القتال في املدينة ،ويعطي املعارضة عوامل
ّ .»3
قوة إضافية في مفاوضات جنيف ُ
ويبدو أن إشراك «جبهة النصرة» ،املصنفة
كتنظيم إرهابي من قبل الواليات املتحدة،
ٍ
وتحقيقها
في معظم العمليات العسكرية،
ٌ
انتصارات قد تزيد من شعبيتها ،مخالف
ملنطق األحداث كون الجبهة ال تعترف بأية
جهة سياسية تمثيلية من املعارضة ،غير
أن التوجه الدولي العام اقتنع خالل الفترة
نصر على النظام،
املاضية بضرورة تحقيق
ٍ
اعتمادًا على القوى املوجودة على األرض،
ّ
بغض النظر عن ّ
توجهاتها ،على أن يجري
ّ
الـعـمــل بـعــد العمليات العسكرية عـلــى حــل
املشاكل العالقة بشأن ّ
فصيل،
توجهات كل
ٍ
والـ ـ ــذي ي ـب ــدو أن ت ـ ّ
ـوج ــه «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»

بعيوننا

الـ ـي ــوم .ن ـحــن مـ ــوجـ ــودون ،ون ـح ــن ّأس ـس ـنــا
ل ـب ـنــان» .وت ــاب ــع« ،لـسـنــا «ع ـي ــاري» فــي هــذا
البلد ،وما يخصنا ،نريد أن نحصل عليه،
ال أن يــأخــذه أح ــد غـيــرنــا ،فـمــراكــزنــا ليست
«شـ ـح ــادة» ،وه ــو م ــا ي ــرى ك ـث ـيــرون أن ــه رد
فعل على احتمال عدم تعيني صهره (زوج
ابنته) شامل روكــز في قيادة الجيش التي
كان عون يتوالها قبل عقدين ونصف عقد.
ّ
يعتقد عــون أن ما يجري هو «اعـتــداء على
صــاحـيــات املـسـيـحـيــن» .وي ـشــرح الـفــرزلــي
ُ
ّ
األمـ ـ ـ ــر« ،إن كـ ــل ط ــائ ـف ــة تـ ـعـ ـ ّـن امل ـس ــؤول ــن
ُ
األمـنـيــن التابعني لها وال يناقشها أحــد،
وه ــذا مــا يـحـصــل فــي ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
ً
وف ــي األم ــن ال ـع ــام» ،مـتـســائــا« ،مل ــاذا ُيـحــرم
ال ـطــرف املـسـيـحــي األقـ ــوى مــن تـعـيــن قائد
الجيش؟».
ل ـكــن م ــوق ــف عـ ــون ه ـ ــذا ،ال ـ ــذي ي ـك ــاد يشبه
موقفه من رئاسة الجمهورية ،بقي من دون
دعــم كبير مــن الـحـلـفــاء .فـعــون ال ــذي يطرح
نـفـســه لــرئــاســة ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ،يــريــد تعيني
صهره العميد شامل روكز لقيادة الجيش،
وهو ما ال يوافق عليه كل حلفاء عون ،الذين
ُيـكــررون عـبــارة« :ال ُيمكن أن نقبل بالفراغ
في قيادة الجيش .وإذا فشل التوافق على

حساسية
جبهة الساحل

ه ــذا ال ــواق ــع ،دف ــع بـعــون لـلــرد عـلــى حلفائه
بالقول إن «هــذا ق ــراري ،لــذلــك ،ال تسألوني
عــن غ ـي ــري» .وت ــاب ــعّ ،
«إمـ ــا أن يـسـيــر غيري
معي أو يسير ضدي .وكما يمكن أن تتركني
الناس ،أستطيع أنــا أيضًا أن أتركها ،ومن
ّ
يسير معي يمكنني أن أسير معه ،ألن األمر

لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ،طفح الكيل».
بــالـتــالــي ج ــاء لـقــاء ع ــون نـصــرالـلــه فــي هــذا
ّ
ُ
شير
السياق ،كما يؤكد الفرزلي ،رغم أنه ي ّ
ّ
إلى أنه لم يطلع على تفاصيل اللقاء ،لكنه
ّ ّ
يؤكد أن «حزب الله لن يتخلى عن الجنرال
عـ ـ ــون»ُ .ي ـش ـيــر أحـ ــد امل ـط ـل ـعــن ع ـلــى أجـ ــواء
اللقاءات الدورية التي تجري بني نصرالله
وعـ ــون (ال ـل ـقــاء األخ ـي ــر ك ــان ف ــي سبتمبر/
ّ
أي ـ ـلـ ــول امل ـ ــاض ـ ــي) ،إل ـ ــى أن ن ـص ــرال ـل ــه قـ ـ ّـدم
قــراء تــه للوضع فــي املنطقة ،مــن التطورات
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل ال ـس ـل ـطــة
فــي ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ،وال ـت ـط ــورات امل ـيــدانـ ّـيــة في
سورية ،و«املعركة املقبلة في القلمون وما
ّ
اللبنانية السورية»،
تأثيراتها على الحدود
وعرض الجانبان لتأثيرات هذه التطورات
ع ـلــى ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي .وأض ـ ــاف امل ـصــدر
ّ
ّ
أن نـ ّصــرالـلــه أك ــد تـمـ ّـســك ح ــزب ال ـلــه بـعــون
ّ
كمرشح رئاسي ،ولفت إلى أن هذه اللقاءات
ّ
السياسية بل العناوين
ال تبحث التفاصيل
ّ
العامة.
والسياسات
ّ
ال ُينكر املــطـلـعــون على تفاصيل الـلـقــاءات
ـادة الـجـيــش والـسـجــال
ت ـنــاول مــوضــوع ق ـيـ ّ
املحيط بها ،لكنهم ُيفضلون عدم الخوض
ّ
بـتـفــاصـيــل ه ــذا ال ـن ـقــاش .لـكــن ال ــواض ــح أن
نصرالله أراد من اللقاء إعادة «رأب الصدع»
في العالقة مع عون ،وعدم خسارة التحالف
م ـع ــه ،ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة الــدق ـي ـقــة بالنسبة
ّ
التحوالت
لحزب الله .فالحزب ُيــدرك حجم
ّ
في املنطقةُ ،
ويــدرك تمامًا أن الفريق اآلخر
لــن ُيـمــانــع فــي تقديم ع ــروض لـعــون ،شرط
ابتعاده عن التحالف مع حزب الله .وعون
بـ ــدورهُ ،ي ــدرك أن ــه يـ ّ
ـؤمــن الـغـطــاء اللبناني
ّ
لحزب الله ،وأن ابتعاده عن التحالف معه،
ُ
سيحرج حزب الله.
إذًا ي ـصـ ّـر ع ــون ع ـلــى امل ــواج ـه ــة ،ك ـمــا يـقـ ّـول
املقربون منه .وباتت اللعبة أقرب إلى عض
ً
ّ
الحصة
األصابع ،ومن يصرخ أوال ،ال ينال
ال ـت ــي ي ــري ــده ــا م ــن م ـن ـظــومــة ال ـس ـل ـطــة .في
املـقــابــل ،ال أحــد مــن السياسيني اللبنانيني
يــرفــض م ـبــدأ تـعـيــن قــائــد جــديــد للجيش،
ّ
لكن الجميع ُيــدرك أن االتجاه العام ،يكمن
في اإلبقاء على القائد الحالي .قد يختصر
أحد الدبلوماسيني الخليجيني في بيروت
حالة االرتباك والضغط التي يعيشها عون،
بــالـقــول« ،عـلــى ع ــون أن يـخـتــار بــن رئــاســة
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة أو ق ـي ــادة ال ـج ـي ــش ،ال ُيـمـكــن
الحصول على األمرين معًا».
مقاالت ذات صلة
على الموقع األلكتروني

واشنطن ـ منير الماوري

ّ
تـفــشــت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة ظ ــاه ــرة اخـتـفــاء
ع ــدد م ــن ال ـن ـســاء م ــن مـخـتـلــف ال ـج ـن ـسـ ّـيــات،
ل ـي ـظ ـهــرن ف ـي ـمــا ب ـعــد ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ّ
ّ
االجتماعي ،ويعلن انضمامهن إلــى تنظيم
ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ال ــذي اسـتـطــاع السيطرة
ّ
ّ
على عقولهن وإقناعهن ّبالجهاد في العراق
ّ
وس ــوري ــة .وف ــي ظ ــل ت ـفــشــي ه ــذه ال ـظــاهــرة،
وان ـض ـمــام ف ـتــاة يـمـنـ ّـيــة إل ــى «داع ـ ــش» الـعــام
ّ
املــاضــي ،أك ــدت مـصــادر فــي الجالية اليمنية
بوالية ألباما األميركية لـ»العربي الجديد»
ّ
أن الـفـتــاة اليمنية األمـيــركـيــة الـتــي التحقت
بصفوف التنظيم ،عادت مجددًا للتغريد من
مـكــان إقــامـتـهــا فــي ســوريــة بــأسـمــاء جــديــدة،
بعد أن أعلنت زواجها بأحد عناصر تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وأش ـ ـ ــارت م ـص ــادر م ـق ـ ّـرب ــة م ــن أسـ ــرة الـفـتــاة
ّ
هــدى ّ مثنى ( 21عــامــا) ،إلــى أن والــدهــا الــذي
ي ـت ـن ــق ــل بـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة واشـ ـنـ ـط ــن وإح ـ ــدى
ضواحي مدينة برمينغهام في والية ألباما
الجنوبية ،ناشد ابنته التوقف عن التغريد
خ ــارج ال ـس ــرب ،وال ـع ــودة إل ــى حـضــن أهلها،

ّ
للعيش في ضاحية هوفر .لكن يبدو أن هدى
ّ
ّ
مصرة على أن العيش في كنف «املجاهدين
واملجاهدات» هو األفضل.
وبـعــد صمت استمر شـهــورًا عــديــدة ،كشفت
أسرة هدى تفاصيل جديدة عن قصة خروج
ـزل األس ــرة ،لتتصل فـجــأة من
ابنتها مــن ّ مـنـ ّ
تركيا ،مــؤكــدة أنها في طريقها للجهاد في
س ــوري ــة .ع ـمــدت ه ــدى إل ــى تـضـلـيــل أســرتـهــا
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي رح ـل ــة جــام ـع ـيــة إلـ ــى مــديـنــة
أط ــان ـط ــا ب ــوالي ــة ج ـ ُـورجـ ـي ــا ،وهـ ــي الــرح ـ ّلــة
التي لم تعد منها .ونقل عن والــد الفتاة أنه
اعـتــرض فـ ّـي البداية على مشاركة ابنته في
الرحلة ،لكنه خضع بعد إلحاحها وتأكيدها
ّ
أن عالماتها الدراسية قد تتأثر ،إن لم تشارك
ف ــي ال ـن ـش ــاط ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة ،وت ـع ـه ــده ــا لــه
بالعودة في اليوم ذاته.
وف ــي ذل ــك ال ـيــوم ،وبـحـســب ال ــرواي ــة ،اتصلت
ّ
الفتاة من مكان ّالرحلة املفترضة ،لتبلغ أحد
ّ
أف ــراد األس ــرة أنـهــا استقلت الحافلة الخطأ
وس ـ ــوف ت ـض ـطــر ل ـل ـب ـقــاء م ــع زم ـي ــات ـه ــا فــي
أطــان ـطــا ،راج ـيــة مـنــه إق ـنــاع وال ــده ــا بتفهم
األمـ ــر .وعـنــدمــا عـلــم األب ،وق ــع عـلـيــه الخبر
كــال ـصــاع ـقــة .ي ـع ـتــرف األب بــالــذنــب ويـشـعــر

بتأنيب الضمير ،معتبرًا ّأن ّ
تشدده مع ابنته،
كــان الــدافــع األســاســي لها للمضي قــدمــا في
طــريــق الـتـشــدد أكـثــر مـمــا ك ــان ينتظر منها.
لــم يكن كافيًا بالنسبة لـهــدى مـيــول التدين
لــدى األســرة فبحثت عن األعـمــق .وأوضحت
ّ
إح ــدى رفـيـقــاتـهــا الـيـمـنـيــات امل ـحــاف ـظــات ،أن
شخصية هدى على تويتر قوية وصدامية،
ّ
مشيرة إلــى أن تغريداتها تــرضــي غــرورهــا،
وهو ما ّ
يعوض عنها في واقــع األمــر ضعف
ّ
شخصيتها الحقيقية .أما هدى نفسها ،فقد
ّ
ذكـ ــرت ف ــي إحـ ــدى م ـحــادثــات ـهــا ،أن والــديـهــا
الحـظــا زي ـ ّـادة تفانيها فــي ال ـتــديــن ،لكنهما
ّ
اف ـتــرضــا أن ـه ــا ت ــوط ــد عــاقـتـهــا ّ بــال ـلــه فـقــط،
«أعجبهم األ ّمــر في البداية ،لكنهم استاءوا
حني علموا أني أصبحت جهادية».
ب ــدأ ت ـ ّ
ـدي ــن ه ــدى ال ـج ـه ــادي ح ــن أهـ ــدى لها
ّ
ّ
وال ـ ــده ـ ــا ه ــاتـ ـف ــا ذكـ ــيـ ــا بـ ـع ــد تـ ـخ ــرجـ ـه ــا فــي
الـعــام  .2013ووج ــدت عبر بــرامــج التواصل
االج ـت ـمــاعــي ضــالـتـهــا ف ــي اإلي ـغ ــال أك ـثــر في
التشدد ،وبدأت التعرف إلى أوروبيات دخلن
سورية.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ال ــوال ــد ي ــراق ــب فيه
هــاتــف ابـنـتــه وي ـت ـعــارك معها لــاطــاع على

محتوياته ،ليحميها مــن االن ـح ــراف ،إذا به
ّ
يكتشف أخيرًاّ ،أن ما كان يخاف على ابنته
منه ،قد وقع ،لكنه االنحراف األكثر خطورة.
ونـقـلــت بـعــض املــواقــع اإلخ ـبــاريــة األميركية
خـ ـ ّـال األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة حـصـيـلــة م ـح ــادث ــات،
موضحة ّأن مـ ّ
ـدونــن أميركيني أجــروهــا مع
هــدى مثنى على حسابها عبر ّتويتر الــذي
أوقف .ولفتت الفتاة املتمردة إلى أنها اقتنعت
ّ
على يد جهاديني من «داعش» ،أن االنضمام
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم أداء ل ــواج ـب ـه ــا ك ـف ـت ــاة م ـس ـل ـمــة.
ّ
وأوضـ ـح ــت أن دخ ــول ـه ــا س ــوري ــة ،اسـتـغــرق
مــا ي ـقــارب ال ـعــام مــن الـتــدبـيــر بــالـتـعــاون مع
جهاديني ساعدوها باملشورة ال بــاملــال ،في
التخطيط لـلـفــرار مــن أسّــرتـهــا ،ومــن بالدها
ال ـت ــي سـ ّـمـت ـ ّهــا ب ــاد ال ـك ــف ــار .وك ـش ـفــت خــال
املحادثات ،أنها تزوجت ،بعد شهر واحد من
وصــولـهــا ،بـجـهــادي أسـتــرالــي يـ ّـدعــى سهان
عـبــد الــرحـمــن ،قـتــل فــي غ ــارة شــنـهــا الجيش
األردن ــي .وتعاونت هــدى مع مقاتلي تنظيم
الدولة بنشر تغريدات باللغة اإلنكليزية عبر
حسابها على موقع تويتر باسم «أم جهاد»،
تــدعــو خــالــه ال ـطــاب األمـيــركـيــن املسلمني،
إلى االنضمام لصفوف التنظيم.

الحدث

بوادر معركة الساحل ...والنظام ينتقم من المدنيين
بدأت مؤشرات جبهة الساحل السوري تظهر
ســريـعــا ،بــالـتــزامــن مــع شبه «ج ـنــون» لقوات
الـنـظــام ال ـســوري إزاء تــراجـعـهــا الـكـبـيــر ،هي
وحـلـفــائـهــا ،أم ــام ق ــوات امل ـعــارضــة املسلحة،
ُ
وه ـ ــو م ــا ت ــرج ــم ب ـم ـق ـتــل ع ـ ــدد م ــن املــدن ـيــن
واملسلحني من حلب إلى ريف إدلب .واندلعت
االشـتـبــاكــات فــي ريــف الــاذقـيــة ،شـمــال غرب
البالد ،بني قوات النظام واملعارضة املسلحة،
ّ
وأدت إلى مقتل سبعة مسلحني من املعارضة
ّ
وعـشــرة مــن ق ــوات الـنـظــام على األق ــل وجــرح
ع ـش ــرات امل ـس ـل ـحــن .وأفـ ـ ــادت م ـع ـلــومــات عن
سقوط أربعة قتلى في صفوف «حــزب الله»
اللبناني ،بعد استهداف أحد املنازل في ريف
ّ
يتجمع بعض عناصر
الــاذقـيــة ،حيث كــان
الحزب.
وأف ــاد «املــرصــد ال ـســوري لحقوق اإلن ـســان»،
ّ
بــأن «االشتباكات بني الطرفني اندلعت بعد
منتصف ليل الخميس ـ الجمعة ،في محيط
قـمــة الـنـبــي يــونــس االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،النقطة
األعلى في محافظة الالذقية ،والواقعة على
ال ـح ــدود اإلداري ـ ـ ــة ال ـفــاص ـلــة ب ــن مـحــافـظــات
ّ
إدل ـ ــب وحـ ـم ــاه وال ــاذقـ ـي ــة» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن

«قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام تـ ـح ــاول ال ـت ـق ــدم ف ــي محيط
قـمــة الـنـبــي يــونــس ،لتحصينها باعتبارها
ـاه سهل
نـقـطــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـتـقــدم بــات ـجـ ّ
ال ـغــاب ومــديـنــة جـســر ال ـش ـغــور» .وشــنــت في
هــذا ال ـصــدد ،مـقــاتــات تابعة لـقــوات النظام
غارات على مواقع املعارضة في جبل األكراد،
ومناطق أخرى في محافظة الالذقية .وذكرت
جمعية «أتـ ــراك س ــوري ــة»ّ ،أن «ق ــوات النظام
مــدعــومــة بـغـطــاء ج ــوي ،شــنــت هـجــومــا على
القرى التي تقع تحت سيطرة املعارضة في
جبل األكــراد ،وبايربوجاق بريف الالذقية»،
وأن «قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم» ،من
دون إعطاء تفاصيل عن أعدادهم.
ولـ ـق ــي  23ش ـخ ـص ــا م ـص ــرع ـه ــم فـ ــي قـ ّصــف
بالبراميل املتفجرة والقنابل الفراغية ،نفذته
طــائــرات تابعة للنظام على مناطق متفرقة
من أحياء حلب الخاضعة لسيطرة املعارضة.
وأفادت «الهيئة العامة للثورة السورية» في
بيان لها ،بأن «القصف شمل أحياء :قاضي
ٍ
عسكر ،واملعادي ،والسكري ،ومساكن هنانو،
وصــاح الــديــن» .وذك ــرت أنــه «سقط عشرات
القتلى والجرحى» ،من دون تحديد أعدادهم.

قتلت قوات النظام 23
شخصًا بالبراميل المتفجرة
في أحياء عدة من حلب
ك ــذل ــك ل ـقــي ح ــوال ــي  60ش ـخ ـصــا مـصــرعـهــم
وأصيب العشرات بجروح ،في قصف جوي
ل ـط ـي ــران ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي ع ـلــى ق ــري ــة بير
مـحـلــي ،ق ــرب مــديـنــة صــريــن ،فــي ري ــف حلب
الشرقي ،ليل الخميس ـ الجمعة .وقال ممرض
ف ــي ن ـق ـطــة ص ــري ــن ال ـط ـب ـي ــة ،رفـ ــض الـكـشــف
عــن اسـمـ ُـه لوكالة «األن ــاض ــول» ،إن «عــائــات
بأكملها أبيدت نتيجة القصف الجوي الذي
استهدف قرية بير محلي ،واستهدف منازل
املدنيني وبعض السيارات داخل القرية».
وأش ـ ــار إل ــى أن «ال وجـ ــود لـعـنــاصــر تنظيم
ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة (داعـ ـ ـ ـ ــش) فـ ــي ال ـق ــري ــة،
وهــي ليست نقطة اشـتـبــاك ،لكنها تقع بني
مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم ومـنــاطــق سيطرة

وحــدات حماية الشعب الـكــرديــة» .ولفت إلى
ّ
ً
أن « 60ق ـت ـيــا ع ـلــى األق ـ ــل ت ــم دف ـن ـهــم أم ــس،
بينما ي ـحــاول املــدن ـيــون مــن ال ـقــرى األخ ــرى
انتشال العالقني من الجرحى والقتلى تحت
األن ـقــاض» .علمًا أن عـشــرات الجرحى ،جــراء
القصف على القرية ،وصلوا أمــس الجمعة،
إلى مشفى منبج الوطني.
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،أعـلـنــت «الـشـبـكــة الـســوريــة
لـحـقــوق اإلن ـس ــان» مـقـتــل  2231شـخـصــا في
ش ـهــر أب ــري ــل/ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي ف ــي س ــوري ــة،
ليسجل ذل ــك الــرقــم ارت ـفــاعــا بـ ـ  534شخصًا
مقارنة بحصيلة شهر م ــارس/آذار املاضي.
وأعـ ــادت الـشـبـكــة ذل ــك إل ــى الـقـصــف العنيف
لقوات النظام على املناطق التي خرجت عن
سـيـطــرتــه ف ــي األس ــاب ــع األخـ ـي ــرة ،خـصــوصــا
ف ــي م ـح ـيــط مــدي ـنــة إدل ـ ــب وج ـس ــر ال ـش ـغــور.
وذكــر التقرير أن «ق ــوات النظام قتلت 1884
شـخـصــا 1519 ،منهم مــدن ـيــون ،بينهم 269
ً
طفال (بمعدل  9أطفال يوميًا) ،و 192امرأة».
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر أن «مـ ــا ال ي ـق ــل ع ــن 104
أش ـخ ــاص ق ـضــوا ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب ف ــي شهر
واحد».
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مرور
الكرام

«صندل السيسي»
و«فوسفات
مبارك»
وائل قنديل

تعتمد العبوات التي طرحت في
األسواق أخيرا ،التي تسمى نفسها
«ثورية» على مقولة واحدة تتردد
على أوسع نطاق هذه األيام ،وتذهب
إلى أن الخطر الداهم الذي يحيق
بمصر اآلن هو استفاقة نظام مبارك
وتأهبه لالنقضاض .تنقل هذه
«الحركات» اللطيفة املوضوع من
صراع جاد وجذري مع مؤسسة
االنقالب العسكري ،التي هي االبنة
الشرعية لنظام مبارك ودولته،
إلى صراع مع رجال مبارك ،الذين
يتربصون بالبلد ،ولو مددت الخط
على استقامته ،تستطيع أن تدرك
بوضوح أن املستهدف من حركات
مثل «البداية» هو التصدي لعودة دولة
مبارك ،من أجل حماية نظام عبد
الفتاح السيسي ،وبالتالي ليس من
قبيل التجني ،أو التخوين ،أن يقال
إن هذه الحركات خرجت من عباءة
أجهزة النظام الحالي.
ويظل ترويج التناقض املفتعل بني
دولة مبارك ودولة السيسي نوعا
من الحيل السينمائية لصناعة خطر
متوهم يتهدد ثورة يناير ،مصدره
النظام القديم ،ومن ثم على الجميع
االصطفاف ملواجهته ،واملعنى
املباشر هنا هو الدفاع عن نظام
السيسي ،لطرد نظام مبارك .وفي
سبيل الوصول إلى هذه املعادلة يمعن
أصحاب «البداية» ومن يقف خلفهم
في إظهار خطورة جحافل دولة
مبارك الواقفة على األبواب ،إيذانا
بالهجوم والغزو والسيطرة على
مصر مرة أخرى ،ذلك أن الخطاب
الصادر عن الحركة هو خطاب
«يونيوي» حتى النخاع ،يتأسس على
هذا املزج الفاسد ،بني ثورة يناير،
وانقالب يونيو الذي يرتدي زي
الثورة املضادة .بل إن وجوه «البداية»
ال تتورع عن اإلفصاح صراحة عن
قلقها على النظام الحالي (نظام عبد
الفتاح السيسي) من هجمة النظام
القديم التي تتخذ أشكاال إعالمية،
وسياسية ،مثل حمالت الهجوم
الضارية التي تنطلق من صحف
وقنوات مملوكة لرجال أعمال ما
زالوا محتفظني بوالئهم وانتمائهم
لنظام مبارك ،وكذلك تحركات جمال
مبارك وأحمد عز الخجولة على
الساحة السياسية .وسواء صح
أن رموز زمن مبارك يتربصون
بالسلطة الحالية ،أم أن األمور تجري
في سياق متفق عليه ،وتتغذى على
سيناريوهات محبوكة أنتجتها
ورش الدولة العميقة ،التي يشترك في
االنتساب لها ،بالتساوي ،السيسي
ورجاله ،وجمال مبارك ورجاله ،فإن
املحصلة هنا أن الصراع كله ال يضع
في الحسبان ثورة يناير ،فكالهما
يناصبها االشمئناط والعداء ،ويتمنى
أن تنمحي كل آثارها من الوجود،
اليوم قبل الغد .لقد قلت في هذا
املكان ،وقت مسرحية االنتخابات
الرئاسية ،ومحاوالت النفخ في
حمدين صباحي وتكبيره كمنافس
للسيسي إن املعركة بني وريث مبارك
بالزي العسكري «السيسي» وبني
الوريث ببنوة الدم واالسم «جمال
مبارك» بينما حمدين صباحي غير
موجود من األساس ،إال كقطعة
ديكور الستكمال الشكل السياسي.
باختصار شديد يمكن القول إن
«البداية» وباعتراف املتحدثني باسمها
هي واحدة من تجليات الثالثني من
يونيو ،التي تتشبث باملزاوجة بينها
وبني الخامس والعشرين من يناير،
ولو راجعت الخطاب الصادر عن عبد
الفتاح السيسي منذ استولى على
الحكم ،ستجد الرجل يطرح نفسه
باعتباره حامي ما يسميه تدليسا
«الثورتني» وال ينفك يتكلم باعتباره
«كريم العنصرين» الذي يمتد نسبه
إلى يناير «الثورة» ويونيو «الثورة
املضادة» ولو دققت في مضامني
خطاب «البداية» ستجده يعتمد
الثنائية ذاتها ،معلنا أن معركته هي
مع رجال زمن مبارك.
وبذلك ال تختلف كثيرا هذه الحركة
عن غيرها من حركات نشأت في
أيام حكم مبارك ،تعبيرا عن الصراع
بني الحرس القديم والفكر الجديد.
مبارك هو السيسي هو جمال مبارك،
فال تخدعنكم محاوالت انتشال
«صندل السيسي» بالترويج لخطورة
«فوسفات مبارك».
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غلبة المرجعيات اإليرانية ال ُتسكت صاحب الـ  3ماليين مقلّد

الحدث

محمود حسني الصرخي ...صوت عربي مالحـق في العراق
تالحق السلطات العراقية
المرجع العراقي الشيعي
الوحيد في البالد
حاليًا ،محمود حسني
الصرخي ،بسبب آرائه
العروبية الرافضة لتغريب
العراق ومرجعياته
النجف ـ عبدالعزيز الطائي

ي ـت ـن ـقــل امل ــرج ــع ال ـش ـي ـعــي ال ـع ــراق ــي،
الـ ـع ــرب ــي ال ــوحـ ـي ــد بـ ــن م ــرج ـع ـي ــات
العراق ،محمود الحسني الصرخي،
متخفيًا ،ال ُيـعــرف لــه مـكــان ،بسبب تخوينه
ومـحــاربـتــه مــن قـبــل سـلـطــات ب ـغــداد وإيـ ــران،
على خلفية أفكاره وفتاويه الرافضة للتدخل
اإلي ــران ــي ،وال ــداع ـي ــة إل ــى عــرق ـنــة املــرجـعـيــات
الــدي ـن ـيــة ال ـش ـي ـع ـيــة .ف ـقــد ظ ـلــت ب ــاح ــة الـبـيــت
النجفي والكربالئي في العراق ،حتى عام 2003
إبــان االحـتــال ،مقتصرة على بضعة مراجع
ّ
ديـنـيــة؛ لـكــل واح ــد منها مــدرسـتــه ومـقــلــدوه.
هـكــذا كــان الـحــال منذ ق ــرون طويلة ،حافظت

فيها املدارس الجعفرية على عروبتها بشكل
مـتــوازن مــع طابعها الــديـنــي الـبـحــت .وأسهم
ذلك باستقرار اجتماعي كبير في العراق طيلة
الفترة املنصرمة ،عرفت فيه البالد سلمًا أهليًا
وتعايشًا اجتماعيًا نسبيني .غير أن الصخب
الــذي أحــدثــه االحـتــال فــي م ــارس/آذار ،2003
دخل إلى جميع الغرف العراقية بال استثناء،
ومنها الغرفة الدينية ،سنية كانت أم شيعية،
وحتى املسيحية التي نجحت باالبتعاد عن
الخط السياسي في عراق ما بعد االحتالل ،إذ
حافظت الكنيسة على هيبتها أمــام أتباعها
ومختلف الطوائف العراقية.
ّ
وم ـم ــا خــل ـف ـتــه ف ــوض ــى االحـ ـت ــال وال ـص ـخــب
الــدامــي فــي ال ـع ــراق ،عملية ُوص ـفــت بتغريب
املرجعيات الدينية في العراق وإبعاد العربية
وال ـعــراق ـيــة مـنـهــا ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـص ــوص ،إذ
بدأت تظهر إلى العلن دعوات من داخل النجف
وكربالء إلى عرقنة املراجع الدينية ،فيما ذهب
آخرون إلى تعريبها بعد اتساع نفوذ املراجع
ذات األصول الدينية اإليرانية والباكستانية
بــالـبــاد ،كــاملــرجــع عـلــي السيستاني وبشير
النجيفي وآيــة الله الـشـيــرازي وآيــة الله قمي
وآية الله الحائري ،وهؤالء أبرز مراجع العراق
الــديـنـيــة وه ــم م ــن الـجـنـسـيــات اإلي ــران ـي ــة وال
يحملون جنسية عراقية ،وعدد منهم ال يتقن
العربية ويعمل لديهم فريق مترجمني.
أمــام هــذا الــواقــع ،هاجمت السلطات العراقية
امل ــرج ــع ال ـعــراقــي وال ـعــربــي الــوح ـيــد آي ــة الـلــه

دعوات من
داخل النجف وكربالء
لـ«عرقنة» المراجع
الدينية
مـ ـحـ ـم ــود ال ـح ـس ـن ــي ال ـ ـصـ ــرخـ ــي ،واع ـت ـب ــرت ــه
مطلوبًا للقضاء وط ــاردت اآلالف من أتباعه.
وفــي الفترة األخـيــرة ،منعت أنـصــاره من رفع
صـ ـ ــوره ،وأح ــرق ــت خ ـيــامــا ن ـص ـبــوهــا جـنــوب
ووسـ ــط ال ـب ــاد ،كــانــت مـخـصـصــة السـتـقـبــال
نازحي محافظة األنبار.
واعتبر رئيس الــوزراء السابق نوري املالكي،
الـ ـص ــرخ ــي م ـ ـنـ ــزوع ال ـص ـف ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وأمـ ــر
بــاع ـت ـقــالــه ،وأسـ ـف ــرت م ــداه ـم ــة ق ـ ــوات تــابـعــة
ملكتبه العام املــاضــي ،عن مقتل العشرات من
أنـصــاره واعـتـقــال نحو  400آخــريــن ،مــا زالــوا
م ــن غـيــر مـحــاكـمــة ف ــي ال ـس ـجــون ،وذل ــك عقب
رفضه هجوم املالكي على األنبار وحرق خيام
املعتصمني فــي الــرمــادي والحويجة ،واصفًا
األخـيــر بـ«الطائفي الشرير ومـجــرم الـحــرب».
أعقب ذلك بفترة قصيرة رفضه فتوى املرجع
الـ ّسـيـسـتــانــي بــإعــان ال ـج ـهــاد ،واص ـفــا إيــاهــا
بأنها باب للفتنة ،وطالب بحصر السالح بيد
الدولة العراقية.

بيجي بيد
«داعش»

وال ينقص املرجع الصرخي االهتمام أو عدد
األتباع ،إال أن سحب السلطات العراقية جميع
مقومات وجوده على الساحة الدينية بالعراق
كـمــرجــع مـعـتـمــد وأص ـي ــل م ــن داخـ ــل النسيج
الـعــراقــي ،كــإغــاق امل ــدارس وامل ـقــرات الخاصة
به ،وحرق الكتب الدينية ومنع أي نشاط آخر
لــه أو ألتباعه ،كلها عــوامــل أدت الــى التعتيم
إعالميًا عليه ،مــا دفــع أنـصــاره ومقلديه إلى
اللجوء ملواقع التواصل االجتماعي.
والـصــرخــي مــن مــوالـيــد عــام  1964فــي مدينة
ال ـك ــاظ ـم ـي ــة ب ــال ـع ــاص ـم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة .حــاصــل
على البكالوريوس فــي الهندسة املدنية في
ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي .يـعــود نسبه إلــى
ال ـح ـســن ب ــن ع ـلــي ب ــن أب ــي ط ــال ــب ،وبـ ــرز قبل
احتالل البالد معارضًا لسياسة رئيس النظام
ال ـس ــاب ــق صـ ــدام ح ـس ــن ،واع ـت ـق ــل مـ ــرات عــدة
فــي فـتــرات متفاوتة .كما ُعــرف بعد االحتالل
برفضه للوجود األميركي ،وهاجم من بعده
م ــا س ـمــاه «ال ـش ــر اإلي ــران ــي» بــال ـبــاد وطــالــب
بقطع «التغلغل اإليراني» ومنع تشويه وجه
الـ ـع ــراق ال ـع ــرب ــي ،م ــن خـ ــال خ ـطــب وف ـت ــاوى
ت ــزخ ــر ب ـه ــا م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي.
ويحسب على الصرخي أنــه املــرجــع العراقي
الوحيد اليوم؛ إذ ال يوجد مرجع غيره يحمل
الجنسية العراقية ،وهو ما دفع بأتباعه الذين
يقدرون بنحو ثالثة ماليني عراقي إلى إطالق
لقب «فتاوى للوطن» على فتاويه ،ال «فتاوى
للجار» ،في إشارة إلى املراجع األخرى إيرانية

السيستاني يرفض واألردن تؤيد التسليح

دستور كردستان في  3أشهر

رفض المرجع الديني العراقي ،علي السيستاني ،قرار مجلس النواب
األميركي بتقديم مساعدات عسكرية لــقــوات البشمركة الكردية
ومسلحي العشائر العربية السنية من دون موافقة الحكومة العراقية،
بالتزامن مع إعالن مكتب نائب الرئيس العراقي ،أسامة النجيفي (الصورة)،
عن موافقة أردنية لتسليحها ،ما يشير الى حجم الخالف حول الموضوع.

صادق رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني (الصورة) ،على
قانون جديد إلعداد دستور خاص لإلقليم في غضون  3أشهر بواسطة
لجنة من  21شخصًا؛ يمثلون مختلف الكيانات السياسية والقومية
والدينية في كردستان .وتأتي عملية وضع الدستور متزامنة مع
دعوات لالستقالل عن العراق ،ويقف بارزاني كأبرز مؤيد لتلك الدعوات.

سلطات بغداد تضطهد وتالحق أنصار الصرخي (عصام السوداني/فرانس برس)

خاص

فيتو أميركي متواصل ضد «إنهاء االحتالل»
يعرب المسؤول
الفلسطيني ،نبيل شعث،
عن تشاؤمه في
موضوع القرار الفرنسي
حول إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي
رام اهلل ـ نائلة خليل

ل ــم ي ـت ـب ـلــور مـ ـش ــروع الـ ـق ــرار ال ـفــرن ـســي حــول
إنـهــاء االحـتــال لفلسطني بعد ،وفقًا ملصادر
ّ
فـلـسـطـيـنـيــة ُم ــط ـل ـع ــة ،ك ـش ـفــت ع ــن «ض ـغ ــوط
أميركية لـعــدم اسـتـكـمــالــه» .وأفـ ــادت املـصــادر
حديث
القريبة من الرئاسة الفلسطينية ،في
ٍ
ُ ّ
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،بــأنــه «ل ــم تـبــلــغ الـقـيــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة رس ـم ـي ــا ،ح ـتــى اآلن ،بـمـســودة
ُ
املشروع الفرنسي ،غير أن معطيات عدة تفيد
بأن الواليات املتحدة طلبت تأجيل أي مشروع
قــرار إلى حني انتهاء مفاوضاتها حول امللف
النووي اإليراني نهاية يونيو/حزيران املقبل».
وكشفت أن «واشنطن أشارت إلى أن الحكومة
ُ ّ
االسرائيلية لم تشكل بعد ،لتكون جاهزة ألي
ّ
نـقــاش حــول حــل الــدول ـتــن» .وأك ــدت املـصــادر
«أن اإلدارة األميركية أظهرت مؤشرات لتقديم
مسودة مشروع إلنهاء االحتالل ،فور االنتهاء
من املفاوضات مع إيران».
وذكرت املصادر أنه «على الرغم من االنتقادات
التي وجهتها اإلدارة األميركية أخيرًا لرئيس
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،الذي أعلن
ّ
صــراحــة فــي حملته االنـتـخــابـيــة رفـضــه لحل
الــدولـتــن ،لــم يتغير سقف اإلدارة األميركية
تجاه الفلسطينيني» .وتابعت «تريد واشنطن
مشروع قرار فارغًا من مضمونه ،وال يستند
إلـ ــى أي س ـق ــف زمـ ـن ــي ،وي ـض ــع مـصـطـلـحــات
ف ـض ـف ــاض ــة ل ـ ـحـ ــدود ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املستقلة ،ويتضمن يهودية الدولة».
من جهته ،رأى ّ
مفوض العالقات الدولية في
حركة «فتح» وعضو لجنتها املركزية ،نبيل
شعث ،أن «املشروع الفرنسي لم يتبلور بعد،
وه ـن ــاك تـفـكـيــر وم ـف ــاوض ــات ب ــن الفرنسيني
ّ
وال ـل ـج ـن ــة ال ـس ــداس ـي ــة ال ـت ــي شــك ـل ـت ـهــا الـقـمــة
العربية أخ ـي ـرًا ،لــدراســة مضمون امل ـشــروع».

وحـ ـ ــول م ـش ــارك ــة ال ـج ــان ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
امل ـفــاوضــات ح ــول امل ـش ــروع الـفــرنـســي ،كشف
شعث في تصريحات لـ«العربي الجديد» ،أنه
«ال يوجد مشاركة فلسطينية كبيرة في هذا
السياق» .وعن أسباب ذلك ،قال «يعود جزء منه
إلــى إدراكـنــا بــأن الــواليــات املتحدة لــن تسمح
ب ــأي ش ــيء مـنــاســب للفلسطينيني ،وال نريد
قدم ّ
قرارًا سخيفًا ال ُي ّ
الحد األدنى من الحقوق،
وفي الوقت عينه ال نريد إحباط فرنسا ،علمًا
أن الـ ّـواليــات املـتـحــدة تــرفــض مـحــاولــة فرنسا
وتدخلها في القضية الفلسطينية».
وأضــاف« :سمعنا أن اإلدارة األميركية طلبت
م ــن فــرن ـســا تــأج ـيــل أي مـ ـش ــروع ق ـ ــرار لحني
إنـهــاء مفاوضاتها مــع إي ــران ،وحـتــى انتهاء
تشكيل حكومة االحـتــال ،ولــم يصل للقيادة

المصالحة

تحدث نائب رئيس املكتب السياسي
ل ـحــركــة «ح ـ ـمـ ــاس» ،إس ـمــاع ـيــل هنية
«مساع
(الـصــورة) ،أمس الجمعة ،عن
ٍ
ت ـب ــذل ـه ــا الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـ ـفـ ــاق جـ ــديـ ــد ل ـت ـح ـق ـيــق امل ـص ــال ـح ــة
الفلسطينية» ،وإن ـهــاء االنـقـســام بني
حركتي «فتح» و«حماس» .وقال هنية،
خالل خطبة صالة الجمعة في مسجد
«طيبة» بمدينة رفح« :نرحب بتجديد
دور الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ــن أج ـ ــل تـطـ ّبـيــق
املصالحة ،ونحن ملتزمون بما وقعنا
عـلـيــه ،ق ــوال وع ـمــا ،والـسـعــوديــة كــان
لها دور كبير فــي تحقيق املصالحة
وتطبيق اتفاق مكة».

الفلسطينية أي شيء رسمي بهذا الخصوص،
على الرغم من علمنا أن كل ما سبق غير مجد».
وح ـس ــب ش ـعــث فـ ــإن «الـ ـقـ ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة
تـنـظــر بــايـجــابـيــة ألي تــدخــل أوروب ـ ــي تـقــوده
فرنسا» .وتساءل «هل سيؤدي هذا لحصول
الـفـلـسـطـيـنـيــن ع ـلــى الـ ـق ــرار الـ ــذي ن ــري ــده؟ ال
أعـتـقــد ذلـ ــك» .وأك ــد أن «ال ـش ــروط وامل ـح ــددات
الفلسطينية في ما يتعلق بــأي مشروع قرار
إلن ـه ــاء االحـ ـت ــال ،واض ـح ــة ول ــن ي ـتــم خفض
سقفها ،وتنتظر القيادة الفلسطينية لترى إن
كانت هذه املحددات موجودة في أي مسودة
سيتم تقديمها» .وتابع «القيادة الفلسطينية
متمسكة بـشــروطـهــا ،وه ــي دول ــة فلسطينية
على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية،
وإشـ ـ ـ ــراف دول ـ ــي ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات ،وم ــوع ــد
ن ـه ــائ ــي الن ـس ـح ــاب ق ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال ،ووق ــف
كامل وشامل لالستيطان ،وأن تتوقف قوات
االح ـت ــال ع ــن جــرائـمـهــا ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة
والقطاع».
وأكد أن «مجلس األمن مهم لنا من أجل تثبيت
موقف ،لكنه ال يوجد لدينا أمــل كبير في أي
ق ــرار يـصــدر عنه فــي هــذه املــرحـلــة ،خصوصًا
ب ـعــد تـجــربـتـنــا ف ــي ق ــرارن ــا األخـ ـي ــر ،الـ ــذي لم
يحصل على تسعة أصــوات بسبب الضغوط
األم ـي ــرك ـي ــة ،وم ــع ذل ــك ال نـسـتـطـيــع أن نـقــول
لـفــرنـســا ب ــأال ت ـج ــرب ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس نحن
ننتظر فرنسا ،على أمــل أن تسفر محاولتها
عن شيء مفيد».
وحـ ــول االقـ ـت ــراح األم ـي ــرك ــي لـتـقــديــم م ـشــروع
قـ ــرار إن ـه ــاء االحـ ـت ــال ،أفـ ــاد ش ـعــث ب ــأن «مــن
املمكن أن يـكــون هـنــاك مـشــروع ق ــرار أميركي
إلنهاء االحتالل ،لكنه سيكون عامًا ،وسيكرر
ّ
املقولة األميركية السابقة عــن حــل الدولتني،
وال يـتـضـمــن م ــوع ـدًا الن ـس ـحــاب االح ـت ــال أو
وقف االستيطان ،أي أنه لن يؤدي إلى موقف
أميركي جديد».
وأوض ــح« :ن ــرى أن مجلس األم ــن فــي النهاية
خ ــاض ــع ل ـل ـن ـفــوذ األمـ ـي ــرك ــي ،ح ـت ــى ل ــو نـجــح
الفلسطينيون بالحصول على  14صوتًا الزمًا
الستصدار قرار من مجلس األمن ،ألن الواليات
امل ـت ـح ــدة تـسـتـطـيــع إيـ ـق ــاف أي مـ ـش ــروع عبر
استخدام حق النقض» (الفيتو) .ولفت إلى أنه
«حتى إذا عبر الـقــرار من دون فيتو أميركي،
فستقوم الواليات املتحدة الحقًا بوضع فيتو
ضد إلحاق القرار باملادة السابعة ،التي تجيز
ملجلس األمن استخدام القوة لتنفيذ قراره».

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ال تتوقف معاناة األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل ،بسبب ظروف
االعتقال السيئة ،وعــدم احترام أبسط حقوقهم ،وتــزداد املعاناة ،خصوصًا
ف ــي ص ـفــوف األسـ ــرى امل ــرض ــى ،ال ــذي ــن يــواج ـهــون رف ــض سـلـطــات االح ـتــال
تقديم العالجات التي هم بحاجة لها .من بني هؤالء األسير املقدسي ،حمزة
الكالوتي ،مــن سكان بيت حنينا شمال الـقــدس املحتلة ،فمع دخــولــه عامه
ال ــراب ــع عـشــر فــي األس ــر واالع ـت ـقــال ل ــدى سـلـطــات االح ـت ــال ،أعـلــن اإلض ــراب
املفتوح عن الطعام ،احتجاجًا على ظروف اعتقاله السيئة ،ورفض مصلحة
السجون تقديم العالجات الطبية املالئمة لهّ ،
ملوحًا بالجوع النتزاع حقه
في الحصول على العالج من إدارة سجون االحتالل التي تماطل في منحه
هذا الحق.
تروي زوجة حمزة لـ«العربي الجديد» ،أن زوجها األسير يعاني من أمراض
عديدة ،خصوصًا مرض التهاب املفاصل (الروماتيزم) الذي ّ
يسبب له أوجاعًا
شديدة ترافقها تشنجات في أطرافه ،وكثيرًا ما يحتاج إلى مساعدة األسرى
في أموره اليومية ،علمًا بأنه بحاجة إلى إجراء  3عمليات جراحية« ،عملية
فتاق» وتم التوصية بإجرائها عام  2009وحتى اليوم تماطل إدارة السجون
بإخضاعه لها ،علمًا أنه تم نقله إلى مستشفى سجن الرملة مرتني إلجراء
العملية ،لكن تم إرجاعه في اللحظات األخيرة بحجة عدم وجود حراس من
السجن ملرافقته .كما يعاني ،أيضًا ،من أزمة صدرية حــادة ،سببها السجن
وإهـمــال اإلدارة فــي معالجته ،وبالتالي هــو يحتاج إلــى البخاخ ملساعدته
على التنفس» .كما تشير إلى معاناته من مرض النقرس ،وأوجــاع شديدة
فــي «ال ـقــولــون» ،ويــزيــد مــن مـعــانــاتــه ،تنقالته الــدوريــة كــل ثــاثــة أشـهــر إلى
ـراء الفحوصات ،ومــرة كل عــام الــى مستشفى سجن
مستشفى العفولة إلجـ ُ
الرملة .يضاف إلى كل ما ذكر ،معاناته من ضغط الدم وآالم شديدة في البطن
منذ ثالث سنوات.
وكانت قــوات االحـتــال اعتقلت الكالوتي على حاجز الضاحية العسكري،
وداهمت منزله وفتشته .تقول زوجته« :بعد اعتقاله بفترة ،اعتقلوا شقيقي
هيثم ،الذي قضى سبع سنوات في األسر ،كما اعتقلوا ابني عمي ،أحدهما
أمضى  9سنوات ،واآلخر عامني في األسر».
ً
لم تكن سنوات االعتقال املاضية التي أمضاها حمزة في األســر أمـرًا سهال
على أسرته .وتقول والدته الحاجة أم فهمي« :لم يكن قبل اعتقاله يعاني من
أي مرض ،كان شابًا نشيطًا محبوبًا من قبل أفــراد عائلته .الجميع يفتقده
ويتمنى خروجه من األسر» .ال تخفي والدته أيضًا ،قلقها الشديد على حياة
ابنها ملا يعانيه من أمــراض وإهمال طبي ،متمنية اإلفــراج عنه في القريب
العاجل ،مضيفة« :لقد كانت صفقة وفاء األحــرار هي األمل ،لكن قدر الله أن
يبقى أسيرًا» .وتوضح أنها كانت تزوره وتتحدث إليه من خلف الشباك ،ثم
من خلف الزجاج فقط.

األصـ ــل .وي ـبــن ال ـصــرخــي خ ــال تـصــريـحــات
نـشــرهــا مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي أن ــه اعـتـقــل ثــاث
مرات من قبل نظام صدام حسني ،بوشاية من
ّ
رجال الدين آنذاك من البارزين اليوم .وقلل من
أهمية التصريحات التي تــدور حــول اإلعــداد
لنقل املرجعية الدينية مــن محافظة النجف
ً
الـعــراقـيــة إل ــى مــديـنــة قــم اإليــران ـيــة ،متسائال
«هــل توجد سلطة دينية فــي الـعــراق خارجة
عن قبضة إيران حتى نتحدث عن نقل السلطة
من العراق إلى إيران؟».
وأصبحت آراء الصرخي مثيرة للجدل بعد
ارت ـف ــاع حـســه ال ـعــروبــي وان ـت ـقــاداتــه الــاذعــة
لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي،
وبعض املرجعيات الدينية العراقية املرتبطة
ب ــإي ــران .وش ــن ف ــي وق ــت ســابــق هـجــومــا غير
مسبوق على ما سماه «تأليه املراجع الدينية»
في العراق ،مبينًا خالل تسجيل صوتي أن من
يخالفهم يقطع إربــا ويحرق ويسحل ُ
ويمثل
ُ
بــه ُ
ويـهـ ّـجــر ،وتــرمــى الـبــرامـيــل املتفجرة على
بيته .وأض ــاف «جعلوهم آلـهــة ّ مــن دون الله،
ع ـبــدوهــم م ــن دون ال ـل ــه» ،م ـح ــذرًا م ــن فـتــاوى
وأحكام املراجع التي تستند إلى أتباع الهوى،
الذي نتج منه خراب البالد والعباد.
األمر ّ
كذلك حذر املرجع الديني العربي من التدخل
اإلي ــران ــي فــي ال ـع ــراق ،مبينًا أنـهــا جعلت من
ش ـي ـعــة الـ ـع ــراق الـ ـع ــرب وقـ ـ ــودًا ل ـح ــرب تــدافــع
فيها عن مصالحها ،ومن أن النفوذ االيراني
ل ــن ي ـتــوقــف ع ـنــد حـ ــدود مـعـيـنــة .وأش ـ ــار إلــى
«امل ـ ـخ ـ ـطـ ــط اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ل ـل ـت ـس ـل ــط والـ ـت ــوس ــع
ال ــذي دف ــع بـشـيـعــة ال ـع ــراق إل ــى ال ـتــرحــم على
ص ــدام حـســن» ،معتبرًا أن «ال ـشــارع العراقي
ي ــرف ــض واليـ ـ ــة ال ـف ـق ـيــه امل ـط ـب ـقــة ف ــي إي ـ ـ ــران»،
وأن «ن ـج ــح اإلي ــرانـ ـي ــون ف ــي ال ـس ـي ـطــرة على
بعض املرجعيات الدينية الفارغة الطائفية
االنتهازية األعجمية» ،على ّ
حد تعبيره.
وحول مرجعية السيد الصرخي ،يقول عضو

التيار العربي في محافظة النجف حسني عبد
موحان لـ«العربي الجديد» إن سيطرة إيران
عـلــى املــرجـعـيــة بــات واض ـحــا ،ومــن الطبيعي
م ـحــاربــة أي شـخــص يـهــاجــم ذل ــك أو يـحــاول
ت ـعــدي ـلــه .وأض ـ ــاف أن «قــدس ـيــة رجـ ــال الــديــن
وامل ــراج ــع مـحـفــوظــة وع ــال ـي ــة ،ل ـكــن أن تـكــون
الـفـتــاوى متطابقة  100فــي املــائــة مــع املوقف
السياسي للنظام اإليــرانــي ،فهذا ما ال يمكن
تمريره .كما أن إقصاء املراجع العراقية يؤكد
وجود خلل كبير».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول ع ـض ــو الـ ـتـ ـي ــار الـ ـص ــدري
بالعراق محمد إسماعيل لـ«العربي الجديد»
إن «الصرخي مرجع قتلته وطنيته وعروبته،
وث ـ ــار ف ــي وقـ ــت غ ـيــر م ـنــاســب ع ـلــى الـهـيـمـنــة
اإليــران ـيــة ،وم ــن الطبيعي أن يجتث ويـهــرب
ثائر بوجهها
ويختفي ،فإيران ستتصدى ألي ّ
مهما كــان موقعه ونـسـبــه» .وبـ ّـن أنــه «يمكن
للمتابع أن يرى فتاوى السيد مقتدى الصدر،
فهي ذات طابع وطني أيـضــا ،وهــذا يؤكد أن
الوطن يجب أن يكون غرفة مغلقة ال يتولى أي
من مفاصله غير ابن البلد».
وبحسب الـحــاج نــاجــي املـحـمــود ،أحــد أتباع
الصرخي فــي مدينة العمارة جنوب الـعــراق،
فــإن الصرخي مــوجــود داخــل الـعــراق ويتنقل
ب ــن دار وأخ ـ ــرى تــاب ـعــة ل ـتــامــذتــه وأت ـبــاعــه،
لكن لن يظهر إلى العلن لحرص املالكي على
االنتقام منه ،وكذلك املليشيات التابعة إليران.
ويضيف املـحـمــود «شعبية الـصــرخــي تــزداد
كـ ــل يـ ـ ــوم خ ـص ــوص ــا فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـش ـب ــاب،
وهــم مــن مـشــارب مختلفة قوميني ووطنيني
وإسالميني ويحظى بقبول كبير عند السنة
أيضًا .ويمكن أن يكون مشروعًا لوحدة عراق
عــربــي ق ــوي غـيــر م ـج ــزأ ،لـكــن اآلل ــة اإليــران ـيــة
قوية ولذا سيبقى هذا املشروع مجرد حلم أو
فكرة على رف االنتظار في دكــان كبير مليء
باملشاكل».

من وحي الحرب

قصة

حمزة الكالوتي...
إضراب عن الطعام
النتزاع العالج

ح ـق ــق ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ت ـق ــدم ــا جـ ــدي ـ ـدًا فــي
مصفاة بيجي النفطية فــي محافظة صالح
الــديــن أم ــس الـجـمـعــة؛ فـبـعــد انـسـحــابــه منها
قبل فـتــرة وجـيــزة عــاد ليخترقها مــن جديد،
ويسيطر على نحو  75في املائة منها ،فيما
أق ــدم عـلــى ح ــرق الـعــديــد مــن خــزانــات الــوقــود
ّ
فيها .وقال مصدر محلي في مجلس محافظة
ّ
صــاح الــديــن ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «داع ــش تمكن منذ األم ــس مــن اخـتــراق
ّ
ّ
«اشتباكات عنيفة وقعت قبل
القوات األمنية ودخول املصفاة» ،مشيّرًا إلى أن ّ
دخــول التنظيم مع القوات األمنية ،وأن التنظيم نفذ هجمات سريعة من عدة
جوانب إلرباك صفوف القوات األمنية ،وتمكن من خرق املصفاة ودخولها من
الجانب الغربي ،كما سيطر على قرية البو جواري جنوب املصفاة ،والتي تمثل
طريقًا إلمداد عناصره».

من يُمثل ضحايا «داعش»؟
عثمان المختار

كارثة جديدة ضربت الـعــراق .أربعة ماليني
نـ ــازح وعـ ـش ــرات اآلالف ب ــن قـتـيــل وجــريــح،
وخ ـس ــائ ــر مــال ـيــة تـ ـج ــاوزت ع ـت ـبــة األرب ـع ــن
مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي ،مـنــذ اجـتـيــاح تنظيم
«الــدولــة اإلسالمية» (داع ــش) مناطق شمال
وغ ــرب ال ـعــراق فــي منتصف ال ـعــام املــاضــي،
والسيطرة عليها بشكل كــامــل ،بعد انهيار
ق ــوات األم ــن ال ـعــراق ـيــة أم ــام الـكـتــل الـبـشــريــة
امل ـت ـف ـجــرة ،ال ـت ــي ف ـتــح ب ـهــا الـتـنـظـيــم ح ــدود
املــدن واملحافظات العراقية .ما يعيشه قسم
من أهل العراق واحدة من أسوأ املآسي بعد
احتالل العراق في عام .2003
وعلى ّالرغم من رفع التنظيم شعار «الدفاع
ع ــن ُس ــن ــة ال ـ ـعـ ــراق» م ــن ج ــرائ ــم املـلـيـشـيــات
ّ
يفعله
الحليفة إليران ،غير أن العكس هو ما ُ ّ
التنظيم في املــدن التي ينتمي إليها السنة،
وم ــا تـثـبـتــه أف ـع ــال الـتـنـظـيــم ف ــي  18مــديـنــة
عراقية يسيطر عليها اليوم ،أبرزها املوصل
وال ـف ـل ــوج ــة واألن ـ ـبـ ــار والـ ـقـ ـي ــارة وال ـش ــرق ــاط
والبعاج والحويجة والقائم والرطبة وهيت
شمال وغرب البالد.
وفي هذا السياق ،كشف مرصد عراقي معني
ّ
ب ـش ــؤون ال ـج ـمــاعــات امل ـســل ـحــة ع ــن «ات ـس ــاع
اللهجة الـعــدائـيــة ،وارت ـفــاع نقمة العراقيني
ّ
الـ ـس ــن ــة عـ ـل ــى (داعـ ـ ـ ـ ــش) ب ــاألشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة
األخـيــرة» ،بسبب ما وصفه املرصد «فظائع
وجرائم مقززة نفذها التنظيم بحقهم».
وي ـقــول رئ ـيــس املــرصــد ال ـعــراقــي لـلــدراســات
األمـنـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،مـحـمــد عـبــد الـســام
ال ـكــرخــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «مسحًا
أجـ ــراه فــريــق املــرصــد أظ ـهــر ات ـســاع الـفـجــوة
والنقمة بني العراقيني السنة على (داعــش)
إل ـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ل ـه ــا خ ـ ــال األش ـه ــر
امل ــاضـ ـي ــة ،وب ـ ـ ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـه ــم ال ـت ـن ـظ ـيــم
وامل ـل ـي ـش ـي ــات ال ـش ـي ـع ـيــة ف ــي خ ــان ــة واحـ ـ ــدة،
ويعتبرونهما أداة واحدة لتدمير البالد».
وأوضــح الكرخي أن «ذلــك ناجم عن مغادرة
العراقيني مرحلة السذاجة ،وفهم ما يجري
حولهم ،فمن يرفع شعار الــدفــاع عنهم كان
ّ ّ
وبي أن املسح شمل 1200
أول من ذبحهم».

ّ
م ــواط ــن س ــن ــي م ــن م ـخ ـت ـلــف املـ ـ ــدن ال ـقــاب ـعــة
تحت سيطرة «داع ــش» ،اشـتــرطــوا عــدم ذكر
أسمائهم .وبحسب املسح ،فــإن  97في املائة
م ــن هـ ـ ــؤالء امل ــواطـ ـن ــن ي ـت ـم ـنــون زوال حـكــم
«داعش» وانتهاء صفحتها أخيرًا ،فيما ذهب
 3في املائة منهم فقط إلى تأييدها ألسباب
مختلفة غالبيتها فكرية متطرفة.
ي ـقــول نــائــب رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،بـهــاء
األعرجي ،في حديث لـ«العربي الجديد» ،إنه
«ال يمكن اعتبار (داعــش) حركة سنية ،وهو
ال يمثل السنة إطــاقــا ،بــل بــات سنة العراق
أكثر املتضررين منه وهــم أغلب ضحاياه».
وف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،يـشـيــر املـسـتـشــار الفني
بوزارة التخطيط العراقية ،هيثم عمران ،إلى
أن «غالبية ضحايا تنظيم (داع ــش) هــم من
الـسـنــة» .ويـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «90
في املائة من الخسائر البشرية واملادية التي
ترتبت على اقتحام (داعش) للمدن العراقية،
كــانــت فــي مـنــاطــق الـسـنــة ،ل ــذا مــن اإلجـحــاف
التحدث بروح الطائفية في الشارع العراقي
ف ـهــذا الـتـنـظـيــم ال يـمـثــل إال ن ـف ـســه» .ويـتــابــع
«مثلما ال يمكن أن ننسب جرائم املليشيات
للطائفة الشيعية بشكل عـ ّـام ،فال يمكننا أن
ننسب جرائم (داعش) للسنة».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول ع ـضــو م ـج ـلــس مـحــافـظــة
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ــدل ـي ـم ــي،
لـ«العربي الجديد» ،إنه «لوال داعش لحصل
ال ـس ـنــة ع ـلــى حـقــوقـهــم م ــن ح ـكــومــة (نـ ــوري)
املالكي الطائفية» .ويضيف الدليمي« :نحن
نعتبر داعــش شركة للقتل يتم استئجارها
من أيــة جهة كانت لتنفيذ أجـنــدات لهم .لقد
حـقـقـنــا تـعــاطــف وتــأي ـيــد ق ــوى دول ـي ــة كـبــرى
لحراكنا املسلح ضـ ّـد املالكي .وطالب العالم
حكومة املالكي بالحوار معنا على اعتبارنا
ق ـ ــوة ك ـف ــاح ـي ــة ل ــدي ـه ــا ح ـ ـقـ ــوق ،ل ـك ــن دخـ ــول
(داعـ ــش) عـلــى ال ـخــط أف ـســد كــل ش ــيء وبتنا
نــريــد االح ـت ـفــاظ بـمــا ك ــان لــديـنــا مــن حـقــوق،
لكننا خسرنا كل شيء بسبب هذا التنظيم».
وي ـض ـيــف«:أك ـثــر م ــن  40أل ــف قـتـيــل وضـعــف
هذا العدد جرحى من املدن السنية ،وخسائر
م ــادي ــة مـخـيـفــة وان ـه ـي ــار بــال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
ونحو  4ماليني ُم َه َّجر».

 %90من الخسائر بسبب داعش في مناطق السنة (أحمد الربيعي/فرانس برس)

هجّ ر  4ماليين شخص ()Getty
ُ
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شرق
غرب
عشرات اإلصابات
في الضفة
أصيب العشرات مــن الفلسطينيني،
أم ــس الـجـمـعــة ،ف ــي قــريــة كـفــر ق ــدوم
شـ ـ ـ ــرق مـ ــدي ـ ـنـ ــة ق ـل ـق ـي ـل ـي ــة (الـ ـضـ ـف ــة
ال ـغــرب ـيــة) ،بــالــرصــاص واالخ ـت ـنــاق،
خالل قمع قوات االحتالل للمسيرات
األس ـبــوع ـيــة املـنــاهـضــة لـبـنــاء ج ــدار
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــري وال ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــة
لسياسة مـصــادرة األراض ــي لصالح
املستوطنات .وأشــار املتحدث باسم
املـ ـسـ ـي ــرة م ـ ـ ــراد شـ ـت ــوي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ
ال ـجــديــد» إل ــى أن مــواج ـهــات عنيفة
ان ـ ــدل ـ ـع ـ ــت ع ـ ـقـ ــب م ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــة ق ـ ـ ــوات
االحتالل اإلسرائيلي للمشاركني في
املـسـيــرة ،وأطـلـقــت عليهم الــرصــاص
ال ـح ــي ،وامل ـع ــدن ــي امل ـغ ـلــف بــامل ـطــاط،
إض ــاف ــة إل ــى قـنــابــل ال ـص ــوت وال ـغــاز
املـسـيــل ل ـلــدمــوع ،مـمــا أوق ــع عـشــرات
اإلصابات.
(العربي الجديد)
عيد العمال في تركيا

شهدت املدن التركية ،أمس الجمعة،
اح ـ ـت ـ ـف ـ ــاالت «ص ـ ــاخ ـ ـب ـ ــة» مل ـن ــاس ـب ــة
عـيــد ال ـع ـمــال ،تخللتها ،مثلما كــان
متوقعًا ،اشتباكات بني املتظاهرين
الـي ـســاريــن وقـ ــوات ال ـشــرطــة بعدما
قـ ــررت الـسـلـطــات مـنــع الـتـظــاهــر في
م ـيــدان تقسيم ال ــذي سـبــق أن شهد
م ـ ـجـ ــزرة فـ ــي ال ـ ـعـ ــام  1977فـ ــي عـيــد
العمال أيضًا.
(العربي الجديد)

 ...وفي موسكو

تـظــاهــر نـحــو مـئــة أل ــف شـخــص في
الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية
موسكو بمناسبة عيد الـعـمــال ،في
ّ
فـعــالـيــة ت ـنــظــم ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة أم ــام
الـ ـك ــرمـ ـل ــن ،مـ ـن ــذ س ـ ـقـ ــوط االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي ،وفق ما أعلنت السلطات
الــروسـيــة .ونقلت وكــالــة إنترفاكس
عــن رئ ـيــس بـلــديــة ّمــوسـكــو سيرغي
سوبيانني قوله «أنه تقليد جميل أن
نعيد التظاهر إلى الساحة الحمراء».
ّ
وأش ـ ــار إل ــى أن «أك ـث ــر م ــن م ـئــة ألــف
شخص تظاهروا في الساحة.
(فرانس برس)

داعش يتبنى
تفجيرات بغداد
تـبـنــى تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
(داع ـ ــش) ف ــي ب ـي ــان ،أم ــس الـجـمـعــة،
تفجير عــدد مــن الـسـيــارات املفخخة
ف ــي بـ ـغ ــداد ل ـي ــل ال ـخ ـم ـي ــس« ،ثـ ـ ــأرا»
للنازحني من محافظة األنبار الذين
ّ
تعرض عدد منهم للخطف والقتل في
األي ــام املاضية .وتضاربت التقارير
حول عدد هذه التفجيرات التي أدت
إلى مقتل  11شخصًا على األقل .في
ّ
املقابل ،أكــدت وزارة الداخلية وقوع
«ث ــاث ــة اع ـ ـت ـ ــداءات إره ــابـ ـي ــة» فـقــط
فــي ب ـغــداد لـيــل الـخـمـيــس ،مــن خــال
س ـي ــارت ــن مـفـخـخـتــن ف ــي اإلس ـك ــان
وواحدة في الطالبية.
ّ
وأش ــار ضــابــط فــي الـشــرطــة ،إل ــى أن
ً
حصيلة التفجيرات بلغت  11قتيال
على األقل و 42جريحًا.
(فرانس برس)
تورط مليشيات
بسرقات في تكريت
اعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرف ضـ ـ ــابـ ـ ــط ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،بـتــوقـيــف
أف ــراد فــي عصابة لسرقة الـسـيــارات
ّ
م ــن مــدي ـنــة ت ـكــريــت ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
م ــن ب ــن امل ـق ـب ــوض عـلـيـهــم عـنــاصــر
ف ــي مـلـيـشـ ّيــات «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي».
وأوضـ ــح أن ــه تــم الـقـبــض عـلــى  5من
أف ــراد العصابة ،فــي مدينة ســامــراء،
التي امتهن أفرادها سرقة السيارات
الـخــاصــة مــن ش ــوارع مدينة تكريت
وم ـ ـع ـ ــارض بـ ـي ــع الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات فـيـهــا
ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى س ــام ــراء لـبـيـعـهــا بعد
تــزويــر لــوحــاتـهــا .وأض ــاف أن ثالثة
من أفــراد العصابة املقبوض عليهم
ينتمون إلى لواء «البتار» املنضوي
تحت لواء الحشد الشعبي ،في حني
ّ
أن االثنني اآلخرين من سكان سامراء.
(األناضول)
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تعمل إيران بكل السبل المتاحة للدفع نحو توقيع االتفاق النووي النهائي في يونيو/حزيران
المقبل ،بينها وبين المجموعة السداسية ،وسط تأكيدات وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ،أن
«كل العقوبات ستُرفع» بنبرة انتصارية متواصلة

رصد

أجواء انتصار إيرانية
ّ
يعكر حوار طهران مع واشنطن
ال شيء

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ّ
استغل الوفد املفاوض اإليراني،
ّ
مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من
االنتشار الـنــووي ،في ّ
مقر األمم
امل ـت ـحــدة ف ــي مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك األم ـيــرك ـيــة،
لعقد ل ـقــاءات مــع أط ــراف ع ــدة ،للدفع نحو
توقيع االتفاق النهائي في يونيو/حزيران
امل ـق ـبــل .وتـ ــرأس وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي
م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف وفـ ــد بـ ـ ــاده .انـشـغــل
ظريف بعقد لقاءات مع مسؤولني مشاركني
في املؤتمر ،بالتزامن مع استئناف أعضاء
وف ــده جــولــة مـحــادثــات جــديــدة مــع ممثلني
عن دول « »1+5على هامش املؤتمر .وكشف
ظــريــف أن «ال ـل ـقــاءات ُع ـقــدت لـلـبــدء بكتابة
بنود االتفاق النهائي بني إيــران والغرب».
كـ ـم ــا اجـ ـتـ ـم ــع مـ ـس ــاع ــدا وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ع ـب ــاس عــراق ـجــي وم ـج ـيــد ت ـخــت روان ـج ــي،
م ــع م ـســاعــدة مـنـسـقــة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة
لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي هـيـلـغــا ش ـم ـيــدت ،يــوم
الـخـمـيــس وأمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ،الس ـت ـك ـمــال ما
بــدأ بــه الــوفــد اإليــرانــي فــي فيينا ،األسبوع
املـ ــاضـ ــي .ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء «إي ـس ـن ــا»
اإليرانية عن أحد الدبلوماسيني اإليرانيني
امل ــوج ــودي ــن ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،م ــن دون ذكــر
اسمه ،أن «األطراف التي اجتمعت في فيينا
قبل أيام ،واستكملت لقاءاتها في الواليات
املـتـحــدة عـلــى هــامــش املــؤت ـمــر ،تـعـمــل على
طرح وجهات نظر جديدة ،تتعلق بصياغة
دقيقة للبنود العامة والتي أعلن عنها في
لوزان السويسرية».
تهليل في االعالم

ُ
ومع أنه من املتوقع أال تحقق هذه الجولة
من املفاوضات انعطافة في مسار املحادثات
بني طهران ومجموعة السداسية الدولية،
وف ـقــا ملـعـظــم املــراق ـبــن ،إال أن االجـتـمــاعــات
اإليرانية األميركية على وجــه الخصوص،

ظريف خالل محاضرته في جامعة نيويورك (فرانس برس)

ولقاءات ظريف في نيويورك وتصريحاته،
الق ــت اهـتـمــامــا كـبـيـرًا .وك ـمــا ج ــرت ال ـعــادة،
ً
ق ـ ّـدم ظــريــف تـقــريـرًا مفصال على صفحاته
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي،
وال ـتــي يـخــاطــب مــن خــالـهــا اإليــران ـيــن في
الداخل .وذكر أن «مشاركة إيران في مؤتمر
مراجعة معاهدة الحد من االنتشار النووي
لـهــا أهـمـيــة خ ــاص ــة ،ألن ـهــا ت ـت ــرأس الـ ــدورة
الحالية ملنظمة دول عدم االنحياز».
ح ـت ــى أن ظ ــري ــف أل ـق ــى ك ـل ـمــة امل ـن ـظ ـمــة فــي
ّ
املؤتمر ،وأضــاف أنــه «ركــز على االنعكاس

العلم األميركي على كل السفن
أشارت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،أمس الجمعة ،إلى أنها «قد
تسمح للسفن الحربية األميركية بمتابعة سفن تجارية لدول أخرى،
لدى مرورها بمضيق هرمز» ،وذلك بعد احتجاز إيران لسفينة حاويات
وقت سابق .وقال الكولونيل باتريك ريدر ،المتحدث باسم القيادة
في
ٍ
المركزية األميركية« :هناك مناقشات مع بلدان أخرى لنرفع علمنا على
سفنها أيضًا» .ورفض ذكر أسماء الدول األخرى.

اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي لـ ـه ــذه امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،عـ ـل ــى م ـس ــار
امل ـح ــادث ــات ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـق ــري ــب» .وق ــال
إن «إي ـ ــران ت ـبــذل جـهــدهــا ب ـشــدة كــي تثبت
أنها ال تريد امتالك ســاح نــووي ،وهــو ما
سيضمن لها اعـتــرافــا دولـيــا بكونها دولــة
نوويةّ ،
تطور برنامجها ألغراض سلمية».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى «إصـ ـ ـ ـ ــرار ط ـ ـهـ ــران ع ـل ــى ن ــزع
األسلحة النووية في الشرق األوسط وعدم
السماح إلسرائيل بامتالكها» .كما كشف
ظريف أن «لقاءه بوزير الخارجية األميركي
جــون كـيــري ،يــوم االث ـنــن ،تـنــاول القضايا
التفصيلية املتعلقة بالبرنامج الـنــووي»،
يستكمل
مـشـيـرًا إل ــى أن «فــريـقــه امل ـف ــاوض
ّ
العمل للتوصل لنتيجة حاسمة وبــنــاءة،
ُ
سيعلن عنها في املستقبل القريب».
بالسجاد
انتصار
ّ

واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت مـ ــواقـ ــع إخ ـ ـبـ ــاريـ ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
أن «مـ ـج ــيء ك ـي ــري ل ـل ـق ــاء ظ ــري ــف ف ــي مـقــر
ّ
الـبـعـثــة اإليــران ـيــة فــي ن ـيــويــورك ،ي ــدل على
ت ـقــارب يـصـ ّـب فــي مصلحة ال ـقــوة والـنـفــوذ
اإليرانيني» .كما أجمعت الصفحات األولى
من الصحف اإليرانية في اليوم التالي للقاء
الوزيرين ،أن «جلوس كيري وظريف على
سجادة إيرانية كما بدا في الصور امللتقطة،
يعني انتصارًا لطهران» .واعتبرت الصحف
«يمكن تحليل ذلك بمثابة مسعى ّ
أنه ُ
جدي

لم يؤثر احتجاز إيران
للسفينة التجارية على
الحوار مع واشنطن
ّ
إليجاد حــل نهائي ألزمــة الـنــووي اإليراني
ّ
يصب فــي مصلحة حكومتي البلدين
بما
معًا».
زيارة لفحص التزام واشنطن

وف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه ،اه ـتــم الـطـيــف املـحــافــظ
ف ــي ال ـب ــاد ،بـلـقــاء ظــريــف الـتـلـفــزيــونــي مع
الصحافي األمـيــركــي تـشــارلــي روز ،والــذي
ّ
ب ـ ــث ي ــوم ــي الـ ـث ــاث ــاء واألرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ك ـم ــا تــم
ّ
التركيز على مـحــاضــرة ظــريــف ورده على
أسئلة الحاضرين في جامعة نيويورك.
واه ـت ـ ّـم ال ــداخ ــل االي ــران ــي ب ـ ّ
ـرد ظــريــف على
ّ
السيناتور األميركي توم كاتن ،الــذي وجه
ـت ســابــق لـقــادة إي ــران ،باسم
رســالــة فــي وق ـ ٍ
47سـيـنــاتــورًا مــن الـحــزب الـجـمـهــوري ،جاء
فيها أن «أي اتفاق نووي ُمحتمل ُ
سيعتبر
الغـيــا مــع انـتـهــاء والي ــة الــرئـيــس األمـيــركــي
ال ـحــالــي ب ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا»ّ .
ورد ظــريــف «كــل
األط ــراف اآلن بحاجة لدبلوماسية جــادة،
ال لهجوم شخصي يـنـ ّـم عــن غطرسة .وكل

الكويت:
توقيف الطبطبائي
قبضت أجهزة األمن الكويتية ،أمس
الجمعة ،على النائب المعارض
السابق ،وليد الطبطبائي ،التهامه
إيـــران بـــ»مــمــارســة ضــغــوط على
الكويت لتنحية ولي العهد» ،وفقًا
ألقربائه والحكومة .وأكدت وزارة
الداخلية «القبض على الطبطبائي
تنفيذًا ألمر من النيابة العامة ،على
خلفية تغريدة اتهم فيها إيــران
بالتدخل سياسيًا في الكويت ،وزعم
فيها وجود ضغوط إيرانية لتنحية
ولي عهد الكويت».

ُ
العقوبات ستلغى ،ســواء رغــب السيناتور
كاتن بهذا أم لم يرغب».
ّ
ُ
وت ّ
عد نقطة «إلغاء العقوبات» التي تحفظ
عليها كثر في الداخل اإليــرانــي واألميركي
عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ،أس ــاس ن ـشــاط الـخــارجـيــة
اإلي ــران ـي ــة ،فــات ـفــاق لـ ــوزان ن ـ ّـص عـلــى إلـغــاء
العقوبات األميركية واألوروبية والعقوبات
التي ّ
أقرها مجلس األمن الدولي أيضًا .لكن
النقطة غير الواضحة بالنسبة للجميع ،هي
ّ
سيتم
آلية إلغاء العقوبات ،وما إذا كان هذا
بشكل فوري أم تدريجي ،أو ُ
سيمنح القرار
ّ
كــامـتـيــاز إليـ ــران ،بـعــد ال ـتــأكــد مــن التزامها
بالبنود الفنية والتقنية املتعلقة باالتفاق.
ول ــم يـكـتــف ظــريــف ب ـه ــذا ،ب ــل ّ
وج ــه رســائــل
ِ
عدة أيضًا ،منها ما ُو ّجه للقيادة األميركية،
ب ـقــولــه إن ــه «ح ـض ــر إل ــى ن ـي ــوي ــورك لـلـتــأكــد
ّ
بتعهداتها»،
مــن ال ـتــزام ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ومنها ما ُو ّجه لرافضي إلغاء كل العقوبات،
ومنهم الجمهوريون في الكونغرس ،الذين
ي ـح ــاول ــون إقـ ـ ــرار مـ ـش ــروع ي ـل ــزم الـحـكــومــة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مــواف ـقــة
الكونغرس بحال اتخاذ قرار رفع الحظر.
وذك ـ ـ ــر ظـ ــريـ ــف ،أنـ ـ ــه «ال ُي ـم ـك ــن إلي ـ ـ ـ ــران أن
ت ــرض ــى ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات ب ـحــال
التوصل التفاق» ،مضيفًا أثناء محاضرته
ف ــي جــامـعــة ن ـي ــوي ــورك ،أن ــه «ب ـح ــال تــوقـيــع
االتـ ـف ــاق م ــع دول  ،1+5ف ـه ــذا يـعـنــي إقـ ــرار
االت ـفــاق مـبــاشــرة فــي مجلس األم ــن وتحت
الـفـصــل ال ـســابــع ،وه ــو م ــا سـيـلــزم الجميع
بــإلـغــاء عـقــوبــاتـهــم عـلــى ب ـ ــاده» .وش ــدد أن
«ايـ ــران غـيــر معنية بـمـعــادالت ال ـصــراع في
الداخل األميركي».
ووســط كــل هــذا ،تمنح املعطيات الـصــادرة
م ــن ن ـي ــوي ــورك ال ـح ــوار اإلي ــران ــي األم ـيــركــي
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،ل ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــه مـ ـ ــع الـ ـت ــوت ــر
الــذي ساد الخليح العربي ،لجهة احتجاز
إيـ ـ ــران سـفـيـنــة ت ـج ــاري ــة ،ت ـح ـمــل ع ـلــم جــزر
امل ــارش ــال ،وع ـلــى مـتـنـهــا  24شـخـصــا على
حدودها املائية جنوبي البالد ،األمــر الذي
لم يؤثر على الحوار بني الجانبني ،على ما
يبدو.

متابعة

بدا أن وزارة الخارجية
المصرية ال علم لها بكل
ما يتعلق بالوساطة التي
يقودها المسؤول األمني
المطرود من حركة
فتح محمد دحالن بين
القاهرة وأديس أبابا
القاهرة ـ العربي الجديد

ُ
يـكـشــف مــا أث ـيــر عــن تــدخــل ال ـق ـيــادي األمـنــي
املـ ـط ــرود م ــن ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ،مـحـمــد دح ــان،
ّ
ّ
للتوسط لـحــل أزم ــة سـ ّـد النهضة بــن مصر
وإثـيــوبـيــا ،ق ــوة الـعــاقــة بينه وب ــن الرئيس
املـصــري عبد الفتاح السيسي ،خصوصًا أن
األخ ـي ــر ه ــو م ــن ط ـلــب دع ــم دح ـ ــان ،حسبما
ك ـش ـفــت م ـج ـلــة «نـ ـي ــوزوي ــك» األم ـي ــرك ـي ــة ،فــي
الصادر في  28أبريل/نيسان املاضي.
عددها
ّ
ـت ح ــذر فيه دبـلــومــاســي مـصــري من
وفــي وق ـ ٍ
خ ـط ــورة تــدخــل دحـ ــان ف ــي م ــوض ــوع ال ـســد،
ً
قائال «إن األمــر ليس في صالح مصر» ،نفت
الخارجية املصرية لـ
مصادر خاصة في وزارة
ُ
«العربي الجديد» ،علمها بما نشر في املجلة
األمـيــركـيــة .وذكـ ــرت أن «ال عـلــم ل ــدى الـ ــوزارة
بقضية توسط دحــان بــن مصر وإثيوبيا،
ح ـ ــول حـ ــل أزم ـ ـ ــة سـ ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» .وأض ــاف ــت
املـ ـص ــادر ،أن «ال ـخــارج ـيــة ل ــم ت ـكــن ع ـلــى علم
بتوسط جهات خارجية للتوصل لحل حول

ال ـس ــد ،ب ـخــاف وس ــاط ــة الــرئ ـيــس اُل ـســودانــي
عـمــر الـبـشـيــر ،وه ــو أم ــر سـبــق أن أع ـلــن عنه،
وب ـنـ ً
ـاء عليه تـ ّـم توقيع اتـفــاق إع ــان املـبــادئ
ّ
السد في الـســودان» .وأضافت املصادر
حــول
أن «ما ُنشر حول ّ
تحرك دحالن للتوسط في
البعد عن التنسيق
موضوع السد ،بعيد كل ُ
مع الخارجية ،وهو أمر لو أعلن من قبل كان
سيثير أزم ــة داخ ــل الـ ـ ــوزارة» .وكــانــت مجلة
«نيوزويك» قد أفردت تقريرًا مرفقًا بالصور،
حول تفاصيل توسط دحالن في إبرام االتفاق
بــن مصر وإثيوبيا وال ـســودان ،إلنـشــاء سد
النهضة على نهر النيل .وأوضحت املجلة أن
«زعماء البلدان األفريقية الثالثة اجتمعوا في
العاصمة السودانية ،الخرطوم ،للتوقيع على
وثـيـقــة م ـبــادئ سيتم عـلــى أســاسـهــا تشييد
ّ
السد ،وذلك بعدما ّ
عبرت مصر عن مخاوفها
من أن يتسبب بناؤه ،في قطع إمــدادات مياه
النيل الحيوية عنها» .وكشف مصدر ّ
مقرب
ً
مــن دحـ ــان ،عــن كــوال ـيــس االت ـف ــاق ــات ،قــائــا:
«دعـ ــانـ ــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي هــايـلــي
مـيــريـيــم ديـســالـيـغـنــه ،وك ـنــا حــريـصــن على
الـ ـحـ ـض ــور» ،وأضـ ـ ــاف «ق ـم ـنــا ب ــوض ــع أســس
طلب من السيسي أيضًا».
االتفاق بناء على ٍ
ويــرتـبــط دح ــان والـسـيـســي بـعــاقــات قــويــة،
تحديدًا منذ إطاحة الرئيس املـعــزول محمد
مرسي من الحكم ،كما يدعم السيسي وصول
دحـ ــان إل ــى مـنـصــب الــرئــاســة الفلسطينية
بـ ـق ــوة ،وف ـق ــا مل ــا ك ـش ـف ـتــه مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ل ـ
«العربي الجديد» ،في وقت سابق.
من جهته ،قال الدبلوماسي املصري ،السفير
ـث إلـ ــى «ال ـعــربــي
إب ــراه ـي ــم ي ـس ــري ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «م ـس ــأل ــة ت ــدخ ــل دح ـ ــان لحل
أزمــة سد النهضة مع إثيوبيا ،دليل خطير،

لإلمارات مصلحة في سد
النهضة وتدخل دحالن
بتكليف وليس مبادرة
ُ ّ
وت ـشــكــل تــدنـيــا لــوضــع مـصــر ف ــي أفــريـقـيــا».
وأضاف يسري ،أن «تكليف السيسي لدحالن
ُي ّ
عد تفريطًا كبيرًا في السيادة املصرية».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،إل ـ ـ ــى أن
«االس ـت ـث ـمــارات الـخـلـيـجـيــة بـصـفــة عــامــة في
ّ
السد،
إثيوبيا كبيرة ،على خلفية مساهمة
ُ
في حال استكمل بناؤه ،في زراعــة مساحات
واسـ ـع ــة م ــن األراض ـ ـ ـ ــي ،ب ـمــا ي ـخ ــدم الـخـلـيــج
واإلم ـ ــارات» .واعـتـبــر أن «دح ــان مـتــورط في
ً
محاولة تقزيم دور مصر اإلقليمي» ،متسائال
ّ
«هــل عـجــزت مصر عــن حــل أزمــاتـهــا مــع دول
املنطقة بشكل جيد وحكيم؟» .ولفت يسري،
إلى أن «ما يقوم به السيسي ،بداية من طلب
وســاطــة دح ــان ل ــدى إثـيــوبـيــا ،وتــوق ـيــع عن
إع ــان امل ـبــادئ حــول سـ ّـد النهضةُ ،يـعـ ّـد أمـرًا
خـطـيـرًا ج ـ ـدًا ،ول ــه تــداع ـيــاتــه عـلــى مـصــر في
املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب» .وشـ ـ ّـدد أن «الـسـيـســي ال
ً
يملك أي حــق بطلب وســاطــة دح ــان ،فضال
ّ
عن توقيع اتفاق املبادئ ،في ظل عدم وجود
مجلس ن ــواب ،وه ــو أم ــر مـخــالــف للدستور،
الــذي ّ
ينص على املحافظة على م ــوارد مياه
النيل» .من جانبه ،قال الخبير االستراتيجي
والعسكري ،اللواء عادل سليمان ،إن «قضية
توسط دحالن ،بموافقة اإلمارات في التدخل
ل ـحــل أزم ـ ــة س ــد ال ـن ـه ـضــة ،أم ــر م ـبــالــغ ف ـيــه».

الحوثيون يتراجعون في عدن

إيران تسلح الحوثيين منذ 2009
عدن ـ فارس الجالل

يحاول الحوثيون فتح املزيد من الجبهات،
بغية تخفيف الضغط الــذي ّ
تعرضوا له في
مدينة خور مكسر وسط عدن ،عقب ارتكابهم
مجزرة في أحيائها .وتأتي محاوالتهم في
ّ
ـت اتهم فيه تقرير ســري صــادر عن األمم
وقـ ٍ
ّ
املـتـحــدة ،إي ــران بمد الحوثيني بالسالح في
السنوات املاضية ،بدءًا من العام  ،2009وهو
الـعــام الــذي حــارب فيه الحوثيون الجيشني
اليمني والسعودي.
ومـ ــا زال ـ ــت ت ــداع ـي ــات مـ ـج ــزرة خـ ــور مـكـســر،
ُ
تلقي بظاللها على األحداث في عدن ،ومعها
امتدت املواجهات املسلحة إلى حدود مدينة
التواهي ،غرب عدن ،أثناء محاولة الحوثيني
ف ـتــح ج ـب ـهــة ج ــدي ــدة ،ل ـف ـ ّـك ال ـض ـغ ــط .وب ــدت
«املقاومة» في األسبوع األخير من املواجهات
ف ــي عـ ــدن ،أك ـثــر قـ ــدرة عـلــى إدارة الـعـمـلـيــات
الـعـسـكــريــة ضــد الـحــوثـيــن وقـ ــوات الــرئـيــس
امل ـخ ـل ــوع ع ـلــي ع ـبــد ال ـل ــه ص ــال ــح ،م ــن خــال
عمليات الهجوم واملباغتة ،بحكم امتالكهم
ّ
ّ
التحول من الدفاع
أسلحة ثقيلة ،مكنتهم من
إلى الهجوم .ونجحت «املقاومة» أيضًا ،في
االستيالء على غنائم من مليشيات الحوثيني
وصالح ،وتواجه الحوثيني بسالحهم ،وفقًا
مل ــا أكـ ـ ــده م ـص ــدر قـ ـي ــادي ف ــي «املـ ـق ــاوم ــة» ل ـ
«العربي الجديد» .وأضاف أنه «بعد تشكيل
ُ
مـجـلــس امل ـق ــاوم ــة ،بـ ــدأت ال ـع ـنــاصــر تـخـطــط
بـشـكــل م ــوح ــد ،بــرفـقــة خ ـب ــراء ومـسـتـشــاريــن
عسكريني ،وتقوم بعمليات تنسيق بني فروع
املـقــاومــة فــي كــل امل ــدن» .ويشير املـصــدر إلى
ُ
أن «عمليات املقاومة تـجــري بالتنسيق مع
قيادة املنطقة العسكرية الرابعة ،ومع قيادة
الـتـحــالــف ال ـعــربــي عـلــى مـسـتــويــات عــالـيــة».
وأكد أن «عمليات دعم املقاومة بالسالح من
قبل التحالف مستمرة في أكثر من منطقة،
وبشكل شبه يومي ،كما وصلت دفعتان من
السالح إلى عدن ،ومنطقة كرش في محافظة
لحج ،أمس الجمعة».
وك ـ ــان ـ ــت «امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة» ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن إجـ ـب ــار
مليشيات الحوثيني وصالح ،على التراجع
فــي أكـثــر مــن مــديـنــة ،ال سيما فــي دار سعد
وأطـ ـ ـ ــراف مــدي ـنــة الـ ـت ــواه ــي ،وخ ـ ــور ّمـكـســر،
واق ـت ــرب ــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ــا ت ـبــقــى من
مـطــار عــدن ومعسكر ب ــدر ،معقل الحوثيني
في خــور مكسر ،مع اكتشافها وجــود أنفاق
واملعسكر.
داخل املطار ّ
فــي امل ـقــابــل ،شــنــت ط ــائ ــرات تـحــالــف «إع ــادة
األمل» ،غارات استهدفت مواقع للحوثيني في
جزيرة العمال ،وعددا ّ من مواقع شرق وغرب
خ ــور مـكـســر ،كـمــا شــنــت غ ــارات عـلــى مــواقــع
للحوثيني شمال مدينة عــدن ،وال سيما في
دار سـعــد ،واسـتـهــدفــت بـعــض املـبــانــي التي
تتمركز فيها مليشيات الحوثيني وصالح
وقناصتهم .أما الحوثيون وصالح ،فقاموا
بتفجير عدد من املنازل في مدينة الوهط في
محافظة لحج.
وف ـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـح ــرك ــات املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،اح ـت ـف ـلــت
«املـقــاومــة الشعبية الجنوبية» ،فــي مناطق
ردف ـ ـ ـ ــان وال ـ ـضـ ــالـ ــع ،ب ـت ـخ ــري ــج دف ـ ـعـ ــات مــن
عناصرها ،وإم ــداد جبهات القتال بعشرات
ّ
امل ـقــات ـلــن ،ب ـعــد ت ــدري ـب ــات مـكـثـفــة .وف ــي ظــل
هــذا الــوضــع ،يتنامى استنكار املجموعات

تقرير سري

القنصلية الروسية في عدن ثكنة عسكرية لتحالف االنقالب (صالح العبيدي/فرانس برس)

واملـنـظـمــات الــدول ـيــة ح ـيــال اس ـت ـخــدام قــوات
الـ ـح ــوثـ ـي ــن وص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،حـ ـص ــان ــة عـ ـ ـ ــدد مــن
املـ ـب ــان ــي ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ،ل ـق ـص ــف األحـ ـي ــاء
ال ـس ـك ـن ـيــة وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى م ــراك ــز عـمـلـيــات
ل ـهــم .واسـتـنـكــرت مـنـظـمــات ح ـقــوق اإلن ـســان
ونــاشـطــون حـقــوقـيــون اسـتـخــدام الحوثيني
وصالح ّ
مقار البعثات الدبلوماسية ،الرتكاب
ان ـت ـه ــاك ــات ض ــد ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،ال سيما
ّ
الـقـنـصـلـيـتــن ال ــروس ـي ــة واألمل ــان ـي ــة ،ف ــي ظــل
صمت دولــي حيال تحويل مـقـ ّـار قنصليات
الدول لثكنات عسكرية.
وأبدى قيادي في «الحراك الجنوبي» ،رفض
ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن «ال ـص ـم ــت الـ ــروسـ ــي ،ح ـيــال
اس ـت ـخــدام الـحــوثـيــن وص ــال ــح ،لقنصليتها
وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى ثـكـنــة ع ـس ـكــريــة» .وأض ــاف
«كـمــا نستغرب املــوقــف الــروســي تّـجــاه غزو
الحوثيني وصــالــح الـجـنــوب ،وشــنـهــم حربًا
شـ ـع ــواء وق ـت ـل ـهــم امل ــدنـ ـي ــن ،وت ــدم ـي ــر امل ــدن
واألحـيــاء السكنية ،وارتـكــاب انتهاكات ضد
حقوق اإلنسان في الجنوب وعــدن بالذات».
وطــالــب املـصــدر روس ـيــا ،ب ـ «تغيير موقفها
ال ــداع ــم ل ـهــذه املـلـيـشـيــات ورف ـض ـه ــا» ،مــذكـرًا
موسكو بـ «عالقتها السابقة في الجنوب ما
قبل ُالوحدة».
ك ـ ُمــا ق ـت ــل أربـ ـع ــة م ــن مـسـلـحــي «املـ ـق ــاوم ــة»،
وأص ـي ــب خـمـســة آخ ـ ــرون ،ف ــي ع ــدن ،بـعــد أن
ح ــاص ــرت ـه ــم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـح ــوث ـي ــن فــي
منطقة بجوار مستوصف الفيروز في مدينة
دار سعد بمحافظة عــدن .وأوضــح مصدر لـ
«األناضول» ،أن «مسلحي املقاومة اشتبكوا
م ــع مـسـلـحــي ال ـحــوثــي ب ـه ــدف ف ــك الـحـصــار
املـفــروض على تلك املجموعة ،وهــو مــا أدى
إلى مقتل وجرح العناصر ،باإلضافة إلى ّ
فك
الحصار».

اتهم تقرير لألمم
المتحدة إيران بتسليح
الحوثيين منذ العام 2009
وكانت السعودية قد أعلنت عن مقتل ثالثة
مــن جـنــودهــا وع ـشــرات الـحــوثـيــن اليمنيني
في اشتباكات ليل الخميس ـ الجمعة ،عقب
شــن الـحــوثـيــن هـجــومــا عـلــى ط ــول ال ـحــدود
بــن الـبـلــديــن ،فــي أول ح ــادث مــن نــوعــه منذ

من جهة أخرى ،ذكر تقرير سري لخبراء في
األم ــم امل ـت ـحــدة ُرف ــع إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ،ليل
ُ
الخميس ـ الجمعة ،أن «إي ــران تـقـ ّـدم أسلحة
إل ــى امل ـت ـمــرديــن ال ـحــوث ـيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،منذ
ّ
العام  2009على األقل» ،وفقًا ملا نقلته وكالة
«فــرانــس بــرس» مــن ُالنص الحرفي للتقرير
الذي حصلت عليه .وأحيل التقرير إلى لجنة
«العقوبات على إيران» األسبوع املاضي .وال
تخفي طهران دعمها للحوثيني ،لكنها تنفي
مـ ّـدهــم بالسالح .وأبـصــر التقرير الـنــور بعد
تحقيق أج ــراه خـبــراء ،إثــر اقتياد السلطات
ٍ
الـيـمـنـيــة فــي ال ـعــام  2013سفينة «جـيـهــان»
اإليــران ـيــة ،الـتــي كــانــت تنقل أسـلـحــة .وتفيد
امل ـع ـلــومــات ال ـتــي ت ــم ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،بــأن
«ه ــذه السفينة لــم تـكــن األولـ ــى بــل سبقتها
عمليات تسليح أخــرى في اليمن ،تعود إلى
العام .»2009
وذكر الخبراء أن «التحليل يشير أيضًا إلى أن
إيران كانت مصدر التسليح ،وأن املستفيدين
هــم الـحــوثـيــون فــي الـيـمــن ،وربـمــا فــي بعض
الحاالت جهات أخرى في البلدان املجاورة».
«الدعم العسكري الحالي
وأضاف التقرير أن
َ
م ــن إي ـ ــران لـلـحــوثـيــن ،ث ـ ُـب ــت بـعـمـلـيــات نقل
أسلحة التي جــرت في آخــر خمس سنوات».
وإضافة إلى «جيهان»ّ ،
حدد الخبراء خمس
حـ ــاالت ق ــام ــت خــال ـهــا س ـفــن إي ــران ـي ــة بنقل
أسلحة إلى اليمن.
وكشف التقرير ،أنه في أبريل/نيسان ،2009
ق ــام طــاقــم سـفـيـنــة إي ــران ـي ــة م ـج ـهــولــة ،بنقل
صناديق أسلحة في املياه الدولية إلى مراكب
يمنية .ثم ّ
تم نقل الصناديق إلى مزرعة في
ال ـي ـم ــن ،الس ـت ـخــدام ـهــا م ــن ق ـبــل ال ـحــوث ـيــن.
ووفقًا للتقرير أيضًاّ ،
تم ضبط مركب صيد
إيراني من قبل السلطات اليمنية في شباط/
فبراير  ،2011أثناء قيامه بنقل  900صاروخ
م ـضــاد ل ـلــدبــابــات والـ ـط ــائ ــراتُ ،ص ـن ـعــت في
إيران وكانوا متجهني للحوثيني.

من ظريف إلى الجبير

هنأ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أمس الجمعة ،السفير
السعودي السابق في واشنطن عادل الجبير (الصورة) بمناسبة تعيينه
وزيرًا للخارجية السعودية بدًال من
سلفه الــســابــق ســعــود الفيصل.
وأعــرب ظريف ،في برقية التهنئة
التي نشرها موقع وزارة الخارجية
اإليــرانــيــة ،عــن أمــلــه فــي تطوير
العالقات بين الشعبين والحكومتين
في إيــران والسعودية في الفترة
المقبلة .يُذكر أن القضاء األميركي
اتهم شخصين إيرانيين بمحاولة
اغتيال الجبير في العام .2011

مصر :اعتقاالت
في تظاهرات عمالية
اع ـتــدت ق ــوات األم ــن ،أمــس الجمعة،
ع ـل ــى م ـت ـظ ــاه ــري أسـ ـب ــوع «ال ـع ـم ــال
ط ـل ـي ـعــة الـ ـ ـث ـ ــورة» ،ف ــي م ـن ـط ـقــة عــن
ش ـمــس ،شــرقــي ال ـق ــاه ــرة ،واعـتـقـلــت
العشرات من املشاركني في التظاهرة
الـتــي انطلقت عـقــب صــاة الجمعة،
م ـ ــن مـ ـسـ ـج ــد ن ـ ـ ــور اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ب ـعــن
شمس ،وأصيب العشرات باالختناق
إثـ ـ ــر إط ـ ـ ــاق ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ال ـق ـن ــاب ــل
املـ ـسـ ـيـ ـل ــة ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع والـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوش،
فيما رد الـشـبــاب بــاأللـعــاب الـنــاريــة
وال ـ ـش ـ ـمـ ــاريـ ــخ .وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـق ــاه ــرة
وحــدهــا  11تظاهرة عمالية ،بينما
اعتقلت قوات األمن العشرات.
(العربي الجديد)
بنكيران :نواجه الفساد
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـغ ــرب ـي ــة،
عـبــد اإلل ــه بـنـكـيــران ،أم ــس الجمعة،
أن «ح ـك ــوم ـت ــه اس ـت ـط ــاع ــت تـحـقـيــق
إنجازات مهمة على الرغم العراقيل
التي تتعرض لها» .وأضاف في كلمة
خالل مهرجان خطابي نظمته نقابة
«االتـحــاد الوطني للشغل» ،القريبة
م ـ ــن ح ـ ــزب «الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة»،
بمناسبة عيد العمال ،أن «املواجهة
ب ــن ال ـح ـكــومــة واملـ ـع ــارض ــة ،ليست
ت ـق ـل ـيــديــة ب ــن ح ـكــومــة وم ـع ــارض ــة،
ول ـك ـن ـه ــا صـ ـ ــراع بـ ــن ج ـب ـه ــة ت ــري ــد
اإلصالح ،وأخرى تناصر الفساد».
(األناضول)
بوتفليقة مص ّر
على الغاز الصخري
أكــد الرئيس الـجــزائــري عبد العزيز
بوتفليقة ،أمس الجمعة ،أن «شباب
املناطق الجنوبية للبالد سيقفون
فــي وجــه كــل مــن يـحــاول زرع الفرقة
في صفوف الشعب» ،في ّ
رد منه على
م ــوج ــة اح ـت ـجــاجــات تـشـهــدهــا هــذه
املحافظات رفـضــا ملـشــروع حكومي
الستغالل الغاز الصخري .وأوضح
بوتفليقة في رسالة ّ
وجهها للشعب
الجزائري في عيد العمال ،أنه «يجب
االس ـت ـفــادة مــن ال ـطــاقــات التقليدية
وغير التقليدية ،والطاقات املتجددة
املتوفرة في البالد».
(األناضول)
السبسي :ال نملك
ثقافة اإلرهاب
أع ـل ــن الــرئ ـيــس ال ـتــون ـســي ،الـبــاجــي
قـ ــائـ ــد الـ ـسـ ـبـ ـس ــي ،أم ـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة،
أن «ب ـ ـ ــاده ت ـع ـيــش م ــرح ـل ــة صـعـبــة
واسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ت ـس ـت ــدع ــي ال ـق ـي ــام
بـ ــإصـ ــاحـ ــات ج ــوه ــري ــة وه ـي ـك ـل ـيــة
للخروج منها» .وفــي كلمة له خالل
احـتـفــال أقـيــم بـقـصــر املــؤت ـمــرات في
ال ـعــاص ـمــة ت ــون ــس ،ب ـم ـنــاس ـبــة عيد
العمال ،أوضح السبسي أن «الشعب
ال ـت ــون ـس ــي ع ـم ــوم ــا ال ي ـم ـلــك ث ـقــافــة
مكافحة اإلره ــاب ،وال بد أن يتجند
ملكافحة هذه الظاهرة».
(األناضول)

ّ
المنشقين
مؤتمر الرياض :حزب صالح حاضر عبر
مصر وإثيوبيا ،التدخل ملحاولة حل األزمة».
وشـ ّـدد الخبير العسكري ،على أن «اإلم ــارات
مستفيدة من سد النهضة في زراعة مساحات
واس ـعــة مــن األراضـ ــي ،فــي ظــل االسـتـثـمــارات
الكبيرة في إثيوبيا ،وبالتالي من الطبيعي
أن ت ـك ــون حــري ـصــة ع ـلــى عـ ــدم إثـ ـ ــارة أزمـ ــات
بني مصر وإثيوبيا» .وأشــار إلــى أن «تدخل
دحالن ،في حال ثبتُ ،ي ّ
عد طبيعيًا على ضوء
عمله مستشارًا لدى اإلمــارات ،ومن املؤكد أن
األمــر سيكون بتكليف ،وليس بتدخل فردي
منه».

حتى اللحظة ،يبقى
مؤتمر الرياض حول
اليمن ،في  16و 17مايو/
أيار المقبل ،المناسبة
السياسية الوحيدة التي
تلوح في األفق .ويبدو
أن اختيار التاريخ كان
مقصودًا
صنعاء ـ عادل األحمدي

السيسي
أمام
البرلمان
األثيوبي
(فرانس
برس)

بدء العمليات العسكرية في  26مــارس/آذار
املاضي.

شرق
غرب

تقرير

وزارة الخارجية المصرية ال علم لها بوساطة دحالن
تصريحات لـ»العربي
وأض ــاف سليمان فــي
ٍُ
ُ
ال ـج ــدي ــد»« :ت ـش ـيــر ال ـص ــور ال ـتــي ن ـش ــرت بني
دح ــان ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي ورئـيــس
املخابرات العامة املصرية ،إلــى أن ما حصل
هو أمر طبيعي ،وال ُيعتبر سرًا بشكل كبير،
ُ
نـظـرًا ألن هــذه الـلـقــاءات تـعـ ّـد طبيعية» .ولم
يستبعد سـلـيـمــان« ،تــدخــل دح ــان بموافقة
ّ
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ع ـل ــى الـ ـت ــوس ــط لـ ـح ــل أزم ـ ـ ــة ســد
النهضة ،ولـكــن ليس بــالـصــورة الـتــي انتشر
بها الخبر ،خصوصًا أنــه مــن الطبيعي ،في
ّ
ظــل الـعــاقــات الـتــي تتمتع بها اإلمـ ــارات مع
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ع ـل ــى ع ـك ــس م ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ب ـع ــد إي ـق ــاف
«ع ــاص ـف ــة ال ـ ـحـ ــزم» ،س ـ ــارت تـ ـط ــورات خــال
األس ـ ـبـ ــوع امل ـن ـص ــرم ن ـح ــو ال ـت ـص ـع ـيــد ،عـلــى
ّ
الــرغــم مــن أن «إع ــادة األم ــل» تتضمن «شقًا
سـيــاسـيــا» يسمح بــالـتـفــاوض مــع اسـتـمــرار
العمليات الجوية باستهداف أي تحركات
ع ـس ـكــريــة .وفـ ــي ظ ــل ال ـج ـم ــود الـ ـب ــادي على
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ق ــد ي ـط ــرأ ج ــدي ــد مــن
ال ــري ــاض ،م ــن ب ــواب ــة املــؤت ـمــر الـيـمـنــي ال ــذي
ي ـن ـع ـقــد ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي 16
و 17م ــاي ــو/أي ــار امل ـق ـبــل ب ـح ـســب م ــا كشفه
مستشار الرئيس اليمني ،سلطان العتواني،
ل ــ»ال ـعــربــي ال ـجــديــد» .مــؤتـمــر ح ــوار يستمر
الـ ـت ــواص ــل ح ــال ـي ــا ف ــي إطـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
مختلف األطراف والقوى السياسية املؤيدة
لـ»الشرعية» مــن أجــل عقده برعاية مجلس
التعاون الخليجي .وتوضح املصادر حرص

القيادة اليمنية واألطــراف ّ
املؤيدة للشرعية
ودول التحالف ،وفي مقدمتها الرياض ،على
تنفيذ مطالب مجلس األمــن ورفــض أي حل
يساعد على استمرار قوة الحوثيني ،التي قد
ّ
تعيد األزمة من جديد في استغاللهم للحل
والعودة بشكل أقوى ،وهو ما قد ُيترجم في
هوية املدعوين إلــى املؤتمر املــذكــور ،وسط
إجماع مصادر «العربي الجديد» على عدم
دع ــوة الحوثيني إلــى املناسبة الـتــي اختير
لـهــا تــاريــخ «م ـق ـصــود» ،قـبــل أي ــام قليلة من
تاريخ ذكرى إعالن الوحدة اليمنية في عدن
( .)1990/5/22اختيار يرى فيه البعض أنه
قــد يشير إلــى بــدايــة تحول مفصلي لألزمة
اليمنية ،ما لم تتسبب التطورات بتأجيله.
ّ
وتلفت املصادر إلى أن اإلعــداد يجري حتى
اآلن مــع األط ــراف املــؤيــدة للشرعية حصرًا،
ويجري العمل على التخطيط إلشراك حزب
يرأسه صالح،
املؤتمر الشعبي العام ،الــذي ّ
لـكــن م ــن خ ــال ال ـق ـي ــادات املـنـشــقــة ع ـنــه ،من
بـيـنـهــم ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن نــاجــي ال ـشــايــف،
أحد املعاونني السابقني لصالح ،وسط عدم
تــأكــد مـشــاركــة األم ــن الـعــام املـســاعــد لحزب
«امل ــؤت ـم ــر» ،ال ـش ـيــخ س ـل ـطــان ال ـبــركــانــي ،من
عدمها ،إذ ال تزال مسألة انشقاق األخير غير
محسومة حتى اليوم ،وهو الذي يحاول من
الـقــاهــرة التنسيق لحل سياسي بــن حزب
صالح والرياض.
أم ـ ــا مـ ـش ــارك ــة ص ــال ــح والـ ـح ــوثـ ـي ــن بـصـفــة
رسـ ـمـ ـي ــة ،ف ـت ــرت ـب ــط بــاس ـت ـجــاب ـت ـه ـمــا ل ـق ــرار
مجلس األم ــن ،وب ـ ّ
ـأي ت ـطــورات فاصلة على
أرض الواقع وفق أجواء صناع القرار اليمني
املقيمني في الرياض حاليًا .وعن نوع وشكل
ما قد يتم اإلعالن عنه بعد مؤتمر الرياض،

ثاني استدعاء في أقل من  24ساعة

استدعت وزارة الخارجية اإليرانية ،أمس الجمعة ،للمرة الثانية في أقل
من  24ساعة ،القائم باألعمال السعودي في طهران ،عقب منع
طائرات التحالف العشري هبوط
طائرة تابعة للهالل األحمر اإليراني
في اليمن ،بحسب الرواية اإليرانية.
وكان نائب وزير الخارجية اإليراني،
حسين أمير عبد اللهيان (الصورة)،
قــد أعــلــن فــي  24أبــريــل /نيسان
الماضي ،أن السعودية منعت
طائرة تابعة للهالل األحمر اإليراني
من الدخول إلى اليمن.

يتوقع كثيرون أن يتمحور حول صيغة ما
جنوبية شمالية ،إما فدراليًا أو كونفدراليًا
أو بـشـكــل ج ــدي ــد ق ــد ي ـك ــون نـسـخــة م ـط ـ ّـورة
مــن شـكــل الـنـظــام ال ــذي خــرجــت بــه األط ــراف
اليمنية فــي مـخــرجــات ال ـحــوار مطلع العام
 .2014ولـ ــم ت ـت ـضــح ع ــاق ــة زيـ ـ ــارة الــرئ ـيــس
الـجـنــوبــي األس ـبــق عـلــي ســالــم الـبـيــض إلــى
الــريــاض باملؤتمر املنتظر ،وخـصــوصــا في
ضوء ما يحمله من نقاط تتضمنها مبادرته
التي سبق له أن كشف لـ»العربي الجديد» أنه

سيعرضها على القيادة السعودية.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،م ــع تـصــاعــد املــواج ـهــات
املسلحة في عدن وتعز بصورة غير مسبوقة،
وجـبـهــات أخ ــرى ك ـمــأرب ،ومــع انـتـهــاء مهلة
ـادت ال ـض ــرب ــات
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،عـ ـ ـ ّ
الجوية إلــى سابق عهدها ،ونــفــذ التحالف
العشرات من الغارات في مختلف املدن ومنها
صنعاء .وفي آخر فصول التصعيد اإليراني،
ّ
أعلن قائد البحرية اإليرانية أن بالده أرسلت
مــدمــرتــن إل ــى خـلـيــج عـ ــدن ،وت ـح ــدي ـدًا عند

مضيق باب املندب االستراتيجي بني اليمن
وج ـي ـبــوتــي ،لـحـمــايــة ال ـس ـفــن اإلي ــران ـي ــة من
تهديد القراصنة.
ّ
الــافــت فــي هــذا الـتـطــور ،أن ــه جــاء مــع تزايد
الحديث عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية
بـ ّ
ـري ــة ف ــي ع ـ ــدن ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،م ــا ق ــد يـجـعــل
التواجد اإليراني على عالقة بأي تحرك من
هذا النوع.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـشـيــر م ـص ــادر سياسية
ّ
ّ
يمنية إلى أن املفاوضات والجهود الهادفة
ّ
ل ـح ــل س ـيــاســي ل ــأزم ــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،وصـلــت
إل ــى طــريــق م ـس ــدود ،م ــع اس ـت ـم ــرار تـحــالــف
الحوثيني والــرئـيــس املخلوع علي عبدالله
صالح ،في رفض تنفيذ مطالب مجلس األمن
ّ
واستمرار التصعيد العسكري .معتبرة ،أن
هذه األسباب ّأدت إلى ارتفاع وتيرة غارات
التحالف الغربي مـجــددًا ،بعد انخفاضها،
إثر إعالن التحالف إيقاف «عاصفة الحزم»
وبـ ـّ ــدء «إعـ ـ ـ ــادة األمـ ـ ـ ــل» .وت ــوض ــح املـ ـص ــادر
(فضلت عدم ذكر اسمها) لـ»العربي الجديد»،
ّ
«عاصفة الحزم»،
أن عوامل طرأت بعد إيقاف
ّ
لالعتقاد أنه ال يزال
دفعت الحوثيني وصالح
ّ
باإلمكان الصمود واملناورة ،ولخصت هذه
ّ
العوامل بتقديرهما ،أن استمرار العمليات
بعد اإلعالن عن «إيقاف العاصفة» ،ال يخدم
ّ
الـتـحــالــف ،وأن التأييد الــدولــي سيتضاءل
مــع اس ـت ـمــرار الـعـمـلـيــات .وبـحـســب املـصــدر،
ّ
فإن الحوثيني وصالح ّ
يعوالن على احتمال
ت ــراج ــع ح ـمــاســة ب ـعــض دول ال ـت ـحــالــف في
امل ـشــاركــة ،وان ـخ ـفــاض األهـ ــداف الـتــي يمكن
ّ
تتضرر بالقصف الجوي ،بعد استهداف
أن
الغارات ألغلب املواقع العسكرية واألهــداف
الثابتة.
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الصحف العبرية تحتفي بـ«مآثر» المحافظين

بريطانيا :قلق إسرائيلي على كاميرون

أسعار العمالت بالدوالر األميركي

اليورو
الجنيه اإلسترليني
الريال القطري
الريال السعودي
الدينار الكويتي
الدرهم اإلماراتي
الريال العُ ماني
الدينار البحريني

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ُ
تبــدي أوســاط اســرائيلية عــدة،
قلقهــا مــن احتمــاالت تغييــر
املشــهد السياســي البريطانــي،
فــي االنتخابــات العامــة املقــررة فــي الســابع
مــن مايو/أيــار املقبــل .وذكــر تقريــر لصحيفة
«هآرتــس» فــي هــذا الســياق ،أن «االحتمــال
املعقــول إلمكانيــة خســارة رئيــس الحكومــة،
املحافــظ ،ديفيــد كاميــرون فــي االنتخابــات،
ُيزعــج دبلوماســيني ونشــطاء إســرائيليني
يخفــون ذلــك،
يعملــون فــي لنــدن ،وهــم ال ُ
علــى الرغــم مــن املوقف الرســمي املعلــن بعدم
التدخــل فــي الشــؤون البريطانيــة الداخليــة».
وتلفــت الصحيفــة فــي التقريــر ،إلــى أن
«كاميــرون يحظــى بإجمــاع فــي صفــوف
ـرائيليني
الدبلوماســيني والناشــطني اإلسـ ّ
فــي بريطانيــا ،علــى اعتبــار أنــه لــم يتوفر في
الســابق ،رئيــس حكومــة مناصــر إلســرائيل
مثل كاميرون».
املخاوف بحسب التقرير ،عمق
وتعكس هذه ّ
املســاندة التــي وفرهــا كاميــرون للسياســات
اإلســرائيلية املختلفــة ،بمــا فــي ذلــك وقوفــه
العلنــي إلــى جانــب االحتــال ّخــال العــدوان
األخير على غزة ،وتأكيده «حق إسرائيل في
الدفاع عن نفسها».
ومع أن التقرير ال يتناســى مســاهمة رؤســاء
بريطانيــن ســابقني لالحتــال اإلســرائيلي،
بمــن فيهــم غــوردون بــراون وتونــي بليــر مــن
حــزب «العمــال» ،فإنــه يوضــح بشــكل غيــر
مســبوق ،أن مــا يميــز كاميــرون عــن بــراون
وبلير ،هو عدم االكتفاء باملساندة اإلعالمية
والسياســية إلســرائيل ،وإنمــا ســعيه إلــى
تنفيذ وعوده.
وســعى كاميــرون إلــى تغييــر القانــون
البريطانــي ،الــذي كان ُيجيــز إصــدار مذكرات

غاالوي ضد ناز شاه

ألقت «هآرتس» الضوء على المنافسة الشديدة بين عضو البرلمان
تحدى إسرائيل عبر إدخال
البريطاني ،جورج غاالوي الذي سبق له أن
ّ
األدوية والمواد الغذائية لقطاع غزة ،وانتقد سياستها وممارستها
االحتاللية ،في مقابل مرشحة باكستانية األصول ،تدعى ناز شاه ،اشتهرت
بفضل نشاطها في مجال حقوق اإلنسان ،ونضالها للتحرر من زوجها،
الذي أُجبرت على الزواج منه وهي في العاشرة من عمرها في إيران.

داو جونز األميركي
ناسداك األميركي
داكس األلماني
فوتسي  100البريطاني
آي إس إيه  100التركي
نيكاي الياباني
شنغهاي الصيني
هانغ سنغ هونغ كونغ

%0.84
%0.93
%0.19
%0.36
-%2.36
%0.06
-%0.76
-%0.94

مؤشر تايوان
نيفتي الهند 
ي
كراتشي  100الباكستاني
آي دي إكس اإلندونيسي
ستريتس تايمز السنغافوري
كوسبي الكوري الجنوبي
بوفيسبا البرازيلي
إيه إس إكس  200األسترالي

-%0.34
-%0.71
%0.81
-%0.37
-%0.38
-%0.72
%1.63
%0.42

 $ 66.2للبرميل
خام برنت
 $ 1182.5لألوقية
الذهب
 $ 36.4لألوقية
الفضة
 $ 1129.7لألوقية
البالتين
 $ 412.8للطن
النحاس
 $ 772.7لألوقية
البالديوم
 $ 476.8للطن
القمح األميرك 
ي
ُ
 $ 365.3للطن
الذرة األميركي 
ة

فول الصويا
القطن األميركي
البن األميركي
سكر لندن
زيت النخيل الخام
الكاكاو لندن
النيكل
الرصاص

 $ 973.6للطن
 $ 67.8للقنطار
 $ 137.2للطن
 $ 375.3للطن
 $ 437للطن
 $ 1992للطن
 $ 885.3للطن
 $ 135.8للطن

اعتقــال ضــد املســؤولني اإلســرائيليني،
املتهمــن بارتــكاب «جرائــم حــرب» ،فقــد كان
اإلســرائيليون يخشــون زيــارة لنــدن ،قبــل
تعديل القانون ،واضطر عدد من مسؤوليهم،
منهــم وزيــرة العــدل الســابقة تســيبي ليفني،
ورئيــس أركان الجيــش الســابق غابــي
أشــكنازي ،وشــاوول موفاز ،إلى البقاء داخل
الطائــرة أثنــاء رحالتهم إلى بريطانيا ،وعدم
النــزول منهــا إلــى أرض مطــار هيثــرو ،خوفــا
من تنفيذ مذكرات االعتقال بحقهم.

يبقى كاميرون
األكثر قبوًال لدى مؤيدي
إسرائيل من زعيم «العمال»
إيد ميليباند

كذلــك يكشــف تقريــر «هآرتــس» ،مــدى الــدور
الكبيــر لكاميــرون ،أكثــر مــن أي زعيـ ٍـم دولــي
آخــر ،مــن أجــل إقــرار العقوبــات االقتصاديــة
علــى إيــران ،عبــر اســتغالل حقيقــة تطــور
مكانــة لنــدن كعاصمــة ماليــة واقتصاديــة
عامليــة .وبحســب دبلوماســيني إســرائيليني،
فــإن كاميــرون عمــل علــى قطــع إيــران عــن
الجهــاز املصرفــي واالقتصــادي العاملــي،
كمــا وضــع أمامهــا مصاعــب ّ
جمــة ،لضمــان
ـت ،بعي ـدًا عــن
تأمــن ناقالتهــا النفطيــة بصمـ ٍ
أنظــار وســائل اإلعــام .كمــا أوعــزت حكومته
إلــى رؤســاء املصــارف البريطانيــة وشــركات
التأمــن ،خالفــا حتــى لتوصيــات الخارجيــة
البريطانيــة ،بوقــف التعامــل مــع الشــركات
اإليرانية.
وبـ ّـن أن «املحافظــن فــي حكومــة كاميــرون
أكــدوا لنظرائهــم فــي إســرائيل ،أن ال
قيمــة لبيــان وزارة األعمــال ،وبالفعــل لــم
يحصــل أي شــيء ممــا جــاء فــي البيــان ،بعــد
اســتئناف إســرائيل القتــال بعــد انهيــار
وقــف إطــاق النــار» .وبطبيعــة الحــال ،فــإن
ّ
تقريــر «هآرتــس» يقلل مــن صدقية التقارير
واالتهامــات الداخليــة البريطانيــة ،بــأن
سياســة كاميــرون املناصــرة إلســرائيل،
جــاءت بفعــل تأثيــر املــال اليهــودي ،والدعــم
الــذي يلقــاه حزبــه مــن الجاليــات اليهوديــة
فــي بريطانيــا .ويؤكــد التقريــر أنــه «حتــى
ّ
لــو قــام كاميــرون بأقــل ممــا فعلــه لصالــح
ّ
ً
االحتــال اإلســرائيلي ،فســيظل األكثر قبوال
لــدى مؤيــدي إســرائيل فــي بريطانيــا وفــي
الداخل اإلسرائيلي ،من منافسه زعيم حزب
«العمال» إيد ميليباند.
لكــن الــدور اإلســرائيلي فــي االنتخابــات
البريطانيــة ال يقــف عنــد «إبــداء املخــاوف من
هزيمــة كاميــرون» ،وهــو مــا ُيمكــن ترجمتــه
عمليــا إلــى دعوة يهود بريطانيا ،للتصويت
إلــى جانــب كاميــرون وحزبــه ،واالبتعــاد عــن
ّ
وخصصت «هآرتس» مســاحة في
«العمال».
التقريــر أيضــا للمرشــح اليهــودي العراقــي
األصــل ،ريموند شــايمش ،الــذي ينافس على
مقعــد فــي البرملــان البريطانــي ،عــن حــزب
«االســتقالل» اليمينــي املتطــرف ،فــي دائــرة
هينــدون فــي لنــدن ،التــي تقطنهــا أغلبيــة من
املهاجرين من البلدان اإلسالمية.
وتوضــح الصحيفــة أن «شــايمش ،الــذي
عــاش فــي إســرائيل حوالــي  40عامــا ،كان
ناشــطًا فــي الليكــود ،وال يخفــي برنامجــه
املعادي للمهاجرين إلى بريطانيا من أصول
إســامية ،بــل ّ
عبــر عــن رغبتــه بالحفــاظ علــى
بقاء الجاليات اليهودية في بريطانيا».

بالتيمور :القضاء األميركي
يتهم الشرطة بالقتل

باريس ـ عبداإلله الصالحي

يواجه الجيش الفرنســي فضيحة مدوية بعد
االتهامات املوجهة لعدد من جنوده بالتورط
فــي جرائــم اغتصــاب أطفــال قاصريــن فــي
أفريقيا الوســطى خالل عملية «ســانغاريس»
التــي أطلقهــا الجيــش الفرنســي فــي عــام
 2013بذريعــة مواجهــة خطــر الحــرب األهليــة
واملســاعدة علــى إعــادة األمــن واالســتقرار
لهــذا البلــد .وكانــت صحيفــة «ذي غارديــان»
البريطانيــة قــد سـ ّـربت يــوم األربعــاء املاضــي
تقري ـرًا لألمــم املتحــدة يتضمــن شــهادات
ألطفــال عــدة تعرضــوا لعمليــات اغتصــاب
ارتكبهــا جنــود فرنســيون وتشــاديون
وغانيــون فــي الفتــرة املمتــدة مــن ديســمبر/
كانــون األول  2013إلــى يونيــو /حزيــران
 .2014تســريبات الصحيفة البريطانية دفعت
الســلطات الفرنســية إلى الخروج عن صمتها
يوم الخميس املاضي واإلعالن عن فتح قيادة
الجيــش الفرنســي لتحقيــق ســري حــول هــذه
االتهامات في يوليو/تموز من العام املاضي،
ً
موضحة أنه تم استجواب  14عسكريًا يشتبه
فــي تورطهــم فــي هــذه القضيــة ،لكــن لــم يفــض
التحقيق إلى التأكد من حقيقة ضلوعهم.
ّ
وعمــت حالــة مــن الحــرج الشــديد الدوائــر
َ
الفرنســية العليــا فــي وزارتــي الدفــاع
والخارجيــة إثــر الضجــة اإلعالميــة التــي
واكبــت تســريبات الصحيفــة البريطانيــة،
قبــل أن يدخــل الرئيــس الفرنســي ،فرانســوا
هوالنــد ،علــى الخــط ،معلنــا أنــه «ســيكون
صارمــا وســيتخذ أقصــى العقوبــات فــي
حــق املتورطــن فــي هــذه الفضيحــة فــي حــال
ثبتــت التهــم املوجهــة إليهــم» .تصريحــات
تعكــس حجــم التخوف الفرنســي من تداعيات
هــذه االتهامــات التــي تهــدد ســمعة الجيــش

ّ
الفرنسي ،وال سيما أن هذه القضية أتت غداة
إعالن هوالند قراره ضخ  4مليارات يورو في
ميزانية الجيش لدعم عملياته العســكرية في
الخــارج .وحســب تقرير األمــم املتحدة ،يتعلق
األمــر بشــهادات لعشــرات األطفــال من عاصمة
أفريقيا الوسطى بانغي ،قالوا إنهم تعرضوا
لالغتصــاب فــي األشــهر األولــى لبــدء التدخــل
الفرنسي في عاصمة أفريقيا الوسطى .ووفقًا
للتقرير ،أوضح أربعة أطفال تتراوح أعمارهم
بــن  9و 13عامــا ملوظفــي األمــم املتحــدة بأنهم
تعرضــوا لالغتصــاب من جنود فرنســيني في
حــن أكــد طفــان آخــران أنهمــا كان شــاهدين
علــى وقائع االغتصاب .ويتعلق األمر بأطفال
معدمــن وأيتــام كانــوا يقبضــون بعــض املــال
والطعام مقابل «خدماتهم» الجنسية.
وحســب معلومــات صحيفــة «لومونــد»

أرقام

واشنطن ـ العربي الجديد

وجهــت الســلطات األميركيــة أمــس
الجمعــة ،تهمــة القتــل العمــد لرجــال
الشــرطة شــاركوا فــي اعتقــال الشــاب
األســود فريــد جــري (قتيــل بالتيمــور)،
وحملتهــم املســؤولية الكاملــة عــن
وفاتــه فــي الثانــي عشــر مــن أبريــل/
نيســان الحالــي .بذلــك ،يكــون القضــاء
األميركــي قــد سـ ّـجل خطــوة نــادرة يتــم
فيهــا تحميــل رجــال الشــرطة املســؤولية
مــن جهــات حكوميــة رســمية فــي واليــة
ميرالنــد والحكومــة الفدراليــة .وتهــدف
هــذه الخطــوة علــى مــا يبدو إلــى احتواء
انتقاضــة بالتيمــور التــي امتــدت إلــى
فالديلفيــا وتنــذر باالنتشــار إلــى
واشنطن العاصمة.
وذكــرت العديــد مــن وســائل اإلعــام
األمريكيــة ،أن التحقيقــات تجريهــا
الســلطات األمريكيــة لكشــف مالبســات
وفاة الشاب األسود «فريدي غراي» (25
عاما) بعد توقيفه من قبل رجال الشرطة
فــي مدينــة بالتيمــور التابعــة لواليــة
ُميريالنــد ،أثبتــت أن الشــاب املذكــور
أصيــب أثنــاء نقله للســجن ،وليس أثناء
توقيفــه .وذكــرت العديــد مــن األخبــار
التــي نقلتهــا وســائل إعــام أميركيــة
تســربت إليهــا معلومــات عقــب إرســال
ملــف تحقيقــات الشــرطة حــول الحــادث،
إلــى االدعــاء العــام ،أنــه ال يوجد أي دليل
ُعلــى اإلطــاق يشــير إلــى أن «غــراي» قــد
أصيــب أثنــاء توقيفــه .وأوضحــت وكالــة
«رويتــرز»  -فــي معلومــة أســندتها إلــى
تقريــر الطــب الشــرعي الــذي عايــن جثــة
غــراي  -أن ضربــة تســببت فــي كســرعنق
غــراي فــي ســيارة الشــرطة التــي نقلتــه،
مما أدى إلى وفاته .هذا في الوقت الذي
تزعــم فيــه شــرطة بالتيمــور أن الجــرح
املوجود برأس غراي بســبب مســمار في
الجهة الخلفية من السيارة.
وفــي ســياق متصــل ،ذكــرت قنــاة «ABC
 »Newsأن الشــرطة ضربــت رأس غــراي
فــي املســمار الخلفــي للســيارة ،مشــيرة
إلــى أن الغمــوض الزال غيــر واضــح
بشــأن مــا تســببت عنــه هــذه الضربــة.

صمت مقصود؟

شهادات عن إرغام
األطفال على ممارسات
جنسية في ملجأ بمحيط
مطار بانغي
الفرنســية ،فــإن الشــهادات تحدثــت عــن إرغــام
األطفــال علــى ممارســات جنســية فــي ملجــأ
بمحيط مطار بانغي ،الذي كان يحرسه جنود
فرنســيون ،والــذي كان يضــم معســكرًا آلالف
الالجئــن الهاربــن مــن املواجهــات العرقيــة.
ولم يشــر التقرير األممي إلى أســماء املتهمني
غير أنه أكد أن بعض الضحايا يعرفون جيدًا

مقابل البسكويت أو قارورة ماء

«الجنود الفرنسيون يطلبون من األطفال،
وهــؤالء يلبّون طلباتهم ،فإن قالوا لهم
يقدمون لهم قطع البسكويت
نحن جياع،
ّ
أو قارورة ماء ،مقابل ( ،)...واالعتداء جنسيًا
على هؤالء األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم
الـــ 10و 11أو  12عامًا» ..هكذا اختصر أحد
ضحايا اعتداءات الجنود الفرنسيين ،يُدعى
جيرمين ،ما حصل معه وزمالؤه في المخيم
الذي شهد الجريمة الموصوفة.

2

كان الفتًا الصمت الــذي تعاطت
فــيــه وســائــل اإلعــــام األميركية
«الــرئــيــســيــة» إزاء الــخــطــوة التي
اتخذها أهالي مدينة بالتيمور،
غداة االشتباكات التي عاشتها مع
الشرطة ،والتي تمثلت بمبادرة
قــيــامــهــم بــتــنــظــيــف الـــشـــوارع
والمحال التجارية التي نهبت ،خالل
أعمال العنف عقب تشييع جنازة
الشاب فريدي غراي.

هــذا في الوقــت الذي ذكرت فيه صحيفة
«واشــنطن بوســت» في وقت ســابق ،في
خبــر لهــا حــول الحــادث ،أنهــا توصلــت
إلــى وثيقــة مرفقــة بامللــف الــذي لــم يتــم
الكشــف عنــه للــرأي العــام ،وأن هــذه
الوثيقــة بهــا أقــوال معتقــل آخــر كان
موجــودا فــي ســيارة الشــرطة مــع غراي،
و تشــير إلى أن الشــاب الذي لقي حتفه،
«حاول جرح نفسه متعمدا».
وأضــاف الخبــر أن املعتقــل املوقــوف
حاليــا بالســجن ،ذكــر كذلــك أنــه لــم يــر
غــراي ألنــه كان هنــاك جــدار معدنــي
عازل بينهما وهما في ســيارة الشــرطة.
وفــي ســياق متصــل قــال كيفــن دافيــس
مســاعد مدير أمن بالتيمور أن الســيارة
التــي كانــت تحمــل غــراي ،توقفــت ثــاث
مــرات وليــس أربــع ،بحســب قولــه فــي
تصريحــات صحفيــة أدلــى بهــا يــوم
الخميس.
أمــا النقطــة املثيــرة لالنتبــاه فــي تقريــر
الشــرطة حــول الحــادث ،فهــى مــا ذكــر
حــول طلــب غراي ،أثناء اقتياده لســيارة
الشــرطة ،جهــاز تنفــس يســتخدمه
مرضى الربو.

جرائم اغتصاب ته ّز الجيش الفرنسي

لجأ المئات من
طالب جامعة في
بوروندي ،التي
أغلقتها السلطات،
إلى السفارة
األميركية في
العاصمة بوجومبورا،
أمس الجمعة،
وسط تصاعد
التوتّر قبل انتخابات
الرئاسة المقررة في
 26يونيو/حزيران.
وأغلقت الحكومة
الجامعة ،يوم
األربعاء ،ولم يُصدر أي
تعليق من السفارة
األميركية.

0.89
0.67
3.64
3.75
0.3
3.67
0.38
0.37

الدينار العراقي
الدينار الليبي
الدرهم المغربي
الليرة السورية
الليرة اللبنانية
الدينار التونسي
الدينار الجزائري
الجنيه المصري

1196.2
1.37
9.95
218.3
1490.6
1.93
97.1
7.60

مؤشرات البورصات

أسعار السلع والمعادن

يحتفل بعد اتهام أفراد الشرطة بالقتل ()Getty

ألغى كاميرون قانونًا كان يزعج اإلسرائيليين (األناضول)

لجوء طالب
بوروندي

اقتصاد
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الجنــود املتهمــن .وذكــر التقريــر أن عمليــات
االغتصــاب شــارك فيهــا أيضــا جنــود مــن
تشــاد وغينيــا االســتوائية قامــوا باغتصــاب
االطفــال .ويســاهم الجيــش الفرنســي بعشــرة
آالف جنــدي فــي القــوة الدوليــة لحفــظ الســام
فــي أفريقيــا الوســطى ،يتواجــد منهــم املئــات
فــي محيــط مطــار بانغــي الذي تحـ ّـول محيطه
إلــى مخيــم ضخــم لالجئــن .وحســب بعــض
املصــادر ،فإن عمليــات االغتصاب راجت بقوة
فــي املخيــم منــذ األشــهر األولــى التــي تلــت
وصــول الفرنســيني للمطــار ووصــل صداهــا
إلــى آذان العاملــن فــي منظمــات اإلغاثــة
اإلنســانية الدوليــة املتواجديــن بكثافــة فــي
عاصمة أفريقيا الوسطى.
هــذه ليســت املــرة األولــى التــي توجــه فيهــا
أصابــع االتهــام باالغتصاب للجنود األجانب
فــي مناطــق النــزاع الدوليــة ،فقــد ســبق لألمــم
املتحــدة أن كشــفت العديــد مــن الفضائــح
ُ
املشــابهة ،لكن غالبية القضايا طويت بســبب
انعدام وجود أدلة دامغة تثبت تورط املشتبه
فيهــم .كمــا أن العديــد مــن موظفــي األمــم
املتحــدة أنفســهم تورطــوا في حاالت مشــابهة
وال ســيما فــي ســيراليون وليبيريــا وغينيــا،
وحامــت حولهــم الشــبهات بمقايضــة الغــداء
والــدواء مقابــل ممارســات جنســية .والعــام
املاضــي ،أديــن أربعــة جنــود مــن األوروغــواي
وجنديــان مــن باكســتان يعملــون ضمن قوات
القبعــات الــزرق األمميــة فــي جزيــرة هايتــي
بتهم االغتصاب.
أمــا فــي فرنســا ،فالحالــة الوحيــدة والتي تبرأ
منهــا الجيــش الفرنســي ،تتعلــق بتقنــي كان
يعمــل فــي بعثــة األمــم املتحــدة وتمــت إدانتــه
بتهــم اغتصــاب متكــررة في أفريقيا الوســطى
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــا بــن
عامي  1998و.2004

قال وزير املالية في نيبال ،رام
شاران ماهات ،إن بالده ستحتاج
إلى ملياري دوالر على األقل
إلعادة بناء املنازل واملستشفيات
واملكاتب الحكومية واملباني
التاريخية التي تدمرت في
الزلزال ،الذي ضرب البالد
األسبوع املاضي ،وبلغت شدته
 7.9درجات ،وألحق دمارًا كبيرًا
بالبالد.

%21

أعلنت مجموعة لويدز املصرفية،
أكبر مصرف ألنشطة التجزئة
املصرفية في بريطانيا ،نمو
أرباحها األساسية قبل الضرائب
 %21في الربع األول من العام،
مع تحسن هوامش الربح
وانخفاض خسائر القروض
املتعثرة.

كواليس
 160مليار دوالر
خسائر

وجع
الطفولة

فاقمت الحرب المستعرة في اليمن من معاناة النازحين الذين يكون األطفال بينهم أكثر عرضة للجوع والخطر ،حيث تشير
اإلحصاءات األممية إلى أن ما يقرب من  11مليون شخص ،من أصل سكان اليمن البالغ عددهم  26مليون نسمة ،يواجهون
انعدام األمن الغذائي الشديد ،وسط تصاعد الصراع( .محمد حويس/فرانس برس)

تغييرات جذرية
بالطاقة السعودية

قررت السعودية إعادة هيكلة شركة أرامكو الحكومية العمالقة في صناعة النفط،
بما يتضمن فصلها عن وزارة البترول ،في قرار قالت مصادر إنه تتبعه تغييرات جذرية
في صناعة الطاقة
الرياض ـ خالد الشايع

كشــفت مصــادر مطلعــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،أن اململكــة تعتــزم إجــراء تغييــرات
جذريــة فــي مجــال النفــط والطاقــة خــال األيــام
القليلــة املقبلــة ،موضحــة أن هــذه اإلجــراءات بــدأت بقــرار
إعــادة هيكلة شــركة أرامكــو الحكومية العمالقة ،وفصلها
عــن وزارة البتــرول .وقالــت املصــادر التــي فضلــت عــدم
ذكــر اســمها فــي تصريحــات لـ ـ «العربــي الجديــد» ،إنــه مــن
املتوقــع إلغــاء وزارة البتــرول والثــروة املعدنيــة ،وإنشــاء
وزارة جديدة للطاقة تشرف على قطاعات الثروة املعدنية
والكهرباء والبرنامج السعودي النووي.
وأضافــت أن الــوزارة الجديــدة ستشــمل أيضــا الطاقــة
النظيفــة واملتجــددة ،وتحليــة امليــاه والخدمــات املســاندة،
الفتــة إلــى أنــه ســيتم إدراج شــركات الســعودية للكهربــاء
والتعديــن ،واملؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه تحــت واليــة
الوزارة الجديدة.
وأشــارت املصــادر إلــى أن شــركة أرامكو ســتكون مؤسســة
مســتقلة معنيــة بــكل مــا يتعلــق بمجــال النفــط والغــاز

الطبيعــي ،فيمــا يكــون رئيــس مجلــس إدارتهــا هــو ممثــل
السعودية في منظمة الدول املنتجة للنفط (أوبك).
وعني العاهل الســعودي ،امللك ســلمان بن عبد العزيز يوم
األربعــاء املاضــي ،خالد الفالــح الرئيس التنفيذي ألرامكو
رئيســا ملجلــس إدارة الشــركة ووزيــرا للصحــة ،فــي إطــار
تغييــرات واســعة فــي املناصــب القياديــة فــي أكبــر مصــدر
للنفــط فــي العالــم .ولــم ُيحــدد مــن ســيكون الرئيــس القادم
ألرامكــو خلفــا لخالــد الفالح ،وســيكون خالــد البوعنني أو
أحمــد الســعدي أكثــر املرشــحني للمنصــب ،وفــق محللــن
فــي قطــاع الطاقــة الســعودي .ونشــرت أرامكــو بيانــا قالــت
فيــه إنــه تــم تأســيس مجلس أعلى جديد لها ،يضم عشــرة
أعضــاء ويرأســه ولــي ولــي العهد الســعودي األمير محمد
بن سلمان .وكان االجتماع السنوي ألرامكو الذي عقد في
ســيول بكوريــا الجنوبيــة صــادق علــى تعيــن ســتة نــواب
ً
(نائبــا للرئيــس
للرئيــس هــم :إبراهيــم محمــد الســعدان
ً
(نائبــا
للتنقيــب) ،وعبــد العزيــز عبــد اللــه العبدالكريــم
للرئيــس لتقنيــة املعلومــات) ،ومحمــد محســن الســقاف
ً
(نائبــا للرئيــس لخدمــات التشــغيل واألعمــال) ،وناصــر
ً
عبــد الــرزاق النفيســي (نائبــا للرئيــس لشــؤون أرامكــو

ً
(نائبا للرئيس
الســعودية) ،ونبيــل عبــد العزيــز املنصــور
ً
لدائــرة التمويــن) ،ونبيل عبــد الله الجامع (نائبا للرئيس
لخطوط األنابيب والتوزيع) .كما شملت التعيينات ثالثة
مديريــن عمــوم هــم :صالح محمد الحريقي (أمني الخزينة
املساعد) ،وفؤاد عبد الحميد الحازمي (مراقب الحسابات
املســاعد) ،وجــون ســتوارت ِللــي (مستشــار قانونــي عــام
مشــارك) .ويقــول محللــون إن الهــدف من فصــل أرامكو هو
زيــادة شــفافية شــركة النفــط العمالقــة في اململكــة ،والنأي
بهــا عــن دائــرة النفــوذ السياســي .وتقــول بعــض املصــادر
الســعودية ،إن إعــادة هيكلــة أرامكــو ترجــح احتمــال تولي
األمير عبد العزيز منصب وزير البترول خلفا للنعيمي.
وبحســب رئيــس لجنــة املكاتــب االستشــارية الوطنيــة،
الدكتــور عاصــم عــرب فــي تصريــح لـ ـ «العربــي الجديــد»،
إن التغييــرات املتوقعــة جذريــة وهامــة ،وســتغير خريطــة
االقتصاد السعودي مستقبال.
وأضــاف «مــن املهم إنشــاء وزارة تكــون معنية بالطاقة في
السعودية ،ويندرج تحت مظلتها كل ما له عالقة بالطاقة
مثــل الكهربــاء وامليــاه والطاقــة النوويــة واملتجــددة ..هــذا
األمر سيحدث تغييرا جذريا في االقتصاد».

خسر املستثمرون في السندات
األوروبية حوالى  160مليار
دوالر خالل الشهرين املاضيني
منذ بداية مارس/آذار .وتشير
إحصاءات مصرف ميريل
لينش األخيرة ،إلى أن قيمة
السندات األوروبية إنخفضت
منذ بداية مارس/آذار وحتى
نهاية أبريل /نيسان إلى 5.57
ترليونات دوالر.

فائدة بنكية
قدر مصرف مورغان ستانلي
األميركي أن يرفع بنك إنجلترا
«البنك املركزي البريطاني»
سعر الفائدة بعد  12شهرًا من
اآلن .وقال إن السياسة النقدية
البريطانية ستتبع السياسة
النقدية األميركية ،وربما
يكون الفارق بني رفع الفائدة
األميركية والبريطانية حوالى
خمسة أشهر فقط.

 1.5ترليون دوالر
خسرها البريطانيون
قالت مصادر بريطانية أن
خسائر مواطني بريطانيا
من إنقاذ البنوك التجارية من
االنهيار أثناء أزمة املال تقدر
بحوالى  1.5ترليون دوالر .وال
تزال الحكومة البريطانية تملك
حصة  %79من أسهم مصرف
«رويال بنك أوف اسكتلند»
و %20من أسهم مصرف لويدز.
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صفقات
قــال وزيــر التموين املصري،
خالد حنفي ،أمس ،إن مصر
اش ـت ــرت نـحــو  750أل ــف طن
م ــن ال ـق ـمــح امل ـح ـلــي م ـنــذ ب ــدء مــوســم
ال ـت ــوري ــد ال ـحــالــي مـنـتـصــف أبــريــل/
ن ـي ـســان ،مـتــوقـعــا اس ـت ــام ن ـحــو 3.7
مـ ــايـ ــن ط ـ ـ ــن ،بـ ـم ــا يـ ـسـ ـم ــح لـ ـب ــاده
بضمان احتياطات تكفي حتى بداية
أكتوبر/تشرين األول املقبل.
هـ ـبـ ـط ــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات كـ ــوريـ ــا
الجنوبية في أبريل/نيسان
بأسرع وتيرة في عامني مع
مواصلتها الـتــراجــع للشهر الــرابــع.
وأظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات ح ـكــوم ـيــة أول ـي ــة،
أم ــس ،انـخـفــاض الـ ـص ــادرات بنسبة
 ،8.1%مقارنة مع مستواها قبل عام،
وهو أكبر هبوط منذ فبراير/شباط
 2013مـ ــع تـ ــراجـ ــع الـ ـشـ ـحـ ـن ــات إل ــى
الصني وأميركا واالتـحــاد األوروبــي
وهي أكبر أسواقها.

مناقصات
حـ ـ ـ ّـددت ل ـج ـنــة امل ـنــاق ـصــات
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،غ ـ ـدًا
األحـ ـ ــد ،م ــوعـ ـدًا إلغ ـ ــاق ال ـع ـط ــاءات
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـت ـن ــاف ـس ــة عـلــى
ممارسة مشروع صالة الركاب في
مطار الكويت الجديد.
أعلنت شركة قطر للتأمني
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــازت بـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة
ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران
امل ــدن ــي ،تـتـعـلــق بــال ـتــأمــن الـشــامــل
ملطار حمد الدولي ،ومطار الدوحة
الـ ــدولـ ــي مل ـ ــدة سـ ـن ــة ،تـ ـب ــدأ م ــن أول
مايو /أيار .2015

أرباح وخسائر
رب ـ ـ ــح رأس املـ ـ ـ ــال ال ـس ــوق ــي
ل ـل ـبــورصــة ال ـكــوي ـت ـيــة خــال
شهر أبريل/نيسان املاضي
نحو  980مليون دينار ( 3.2مليارات
دوالر) ،بعد أن ارتفع إلى  29.4مليار
دي ـنــار ،مـقــارنــة ب ـ  28.4مـلـيــار ديـنــار
نهاية مــارس/آذار ،وذلك بعد ارتفاع
مؤشرات السوق ،على خلفية ارتفاع
أسعار النفط في األسواق العاملية.
س ـ ـجـ ــل سـ ـ ـ ــوق دبـ ـ ـ ــي املـ ــالـ ــي
خ ــال شـهــر أبــريــل/نـيـســان،
أعلى مكاسب شهرية له منذ
يوليو/تموز  .2014وبلغت مكاسب
امل ــؤش ــر ال ـع ــام لـلـســوق  ،20.3%بعد
أن اكتسب  714.64نقطة ،ليصل إلى
مستوى  4229نقطة.
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تعج شوارع القاهرة بعشرات اآلالف من الباعة الجائلين ،الذي
تحقيق
يصل إجماليهم في مصر إلى  5ماليين شخص ،يسيطرون
على أغلب تجارة البالد ،بينما بدأت السلطات في شن حمالت ضدهم ،بغية
دمجهم في االقتصاد الرسمي ،وتحصيل ضرائب مفتقدة ،وكذلك إبعادهم
عن المناطق الحيوية بالعاصمة

من أرجاء الوطن

تفاقم أزمات
المعيشة في ليبيا

«حرب» ضد باعة
مصر الجائلين
القاهرة ـ محمد توفيق

في تصعيد هو األكبر منذ سنوات،
ش ـنــت ال ـس ـل ـطــات ف ــي م ـصــر حـمــات
مكثفة إلج ــاء الـبــاعــة الـجــائـلــن من
شــوارع ميادين العاصمة القاهرة ،التي تعج
بعشرات اآلالف منهم ،وإجبارهم على التمركز
في مناطق أخرى ،في محاولة للسيطرة على
االق ـت ـصــاد غـيــر الــرس ـمــي ،ال ــذي ي ـق ـ ّـدر خـبــراء
حجمه بنحو  2.2ترليون جنيه ( 288.7مليار
دوالر) .وبينما يقول املسؤولون الحكوميون
إنهم يسعون إلى تقنني أوضاع هؤالء الباعة،
إال أن ناشطني في نقابة الباعة الجائلني في
القاهرة ،يشككون في هذه املساعي ،واصفني
اإلج ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة ض ــد ال ـبــاعــة بــالـحــرب
ع ـلــى تـ ـج ــارة يـعـمــل ب ـهــا م ــاي ــن األش ـخ ــاص
فــي مختلف أنـحــاء مـصــر .وق ــال نقيب الباعة
الـجــائـلــن فــي ال ـقــاهــرة ،أح ـمــد ح ـســن ،إن كل
مــا يـهــم ال ــدول ــة هــو نـقــل الـبــاعــة مــن ال ـشــوارع
الرئيسية إلــى املـنــاطــق الـتــي تــم تخصيصها
لتجمعهم في منطقتي «الترجمان» و«أحمد
حلمي» بالعاصمة ،دون تقنني أوضاعهم.
وأض ــاف أن منطقة «الترجمان» التي تــم نقل
باعة منطقة «وسط البلد» إليها ال يوجد فيها
زبائن ،وكل الباعة الذين تم نقلهم إليها تركوا
األماكن املخصصة لهم وانتقلوا إلــى مناطق
أخ ـ ــرى ،م ـثــل الـعـتـبــة وال ـس ـيــدة زي ـنــب وبــاقــي
األحياء الشعبية في القاهرة.
وأش ـ ــار إل ــى أن م ـتــوســط رب ــح ال ـبــائــع يــومـيــا
في منطقة وســط البلد يــراوح بني  200و250
جنيهًا (بني  26.2و 32.8دوالرًا) يوميًا ،بينما
ال يحصل على  %10من هذا العائد في األماكن
امل ـقــرر االنـتـقــال إلـيـهــا .وتــابــع أن ع ــدد الباعة
الجائلني على مستوى مصر ي ــراوح بــن 4.5
ماليني و 5ماليني بائع ،يتاجرون في كل أنواع
السلع سواء مواد غذائية أو مالبس أو أدوات
منزلية ولعب أطفال وغيرها من السلع.
وك ـث ـي ـرًا م ــا ي ـ ــؤرق االق ـت ـص ــاد غ ـيــر الــرس ـمــي
املتنامي بشكل كبير الحكومة املصرية التي
تسعى إلى دمجه في االقتصاد الرسمي للبالد
وتحصيل ضرائب مفتقدة ّ
تقدرها بنحو 10
مليارات جنيه ( 1.3مليار دوالر) سنويًا.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـ ـضـ ــرائـ ــب فـ ــي اتـ ـح ــاد
الصناعات املصرية ،محمد البهي ،لـ«العربي
ال ـجــديــد» ،إن حـجــم االق ـت ـصــاد غـيــر الــرسـمــي

ّ
يقدر حاليًا بنحو  2.2ترليون جنيه (288.7
م ـل ـيــار دوالر) ،وف ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات عـ ــام ،2014
ويستحوذ على أكـثــر مــن  %60مــن تعامالت
السوق في مصر.
وأض ــاف البهي أن الـبــاعــة الجائلني يبيعون
ال ـس ـلــع ال ــردي ـئ ــة امل ـن ـت ـجــة ف ــي «م ـص ــان ــع بئر
السلم» أو املهربة التي ال تخضع ألي رقابة،
مشيرًا إلى ضرورة إنشاء أسواق متخصصة
ل ـه ــؤالء ال ـبــاعــة خ ــارج املــدي ـنــة عـلــى أن تـكــون
مقسمة لقطاعات ،مثل ســوق للمالبس وآخر
لألحذية وثالث لألدوات املنزلية ،مع إعطائهم
مـســاحــات كــافـيــة لـعــرض بضاعتهم وتوفير

1.8

ذكرت دراسة للجنة الضرائب
في اتحاد الصناعات املصري ،أن
الناتج السنوي لالقتصاد غير
الرسمي بلغ نحو  1.8تريليون
جنيه ( 236.3مليار دوالر) عام
 ،2010مقابل  1.2تريليون جنيه
لالقتصاد الرسمي.

الناتج السنوي
لالقتصاد غير الرسمي
بلغ عام  2010نحو
 236.3مليار دوالر
عدد الباعة
الجائلين على مستوي
مصر يصل إلى  5ماليين
شخص

وس ــائ ــل ن ـق ــل لـ ـه ــذه األس ـ ـ ـ ــواق ح ـت ــى ال يـجــد
املستهلك صعوبة في الوصول إليها ،على أن
تدار بشكل جيد وإشراف حكومي.
وب ـح ـس ــب دراس ـ ـ ــة أع ــدت ـه ــا ل ـج ـنــة ال ـض ــرائ ــب
ب ــات ـح ــاد ال ـص ـن ــاع ــات امل ـص ــري ــة ،فـ ــإن ال ـنــاتــج
ال ـس ـنــوي لــاق ـت ـصــاد غ ـيــر الــرس ـمــي ب ـلــغ عــام
 2010نحو  1.8تريليون جنيه ( 236.3مليار
دوالر) ،أكثر من  %80منه للتجارة ،في حني
بـلــغ االق ـت ـصــاد الــرس ـمــي نـحــو  1.2تــريـلـيــون
جنيه ( 157.4مليار دوالر).
وأش ـ ـ ــارت الـ ــدراسـ ــة ،ال ـت ــي ح ـص ـلــت «ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» عـلــى نسخة مـنـهــا ،إل ــى أن منشآت
االقتصاد غير الرسمي املعروفة بمصانع «بئر
السلم» يصل عددها إلى  40ألف مصنع غير
شرعي ،وهي تتهرب من الضرائب والرسوم،
حيث تتبع أســالـيــب احتيالية ،كـعــدم إصــدار
فواتير ضريبة وعدم إمساك سجالت أو دفاتر
مـحــاسـبـيــة ،وال ـع ـمــل ف ــي إطـ ــار دائ ـ ــرة مغلقة
ل ـشــراء خــامــاتـهــا ومـسـتـلــزمــاتـهــا مــن شــركــات
أخرى دون حصولها على فواتير ،وفي الوقت
ذات ــه تبيع ألس ــواق منتشرة بأنحاء مصر ال
تتعامل باملستندات الرسمية أيضًا .وأظهرت
الــدراســة أن غالبية تلك املنشآت هي مصانع
صـغـيــرة ومـتــوسـطــة ويـصــل حـجــم إسهامها
في السوق املوازية إلى نحو  %40من إجمالي
نشاط هذا السوق ،في حني أن النسبة الباقية
والتي تبلغ  %60تأتي من عمليات التهريب،
سواء لسلع محلية مدعمة أو لسلع ومنتجات
مـسـتــوردة ،الفتة إلــى أن قيمة الضرائب على
الـســوق الرسمي املنتظم تـقــارب الـ ــ 200مليار
جنيه سنويًا ( 26.2مليار دوالر).
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تخفيض أسعار
ضــري ـبــة امل ـب ـي ـعــات املــرت ـف ـعــة امل ـف ــروض ــة على
ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات الـصـنــاعـيــة وال ـت ــي ت ــراوح
حاليًا بني  %25و ،%45لتصبح  ،%10بهدف
تشجيع املنشآت التي تعمل في تلك القطاعات
بشكل غير رسـمــي على الــدخــول تحت مظلة
الــدولــة وســداد الضرائب املستحقة وبالتالي
تحقيق حصيلة أعـلــى تستفيد منها خزانة
الدولة ،مؤكدة أن سعر الضريبة املرتفعة أدى
إل ــى ه ــروب حــوالــي  %80مــن الـعــامـلــن بتلك
القطاعات إلى القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي
في وزارة املالية ،أحمد عبد الرحمن ،قد كشف
ّ
فــي تصريحات صحافية ،ال ـعــام املــاضــي ،أن

طرابلس ـ أحمد الخميس

تـفــاقـمــت األزم ـ ــات املـعـيـشـيــة لليبيني
خ ــال األرب ـ ــع س ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،على
خلفية االضـطــرابــات األمنية وتدهور
األوضاع االقتصادية.
وتشكو منطقة جبل نفوسة الواقعة
فــي شمال غــرب ليبيا مــن نقص املياة
منذ ما يقرب الثالثة أشهر ،واملصارف
ال ـت ـج ــاري ــة ت ـف ـتــح ف ــي ال ـش ـهــر مـ ــرة إذا
سـمـحــت الـسـيــولــة ب ــذل ــك ،وال ـس ـحــب ال
يتعدى خمسمائة دينار ،باإلضافة إلى
عــدم تــوفــر الــوقــود فــي بـعــض املناطق
ومنها الزنتان والرجبان ومــزدة ،مند
شهر يوليو/تموز من العام املاضي.
وقال محمد الحجاجي مدير منظومة
ال ـج ـف ــارة ب ـج ـبــل ال ـح ـس ــاون ــة الـتــابـعــة
مل ـشــروع الـنـهــر الـص ـنــاعــي ،إن منطقة
جـبــل نـفــوســة منقطع عـنـهــا امل ــاء مند
ح ــوال ــي شـهــر دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول
وذلك بسبب مغادرة حراس األمن.
ً
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك ح ـلــوال مــن أجــل
دخول فرق الصيانة إلصالح األعطاب
ف ــي آب ـ ــار املـ ـي ــاه ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل ضخ
املياه ملناطق جبل نفوسة في القريب

العربي الجديد

حكومة بالده تستهدف جمع  30مليار جنيه
( 3.9مليارات دوالر) ،خــال السنوات الثالث
املـقـبـلــة ،عـبــر ف ــرض ض ــرائ ــب عـلــى االقـتـصــاد
غ ـي ــر ال ــرسـ ـم ــي .وقـ ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي،
الدكتور حمدي عبد العظيم ،إن ظاهرة الباعة
الجائلني انتشرت بكثرة بعد ثورة  25يناير/
كانون الثاني  ،2011وذلك لسببني هما انتشار
ظــاهــرة البطالة وتـســريــح الـعــديــد مــن العمال
من املصانع ،ما اضطرهم للبحث عن مصدر

تقرير

الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه امل ـغــرب نـحــو رف ــع اسـتـهــاك الحليب،
عـبــر اسـتـثـمــارات تــرمــي إل ــى زي ــادة اإلن ـتــاج،
حيث يجري التعويل على القطاع الخاص
املدعوم من قبل الدولة؛ من أجل بلوغ أهداف
االتفاقية الجديدة التي تمتد إلى العام .2020
وات ـف ـقــت الـحـكــومــة املـغــربـيــة وامل ـه ـن ـيــون في
قطاع الحليب ،على تحديث طرق إنتاج هذه
املادة ،حيث وقعا بمناسبة
أكبر تظاهرة زراعية للفالحة باملغرب على
اتفاقية ترصد استثمار  660مليون دوالر في
صناعة الحليب ،خالل الخمسة أعوام املقبلة.

جانب من
مزارع األبقار
في المغرب
()Getty

وترمي االتفاقية الجديدة إلى تجديد قطيع
األبقار في املغرب من أجل التوفر على أنواع
ذات م ــردودي ــة كـبـيــرة ،بـمــا يسمح بتحقيق
وف ـ ــرة ف ــي إن ـت ــاج ال ـح ـل ـيــب ،و ت ـقــديــم عــرض
يلبي حاجيات املستهلكني طيلة الـعــام ،في
الــوقــت ذاتــه ينتظر أن تفضي االتفاقية إلى
تحسني الشروط التقنية والصحية لإلنتاج
والتحويل وتثمني الحليب.
وتعتبر هذه االتفاقية ثاني اتفاقية توقعها
الحكومة مــع منتجي الحليب بــاملـغــرب ،في
إطار املخطط األخضر ،الذي تسترشد به من
أجل هدف األمن الغذائي ،وتوسيع حصتها
في األسواق الخارجية.

والتزمت الحكومة بدعم االستثمارات التي
ينجزها الـقـطــاع الـخــاص فــي تطوير إنتاج
الـحـلـيــب بـ ـ  127مـلـيــون دوالر ،وه ــو النهج
الذي سارت عليه في ظل السياسة الفالحية
الـجــديــدة ،حيث دأبــت على دعــم استثمارات

المغرب يرصد استثمار
 660مليون دوالر لتنمية
صناعة الحليب

الـقـطــاع ال ـخــاص عـبــر امل ــوازن ــة .و ينتظر أن
يوجه هــذا الغطاء املالي ،إلــى رفــع وتحسني
اإلن ـت ــاج ف ــي جـمـيــع امل ــراح ــل ال ـتــي تـمـتــد من
الضيعات إلى التحويل في املصانع.
وذلـ ــك ح ـســب االت ـفــاق ـيــة املــوق ـعــة ب ــن وزارة
الفالحة والصيد البحري ووزارة االقتصاد
واملالية ،والفيدرالية املغربية للحليب التي
ت ـم ـث ــل مـ ـص ــال ــح .وسـ ـت ــوج ــه االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الجديدة ،حسب االتفاقية ،إلى خلق وسائل
إنـتــاج جــديــدة فــي القطاع الـخــاص فــي إطــار
مـشــاريــع مندمجة تـقــوم عـلــى خـلــق عــاقــات
بني مربي األبقار والشركات املنتجة للحليب.
ومن املتوقع بعد توقيع االتفاقية ،أن يرتفع
عــدد رؤوس األبـقــار الحلوب مــن  1.2مليون
رأس إلــى  1.33مليون رأس في العام ،2020
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه يـنـتـظــر أن يـفـضــى تفعيل
االت ـفــاق إلــى خلق  40ألــف وظيفة فــي قطاع
إنتاج الحليب.
وينتظر أن يفضي االت ـفــاق إل ــى رف ــع إنـتــاج
الحليب من  2.4مليار لتر إلى  4مليارات لتر
فــي الـعــام  ،2020وزي ــادة استهالك الـفــرد من
الحليب من  70لترًا إلى  90لترًا.
وق ــال أح ـمــد أوع ـي ــاش رئ ـيــس الـكــونـفــدرالـيــة
املـغــربـيــة لـلـفــاحــة والـتـنـمـيــة ال ـقــرويــة ،التي
تــرعــى مصالح الـفــاحــن بــاملـغــرب ،أن قطاع
ال ـح ـل ـيــب ،ه ــو األك ـث ــر ان ــدم ــاج ــا ف ــي امل ـغ ــرب،
حيث نسجت صالت بني أصحاب الضيعات
وم ــرب ــي األبـ ـق ــار وال ـش ــرك ــات امل ـص ـن ـعــة ،بما
يسمح بتوفر امل ــادة األول ـيــة ،وهــي العملية
ال ـت ــي ت ـتــم ع ـبــر ال ــدع ــم ال ـ ــذي ت ـقــدمــه ال ــدول ــة
للمنتجني.
ويـشـيــر بــوعــزة خ ــراط ــي ،رئ ـيــس الـفـيــدرالـيــة
املغربية لحقوق املستهلك ،إلــى أنــه يفترض
في شركات الحليب الحرص أكثر على توفير
منتج بمعايير دولية بأسعار تراعي القدرة
الشرائية ملختلف األسر املغربية.

ال ـعــاجــل .وي ـق ــول س ـكــان مـحـلـيــون من
مدينة الزنتان إن األوضــاع املعيشية
ص ـع ـبــة ف ــي امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي ت ـب ـعــد 170
كـلــم ش ـمــال غ ــرب ط ــراب ـل ــس ،ف ــا سلع
تموينية وال محروقات دخلت املدينة
منذ ما يربو على تسعة أشهر.
وأعلنت جمعية الهالل األحمر الليبي
أن أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف م ـل ـي ــون شـخــص
ن ــزح ــوا م ــن مـنــاطـقـهــم م ـنــذ ن ـحــو عــام
بسبب أعمال العنف في البالد الغارقة
في الفوضى.
وأك ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا أن
«ت ـص ــاع ــد ال ـع ـن ــف امل ـس ـل ــح ف ــي لـيـبـيــا
أدى إلــى نــزوح أكثر من نصف مليون
شـخــص ب ــن  14م ــاي ــو/أي ــار وأب ــري ــل/
نيسان العام  .« 2014وأوضح التقرير
أن طرابلس استقبلت العدد األكبر من
النازحني مع أكثر من  126ألف شخص
فيما سجلت بنغازي ،ثاني مدن ليبيا،
نحو  110آالف.
وق ـس ــم ال ـت ـقــريــر الـ ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة
الغربية إلــى قسمني ،األول في محيط
ككلة والقلعة بالجبل الغربي ،والثاني
فــي منطقة ورشـفــانــة .لكن التقرير لم
يتطرق إلى النازحني خارج البالد.

يصدر أكثر
العراق
ّ
من  3ماليين برميل

رزق على أرصفة الشوارع ،والثاني هو ارتفاع
األسعار بشكل كبير وتزايد معدالت الفقر ،ما
اضطر الكثير من املصريني لشراء السلع من
الباعة الجائلني.
وأضـ ــاف عـبــد الـعـظـيــم ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن أسـعــار السلع لــدى الباعة الجائلني غالبًا
مــا تـكــون أرخ ــص بكثير مــن أسـعــار املـحــات،
ّ
ّ
تتحمله املحالت.
نتيجة قلة النفقات مقابل ما
وتابع أن الدولة غير جادة في دمج هذه الفئة

معظم
الباعة الجائلين
من األطفال
(فرانس برس)

ّ
الكبيرة التي تتحكم في بيع وتــداول أكثر من
نصف السلع املعروضة بــاألســواق ،وتتعامل
معهم وفقًا للنظرية األمنية.
وب ـح ـســب مـحـمــد أب ــو ك ــب ،ب ــائ ــع ف ــي منطقة
رم ـس ـيــس بــال ـقــاهــرة ،إن ال ـح ـكــومــة ال يهمها
تقنني وضع الباعة الجائلني بقدر اهتمامها
بتجميل شـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة ،وإب ـع ــاد الـبــاعــة
ع ــن املـ ـي ــادي ــن ال ــرئ ـي ـس ــة ل ـت ـج ـنــب ال ـت ـحــام ـهــم
ً
بالتظاهرات التي قد تخرج مستقبال.

تقرير

المغرب يتجه لالكتفاء من الحليب
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ذهب

استقرت أسعار الذهب
في األسواق العالمية،
أمس ،بعد هبوط
حاد بلغت نسبته
نحو  %2في الجلسة
السابقة ،ليسجل في
المعامالت الفورية
نحو  1182.50دوالرا
لألوقية (األونصة)،
مدعوما بتراجع الدوالر
األميركي.
ويزيد تراجع الدوالر
من جاذبية المعدن
النفيس ،كمالذ آمن
لالستثمار ،خاصة في
ظل حالة الغموض
حول توقيت رفع
مجلس االحتياطي
االتحادي (المصرف
المركزي األميركي)
أسعار الفائدة.

شركات الطيران األميركية تشكو
نظيراتها الخليجية للكونجرس
طالب أكثر من  250عضوًا
بالكونجرس إدارة الرئيس
باراك أوباما بحث شكاوى
شركات الطيران األميركية
ضد نظيراتها الخليجية،
التي تتهمها بتلقي دعم
من حكوماتها
لندن ـ العربي الجديد

وقـ ــع أك ـث ــر م ــن  250ع ـض ـوًا ف ــي ال ـكــون ـجــرس
األميركي على خطاب يحث وزارتي الخارجية
والـنـقــل فــي ال ـبــاد عـلــى إج ــراء م ـش ــاورات مع
قطر واإلم ــارات العربية املتحدة ،بخصوص
ما تردد عن تقديمهما دعمًا حكوميًا لشركات
طيران خليجية.
ويـكـثــف الـخـطــاب ال ــذي أرس ــل ي ــوم الخميس
ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة الــواق ـعــة عـلــى حكومة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،م ـن ــذ أن
قالت ثالث ناقالت أميركية في يناير/كانون
الثاني ،إن شركات طيران اإلمــارات واالتحاد
لـلـطـيــران وال ـخ ـطــوط الـجــويــة الـقـطــريــة تلقت
دعمًا حكوميًا يزيد على  40مليار دوالر في
السنوات العشر املاضية ،وذلك حسب رويترز.
وت ـق ــول ش ــرك ــات ال ـط ـيــران األم ـيــرك ـيــة إن ذلــك
سـمــح لـلـنــاقــات الـخـلـيـجـيــة بـخـفــض أسـعــار
ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر ،وإخ ـ ـ ـ ــراج م ـنــاف ـس ـي ـهــا مـ ــن أس ـ ــواق
رئيسية.
وقــال الخطاب «عــدم معالجة هذه املمارسات
سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الوظائف

بالواليات املتحدة ،وسيشكل سابقة خطيرة
يمكن أن تــؤدي إلــى إلـحــاق املــزيــد مــن الضرر
ب ـص ـنــاعــة الـ ـطـ ـي ــران األم ـي ــرك ـي ــة واالق ـت ـص ــاد
األميركي كله».
وت ـن ـفــي ال ـن ــاق ــات الـخـلـيـجـيــة م ــزاع ــم الــدعــم
الـحـكــومــي ،وقــالــت إن الـخــدمــة الـتــي تقدمها
شركات الطيران األميركية متدنية ،وتتسبب
في خسارة حصتها بالسوق .وتقول الناقالت
إن ـهــا دع ـمــت آالف الــوظــائــف األم ـيــرك ـيــة ،من
خ ــال ش ــراء طــائــرات أمـيــركـيــة الـصـنــع ،ونقل
اآلالف من املسافرين إلى الواليات املتحدة بما
يدعم اقتصاد البالد.
ول ـكــن ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـقــول خ ـب ــراء ف ــي صناعة
السفر في لندن إن شركات الطيران الخليجية،
هي شركات ناجحة وتقدم خدمات متميزة،
كما أن لديها أساطيل حديثة .وهوما مكنها
مــن كسب زبــائــن كثر على رحــاتـهــا ،مقارنة
بشركات الطيران األوروبية واألميركية.
وتحتج شركات الطيران األميركية على نقل
خطوط الطيران الخليجية ملسافرين من املدن
األوروبـ ـي ــة إل ــى أم ـي ــرك ــا .وت ــرغ ــب م ــن اإلدارة
األميركية أن تحظر على هــذه الشركات عدم
نقل ركاب من الوجهات األوروبية ،واالقتصار
على نقل ركــاب إلى أميركا من نقاط إقالعها
الخليجية فقط .
ولكن في الواقع ،وكما يقول خبراء الطيران،

األساطيل الحديثة جذبت
المسافرين إلى شركات
الطيران الخليجي

فـ ــإن ال ـش ــرك ــات الـخـلـيـجـيــة ال ت ـس ـيــر رح ــات
م ـب ــاش ــرة م ــن امل ـ ــدن األوروب ـ ـيـ ــة إلـ ــى أم ـيــركــا،
وإنـمــا تنقل الــركــاب فــي طريقها إلــى أميركا،
أي أن الرحالت التي تسير من دبي وأبوظبي
والــدوحــة إلــى املــدن األميركية مثل نيويورك
وواشنطن وشيكاغو ،عادة ما تمر عبر لندن
أو فــران ـك ـفــورت أو ب ــاري ــس .وبــال ـتــالــي فـهــذه
ال ـش ــرك ــات ت ـن ـقــل ال ــرك ــاب م ــن هـ ــذه امل ـح ـطــات
الوسيطة في طريقها إلى الوجهات األميركية،
ولـكـنـهــا ال تـسـيــر رح ــات م ـبــاشــرة م ــن امل ــدن
األوروب ـيــة إلــى أمـيــركــا ،وبالتالي فــإن قانون
«السموات املفتوحة» ال يحرمها من فعل ذلك.
وطلبت حكومة أوباما تعليقات من األطراف
املـعـنـيــة ب ـخ ـصــوص ه ــذا األم ـ ــر ،وق ــال ــت إنـهــا
تتوقع البدء في مراجعة احتجاجات الشركات
بحلول نهاية مايو/أيار.
وكانت الحكومة األميركية قالت إنها تدرس
ب ـجــديــة املـ ـخ ــاوف املـتـعـلـقــة بــامل ـنــاف ـســة الـتــي
أثــارت ـهــا شــركــات ال ـط ـيــران األمـيــركـيــة ،لكنها
تـظــل مـلـتــزمــة بـسـيــاســة ال ـس ـمــوات املـفـتــوحــة
التي تسمح بتسيير رحالت بينها وبني دول
أخرى.
وي ـق ــول خ ـب ــراء ف ــي ل ـنــدن إن ال ـض ـغــوط الـتــي
تـمــارسـهــا ش ــرك ــات ال ـط ـيــران األم ـيــرك ـيــة عبر
ال ـك ــون ـج ــرس ،ض ـغ ــوط سـيــاسـيــة أك ـث ــر منها
ح ـقــوقــا قــانــون ـيــة .أم ــا ب ـخ ـصــوص ات ـهــامــات
ال ــدع ــم الـ ــذي ت ـقــدمــه ال ـح ـكــومــات الـخـلـيـجـيــة،
فيمكن لشركات الطيران الخليجية أن ترفع
قضية في أميركا ضد الشركات األميركية.
ويالحظ أن شركات الطيران األميركية ليست
وحدها التي تحتج على املنافسة الخليجية
الشرسة ،فإن شركات الطيران األوروبية هي
األخ ــرى تسعى إلق ـنــاع املـفــوضـيــة األوروب ـيــة
برفع قضية ضد الشركات الخليجية.

ق ــال ــت وزارة ال ـن ـف ــط ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ــس
الـجـمـعــة ،إن صـ ــادرات الـنـفــط ارتفعت
في أبريل /نيسان إلى مستوى قياسي
بلغ  3.08ماليني برميل يوميًا من 2.98
مليون برميل فــي م ــارس /آذار ،وذلــك
حسب ما ذكرت «رويترز».
وأض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة أن ال ـ ـصـ ــادرات من
امل ــراف ــئ الـجـنــوبـيــة بـلـغــت  2.8مليون
برميل يوميًا ،بينما بلغت الصادرات
م ــن ال ـش ـم ــال ع ـبــر خ ــط أن ــاب ـي ــب إقـلـيــم
كــردسـتــان  277ألــف برميل يوميًا في
أبريل .وبلغت إيــرادات شحنات أبريل
 4.457مـلـيــارات دوالر وبـيـعــت بسعر
 48.24دوالرًا للبرميل.
ومـ ــن امل ــرج ــح أن ي ـظ ــل إنـ ـت ــاج الـنـفــط
ال ـعــراقــي مـسـتـقـرًا فــي ال ـعــام  2015في
الوقت الذي تكافح فيه بغداد للتصدي
ّ
النـخـفــاض أس ـعــار ال ـخــام ال ــذي قلص
إيرادات الحكومة وأجبرها على إعادة
ال ـت ـف ــاوض ب ـش ــأن ع ـق ــود خ ــدم ــات مــع
شركات نفط كبرى.
ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات

وخبراء بالسوق إن زيادة إنتاج الخام
في العام املقبل ستكون أشــد صعوبة
إذا بقيت األس ـعــار منخفضة وفشلت
ب ـغــداد فــي س ــداد مـسـتـحـقــات شــركــات
الـنـفــط أو إقـ ــرار خـطــط تـطــويــر حـقــول
ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب .وت ـق ــول م ـصــادر
بالقطاع إن موافقة بغداد على عطاءات
لـبـنــاء مـنـشــآت جــديــدة ملعالجة الـخــام
تأجلت بالفعل ملا يصل إلى ستة أشهر
في بعض الحقول الجنوبية الرئيسية.
وطلبت بغداد من شركات نفط أجنبية،
م ـن ـهــا «بـ ــي.بـ ــي -بــري ـتــش ب ـتــرول ـيــوم»
و«رويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دات ـ ـ ـ ــش ش ـ ـ ــل» و«إك ـ ـس ـ ــون
موبيل» وإيـنــي و«ل ــوك اوي ــل» ،تعديل
خ ـط ـط ـهــا ل ـت ـطــويــر ال ـح ـق ــول ب ــدراس ــة
تــأج ـيــل م ـش ــروع ــات ج ــدي ــدة وتــأخ ـيــر
مـ ـه ــام ال ـت ــزم ــت ب ـه ــا ب ــال ـف ـع ــل .وي ـق ــول
مسؤولون تنفيذيون إن هذا قد يؤدي
إلــى تباطؤ اإلن ـتــاج عـ ّـمــا كــان متوقعًا
في البداية .وسعت بغداد خالل الفترة
األخ ـي ــرة إل ــى تـقــديــم ج ــزء مــن اإلن ـتــاج
النفطي للشركات التي تطالبها بديون
تصل إلــى مليارات ال ــدوالرات لتغطية
ديونها.

البورصة المصريّة
تخسر  918مليون
دوالر في أسبوع

جانب من البورصة المصرية (فرانس برس)

العربي الجديد

لــأس ـبــوع ال ـثــانــي ،ت ـتــواصــل خسائر
ال ـب ــورص ــة امل ـص ــري ــة ،ح ـيــث تــراجـعــت
أس ـع ــار األس ـه ــم بـنـحــو  7.5م ـل ـيــارات
جـنـيــه (ح ــوال ــى  918م ـل ـيــون دوالر)،
فــي نهاية األسـبــوع ،ليبلغ رأس املــال
الـ ـس ــوق ــي ألسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــات امل ـق ـيــدة
بالبورصة نحو  499.7مليارات جنيه.
وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية
والـ ـث ــان ــوي ــة ب ـش ـك ــل جـ ـم ــاع ــي ،حـيــث
ان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر «إيـ ـج ــي اك ـ ــس »30
بنسبة  ،%0.68لـيـصــل إل ــى مستوى
 8672نقطة .كما هبط مؤشر «إيجي
اك ــس  »70بنحو  ،%3.18ليصل إلــى
مستوى  475نقطة.
وأش ــار التقرير األسبوعي للبورصة
املـ ـص ــري ــة إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع أح ـ ـجـ ــام قـيــم
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت لـ ـتـ ـص ــل إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 4.4
مليارات جنيه.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن تـ ـع ــام ــات امل ـس ـت ـث ـمــريــن
امل ـصــريــن اس ـت ـحــوذت عـلــى %84.41

م ــن إج ـم ــال ــي ت ـع ــام ــات الـ ـس ــوق ،وأن
األجانب غير العرب استحوذوا على
 %10.89والـ ـع ــرب ع ـلــى  %4.69بعد
استبعاد الصفقات.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـت ـ ـق ـ ــري ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـعـ ــامـ ــات
امل ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب غ ـي ــر ال ـع ــرب
سجلت صــافــي ش ــراء بقيمة 127.41
م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه ،وأن الـ ـع ــرب سـجـلــوا
صافي شراء بلغ  74.40مليون جنيه
بعد استبعاد الصفقات .وأوض ــح أن
املــؤسـســات اسـتـحــوذت على %69.34
م ـ ــن امل ـ ـعـ ــامـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــورصـ ــة وأن
ب ــاق ــي املـ ـع ــام ــات ك ــان ــت م ــن نـصـيــب
األفـ ــراد بنسبة  ،%30.66مـشـيـرًا إلــى
أن املــؤس ـســات سـجـلــت صــافــي ش ــراء
ب ـق ـي ـمــة  102.86م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه بـعــد
استبعاد الصفقات.
وخلص التقرير إلى القول إن إجمالي
ق ـي ـمــة الـ ـ ـت ـ ــداول ع ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات بـلــغ
 1.975م ـل ـي ــار ج ـن ـي ــه ،وأن إج ـمــالــي
حجم التعامل على السندات بلغ نحو
 1.933مليون سند تقريبًا.
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اقتصاد عيد العمال
فلسطين

الوجه اآلخر

أجبرت البطالة وتدني األجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في األراضي الفلسطينية نحو
 100ألف فلسطيني للعمل في األراضي المحتلة رغم معاناة العبور

 100ألف فلسطيني بإسرائيل
رام اهلل ـ محمد الرجوب

ع ـن ــد ال ــرابـ ـع ــة ف ـج ـرًا يـ ـغ ــادر زي ــاد
أحمد ( 38عامًا) منزله في طريقه
للعمل في قطاع اإلنـشــاءات داخل
إســرائـيــل ،ورغــم أن املسافة بالسيارة مــا بني
س ـك ـنــه وع ـم ـلــه ال ت ـس ـت ـغــرق أك ـث ــر م ــن ســاعــة
واحدة ،إال أنه مضطر للخروج قبل  3ساعات
نـظـرًا إلج ــراءات التفتيش الـتــي يتعرض لها
يوميًا على معبر ترقوميا.
على هذا املعبر الواقع غربي محافظة الخليل
جنوبي الضفة الغربية ،يصطف آالف العمال
الـ ـح ــاصـ ـل ــن عـ ـل ــى تـ ـص ــاري ــح ل ـل ـع ـم ــل داخـ ــل
إسرائيل عند ســاعــات الفجر األول ــى انتظارًا
لدورهم في التفتيش على  3مراحل ،وتجلس
مـ ـجـ ـن ــدات فـ ــي م ـك ــات ــب م ـك ـي ـفــة خ ـل ــف جـ ــدار
زجاجي سميك ،يدققن في تصاريح العمال،
ب ـي ـن ـمــا يـ ـم ــرون ف ــي مـ ـس ــار ي ـش ـبــه األقـ ـف ــاص
ً
وصوال للجهة الثانية من املعبر.
زياد أحمد نموذج لـ  80ألف عامل فلسطيني
ف ـ ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء
الفلسطيني عام  ،2014بينما تشبه الظروف
عـلــى معبر تــرقــومـيــا مثيلتها عـلــى  6معابر
أخ ــرى مخصصة لــدخــول األفـ ــراد مــن الضفة

الغربية إلــى إسرائيل وبالعكس .يقول زيــاد
فــي حديثه مــع «العربي الـجــديــد» ،إنــه يخرج
من بيته «عندما يكون أطفاله نيامًا ويعود
إليه وهم نيام أيضًا ،وال يراهم إال في نهاية
األس ـب ــوع» .وبـسـبــب األج ــور املــرتـفـعــة نسبيًا
في إسرائيل وعجز سوق العمل الفلسطيني
عن استيعاب العمالة ،يلتحق  80ألــف عامل
فلسطيني بالسوق اإلسرائيلي ،بينما تفيد
التقديرات بوجود  20ألفًا آخرين يعملون في
إسرائيل ،ويبيتون فيها ،دون الحصول على
تصاريح ،ويدخلون إسرائيل بعد القفز عن
الجدار الفاصل في ظــروف خطرة ،وفــي حال
ضبطهم يتعرضون للسجن أو اإلبعاد.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر عـ ــن ج ـ ـهـ ــاز اإلح ـ ـصـ ــاء
الفلسطيني عشية عـيــد الـعـمــال ال ـعــاملــي ،أن

معدل البطالة في الضفة
الغربية وقطاع غزة بلغ
 %27العام الماضي

سورية

عمال سورية  ..تشريد وفقر

تدني الرواتب وفصل تعسفي لرافضي دعم النظام
ال تغيب أخبار التشريد
في دول جوار سورية،
أو الفصل التعسفي عن
العاملين الرافضين دعم
نظام بشار األسد في حربه
ضد الشعب السوري

نظام بشار األسد ضد الثوار منذ أكثر من 4
أعــوام .كما ال تغيب أخبار الفصل التعسفي
عــن مشهد العمالة الــذيــن فضلوا البقاء في
ســوريــة عـلــى خلفية انـتـمــائـهــم إل ــى مناطق
ثارت على نظام األسد ،لتالحق مواد قانون
ال ـعــام ـلــن األسـ ــاسـ ــي ،ال ـعــام ـلــن الــراف ـضــن
حمل الـســاح لصالح النظام ضــد الـثــوار أو
املــؤيــديــن لـلـثــورة ،كما يـقــول الــدكـتــور ،عماد
الدين املصبح ،خبير االقتصاد السوري.
ويـ ـشـ ـي ــر املـ ـصـ ـب ــح ،الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل م ـس ـت ـش ــارًا
اقـتـصـ ّ
ـاديــا فــي ات ـحــاد الـعـمــال قـبــل انشقاقه
عــن نـظــام األس ــد ،فــي تـصــريـحــات لــ»الـعــربــي

ما إن تجري بحثًا على محرك البحث العاملي
«غ ــوغ ــل» ع ــن ال ـع ـم ــال الـ ـس ــوري ــن ،فستجد
اإلجـ ــابـ ــات ت ـت ــدف ــق ع ــن ع ـم ــال س ــوري ــن فــي
لبنان وفي تركيا واألردن وغيرها من الدول،
لتعبر األخبار عن واقع مليء باملعاناة لهذه
ّ
اضطراريًا هربًا من حرب
العمالة ،التي نزحت

نسبة البطالة في سورية
تصل إلى  %60حاليًّا مقابل
 %14قبل عام 2011

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عامل سوري في إحدى المطاحن (أرشيف ،األناضول)

الجديد» ،إلى أن العمال في سورية عانوا قبل
وبعد الثورة أكثر من بقية طبقات املجتمع.
ويـ ــوضـ ــح أن عـ ـم ــال سـ ــوريـ ــة يـ ـع ــان ــون مــن
التهميش وتــدنــي األج ــور ،مشيرًا إلــى أنها
ّ
عامليًا ،حيث تصل إلى  20ألف
تعد من األقل
ليرة « 80دوالرًا».
ويضيف «استخدم النظام الـســوري العمال
ضمن التنظيمات املقاتلة عبر تشكيالت ما
يسمى بــالــدفــاع الــوطـنــي وإغــرائ ـهــم بــأجــور
مــزدوجــة أو من خــال تخويفهم بالطرد من
العمل أو السجن ،أدى إلــى مقتل أكثر من 5
ً
آالف عامل سوري موثقني ،فضال عن عشرات
اآلالف الــذيــن تــم فصلهم مــن الـعـمــل بحجة
ان ـت ـمــائ ـهــم مل ـنــاطــق ث ــائ ــرة ف ــي إدلـ ــب ودرع ــا
وغيرها شمال البالد».
لكن رئيس اتحاد العمال في سورية ،جمال
الـ ـ ـق ـ ــادري ،قـ ــال ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـحــاف ـيــة،
األسـبــوع املــاضــي ،إنــه يعد بتعديل القانون
وإلـ ـغ ــاء م ـ ــواد ال ـف ـصــل الـتـعـسـفــي وتــوس ـيــع
املظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص
إلفـ ــادت ـ ـهـ ــم مـ ــن امل ـ ــزاي ـ ــا امل ـن ـظ ـم ــة ول ـح ـمــاي ــة
حقوقهم.
غ ـي ــر أن ال ــدكـ ـت ــور ،أس ــام ــة ق ــاض ــي ،رئ ـيــس
مجموعة عمل اقتصاد سورية ،قال لـ»العربي
الجديد» ،إن « العمال السوريني لم يتمتعوا
خــال العقود الخمسة املاضية بــأي حقوق
ً
ت ـح ـفــظ ب ـق ــاء ه ــم ع ـلــى رأس ع ـم ـل ـهــم ،فـضــا
عــن أجــورهــم املتدنية وتــوزيــع نـتــاج عملهم
على الـقـطــاعــات العسكرية واألم ــن والنظام
الحاكم».
وي ـض ـي ــف ال ـق ــاض ــي «ال ي ـس ـت ـط ـيــع امل ــوظ ــف
السوري أن يعيش على األجر الوظيفي ،فهو
مضطر إلــى مد اليد أو استغالل موقعه ،أو
ـان لفترة تزيد عن  16ساعة
الذهاب لعمل ثـ ٍ
يوميًا ،ليتغلب على ظروف الحياة القاسية
وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار الـ ــذي ي ـفــوق ف ـتــات أج ــره
مرات ومرات».
ويشير إلــى أنــه يــوجــد فــي ســوريــة أكـثــر من
 288أل ــف ع ــام ــل 40 ،أل ـفــا مـنـهــم ف ــي الـقـطــاع
الحكومي ،كانت أجورهم حتى قيام الثورة
عام  2011نحو  5آالف ليرة ،بينما ما يقرب
من  330ألف عامل لم تكن أجورهم تزيد عن
 9آالف ليرة.

العراق

عمال العراق يبحثون عن اإلنصاف
بغداد ـ علي العزاوي

تمر ذكرى عيد العمال على العراقيني،
هذا العام مع تفاقم أزمتهم املتواصلة منذ
سنوات ،بفعل تفشي البطالة وتسريح اآلالف
من القطاع الحكومي ،لتتفاقم املعاناة في
ظل تضخم األسعار وانخفاض قيمة الدينار
العراقي .ويطالب العمال في العراق بضرورة
سن قانون جديد ،لضمان حقوقهم ،ووقف
بخسهم من قبل أصحاب املال ،فضال عن
وقف فساد عقود العمل بالحكومة.
وقال أحمد سعيد ،وهو أحد العاملني في
وزارة اإلسكان واإلعمار في بغداد لـ «العربي
الجديد» إن العمال يعانون من قلة الدعم

الحكومي وغياب التأمني الصحي ،مضيفا أن
هناك فسادا مستشريا ومحسوبية في الكثير
من القطاعات تكبل عمل الكثير من الكفاءات.
رئيس نقابة العمال العراقيني ،ستار دنبوس،
في حديث مع «العربي الجديد» ،قال إن
محاولة فرض سياسة الخصخصة على
املؤسسات اإلنتاجية الوطنية ،من خالل
اإلهمال املتعمد للشركات ،وعدم صرف
املستحقات املالية للعاملني فيها في أوقاتها
املحددة يزيد أزمة العمالة في العراق.
وأضاف دنبوس أن نقابة العمال ترفض
خصخصة القطاع العام والخدمات العامة،
ً
مشيرا إلى ضرورة حل مشكلة البطالة حال
جذريًا وبدون تأجيل.

وتابع «من الضروري إصدار قانوني العمل
والضمان االجتماعي وفق معايير العمل
الدولية ،ومكافحة الفساد املالي واإلداري،
وشمول العاطلني عن العمل بشبكة الحماية
االجتماعية ،ومنح املتقاعدين حقوقهم
بما يضمن مستقبلهم ،والعمل على إنهاء
عمالة األطفال» .وأكد عبد الله الجابري،
أحد العاملني في املطاعم الشعبية في شارع
سوق الكرادة ببغداد لـ «العربي الجديد» ،أن
الكثير من العمال ال يعرفون ما هي حقوقهم
لغياب املعنى الحقيقي للعمل النقابي .وقال
«معاناتنا في القطاع الخاص هي عدم
استقرار العمل واألجور اليومية ،وال يوجد
ضمان صحي أو دعم حكومي».

 118مليون دوالر ديون مستثمري السياحة في مصر
القاهرة ـ خالد المصري

قـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول بـ ـ ـ ـ ــارز فـ ـ ــي وزارة
السياحة املـصــريــة ،إن مستحقات
الـ ـ ـ ــوزارة ل ــدى املـسـتـثـمــريــن بلغت
نـحــو  118مـلـيــون دوالر حـتــى بــدايــة أبــريــل/
ن ـي ـس ــان املـ ــاضـ ــي .وأوضـ ـ ــح املـ ـ ـس ـ ــؤول ،ال ــذي
فضل عــدم ذكــر اسمه ،في تصريح لـ «العربي
أراض
الجديد» ،أن هذه املستحقات تمثل قيمة
ٍ
وأقـ ـس ــاط م ـت ــأخ ــرة خ ــال ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
امل ــاضـ ـي ــة .وت ـب ـل ــغ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـسـيــاحـيــة
أراض تابعة لوالية الهيئة العامة
املقامة على
ٍ

معاناة يومية عند المعابر هربًا من البطالة والفقر

معدل األجــر اليومي الحقيقي للمستخدمني
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص الـفـلـسـطـيـنــي يـبـلــغ 70
ً
ً
شيكال ( 18دوالرًا) بواقع  51شيكال في قطاع
ً
غــزة و 75شيكال فــي الضفة الغربية ،غير أن
معدل أجر العامل الفلسطيني الحاصل على
تصريح دخ ــول إلــى إســرائـيــل يصل إلــى 180
ً
شيكال ( 46دوالرًا).
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن مـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة وق ـط ــاع غ ــزة بـلــغ  %27خ ــال الـعــام
املاضي ،بواقع  338ألف عاطل عن العمل عام
 .2014وبحسب البيان ال ــذي وصــل «العربي
الجديد» نسخة منه بلغت البطالة  %18في
الضفة ،مقابل  %44في غزة.
وي ـ ـقـ ــول أس ـ ـتـ ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي ج ــام ـع ــة تــل
أب ـيــب ،الــدك ـتــور ســامــي م ـي ـعــاري ،فــي حديث
مع «العربي الجديد» إن إسرائيل «ال تشغل
الفلسطينيني حرصًا منها على حــل مشكلة
البطالة لديهم بـقــدر حاجتها لتلك العمالة
املـ ــاهـ ــرة ،ولـ ـك ــون األمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي يـتـقــاضــاهــا
ال ـعــامــل الفلسطيني ت ـعــود فــي الـنـهــايــة إلــى
ال ـ ــدورة االق ـت ـصــاديــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي حني
تـقــوم إســرائـيــل باالستغناء قــدر اإلم ـكــان من
العمالة اآلسيوية لكونها أقــل مهارة ،وتقوم
بتحويل أجورها إلى الخارج».
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معاناة فلسطينية في البحث عن فرصة عمل (فرانس برس)

لبنان
طغت التدخالت الطائفية على دور النقابات في
حل مطالب العمال ،التي انحصرت في المطالب
األولية كالحق في الحصول على األجر المتفق
عليه ،دون أن ترقى إلى حد تعديل سياسات
العمل

الطائفية تأكل حقوق عمال لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

رغـ ـ ــم س ـل ـس ـلــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات امل ـط ـل ـب ـيــة
لـلـقـطــاعــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ف ــي لـبـنــان
خــال الـعــام املــاضــي ،إال أن التدخالت
ال ـطــائ ـف ـيــة املـ ـتـ ـك ــررة ط ـغ ــت ع ـل ــى دور
النقابات ،في تحقيق هذه املطالب التي
تحقق الحد األدنــى منها ،وإغــاق عدة
ملفات أو حلها بطريقة املحاصصة.
وخ ـط ـفــت امل ـخ ــاط ــر األم ـن ـي ــة وال ـخ ــوف
مــن العمليات اإلرهــابـيــة األضـ ــواء ،من
التحركات العمالية ،التي تقلصت نتيجة
«ت ـحــالــف رأسـ ـم ــال املـتـمـثــل بــالـهـيـئــات
االق ـت ـصــاديــة م ــع األح ـ ــزاب السياسية
الطائفية» ،وفق متابعني للملف.
وي ـش ـي ــر املـ ــرصـ ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـح ـقــوق
ال ـع ـمــال إل ــى أن ع ــام  ،2014شـهــد 99
تحركًا مختلفًا بني اعتصام وإضراب
وتظاهرات ،ومؤتمرات مطلبية استمرت
طوال  329يومًا ،وتنوعت بني القطاعني
العام والخاص.
وأخذت االحتجاجات العمالية في لبنان
عدة أشكال ،حيث أحرق املوظفون غير
املـثـبـتــون فــي مــؤسـســة كـهــربــاء لبنان
اإلطـ ـ ـ ــارات وق ـط ـع ــوا ط ــرق ــات أســاسـيــة
فــي بـيــروت ،كما قــاد العمال املسيرات
املطلبية باتجاه مصرف لبنان ،وشركة
كـهــربــاء لـبـنــان ،وس ــار أســاتــذة التعليم
ال ــرس ـم ــي إل ـ ــى م ـب ـنــى وزارة ال ـتــرب ـيــة
للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وح ــاول موظفو القطاع الـخــاص أيضا
تحصيل حقوقهم بعد طردهم بشكل
ت ـع ـس ـفــي م ــن ع ـ ــدد م ــن امل ــؤسـ ـس ــات،
وتوقف موظفو اإلدارات الرسمية عن
العمل لساعات وأيام للمطالبة بتحسني
شروط العمل.
كـمــا شكلت مـسـيــرة مـتـطــوعــي جهاز
ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ن ـحــو ال ـب ـحــر ،مـهــدديــن
بإغراق أنفسهم في حال لم يتم إقرار
ً
م ـش ــروع تـثـبـيـتـهــم ،ش ـكــا مـمـيـزًا من
أشكال التحركات املطلبية.
ويقول منسق املرصد ،دكتور حسني
دي ــران ــي لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن هــذه
ال ـت ـحــركــات «ت ـب ـقــى ف ــي إطـ ــار املـطــالــب
األول ـ ـيـ ــة ك ــال ـح ــق ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
األجر املتفق عليه والحث على التثبيت
والضمان االجتماعي ،دون أن ترقى إلى
حد تعديل سياسات العمل في لبنان
في القطاعني الخاص والعام».
ويشير ديراني إلى تعدد مشاكل القطاع
ال ـخ ــاص ال ـت ــي ت ـت ـنــوع ب ــن «اس ـت ـخــدام
الـعـمــالــة األجـنـبـيــة بشكل غـيــر شرعي
في ظل تغييب دور املؤسسة الوطنية
لالستخدام ،والصرف التعسفي ،وعدم
تطبيق أنظمة الضمان والتثبيت ،وعدم
دفع الحد األدنى لألجور».

عامل لبناني في أحد المشاريع
(حسين بيضون/العربي الجديد)


وفي مقابل هذه املطالب يتحدث ديراني
عن «ضعف واكب الحركة املطلبية في
القطاع بسبب منع العمالة غير اللبنانية
مــن حــق العمل النقابي ،واعـتـمــاد خط
ع ـن ـص ــري ض ــده ــم ،وت ـه ــدي ــد ال ـع ـمــال
بــال ـصــرف فــي ح ــال رف ــع مـطــالــب لــرب
العمل ،والهيمنة السياسية الكاملة على
االتـحــاد العمالي العام الــذي فقد صفة
تـمـثـيــل ال ـع ـم ــال ،ب ـعــد أن بـلـغــت نسبة
املنتمني له حوالى  %3من عمال لبنان
فقط».
وعلى صعيد القطاع العام ،لفت ديراني،
إلى أن امللفات املطلبية تنقسم إلى ثالثة
مـلـفــات تتمثل فــي مـتـفــرغــي الجامعة
اللبنانية ،واملياومني في اإلدارات العامة
( ال ـعــام ـلــن ب ــأج ــر ي ــوم ــي) ،وال ــروات ــب
والرتب الوظيفية.
وب ـح ـســب امل ــرص ــد ال ـل ـب ـنــانــي لـحـقــوق
الـعـمــال فــإن السلطة السياسية قامت
بتثبيت  560أس ـتــاذًا جامعيًا بشكل
جماعي دون مــراعــاة ش ــروط التثبيت
ك ـســاعــات ال ـت ــدري ــس واألق ــدمـ ـي ــة ،كما
نـجـحــت ف ــي وق ــف ت ـحــرك ال ـع ـمــال في
مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان بــوعــد قــاطــع
بتثبيتهم في املؤسسة.
أمـ ــا هـيـئــة الـتـنـسـيــق ال ـن ـقــاب ـيــة (تـضــم
مختلف روابط وهيئات موظفي القطاع
ال ـع ــام ،واألس ــات ــذة فــي الـقـطــاعــن الـعــام
والخاص) التي قادت عددًا من املسيرات
الـحــاشــدة ط ــوال أربـعــة أع ــوام للمطالبة
بإقرار سلسلة الرتب والــرواتــب املعدلة
ملــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،ف ـقــد نجحت
التحالفات السياسية في إقصاء أحد
أب ــرز وجــوهـهــا ،رئـيــس راب ـطــة أســاتــذة
التعليم الثانوي السابق حنا غريب ،بعد
سيطرة القوى السياسية على الرابطة.
وكــان غريب قد دعــا في حديث سابق
لـ»العربي الجديد» إلى «انتفاضة عمالية
ت ـغ ـلــق املـ ـط ــار واملـ ــرافـ ــئ وامل ــؤس ـس ــات
الـعــامــة ،بـعــد تـحــويــل ال ــرواب ــط النقابية
وم ـط ــال ــب ال ـع ـم ــال إلـ ــى م ــا وص ـف ــه بــال ـ
«مسخرة».
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رغ ــم أن سـعــر الـقـمــح امل ـصــري يبدو
مرتفعًا ظاهريًا عن القمح املستورد،
لكن هــذا السعر فــي الــواقــع ال ّ
يعبر
عن جودة القمح املصري التي تفوق
ج ــودة األق ـم ــاح الـعــاملـيــة ،خــاصــة في
نـسـبــة ال ـبــروتــن املـ ًـرتـفـعــة والــرطــوبــة
املـنـخـفـضــة م ـق ــارن ــة ب ــاألق ـم ــاح الـتــي
دأبت الحكومة املصرية على شرائها
من األسواق العاملية.
وتـشـتــري وزارة التموين القمح من
املزارعني بنحو  420جنيهًا لألردب
(ي ـ ـعـ ــادل  150كـ ـيـ ـل ــوغ ــرام ــا) ،وه ــو
سـعــر ال ـعــام املــاضــي نـفـســه ،ليصل
سعر الطن إلى  2800جنيه (367.4
دوالرًا) ،وهــو سعر يــزيــد عــن سعر
املستورد بنحو  131دوالرًا للطن.
ولم تراع الحكومة في تثبيت السعر
أنـهــا تـحــرم  %70مــن امل ــزارع ــن من
ّ
املحسنة ،ما سبب تدني
«الـتـقــاوي»
اإلن ـتــاج ـيــة م ـقــارنــة بــامل ـعــدل الـعــاملــي
ال ـ ــذي ي ــزي ــد  %40بـسـبــب ال ـت ـقــاوي
عالية اإلنتاج.
كما رفـعــت أسـعــار األس ـمــدة بنسبة
 %33وال ــوق ــود بـنـسـبــة  ،%66وهــو
الغالء الذي لم يشهده أي مزارع آخر
في العالم ،ما جعل النشاط الزراعي
غـيــر مـجــد ل ـل ـمــزارع امل ـص ــري ،ال ــذي
ال يـحـقــق أي رب ــح ف ــي نـهــايــة ال ـعــام،
ويجعل بيع األرض الزراعية بمبالغ
طــائ ـلــة خ ـي ــارًا أف ـض ــل م ــن زراع ـت ـهــا
املكلفة.
ولو شجعت الحكومة املزارع املصري
ودفعت له ما تدفعه للمزارع األجنبي
بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة مـقــابــل املـسـتــورد
الرديء ،ألمكن زراعة املزيد من القمح
ول ـجــذب الـقـطــاع ال ــزراع ــي مــزي ـدًا من
الشباب «املحنط» في طابور البطالة.
ولــأســف دأبــت الحكومات املتواترة
م ــن ع ـه ــد مـ ـب ــارك ح ـت ــى اآلن ،عـلــى
استيراد األقماح املتدنية الجودة من
الرتبة الــرابـعــة والخامسة مــن القمح
املعد لالستهالك اآلدمــي والتي ليس
دون ـهــا س ــوى األق ـمــاح امل ـعــدة للعلف
الحيواني.
ّ
املصدرين
وعندما تـلــوم املـســؤولــن
لهذه النوعية الرديئة من القمح ،فإن
ُ
هـ ــذا امل ـ ـصـ ـ ّـدر يـ ــرد ع ـل ـيــك ب ـكــل قــوة
وج ــرأة أن قمح بــاده جيد ومحترم
ولكن حكومة بــادك هي من تختار
شــراء األقـمــاح الرخيصة التي تكون
منخفضة الجودة ورديئة.
ب ــل ي ـط ـلــب هـ ــذا امل ـ ـسـ ــؤول االعـ ـت ــذار
ملــا بــدر مــن إس ــاءات لقمح ب ــاده في
الـصـحــافــة مثلما ح ــدث مــع األق ـمــاح
األوكرانية والروسية التي وردت إلى
مصر قبل ثورة يناير /كانون الثاني
 2011وهـ ــي غ ـي ــر ص ــال ـح ــة لـلـخـبــز
باملرة ،بل يطلب الشكر لبالده ألنها
تسمح ببيعك القمح وإطعام شعبك!
وه ــذا رد ال تـسـتـغــربــه لــدولــة يفخر
حـكــامـهــا اآلن بــأن ـهــم أك ـب ــر مـصــدر
للقمح في العالم معتبرينه نقطة قوة
وميزة نسبية ،ولكن الويل ألمة تأكل
ّ
مما ال تزرع.

للتنمية السياحية التابعة لــوزارة السياحة،
نـحــو  68مـلـيــار جنيه ( 8.9م ـل ـيــارات دوالر)،
تمثل االستثمارات األجنبية منها .%4.5
وتــراجــع الــدخــل السياحي ملصر خــال األربــع
سـنــوات املاضية ألقــل مــن  10مـلـيــارات دوالر،
مقابل  12.5مليار دوالر في  ،2010وبلغ الدخل
خالل العام املاضي  7.3مليارات دوالر ،مقابل
 5.9مليارات دوالر خالل العام .2013
ويمثل الــدخــل السياحي  %11.3مــن إجمالي
ال ـ ـنـ ــاتـ ــج ال ـ ـقـ ــومـ ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي مل ـ ـصـ ــر .وق ـ ــال
املـســؤول فــي وزارة السياحة «نتوقع تعافيا
ل ــاس ـت ـث ـم ــار األجـ ـنـ ـب ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـل ــة ،مــع

اإلصالح االقتصادي والتشريعي الذي تنفذه
الحكومة» .وذكر أن اإلشغاالت السياحية في
مدينة شرم الشيخ التي تضم أكبر املنتجعات
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي م ـص ــر ،وص ـل ــت خـ ــال الــربــع
األول من العام الحالي (يناير/كانون الثاني

 8.9مليارات دوالر إجمالي
االستثمارات السياحية في
مصر

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار) وص ـل ــت إلـ ــى  .%55وت ـع ـتــزم
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة ت ـس ــوي ــق م ـج ـمــوعــة مــن
الفرص االستثمارية العمالقة في البورصات
السياحية خالل مايو/أيار الجاري في كل من
اإلم ــارات وبريطانيا وأملانيا ،في إطــار زيــادة
االستثمارات األجنبية بالقطاع.
وي ـب ـلــغ ع ــدد ال ـغ ــرف الـفـنــدقـيــة ال ــواق ـع ــة على
أراض ــي التنمية السياحية  81ألــف غــرفــة من
إجمالي  225ألف غرفة عاملة بمصر.
وي ـت ــواج ــد  %95م ــن ال ـط ــاق ــة ال ـف ـنــدق ـيــة لـهــذه
الغرف في األراضي الواقعة لواليتها بمناطق
ج ـن ــوب س ـي ـنــاء ش ـم ــال شـ ــرق م ـصــر وال ـب ـحــر

مع
الناس

األح ـ ـمـ ــر (ش ـ ـ ـ ــرق) .وق ـ ـ ــال امل ـ ـسـ ــؤول املـ ـص ــري،
إن ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـس ـيــاح ـيــة ،أص ـ ــدرت 59
موافقة ملستثمرين خالل  9شهور األولــى من
الـعــام املــالــي ال ـجــاري ،ال ــذي بــدأ يوليو/تموز
أراض ف ــي مـنــاطــق
امل ــاض ــي ،لـلـحـصــول ع ـلــى
ٍ
البحر األحـمــر شــرق مصر .وتستهدف مصر
جــذب اسـتـثـمــارات أجنبية بقيمة  8مليارات
دوالر بـنـهــايــة ال ـعــام املــالــي ال ـج ــاري .وبلغت
االستثمارات األجنبية املباشرة خالل النصف
األول من العام املالي الحالي  2.7مليار دوالر،
مقابل  2.1مليار دوالر خالل نفس الفترة من
العام املاضي.

أسماء في األخبار
رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة
جي.بي أوتو لتجميع وتوزيع السيارات
في مصر ،طالب بخفض الرسوم الجمركية
على واردات السيارات من الواليات املتحدة
وآسيا ،خشية أن تؤثر اتفاقيات التجارة
الحرة مع أوروبا وتركيا واملغرب سلبًا
على املنافسة.
وبموجب اتفاقية موقعة مع االتحاد
األوروبي في  2001لتعزيز التجارة ،سيتم
إلغاء الرسوم الجمركية على واردات
السيارات تدريجيًا في السنوات القليلة
املقبلة .ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع
تركيا واملغرب ،وهما دولتان قويتان في
مجال إنتاج السيارات.
هنري كيوالر النائب في مجلس
النواب األميركي ،قال إنه إذا استطاع
املجلس رفع حظر تصدير النفط الخام،
فإن ذلك سيفتح أسواقًا جديدة لبالده،
يمكن من خاللها للشركات في والية
تكساس أن تخلق مزيدًا من الوظائف في
الداخل.
وكان الكونجرس أقر حظر تصدير النفط
الخام في عام  ،1975بعد حظر النفط
العربي الذي أثار مخاوف من نقص
املعروض في أسواق النفط العاملية.

سوق خضروات في رام اهلل ()Getty

أجندة اليوم

طبيب سوق الخضار

فلسطينيون فضلوا التجارة على تخصصاتهم
رام اهلل ـ محمود السعدي

اضطر املواطن الفلسطيني محمد الشيخ قاسم ( 46عامًا)
من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ،لترك عمله في
مجال طب العالج الطبيعي ،قبل أكثر من  30عامًا ،والعمل
بائعًا على بسطة خضار في سوق رام الله الشعبية ،لتوفير
دخل مناسب يكفيه ،لتدني األجور في وظيفة تناسبه.
ٍ
يقول الشيخ قاسم لـ «العربي الجديد» إن «تكاليف الحياة
وغــاء األسعار ،دفعتني لبيع الخضار ،والتي تفاضل في
دخلها ،العمل في وظيفة حكومية أو خاصة وأجمع شهريًا
نحو  1500دوالر ،واملوظف يكاد ال يحصل على ألف دوالر،
ـاص للعالج الطبيعي ،ما يحتاج
إال في حالة فتح
مركز خـ ٍ
ٍ
كاف ،وهو ما يفتقده غالبية الخريجني.
رأس مال ٍ
وال يشعر الـشـيــخ قــاســم ،وال ــذي يـنــاديــه الـبــاعــة «دك ـتــور»،
بالخجل من عمله ،مؤكدًا أن «خريجني كثرًا يعملون معه في
ً
السوق ،ممن يحتاجون عمال إضافيا أو تركوا تخصصاتهم
لتدني األجور أو عدم الحصول على وظيفة».
الـحــال كــان شبيهًا للبائع بسام دار خطاب ( 38عــامــا) من
سـكــان قــريــة بـيــت سـيــرا غــربــي رام ال ـلــه ،وال ــذي يعمل منذ
ً
خـمــس س ـنــوات بــائـعــا مـتـجــوال لبيع املـكـســرات والعصير،
ـوم مـهـنــي فــي الــرســم والتصميم
بـعــدمــا أن ـهــى دراسـ ــة دب ـل ـ ٍ
متدن
بأجر
إال
مجاله
ـي
ـ
ف
عمل
املـعـمــاري ،ولــم يجد فرصة
ٍ
يبلغ  300دوالر شهريا ،وفق ما يقول لـ «العربي الجديد».
يــوســف ف ـق ـهــاء ،مــن قــريــة سـنـجــل شـمــالــي رام ال ـلــه حــاصــل
على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية ،حصل قبل
ثالث سنوات على وظيفة حكومية في املدارس الفلسطينية
بمبلغ  700دوالر شهريا ،ما يشعره بضرورة وجود فرصة
عـمــل أخ ــرى أو زي ــادة الــدخــل لـعــدم كـفــايـتــه ،لكنه يستذكر
معاناته قبل الحصول على هذه الوظيفة في العمل خارج
تخصصه ،ما جعله نادما على الدراسة في بعض األحيان.
خبرات للخريج ،وكذلك عدم
الواسطة وعدم الحصول على
ٍ
وجود فرص عمل وتدني األجور ،لم تكن وحدها أسبابا في
بطالة الخريجني ،حيث يعاني الشاب قاهر أبــو كمال (29
عاما) من سكان مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية،
وه ــو أسـيــر مـحــرر مــن سـجــون االح ـت ــال ،مــن الـبـطــالــة منذ
عامني بسبب االعتقاالت السياسية املتكررة ،ولعدم تمكنه
من العمل في أي مجال بعد إصابته بآالم في ظهره (ديسك)،
خ ــال اعـتـقــالــه ل ــدى األج ـهــزة األمـنـيــة الفلسطينية ،عــاوة

غاز تركمانستان يصل أوروبا عبر إيران
أعلن ماروس سيفكوفيتش ،نائب رئيس املفوضية األوروبية
لشؤون الطاقة ،أن أوروبا قد تستورد الغاز الطبيعي من
تركمانستان عبر إيران ،في إطار محاوالت بروكسل لوقف
اعتمادها على الغاز الروسي .وبعد اجتماع مع رئيس
تركمانستان ،قربانعلي بردي محمدوف ،في العاصمة عشق
آباد ،قال سيفكوفيتش إنه يتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز من
تركمانستان عبر خط أنابيب تحت بحر قزوين في العام 2019
كأبعد تقدير« ،على اعتبار أن العالقات مع إيران تتطور إيجابًا».
وتابع ،في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التركمانستاني ،مساء
الخميس ،وفق وكالة فرانس برس ،أن «االتحاد األوروبي يأمل
أن تنتهي املفاوضات بني مجموعة الدول الست وإيران بنجاح».

لـضـيــاع ف ــرص الـعـمــل مـنــه أو الـحـصــول عـلــى مـنــح إلكـمــال
تعليمه بسبب هــذه االعـتـقــاالت ،وفــق مــا يـقــول ل ـ «العربي
الجديد».
وحــول عــزوف الخريجني عن الوظائف ،يقول األمــن العام
الت ـح ــاد ن ـقــابــات ع ـم ــال فـلـسـطــن ش ــاه ــر س ـعــد ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إن «االفـ ـتـ ـق ــار ل ـخ ـطــط ت ـ ــدرس م ــواء م ــة ال ـحــالــة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ــدى الـ ـخ ــريـ ـج ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن والـ ـس ــوق
التشغيلية ،يعزز فرصة ازدياد البطالة لدى الخريجني ،ما
يضرهم للعمل بمجال البناء في الداخل الفلسطيني املحتل
عام .»1948
ويعاني  370ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
من البطالة ،عالوة على تدني األجور في حال وجد العمل،
إذ يبلغ الحد األدنى لألجور وفق قانون العمل الفلسطيني
 370دوالرا شهريا ،وهــو مبلغ ضئيل مقارنة مــع القانون
اإلسرائيلي حيث تبلغ قيمة الحد األدنى لألجور من 1100
إلــى  1500دوالر بحسب التخصص ،فيما يسعى االتحاد
الـعــام لنقابات عمال فلسطني لــزيــادة هــذا املبلغ أو تنويع
الحد األدنى لألجور حسب التخصصات.
وبالتزامن مع عيد العمال العاملي ،فــإن الكثير من العمال
الـفـلـسـطـيـنـيــن ي ـ ــرددون م ـقــولــة «ع ـي ــد ال ـع ـمــال يـعـطــل فيه
الجميع إال العمال» ،وهو ما أكده سعد لـ «العربي الجديد»،
موضحا أن أصحاب األعمال يهددون العمال بخصم أجرة
العامل ضمن تحايل مستمر على القانون ،رغم نص القانون
بأنها عطلة رسمية مدفوعة األجر.
وبحسب بيان صادر مؤخرًا عن جهاز اإلحصاء الفلسطيني،
فإن معدل البطالة في األراضي الفلسطينية وقطاع غزة بلغ
 %27خالل العام املاضي  ،2014حيث وصلت نسبة البطالة
في الضفة الغربية  ،%18بينما بلغت في قطاع غزة .%44
وبينما يعاني العاملون في املؤسسات الحكومية والرسمية
م ــن ع ــدم كـفــايــة ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــور ،إال أن اإلح ـص ــاءات
الفلسطينية تشير إلى أن قرابة  100ألف عامل في السوق
الفلسطيني يتقاضون راتبا شهريا دون هــذا الحد البالغ
 370دوالرا.
وفقا للبيان ذاته بلغ عدد الفلسطينيني املستخدمني بأجر
في الضفة الغربية وقطاع غزة  618ألف عامل ،بواقع 331
أل ــف عــامــل يـعـمـلــون فــي الـضـفــة الـغــربـيــة و 188أل ــف عامل
في قطاع غــزة ،و 80ألفا يعملون في إسرائيل و 21ألفا في
املستوطنات.

ميالن إكسبو شهدت مدينة ميالنو
اإليطالية ،أمس ،افتتاح معرض تجاري
عاملي كبير يحمل عنوان «ميالن إكسبو»،
يهدف إلى استعراض قدرات البالد
االقتصادية والصناعية.
وقد بيعت  10ماليني تذكرة دخول
للمعرض الذي يستمر لـ  6شهور ،ويتوقع
أن تبلغ عائداته  10مليارات دوالر.
ولكن املعرض شابته الفضائح قبل
افتتاحه ،إذ تم إلقاء القبض على عدد من
أعضاء لجنته التنظيمية بتهمة الفساد.
الماء من أجل الحياة تستضيف
طاجيكستان خالل الفترة من  9إلى 11
يونيو/حزيران املقبل ،مؤتمرا دوليا حول
املياه ،ملناقشة التحديات التي تواجه
تنفيذ العقد الدولي «املاء من أجل الحياة»
وبحث سبل التنمية املستدامة.

بطالة
أظ ـ ـهـ ــرت بـ ـي ــان ــات أن الـ ـبـ ـط ــال ــة فــي
أملــان ـيــا هـبـطــت ف ــي أب ــري ــل /نـيـســان
املــاضــي ،مسجلة أدنــى مستوياتها
في ما يزيد عن  20عاما في أكبر اقتصاد في
أوروبا ،ليبلغ .%6.4
ذكـ ــرت ب ـيــانــات ح ـكــوم ـيــة ،أمـ ــس ،أن
معدل البطالة فــي الـيــابــان انخفض
إلى  %3.4في مارس /آذار من %3.5
في فبراير/شباط.
وأشــارت البيانات أيضًا إلى أن إنفاق األسر
الـيــابــانـيــة زاد بنسبة  %2.4فــي م ــارس عن
ال ـش ـهــر ال ـس ــاب ــق ع ـل ـيــه ،م ـت ـج ــاوزا مـتــوســط
توقعات السوق بنحو .%0.5
قال الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلح ـ ـص ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،إن م ـعــدل
الـبـطــالــة فــي مـصــر ل ـعــام  ،2014بلغ
 %13مــن إجـمــالــي حجم قــوة العمل البالغة
 27.9مليون فرد.

األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون،
طالب المتحاربين في اليمن ،بإعادة تسليم
المشتقات النفطية للتخفيف من األزمة
اإلنسانية ،مشددا على ضرورة إعادة استيرادها.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي،
عبد القادر عمارة ،قال إن المغرب ستقلّص
حصة المواد البترولية في إنتاج الطاقة
الكهربائية من  %58.3إلى  %46.1عام .2025
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حسام أبو البخاري ..الشاهد
عبد الحكيم حيدر

يوم فوز محمد مرسي على أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة في مصر ،بكى
حسام على الهواء ،ال فرحا بفوز مرسي على خصمه (املباركي) بامتياز ،بل
على شهداء شارع محمد محمود الذين كان من بينهم بطال وصديقا.
كــان حـســام مـعــارضــا شريفا لــإخــوان املسلمني ،وهــم فــي صهللة نشوتهم
بانتصار انتظروه ،بعد شقاء ثمانني سنة .كان يمكن له أن يبحث عن مكان في
ٍ
ّ
لجنة وضع الدستور أو غيره ،لكنه فضل أال يترك «محمد محمود» ،واألغرب،
ّ
سجية الفرسان ،وليس سجية العقي الصحون على كل املوائد،
األقرب إلى
بل ُ
حينما أزيح «اإلخوان» عن الحكم ،وقف معهم في ميدان رابعة العدوية معلنا عن
جوهره النبيل ،وحينما سأله أحد املقربني :الغريب أن أراك هنا ،رد عليه حسام
بحسم ويقني :بل األكثر غرابة أال أكون هنا.
ً
ودف ــع الــرجــل الثمن كــامــا إلــى هــذه اللحظة ،ذلــك هــو الحسم بيقني مــن يــرى،
ويصبر احتسابا وبطولة ،حينما قال( :نحن يا سادة ،إما أن نعيش كالفرسان
أو نموت كاألسود) .هذا هو حسام أبو البخاري ،بال زيادة وال نقصان.
أما حسام الباحث عن املعرفة ،فحافظ ودارس كل األناجيل ،يكفي أن تعرف أنه
سافر إلى أميركا خصيصا كي يتطلع على النسخ اإلنجيلية التي ال توجد إال
هناك ،ال ليجلس في فنادق خمس نجوم على حساب اإلدارة املصرية من أموال
الفقراء للدعاية لشيكوالته السيسي وعيونه الغزالني وأسنانه السلطاني ،كما
تفعل يسرا وحسني فهمي ،ولألسف ،الثائر السابق الذكر ،كمال أبو عيطة .في
ّ ُ
«رابعة» أصيب برصاصة في فكه ،فترك في دمه ظنًا أنه مــات .ولكن ،حينما
وصــل إلــى مستشفى التأمني فــي الـيــوم نفسه ،أبلغ عنه طبيب خسيس ،فتم
ّ
اعتقاله من املستشفى ،ولف السجون من (أبو زعبل  )1إلى (أبو زعبل  )2إلى
(استقبال طره) وأخيرا استقر في سجن العقرب .وفي السجن يقرأ ويتأمل
ويكتب ،كأي مثقف حر ،ال لعق صحن (إخوان) وال هادن سلطة ،بل وقف مع
الحق من «محمد محمود» إلى «رابعة».
ّ
وف ــي تــأمــاتــه ي ـقــول :حــن يـمــر فــي ذهـنــي كــل ه ــذا ،أتــذكــر جــدلـيــة الفيلسوف
البريطاني روتشيه التي تـقــول :لــو أمكن لجسدك أن يتحمل البقاء ألــف عــام،
فــإن هــذا الـجـســد ،فــي واق ــع األم ــر ،تسكنه سلسلة مــن األش ـخــاص على مــدار
الزمن ،وليس شخصًا واحـدًا مستمرا .فلو أنك وضعت شخصًا في السجن،
الرتكابه جريمة ما وهو في األربعني ،فقد يصبح فعليا شخصا آخر ،مختلفا
كل االختالف عندما يبلغ التسعمائة واألربـعــن ،ما يعني ،عمليًا ،أنــك تعاقب
شخصًا على جريمة ارتكبها شخص آخــر غـيــره ،أغلبنا سـيــرى هــذا ظلما.
روحي .هل يا ترى أنا هو هو؟ أم أنا
تسأل نفسي جسدي ،ويتجادل عقلي مع ُ
هو آخر؟ هل ما زلت أنا ذلك الشخص الذي قبض عليه من «رابعة» أم أصبحت
إنسانا آخر كما يجادل روتشيه).
إنه نموذج من شباب متأمل في سجون عبد الفتاح السيسي الذي حلم أن سيفا
ُ
أتاه ليال ،وقد كتب عليه( :ال إله إال الله محمد رسول الله) بالخط األحمر .نموذج
من عقول طاهرة ،سجنها نظام اتخذ من توفيق عكاشة ومرتضى منصور
حائطي صـ ّـده في قنا ٍة ّ
تمول من الـشــؤون املعنوية للقوات املسلحة .إذن ،من
املنطقي جدًا أن يكون هناك اللواء عبد العاطي وباقي إخوته في الكفتة ،ابتداء
من الثائر كمال أبو عيطة حتى حمادة املصري ،ومن املنطقي جدا أن يظهر له
السيف األحمر ليال.
هــل نحن فــي زمــن خسيس ون ــادر أيـضــا؟ أو كما أنـهــى حـســام أبــو البخاري
تأمالته في توصيف ما آلت إليه األمــور ،بعد األسف له :نحن قدر الله في هذا
العالم.
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محمود الريماوي

ب ــن آونـ ــة وأخـ ـ ــرى ،تـحـضــر أخ ـب ــار إقـلـيــم
األح ـ ــواز ال ـع ــرب ــي /اإلي ــران ــي ف ــي وســائــل
اإلعــام املختلفة .ليس هــذا اإلقليم غائبًا
عــن املشهد اإلعــامــي ،والتقارير املتعلقة
ب ــه تـتـمـحــور إم ــا ح ــول حـمـلــة اع ـت ـقــاالت،
أو ق ـم ــع مـ ـسـ ـي ــرات ،أو ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
إعـ ــدام نــاش ـطــن .وقـلـمــا تـعـنــى املـنـظـمــات
اإلنـســانـيــة والحقوقية العربية بمتابعة
ش ـ ــؤون األق ـل ـي ــة ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـتــي
تقيم فــي ذل ــك اإلقـلـيــم ،شـمــال غ ــرب إي ــران
الـ ـ ــذي ض ـم ــه االنـ ـ ـت ـ ــداب ال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــام
 1925إلـ ــى إيـ ـ ــران .ت ـس ـعــون ع ــام ــا مـضــت
عـلــى سـلــخ ذل ــك اإلق ـل ـيــم م ــن الـ ـع ــراق ،ومــا
زال أب ـنــاؤه يحتفظون بلباسهم العربي
ْ
وبـلـغـتـهــم ال ـقــوم ـيــة ،ل ـكــن اس ـت ـع ـمــال هــذه
الـلـغــة مـمـنــوع عـلــى أبـنــائـهــا خ ــارج نطاق
الحوار الشفاهي بينهم ،واسم اإلقليم بات
خــوزس ـتــان .وأع ـ ــداد ه ــؤالء غـيــر معلومة
لـسـبـبــن ،األول ،ق ـلــة اإلح ـصــائ ـيــات الـتــي
تشملهم ،والثاني يعود إلى كون موجات
إحــالـيــة مــن الـسـكــان الـفــرس قــد حلت في
دي ــاره ــم ،واخ ـت ـل ـطــت ب ـهــم .وي ـق ــدر بــاحــث
إيراني ،هو يوسف عزيزي ،عددهم بثالثة
ماليني ونصف مليون نسمة ،بينما يرفع
نــاش ـطــون ع ــرب ه ــذا ال ـع ــدد إل ــى الضعف

كاريكاتير

ع ـلــى األقـ ـ ــل .وت ـت ـح ــدث ت ـق ــاري ــر مـنـظـمــات
دول ـي ــة ،مـثــل أمـنـسـتــي وه ـيــومــان رايـتــس
ووت ــش ،بــإسـهــاب وب ـصــورة مـتــواتــرة عن
التمييز ضــدهــم ،فــي الوظائف والتعليم،
وفـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـ ـجـ ــاالت ال ـت ـن ـم ـي ــة .قـمــع
الهوية القومية لهؤالء هو عنوان سياسة
التمييز التي أرســى العهد اإلمـبــراطــوري
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وحـ ــافـ ــظ ع ـل ـي ـه ــا ،بـ ــل زاد مــن
وت ـي ــرت ـه ــا ع ـه ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
ضد هؤالء .وإلى التمييز ألسباب قومية،
هناك التمييز لــدواع طائفية ،فاألحوازي
ال ـس ـن ــي يـ ـن ــال مـ ــن ال ـع ـس ــف أض ـ ـعـ ــاف مــا
يلقاه األحــوازي الشيعي ،على أن النسبة
األكبر من هــؤالء شيعة ،علمًا أن النضال
ضــد الـتـمـيـيــز ال تـشــوبــه شــائـبــة طائفية.
يستغل األح ــوازي ــون ،فــي داخ ــل بــادهــم،
مناسبات عــاديــة ،مثل إج ــراء مـبــاراة كرة
قــدم أو إقــامــة عــرس ،للتعبير عــن تعلقهم
بانتمائهم القومي ،ما يثير ثائرة سلطات
األم ــن اإليــرانـيــة الـتــي ســرعــان مــا تخوض
مــواج ـهــات مــع ه ــؤالء بــالــرصــاص الـحــي.
وذل ــك جــريــا عـلــى أس ـلــوب إيــرانــي ق ـ ّـار في
قمع حرية التعبير بأشد الوسائل صلفًا
ودموية .كما جرى خالل مباراة بني فريق
الـهــال السعودي وفــريــق فــوالذ اإليــرانــي،
في فبراير/شباط املاضي ،وكان من شأن
رفع شعارات قومية بني جمهور املشجعني

محمد أبو عفيفة

تمييز صارخ وقمع
دموي تشتد وتيرته
من عام إلى عام

بأنهم جميعهم انفصاليون .ولــم يسبق
ل ـل ـس ـل ـط ــات أن أب ـ ـ ـ ــدت ،ولـ ـ ــو ع ـل ــى سـبـيــل
التمويه أو املـنــاورة ،أيــة بــادرة حسن نية
تجاه حقوق ه ــؤالء ،وعلى األقــل الحقوق
الـثـقــافـيــة والـلـغــويــة .إذ درج ــت السلطات
ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم كـ ــأعـ ــداء داخ ـل ـيــن
يتعني إخضاعهم بصورة كلية ،مع إنكار
أية حقوق خاصة بهم .ال يرتبط األحواز
بجهات خارجية ،وخصوصًا عربية خارج
إيــران .وبينما كــان ُيفترض أن يكون ذلك
مدعاة لحسن التعامل معهم من السلطات
اإليرانية ،إال أن هذه السلطات استخلصت
نتيجة معاكسة :فما دام هؤالء ال يتمتعون
بأي غطاء خارجي ،إذن ،يتعني االستفادة
م ــن ه ــذا ال ــواق ــع ل ــان ـف ــراد ب ـه ــم ،وتــوقـيــع

برهان غليون

بسمة النسور

رستم غزالي وعدالة األسد
سعد كيوان

ال ـن ـهــايــات ال ـغــام ـضــة ل ـك ـبــار ض ـبــاط بـشــار
األســد مستمرة وبوتيرة حثيثة .منهم من
ق ـضــى «م ـن ـت ـح ــرا» ،وم ـن ـهــم م ــن «ق ـت ــل» في
املعارك مع املعارضة ،وآخــر داهمه «مرض
مـفــاجــئ» ،والــافــت أن جميع ه ــؤالء الــذيــن
خ ــدم ــوا ف ــي ل ـب ـنــان م ـت ـه ـمــون بــالـتـخـطـيــط
لعملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق،
رفيق الحريري في  14فبراير/شباط ،2005
وم ـط ـلــوبــون لـلـمـحـكـمــة ال ــدول ـي ــة الـخــاصــة
بلبنان ،وقــد سبق للمحقق الــدولــي األول،
دي ـت ـل ـيــف م ـي ـل ـيــس ،أن اقـ ـت ــاد بـعـضـهــم في
 2005إلى فيينا للتحقيق معهم.
خريف
ُ
قـبــل أي ـ ــام ،ش ـيــع ال ـل ــواء ال ــذائ ــع (وال ـس ـيــئ)
الصيت ،رستم غزالي ،في دمشق إلى مثواه
األخير .لم يكن هناك حضور ألي شخصية
رسمية من النظام أو من يمثله ،ال سياسية
وال عسكرية ،علمًا أن غزالي استمر يمارس
م ـه ــام ــه رئ ـي ـس ــا ل ـش ـع ـبــة األمـ ـ ــن ال ـس ـيــاســي
ال ـس ــوري حـتــى آخ ــر أي ــام ــه« ،مـعـلـنــا والءه
لـقــائــده أس ــد ب ــاد ال ـش ــام» ،بـحـســب تعبير
اللواء بهجت سليمان ،املقرب جدًا من بشار
وعائلة األس ــد ،والــوحـيــد على قيد الحياة
مــن مـجـمــوعــة الـضـبــاط الـتــي واك ـبــت االبــن
الثاني لحافظ األســد ،منذ ورث الحكم ،في
يوليو/تموز عام  .2000وللمفارقة ،تزامن
اإلعــان عن مــوت غزالي ودفنه مع الذكرى
ال ـعــاشــرة النـسـحــاب الـجـيــش ال ـس ــوري من
لبنان ،وال ــذي كــان هــو رئيسًا لجهاز أمنه
وال ـحــاكــم الـفـعـلــي ب ــأم ــره ف ــي ل ـب ـنــان ،خلفًا
للواء غــازي كنعان ،الــذي قضى «انتحارًا»
في أكتوبر/تشرين األول  ،2005بعد ثمانية
أشـهــر على اغتيال الـحــريــري .وبـعــد أشهر
ً
من «انتحاره» ،وجد شقيقه مقتوال وملقيًا
على إحدى خطوط السكك الحديدية .وفي
أثـنــاء ممارسته مهامه األمنية فــي لبنان،
َ
مسؤول فرع املخابرات السورية في بيروت
أوال ،ثــم رئيسًا لجهاز األم ــن واالسـتـطــاع
في كل لبنان ( ،)2005-2002تصرف غزالي،
مــن دون أدن ــى ش ــك ،بعقلية املـحـتــل ،اآلمــر
الـنــاهــي و...ال ـن ــاه ــب .ك ــان التحقير والقمع
أسلوبه املعتمد ،والفساد واالرتشاء هوايته
امل ـف ـض ـلــة .ف ـمــن م ـق ــره ف ــي عـنـجــر (ال ـب ـقــاع)
كـ ــان ي ـس ـتــدعــي ال ـس ـيــاس ـيــن وال ـطــام ـحــن

ّ
واملتزلفني وأصحاب غــرض ،يقرر ويحلل،
ويحرم ،ويعني وزراء ويقيل أو يذل آخرين.
ِ
ويـ ـبـ ـت ــز ،فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـي ــاس ـي ــن ورج ـ ــال
أع ـمــال ،يعقد الـصـفـقــات وي ـفــرض الـخــوات
ويستبيح املـحــرمــات ،ويـكــدس األم ــوال في
امل ـصــارف .عــاش رسـتــم غــزالــي وشـهــد أهم
وأخ ـط ــر مــرح ـلــة سـبـقــت وم ـه ــدت الغـتـيــال
الـحــريــري ،وبالتالي ،ال بــد أنــه يعلم أمــورًا
كثيرة ،وهناك من يرجح أنه كان له دور ما
في عملية االغتيال .فهو كــان من الضباط
األرب ـع ــة الــذيــن ح ـضــروا االج ـت ـمــاع األخـيــر
بــن األس ــد وال ـح ــري ــري ،فــي  26أغـسـطــس/
آب  ،2004وهـ ـ ــدد ف ـي ــه بـ ـش ــار ب ـ ـ «تـكـسـيــر
لبنان على رأس الحريري» ،إذا لم يصوت
ي ــوم ـه ــا ،ه ــو وك ـت ـل ـتــه ال ـن ـيــاب ـيــة ،لـلـتـمــديــد
لـلــرئـيــس األس ـب ــق إم ـيــل ل ـح ــود .والـضـبــاط
األرب ـع ــة هــم كـنـعــان ،جــامــع جــامــع ،بهجت
س ـل ـي ـمــان ،وغ ــزال ــي .وكـ ــان ج ــام ــع م ـســؤول
فــرع املخابرات السورية في بـيــروت ،وبعد
انـسـحــاب الـجـيــش ال ـســوري أصـبــح رئيسا
لـشـعـبــة امل ـخ ــاب ــرات الـعـسـكــريــة« ،ق ـت ــل» هو
اآلخــر في معارك دير الــزور ،في  17يناير/
كانون الثاني  .2013وفي أول أغسطس/آب
من عام  ،2008اغتيل العميد محمد سليمان
فــي مدينة طــرطــوس بكاتم للصوت ،وكــان
مقربا جدا من األسد ومدير مكتبه الخاص
واملـشــرف على األجـهــزة األمنية ،ومسؤوال
ع ـ ــن امل ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وض ــاب ــط
االرتباط مع حزب الله .وقيل يومها إنه هو
مــن سهل عملية اغـتـيــال الـقــائــد العسكري
لحزب الله ،عماد مغنية ( 12فبراير .)2008
ثم ،في أغسطس/آب  2012تم تفجير مبنى
األمـ ــن ال ـقــومــي ف ــي دم ـش ــق ،وق ـضــى أربـعــة
ضباط هم صهر بشار ونائب وزير الدفاع
آصف شوكت ،وداود راجحة وزيــر الدفاع،
وهشام بختيار رئيس مكتب األمن القومي،
وحسن تركماني رئيس خلية إدارة األزمة،
أي م ــواج ـه ــة االن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـتــي
انــدلـعــت فــي  15م ـ ــارس/آذار  .2011وبقيت
ظروف العملية غامضة ،إال أن زوجة شوكت
قـ ــررت مـقــاطـعــة شـقـيـقـهــا ب ـش ــار ،وغـ ــادرت
مــع عائلتها إلــى اإلمـ ــارات .وتـقــول الــروايــة
املتداولة إن غزالي وقع في فخ نصب له ،إثر
خــاف (مصطنع؟) وقــع بينه وبــن رئيس
شعبة االستخبارات العسكرية ،اللواء رفيق

حسام كنفاني

أق ـســى ال ـع ـقــوبــات الـجـمــاعـيــة واملـمـنـهـجــة
ضــدهــم .خــال الـحــرب العراقية اإليرانية،
سعى ص ــدام حسني إلــى استثمار قضية
عــرب األح ــواز ،وبــات لتلك القضية ،آنــذاك
فــي عـقــد الـثـمــانـيـنـيــات ،ح ـضــور ب ــارز في
ال ـخ ـط ــاب ال ـب ـع ـثــي الـ ـع ــراق ــي ،م ــن دون أن
ينعكس ذلك بشكل إيجابي ملموس على
األحوازيني.
ومع انتهاء الحرب في العام  ،1989انحسر
هـ ــذا االس ـت ـث ـم ــار ال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي،
بـعــد أن بـطـلــت ال ـحــاجــة إل ـيــه .ل ـكــن ،وكــرد
ف ـع ــل ع ـل ـي ــه ،عـ ـم ــدت ت ـ ـيـ ــارات واسـ ـع ــة مــن
اليسار العربي إلى تجاهل قضية األحواز
ب ـص ــورة ش ـبــه ت ــام ــة ،م ـخــافــة أن تلحقها
ّ
التشبه بالنعرة القومية البعثية،
شبهة
وكـ ــأنـ ــه ت ـح ــق م ـع ــاق ـب ــة ط ـ ــرف ع ـل ــى خـطــأ
ارتـ ـكـ ـب ــه ،او اس ـت ـث ـم ــار س ـع ــى إل ـي ــه ط ــرف
آخر .وما زال هذا التجاهل مستمرًا ،حتى
لدى ناقدي السياسات اإليرانية ،علمًا أن
أقـلـيــات قــومـيــة أخ ــرى ،فــي مقدمها أك ــراد
إي ــران ( 10فــي املــائــة مــن ال ـسـكــان) ليسوا
ً
أفضل حاال أو حظًا في االهتمام بهم .فمن
املعهود أن تتم متابعة أوضاع أكراد تركيا
وال ـع ــراق وس ــوري ــة ،بينما ُي ـحــرم األك ــراد
ف ــي إي ـ ـ ــران م ــن هـ ــذه امل ـت ــاب ـع ــة اإلع ــام ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،إال عـلــى أضـيــق ن ـطــاق .وقــد
نجحت السياسات اإليرانية «الطموحة»

والتدخلية في املنطقة ،منذ مطلع األلفية
ال ـثــال ـثــة ع ـلــى األق ـ ــل ،وال ـس ـت ــار ال ـحــديــدي
الستاليني على أوض ــاع األقـلـيــات ،وعلى
مصادر األخبار عنها .نجحت في صرف
األنظار عن أوضــاع األقليات القومية في
الــداخــل اإلي ــران ــي ،ع ــرب وأكـ ــراد وتــركـمــان
وب ـلــوش وج ـيــاك ،والــديـنـيــة ،مسيحيون
ويـ ـه ــود .ويـ ـق ـ ّـدم ه ــذا ال ـت ـجــاهــل خ ــدم ــة ال
ُت ّ
قدر بثمن للسلطات ،ويلحق ضررا بالغًا
بموجبات التضامن البشري ،وباألقليات
ال ـق ــوم ـي ــة وال ــديـ ـنـ ـي ــة فـ ــي نـ ـظ ــام ش ـمــولــي
توليتاري ُينكر التعددية (ســوى كأعداد
ونسب رياضية) ويعتبر التنوع الثقافي
والـقــومــي خطرًا ماحقًا عليه ،فيعمد إلى
س ـيــاســة ال ـت ــذوي ــب وال ـت ـف ــري ــس ،وإس ـ ــدال
سـ ـت ــار مـ ــن ال ـص ـم ــت الـ ـح ــدي ــدي ع ـل ــى مــا
يجري داخل حدود الجمهورية ،بحق غير
اإليرانيني ،أو من ال يتبعون والية الفقيه.
ولـ ـلـ ـع ــرب األح ـ ـ ـ ــواز ق ـس ــط واف ـ ــر مـ ــن ه ــذه
السياسة ،لكنهم ،للحق ،نجحوا في إبقاء
قضيتهم حـ ّـيــة ،فقد نــاضـلــوا طــويــا ضد
سـيــاســات اإلم ـبــراطــوريــة الشاهنشاهية،
وكــان نصيبهم بعد انتصار الـثــورة على
ال ـش ــاه ،ال ـث ــورة ال ـتــي ش ــارك ــوا ب ـهــا ،املــزيــد
مــن القمع لهم ،على أيــدي أولــي األمــر في
الجمهورية اإلسالمية.
(كاتب من األردن)

معركة الحسم في سورية

وتس أب وستائره المسدلة
لعل (وتــس آب) هــو التطبيق األكـثــر شعبية واملفضل لــدى مستخدمني كثيرين
لوسائل االتصال املتنوعة العديدة ،الشديدة اإلغــراء ،لسهولتها وقلة كلفتها التي
تـقـتــرب مــن املـجــانـيــة فــي أح ـيــان كـثـيــرة .يعجبني ه ــذا التطبيق خـصــوصــا ،ألنــه
ً
يتيح لي ،شأن كل الناس ،تواصال يسيرًا سلسًا خاليا من أي تعقيد ،ما يجعله
ينسف فكرة البعد من أساسها ،فيلغي املسافات بني عموم عشائر (واتــس أب)
على اخـتــاف محل إقامتهم .أحـظــى بـحــوارات متصلة مــع أوالدي ،متعلقة بكل
ما يخصنا من شؤون وشجون ومشاعر وخطط مستقبلية ومشاورات وأفكار
وأخبار ومستجدات ،نتشارك في آخر الطرائف ووصفات األطباق اللذيذة ،إضافة
إلــى أحــدث الـصــور وأف ــام الفيديو العائلية ،يتم ذلــك ضمن (ال ـجــروب) العائلي
الصغير املؤنس املمتع الضروري ،يوميًا وعلى مدار الساعة ،ما يخفف من مشاعر
الوحدة والغربة واالشتياق للمغتربني عن أوطانهم تحديداَ ،
ويعوض ،على نحو ما،
ملة العائلة الجميلة الحميمة املفقودة التي يسكننا الحنني إلى أيامها ،ونشتاق لكل
التفاصيل التي نختزنها في ذاكرتنا ،مهما بلغ بنا العمر.
ويبدو هــذا التطبيق العبقري أقــرب إلــى حجرة املعيشة ،بستائرها املسدلة التي
تعمها الفوضى الجميلة ،فــي ال ـعــادة ،وهــي الحجرة الضاجة بالحياة والحيوية،
يجلس فيها أفــراد العائلة بمالبس الـنــوم الفضفاضة املريحة ،ويتحدث الجميع
بحرية من دون افتعال ،أو محاولة النتقاء األلفاظ ،ذلك أن تطبيق وتس آب يقدم
اقتراحًا جديدًا ،مختلفًا للعالقات بني البشر وسبل التواصل اآلمــن بينهم ،بما
يضمن الخصوصية واالنتقائية واالسـتــرخــاء ،فيتواصل األحـبــة مطمئنني إلى
عدم انتهاك خصوصياتهم ،ويتوارى التكلف واملجاملة والتصنع ،وادعاء املثالية
والطهرانية التي تميز طريقة التواصل والتعبير عن الذات في وسائل أخرى ،مثل
ً
«تويتر» و»فيسبوك» املحكومة أصال بإلغاء فكرة الخصوصية من حيث املبدأ ،ألن
فلسفتها قائمة على إتاحة التواصل ضمن أوسع نطاق ممكن ،ما يحد من العفوية
والصدق والراحة النفسية لدي جمهور املستخدمني الساعني إلى إبهار الجمهور
الكبير ،املتواري خلف الشاشات الزرقاء ولفت نظره.
يـفــرض هــذا الــواقــع االتـصــاالتــي الـحــديــث نسبيًا ،مـخــاوف وت ـســاؤالت وهــواجــس
عديدة ،ويظل السؤال األكثر إلحاحًا ،في هذا السياق ،حول تأثير هذه الوسائل على
تكويننا النفسي ،وعلى منظومة عالقاتنا باآلخرين؟ هل بالغنا في االتكاء عليها،
وأسأنا استخدامها ،حني تجاوزت مرحلة الضرورة التي يقتضيها الغياب ،فباتت
ً
ً
وجفاء مسكوتًا عنه في تواطؤ جمعي مثير للقلق،
ترفا وكسال وقلة همة ،وبرودا
نغطيه بالجمل املحايدة ،وبأحدث النكات ،نتداولها ،ونعبر عن انفعاالتنا املختلفة
باالستعانة بتلك الوجوه املرسومة الجاهزة التي تشمل االنفعاالت اإلنسانية ،من
فــرح وحــزن ودهشة وقلق؟ ليس القصد ،بــأي حــال ،توجيه هجاء مجاني لهذه
املنجزات العصرية الثورية الجارفة ،التي جعلت االتـصــال ممكنًا بني األحبة في
لحظة ،ومن أي بقعة في األرض ،لكن التنبيه ملا يحدث لنا جميعا ،حيث غدونا
مغيبني مأخوذين ،متورطني في اللعبة التكنولوجية الكبرى من دون انتباه إلى أننا
نبدد فرصًا لن تظل متوفرة إلى األبد ،بلقاء من يخصنا بتواصل فعلي ،تنخرط
فيها الحواس واملشاعر كلها ،نبرة الصوت ،اإليماءات ،اللفتات ،الضحكات الخارجة
من الجوف ،بوح األرواح املتآلفة ،الحضور بمعناه اإلنساني البسيط والحميم
الــذي يسند الــروح ،ويضفي على العالقة اإلنسانية مزيدًا من الجدية واالكتراث،
غالبا ما ينهي األصدقاء حواراتهم ،عبر األزرار حصريًا ،بجملة كليشية والزمة
لفظية مـكــررة :ضــروري نلتقي قريبا ،أو (خلينا نتشاوف) ،بعد أن يعبروا عن
أشواقهم امللتهبة ،ورغبتهم في اللقاء سريعًا ،غير أنهم ،في الغالب ،ال يفعلون ،وإن
حدث ،وتم اللقاء على أرض الواقع ،سوف يتبادلون بعض املجامالت ،غير الحارة
بالضرورة ،ثم يلوذ كل منهم بموبايله الحديث الذي يضم كل التطبيقات الالزمة،
غير مدركني أن االفتراض يلتهمهم ،ويؤكد عزلتهم.

صرخات الموتى األحياء

األحوازيون ..قمع داخلي وتجاهل «ذوي القربى»
العرب ،أن اندلعت مواجهات عنيفة ،سقط
فيها ثــاثــة قتلى ومـئــات الـجــرحــى ،فيما
تــم اعتقال  1700أح ــوازي .على أن نضال
الـجـمــاهـيــر الـعــربـيــة ال يقتصر عـلــى هــذه
املناسبات الرياضية واالجتماعية ،ففي
ُ
ظل ما يشبه أحكام طــوارئ دائمة ،تحظر
خاللها التجمعات ،فقد كسرت جماهير
أح ــوازي ــة ه ــذا الـحـظــر ،وس ـيــرت مـسـيــرات
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـعــاشــرة لـهـ ّـبــة الـعــام
 2005التي اندلعت بعد شيوع أنـبــاء عن
خـطــط حـكــومـيــة ،لتخفيض أع ــداد الـعــرب
في اإلقليم .وقد قتلت قوات األمن نحو 50
متظاهرًا واعتقلت مئات منهم.
فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـ ـص ـ ــارخ وال ـق ـم ــع
الــدمــوي ال ــذي تشتد وتيرته مــن عــام إلى
ع ـ ــام ،وان ـ ـسـ ــداد اآلفـ ـ ــاق أم ـ ــام تـغـيـيــر هــذا
الـ ــواقـ ــع الـ ـق ــات ــم ،ي ـل ـجــأ ب ـع ــض ال ـن ـش ـطــاء
إل ــى الـعـمــل املـسـلــح ضــد الـسـلـطــات ،وثمة
كتائب ومنظمات ،منها خصوصًا حركة
النضال العربي لتحرير األح ــواز ،تنشط
فــي ه ــذا امل ـجــال ،عـلــى أن الـسـلـطــات تعمد
إلــى قمع أشــد املعارضني سلمية ،وتنعت
الحركات السياسية ،مثل حزب التضامن
الــديـمـقــراطــي واملنظمة الوطنية لتحرير
األح ــواز والجبهة الشعبية الديمقراطية
األح ـ ـ ـ ــوازي ـ ـ ـ ــة ،وجـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـع ـ ــرب األح ـ ـ ـ ــواز
امل ـع ــارض ــن لـسـيــاســة ال ـع ـســف والـتـمـيـيــز

النهايات الغامضة
لكبار ضباط بشار
األسد مستمرة
وبوتيرة حثيثة

ّ
وتعرضه للضرب املبرح على أيدي
شحادة،
مـجـمــوعــة م ــن عـنــاصــر األخ ـي ــر ،وإصــاب ـتــه
بعطل دائم ،ما استدعى نقله إلى املستشفى.
وهناك تم حقنه بمادة سامة ،تكفلت بإنهاء
حياته ،بعد أن غرق في غيبوبة دائمة .أما
ملــاذا تم اإليقاع به ،فإن الرواية تستند إلى
وقائع تتصل بتصفية حسابات مافيوية
بني أجهزة االستخبارات السورية نفسها،
ت ـتــزايــد م ــع ال ـص ـعــوبــات ال ـجــديــة ال ـتــي بــدأ
يــواجـهـهــا ال ـن ـظــام فـعـلـيــا عـلــى األرض في
الفترة األخيرة ،وظواهر التفكك في صفوف
ال ـض ـبــاط واألج ـ ـهـ ــزة .وإلـ ــى وق ــائ ــع أخ ــرى،
ت ــوح ــي ب ـت ـم ــدد ال ـ ـصـ ــراع ال ـع ـلــوي-ال ـس ـنــي
(غــزالــي ينتمي إل ــى الـطــائـفــة الـسـنـيــة) إلــى
داخل املجموعة البعثية نفسها ،واعتراض
ب ـعــض ال ـض ـب ــاط ع ـلــى ط ـغ ـيــان دور إيـ ــران
وحزب الله في إدارة املواجهة في سورية.
وكـ ــانـ ــت قـ ــد س ـ ــرت ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ش ــائـ ـع ــات عــن
اسـ ـتـ ـع ــداد غ ــزال ــي ل ـل ـم ـثــول أمـ ـ ــام املـحـكـمــة
الدولية في الهاي ،التي كانت قد استمعت
بالـ «صــوت» إلى الشهادة األولــى التي كان
قــد أدلــى بها أمــام ميليس فــي  .2005وهــذا
ساهم على األرجــح في التعجيل بمحاولة
اإليقاع به للتخلص منه ،كما تم التخلص
سابقا من الضباط اآلخرين ،أمثال كنعان
وجامع ومحمد سليمان ،بهدف عدم إبقاء
أي مــن شـهــود الحقبة اللبنانية وجريمة
اغتيال الحريري على قيد الحياة.
ً
هل بدأ األســد يستشعر فعال بقرب الخطر
منه واحتمال استدعائه إلى املحكمة؟
(كاتب لبناني)

تفجرت بمناسبة الــربـيــع الـعــربــي جميع
أزمـ ــات املـنـطـقــة ،وتـفـتـحــت ك ــل جــروحـهــا.
وان ـك ـش ـفــت جـمـيــع ال ـن ــزاع ــات الـتــاريـخـيــة
الــدفـيـنــة ،وظ ـهــرت ،بمناسبتها ،مختلف
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاالت ف ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازنـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة وامل ـح ـل ـي ــة ال ـتــي
زع ـ ــزع ـ ــت ،ع ـ ـقـ ــودًا ط ــويـ ـل ــة ،اسـ ـتـ ـق ــراره ــا.
وألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
وسـيــاسـيــة ،ومــذهـبـيــة أي ـضــا ،الـتـقــت ،في
وقــت واح ــد ،جميع هــذه املــواجـهــات دفعة
واحـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى األرض ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وي ـك ــاد
ً
يصبح حـســم ال ـحــرب فــي ســوريــة مــدخــا
لحسم جميع املـعــارك الــدائــرة فــي املشرق
العربي ،وغير العربي ،منذ قرون وفي كل
امليادين.
هـكــذا لــم تعد املــواجـهــة فــي ســوريــة تعني
الـ ـص ــراع ع ـلــى طـبـيـعــة ال ـس ـل ـطــة وتـغـيـيــر
ن ـظــام الـحـكــم بــن شـعــب منتفض ونـظــام
أكثر من جائر ،وإنما حــرب استراتيجية
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة األبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد ،م ـح ـل ـي ــة وأقـ ــوام ـ ـيـ ــة
وس ـيــاس ـيــة ووط ـن ـيــة وإقـلـيـمـيــة ودول ـي ــة،
تفتح فـيـهــا ،وبمناسبتها ،دفـعــة واح ــدة
كــل حـســابــات املـنـطـقــة املـعـلـقــة وحــروبـهــا.
فـهــي ،بشكل واض ــح ،ح ــرب إع ــادة ترتيب
املـعــادلــة الــدولـيــة ،بعد التهميش القاسي
لروسيا ما بعد السوفييتية ،واستبعادها
م ـ ــن أي ح ـ ـسـ ــابـ ــات دول ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
جـيــوسـيــاسـيــة مــركــزيــة ح ـســاســة .وح ــرب
تقويض التوازنات اإلقليمية ،مع انفجار
أل ـغــام ثــاثــة ،ال ت ــزال مـنــذ عـقــود مــن دون
ح ــل :املشكلة اإليــران ـيــة ،مشكلة الحصار
وت ـ ـصـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة وت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـخ ــرائ ــط
الجيوسياسية وتأكيد الهيمنة اإلقليمية.
ً
إخصاء
واملشكلة اإلسرائيلية التي تمثل
ألي مشروع دولــة في املنطقة ،وتقويضا
لـ ـه ــا م ـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ،م ـه ـم ــا ك ـ ــان حـجـمـهــا
وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،بـ ـم ــا ي ـس ـت ــدع ـي ــه «أمـ ـنـ ـه ــا»
وبـقــاؤهــا مــن فــرض األم ــر الــواقــع بالقوة،
ورف ـ ــض ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وإطـ ــاحـ ــة أي م ـف ـهــوم
لـلـعــدالــة وال ـحــق واألخـ ــاق اإلنـســانـيــة في
ال ـع ــاق ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة .وامل ـش ـك ـلــة ال ـكــرديــة
امل ـش ـت ـع ـلــة م ـن ــذ بـ ــدايـ ــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
تخبو فترة لتعود أكثر التهابا في فترة
ثــانـيــة ،وه ــي مشكلة شـعــب ح ــرم مــن حق
تقرير مصيره ،بسبب تناقض السياسات
االستعمارية ،وتضارب املصالح الدولية
واإلقليمية .وهي ،باإلضافة إلى ذلك ،ثورة
شعب جــرد مــن حـقــوقــه ،وأخـضــع لعملية
تنكيل وإذالل مستمر ع ـقــودًا ،إلخضاعه
على نظام لم يعتمد منذ والدتــه ،منذ ما
يـقــارب نصف ق ــرن ،سياسة أخ ــرى سوى
تشتيته وتـمــزيـقــه ،وتـقــويــض أي أم ــل له
في الحرية واالستقالل واالزدهــار .وحرب
تصفية الحساب بني التيارات اإلسالمية
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة الـ ـت ــي أج ـه ـضــت
ق ــدرة الـشـعــوب عـلــى مــواجـهــة نـظــم القهر
واالستبداد عقودًا أربعة ماضية ،وال تزال
تحبط أي استراتيجية وطنية للتغيير.
وه ــي مـعــركــة األق ـل ـيــات واألغ ـل ـب ـيــات التي
ت ـع ـلــو ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،م ـن ــذ ال ـق ــرن
التاسع عشر ،واملسألة الشرقية .وأخيرًا،
معركة الـصــراعــات اإلســامـيــة التاريخية
بني املذاهب السنية والشيعية.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــم م ـ ـعـ ــركـ ــة إسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط نـ ـظ ــام
الديكتاتورية والخيانة وانتصار مبادئ
ثورة الحرية والكرامة ،يتوقف اليوم حسم
حروب عديدة تزعزع بعضها ،منذ قرون،
اسـتـقــرار املنطقة ،وتـغــذي صــراعــاتـهــا ،أو
على األقل وضع اإلطار املالئم لحلها .ومن
ينجح في ذلك سيشارك في وضع األجندة
التاريخية للمنطقة في الحقبة املقبلة.
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــاط ــع عـ ـل ــى األرض الـ ـس ــوري ــة،
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وب ـم ـنــاس ـبــة ثـ ـ ــورة ش ـع ـب ـهــا ،ب ــن ح ــروب
ع ــدي ــدة وم ـت ـعــددة األغ ـ ــراض وال ــره ــان ــات،
هو الذي يفسر ما شهدته ،وما ستشهده،
ه ــذه ال ـحــرب ،أو ال ـحــروب املـتــداخـلــة على
م ـثــال «ال ـعــروســة ال ــروس ـي ــة» ،مــن ض ــراوة
ودمــار ووحشية غير مسبوقة في تاريخ
الصراعات السياسية في العصر الحديث،
وهو ما يفسر أيضًا ،تعقدها وطول أجلها
وانعدام القدرة منذ أكثر من أربع سنوات
على الحسم ،أو التقدم ولو خطوات قليلة،
نحو الخروج بحل أو بتسوية.
م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوقـ ـ ــع املـ ـتـ ـمـ ـي ــز واملـ ـ ــركـ ـ ــزي
الـ ـ ــذي اح ـت ـل ـتــه سـ ــوريـ ــة ،م ــا ب ـع ــد ال ـح ــرب
الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــي تــرتـيــب ال ـتــوازنــات
الجيوسياسية واالستراتيجية واملذهبية
والــديـنـيــة والـقــومـيــة والــوط ـن ـيــة ،ك ــان من
املفروض أن يحمي البالد ،ويشجع جميع
األط ـ ـ ـ ــراف ،ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،عـلــى
التفاهم والبحث عن تسويات ولو مؤقتة،
وت ـج ـنــب ال ــدخ ــول ف ــي ال ـح ــرب ب ــأي ثـمــن،
ّ
لكن طرفني همجيني ،باملعنى املوضوعي
للكلمة ،أي ال يقيمان أي وزن للمصالح
الوطنية وللتقاليد السياسية واألع ــراف
الدولية التي ال تعيش من دونها األوطان،
وال تستقر حياة دولية أو إقليمية ،حاال
دون ذلك.
أولهما نـظــام الفاشية األســديــة ،والثاني
الـنـظــام الـثـيــوقــراطــي اإلي ــران ــي ال ــذي قــرر،
بـعــد مـقــاطـعــة ال ـغ ــرب ل ــه ،وف ـشــل مـشــروع
ت ـص ــدي ــر الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـخ ـم ـي ـن ـي ــة ،أن ي ـكــون
امل ـع ــول لـتــدمـيــر ك ــل امل ـن ـظــومــة اإلقـلـيـمـيــة
وتفجير توازناتها وزعــزعــة استقرارها،
لـ ـف ــرض ن ـف ـســه واسـ ـتـ ـع ــادة ه ـي ـب ـتــه ،وم ــد
نفوذه وهيمنته .دخل الطرفان املأزومان
وامل ـح ــاص ــران :األول مــن شـعـبــه ،والـثــانــي
من املنظومة الدولية ،في منطق انتحاري
بكل معنى الكلمة ،وق ــررا خــوض معركة
ال ـفــوز بــالـسـيـطــرة عـلــى امل ـشــرق كـلــه ،على
ً
مبدأ إمــا قاتال أو مقتوال ،ولــم يتركا ولو
مـقــدار شـعــرة واح ــدة لـلـحــوار أو النقاش.
وفــي هــذا السياق ،ينبغي أن نفهم معنى
خ ـس ــارة س ــوري ــة أو الـتـخـلــي ع ــن دم ـشــق،
وقررا القتال حتى النفس األخير وتدمير
املنطقة كلها أو الظفر بالسيطرة الكاملة
عليها .هكذا صــار من السهل على األسد
أن يهدد بحرق البلد ،ويحرقها بالفعل،
وأن ي ـي ـت ــم أطـ ـف ــالـ ـه ــا ،وي ـ ـشـ ــرد أب ـن ــاء ه ــا
ويحرمهم مــن وطـنـهــم ،ويــرمــي بهم على
دروب النزوح والهجرة .كما صار بإمكان
متعصبي وانـتـقــامـيــي ط ـهــران اإلف ـصــاح،
مـ ــن دون خ ـ ـ ــوف ،ع ـل ــى لـ ـس ــان م ـس ـت ـشــار
مرشد الجمهورية ،أي على لسان املرشد
ن ـف ـس ــه ،أن طـ ـه ــران اسـ ـتـ ـع ــادت صــورت ـهــا
اإلمبراطورية التاريخية ،وأن بغداد هي
الـتــي أصبحت عاصمتها األبــديــة .هكذا،
دخلنا في منطق جنون النصر والسيطرة
وحرب الدمار الشامل ،وانعدمت كل آمال
التعايش ،أو التوصل إلى سالم.
كانت طهران على حق في االعتقاد أن من
يسيطر على سورية ،في هذا الوقت ،يفتح
لنفسه كــل األب ـ ــواب ،ويــربــح كــل ال ـحــروب
وي ـح ـس ــم ل ـح ـس ــاب ــه ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ال ـقــدي ـمــة
والجديدة ،لكنها أخطأت عندما اعتقدت
أن األطـ ـ ـ ــراف األخـ ـ ـ ــرى ،وأول ـ ـهـ ــا أص ـح ــاب
البالد أنفسهم ،أي الشعب السوري ،سوف
يقبل بالتخلي عن سيادته ،ويذعن لقرار
تـسـلـيــم ب ـل ــده لــأج ـن ـبــي ،ألي س ـبــب ك ــان.
واآلن ،وضـعــت ط ـهــران نفسها فــي موقع
يـجـعــل مــن غـيــر املـمـكــن حـســم ال ـحــرب من
دون خروج إيران من املنطقة كلها ،وإعادة
بناء التوازنات من دونها وعلى حسابها.
ك ــان مـنـطــق ال ـس ـيــاســة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وال ـع ـق ــل ي ـق ـضــي ،بـسـبــب خ ـط ــورة املــوقــع
ال ـ ــذي تـحـتـلــه س ــوري ــة ف ــي اس ـت ـق ــرار هــذه

االستقرار في
المشرق ال يبدأ إال
بربح معركة االستقرار
في سورية

ال ـ ـتـ ــوازنـ ــات ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة
واملذهبية والقومية الحساسة واملعقدة،
بضرورة العمل بسرعة على تجنب تفجير
األوض ــاع وإل ـهــاب املـشــاعــر والـسـقــوط في
ما سماه بشار األسد نفسه بالفالق الذي
تـقــف عـلـيــه س ــوري ــة .لـكـنــه ك ــان ه ــو نفسه
ال ـس ـبــاق لــدفـعـهــا إل ـي ــه ،ب ــل إن ــه اع ـت ـبــر أن
التهديد بدفعه لها إلــى السقوط والدمار
سـيـكــون ســاحــه األم ـضــى ل ــردع الـشـعــب،
وإجباره على االستسالم نصف قرن آخر
لحكم الطغيان.
وجــاءت سياسة املقامرة بوجود سورية
من قبل األسد وطغمته بردًا وسالمًا على
حكم مهووسي العظمة والنصر وأبطال
الحرس الـثــوري في طهران الذين وجــدوا
فيها الفرصة املناسبة لزحلقة كل األطراف
األخرى وإخراجها من املعادالت اإلقليمية.
حتى إن طهران لم تكتف بإعالن مشروعها
ب ــإع ــادة ب ـنــاء اإلم ـب ــراط ــوري ــة عـلــى أكـتــاف
الـ ـس ــوري ــن ف ـح ـس ــب ،ل ـك ـن ـهــا ح ـل ـمــت ب ــأن
تتحول ،من خالل سيطرتها على املشرق،
بجد إلــى قــوة عاملية كـبــرى ،وتصبح ندا
للواليات املتحدة وروسيا وغيرهما ،ولن
تقبل بالتفاوض على مصير جيرانها إال
مــع هــذه ال ــدول الـكـبــرى .هــي سيد املشرق
ودولته الوحيدة املعتبرة ،وعلى واشنطن
أن ت ـت ـفــاوض مـعـهــا وح ــده ــا عـلــى مصير
دوله وشعوبه ومستقبلهما.
دخلت إيــران ،أيضًا ،في مغامرة السيطرة
ال ـك ـل ـي ــة ،ت ـم ــامــا ك ـم ــا ف ـعــل ن ـظ ــام ال ـن ــازي ــة
ال ـه ـت ـلــريــة م ـنــذ م ــا ي ـق ــارب ق ــرن ــا ،وس ــوف
تخسرها .فسورية ليست أرضــا مــن دون
شـ ـع ــب ،ب ــل أث ـب ـت ــت أنـ ـه ــا أرض ال ـب ـطــولــة
والـ ـف ــداء وال ـش ـه ــادة م ــن دون م ـن ــازع ،وال
نظير ،وأن أح ــدا ال يستطيع أن يستفرد
بها ويحولها إلــى أداة لخدمة مصالحه
ال ـق ــوم ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب م ـص ــال ــح ال ـق ــوى
واألطراف األخرى .لكن ،ما حصل أن إيران
الخامنئية قررت أن في وسعها ،أو لديها،
ال ـقــوة ،لتلوي ذراع كــل األط ــراف األخ ــرى،
وت ـط ـه ــر سـ ــوريـ ــة مـ ــن ش ـع ـب ـه ــا ،وت ـب ـســط
سيطرتها عليها ،بــل تنجح فــي إلحاقها
بها .وها هي تواجه ،وسوف تواجه أكثر،
العواصف التي فتحت هي نفسها أبوابها
على مصراعيها.
لم تدمر طهران وطــن السوريني وتقضي
على مستقبل أجيال عديدة منهم فحسب،
لكنها دمرت معه البيئة اإلقليمية برمتها،
ودف ـع ــت لـلـهـجــرة والـ ـن ــزوح ع ــن أوطــانـهــا
وبيوتها جماعات كاملة وشردتها .لكنها
ل ــم ت ـح ـصــد ولـ ــن ت ـح ـصــد سـ ــوى الـخـيـبــة
وم ـشــاعــر ال ـح ـقــد وال ـكــراه ـيــة ال ـتــي ول ــدت
م ــن ح ــروبـ ـه ــا ،وتـ ـغ ــذت م ــن م ـمــارســات ـهــا
ال ــاإن ـس ــان ـي ــة ،ومـ ــن ت ـس ـع ـيــرهــا األح ـق ــاد
وال ـن ــزاع ــات الـطــائـفـيــة واملــذه ـب ـيــة .معركة
الـســوريــن للتحرر واالسـتـقــال لــن تكون
سـهـلــة ،لـكــن تـحـقـيــق ال ـس ــام واالس ـت ـقــرار
في املشرق ال يبدأ إال بربح معركة السالم
واالستقرار في سورية.
(أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري)

األخبار تتداول يوميًا عن غرقى في البحر املتوسط قبالة السواحل األوروبـيــة.
وص ــات مــن الـبـكــاء الـغــربــي على ه ــؤالء الــاجـئــن الـهــاربــن مــن جحيم بــادهــم،
لتتلقفهم أم ــواج البحر .الجـئــون غير شرعيني مــن بــاد متعددة ،لكن تجمعهم
املصيبة الــواحــدة .مصيبة الحياة فــي لهيب الـشــرق األوس ــط وبـلــدانــه .وكما هي
املعادلة حاليًا في هذه املنطقة ،كان للسوريني النصيب األكبر من الغرقى.
لم يغرق هؤالء حديثًا ،ولم تبتلعهم املياه الزرقاء اآلن ،أو في تلك اللحظة التي انقلب
فيها املركب .هم غرقى منذ زمن ،لكل منهم تاريخ وفاة صــوري ،كان ينتظر أن
يتحول إلــى حقيقة .حقيقة قد تكون عبر صــاروخ تتناثر شظاياه على محيط
واســع ليحصد أناسًا منتظرين قــدرهــم ،أو عبر برميل أعمى ،أسقطته طائرات
مجرمة فوق رؤوس آمنة ،أيضًا ،تترقب لحظة الرحيل ،أو على حد سكني ظالمي
جاهل ،ظن أنه أرسل ناسًا إلى حتفهم ،سيؤمن مكانًا في آخرته املنتظرة.
لم يمت هؤالء في البحر ،هم موتى يسيرون على قدمني .كانوا يظنون أن إكسيرًا
للحياة ينتظرهم هناك ،خلف تالل املياه الهائجة ،وأن فرصة عودة الروح ستكون
متاحة ،عندما تطأ أقدامهم شواطئ تلك البالد البعيدة.
لم يفكروا كثيرًا بسماسرة الرحالت ومغامرتهم غير املحسوبة .هم يعيشون
حياة غير محسوبة أساسًا ،وكل يوم يعيشونه هو تأجيل ملوت محتوم .ال يملكون
شيئًا ليخسروه ،فانتظار املوت أسوأ من وقوعه .لم يكونوا يخشون الغرق ،وهم
الغرقى في أتون صراع بال نهاية .أدركوا أن صراخهم الطويل ،وطرقهم الكثير على
جدران الخزان ما عاد يؤتي ثماره .لم يعد أحد يأبه لهم .اعتاد العالم على موتهم،
وبات يحصيهم أرقامًا في نشرات األخبار ،حتى إن هذه األخبار ما عاد يجذبها
موتهم ،باتت تبحث عن مصادر أكثر إثارة ،قد يكون هذا الغرق واحدًا منها.
عندما كانوا يموتون جموعًا وفــرادى في بالدهم ،لم يكن يحظى هذا املوت بكل
هذا االهتمام .لكن مع وصولهم إلى شواطئ الغرب ،بات ملوتهم حساب آخر تعقد
له االجتماعات ،وتنظم له املسيرات والوقفات االحتجاجية والتضامنية .وقفات
واجتماعات لم تستدرك أن هناك موتًا جماعيًا ممكنًا إال عندما بات قريبًا مالمسًا
لشواطئ ال ــدول الغربية .هــذه ال ــدول فكرت فــي كيفية حــل هــذه املعضلة املتمثلة
بــاقـتــراب امل ــوت منها ،وتحميلها تبعات ال ـكــوارث اإلنسانية الـتــي تحصل جــراء
مشاهد الغرق وصرخات الالجئني ،محاولني النجاة قبل أن يرقدوا في األعماق.
هذه هي حــدود املشكلة بالنسبة لها ،ال نظرة إلى ما هو أبعد من ذلــك ،فاتخذت
قرارات تعزيز إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية ،بما في ذلك بإرسال مزيد
من السفن والطائرات إلى املنطقة ،كما تم تداول مجموعة من األفكار حول تحصني
املياه اإلقليمية الدولية بما يشبه الجدران العازلة.
جدران وإجراءات تحمي هذه البلدان من مشاهدة املوت الجماعي مباشرة أمامها،
وهي التي اعتادت مراقبته من خلف شاشات التلفزة ،أو عبر الصور في الصحف
واملواقع .بهذا تنهي الدول الغربية مشكلتها وتقدم حلولها ،التي يمكن تلخيصها
بعبارة «ليمت هؤالء بعيدًا» ،و»لتكن صرخاتهم من بعيد ،هكذا يمكننا التضامن
بشكل أفضل» .لكن مــاذا عن أســاس املشكلة والحلول الحقيقية ملعاناة ماليني
البشر الذين يصلون نار املنطقة عسكريًا وسياسيًا ،وهي نار ليست هذه الدول
بريئة تمامًا من إشعالها أو تأجيجها؟
ليس مــن ج ــواب ،ال فــي الـغــرب وال فــي الـشــرق ،على مثل هــذا الـســؤال الــوجــودي
املستعصي .وإلى حني يتم استنباط اإلجابة من وحي التطورات اليومية ،سيبقى
املوت بأشكاله سيد املوقف .وسيبقى «املوتى األحياء» يحاولون الحصول على
إكسير الحياة ،لكن صرخاتهم هذه املرة ستبقى بعيدة عن شواطئ الدول الغربية
التي ستراقب املوت من بعيد بـ «ضمير مرتاح».

«مثالية» أميركية في بالتيمور
بيار عقيقي

تأكد في الواليات املتحدة أن وصول أول رئيس أسود إلى البيت األبيض لم يعالج
املشكلة العرقية فيها .وقــد يـكــون األم ــر مشابهًا فــي حــال تـبـ ّـوء ام ــرأة ،هيالري
ً
كلينتون مثال ،الرئاسة األميركية ،لناحية الدور النسائي في قيادة البالد .لم تولد
أح ــداث بالتيمور ـ ميريالند مــن ال شــيء ،وال كانت امـتــدادًا ألح ــداث فيرغسون ـ
ّ
لصراع طويل ،ليس في
ميسوري في أغسطس/آب املاضي ،بل شكلت استمرارية
ٍ
وارد االنتهاء قريبًا .وتبرز املشهدية «العادية» في األحــداث األخيرة في «نمطية»
ُالصورة التي تنقلها وسائل اإلعــام األميركية .هناك واقــع يقول إن شابًا أسود
قتل على يــد أف ــراد شرطة مــن البيض .لكنه تفصيل لــدى معظم وســائــل اإلعــام
هذه .بالنسبة إليهم ،يكمن األساس في أعمال الشغب ،ونقل صورة نموذجية عن
«سود يسرقون املتاجر ويحطمون السيارات ويضرمون النيران ويقومون بأعمال
ٍ
ّ
شغب» ،فقط لتأكيد أن «املشكلة ليست عنصرية ،بل إن بعضهم يستغل ما حدث
ٍ
ً
باسم العنصرية ،للقيام بجرائم السرقة والنهب» .غير وارد ،مثال ،بالنسبة لتلك
ُ
الوسائل أن يكون العكس هو ما يجري ،أي أن تلك الوسائل تظهر عنصريتها ،حني
تحاول التغطية على حقيقة مقتل شبان سود على يد أفراد شرطة بيض.
قد يكون املقتول مجرمًا ،وربما رفــع السالح بوجه الشرطة ،لكن وسائل إعالم
أميركية فشلت فــي التعامل مــع األح ــداث« ،بــالــدقــة» عينها التي تعاملت فيها مع
أح ــداث دولـيــة .لــم تنجح فــي إيـصــال حقيقة مــا يـجــري فــي بالتيمور ،وقبلها في
ً
فيرغسون ،إلــى منزل مــواطــن أميركي فــي واليــة فيرجينيا مـثــا ،كما فعلت في
أحداث الشرق األوسط أو شرق أوكرانيا أو سورية أو اليمن.
ً
بناء عليه ،كل شــيء ُيصبح تفاصيل ناقصة ،كنقل الصورة من موقع الحدث ،أو
اإلضاءة على جوانب وإهمال أخرى ،وإدخال
اختيار ساحات التغطية اإلعالمية ،أو
ّ
الرأي العام األميركي في متاهة التفكير ال دقته ،إلضعاف فكرة «الدوافع العنصرية
ملقتل الشبان السود» ،وترسيخ مبدأ «استغالل العنصرية لتدمير املنشآت واألمالك
العامة والخاصة».
تبدو الواليات املتحدة ،وللوهلة األولى ،وكأنها من بلدان العالم الثالث ،في مثل هذه
ّ
التوجهات .ربما ألنها ُولدت من رحم التمازج املتسارع لقوميات أوروبية وافدة إلى
«األرض الجديدة» ،ومن إبادة الهنود الحمر ،ومن استعباد األفارقة .وال تشبه تلك
بمخاض طويل
الــوالدة والدة دول اسكندنافية أو أوروبية غربية .مرت تلك الــدول
ٍ
ُ
من الصراعات املتناسلة ،قبل أن تصبح على ما هي عليه ،خصوصًا في إطار
َ ََ
التشريعات املتعلقة بحقوق اإلنسان .أما الواليات املتحدة ،فنمت بشكل متسارع
في القرون الخمسة املاضية ،ما يؤدي ،بطبيعة الحال ،إلى عدم معالجة املشكالت
العرقية بطريقة وافية ،بسبب أولوية املجتمع االستهالكي الــذي فرض نفسه في
ّ
شكل مخيف.
النمو األميركي ،والتصق بمجتمع الـ 319.8مليون نسمة في
ٍ
مشكلة أخرى لدى بعض السود الذين
مشكلة وسائل اإلعالم األميركية ،ال تخفي ُ َ
«يعشقون» البقاء في موقع «الباكي» أو «املضط َهد» ،إلخفاء عجزهم ،أو كسلهم
في التطور املهني واالجتماعي .وهو أمر ّ
تطرق إليه املمثل األميركي ،بيل كوسبي،
بعد إعصار كاترينا  ،2005حني قال إن «اإلعصار أظهر أن بعض أبناء جلدتنا
يحبون الـكـســل ،ويــرفـضــون أن يتقدموا فــي حياتهم ،ويستخدمون العنصرية
األهم ّ
لتبرير جمودهم» .في كالم كوسبي بعض الحقيقة ،لكن الحقيقة ّ
تتبدى في
عدم قدرة أكثرية الشعب األميركي ،على مواكبة التغييرات التشريعية واإلنسانية
ّ
املتالحقة في بالدهم ،خصوصًا في ظل تزايد أعداد املهاجرين إلى بالد العم سام.
لذلك ،تبقى عنصريتهم بارزة.
وبيض وهيسبانيك (متحدرين من أميركا الالتينية)،
سود
ال يقتصر األمر على ٍ
ٍ
بل ّ
يتعداه إلى العنصرية الدينية ومواجهة املثليني والتمييز في الخدمات بني والية
وأخرى .كلها أمور ال تجعل أميركا مثالية ،وأقرب إلى العنصرية من أي دولة ،لكن
من قال إن العالم مثالي؟
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مصر ...إعالم ضد وعي الجمهور
صفوان محمد

يعد جوزيف غوبلز ،وزير إعالم هتلر ،من أهم
الذيــن وظفــوا وســائل اإلعــام لخدمــة النازيــة
وترويــج أفكارهــا ،وقــد ابتكــر فــن صناعــة
الكــذب ،للســيطرة علــى عقــول عشــرات املاليــن
وقلوبهــم ،وإقناعهــم بالفكــر النــازي .وقــد
صــور إعــام غوبلــز لألملــان أن هتلــر املنقذ لهم
وألملانيــا ،وجعل وســائل اإلعالم كلها تتحدث
عــن الخطــة اليهوديــة املاركســية لغــزو أملانيــا
والعالــم ،وعــن الخونة والعمالء الذين ُيريدون
ً
عبقريــا
أن ً ُيفتتــوا الجيــش األملانــي ،وكان
أيضــا فــي العثــور علــى كبــش فــداء يلقــي عليه
باللــوم علــى مــا يلحــق بشــعبه مــن مصائــب
وكوارث .وقد أيقن غوبلز أن من يملك وســائل
اإلعــام هــو صاحــب القــول الفصــل ،وهنــاك
أقــوال شــهيرة لــه ،مثــل «اكذب ثم اكــذب واكذب
أكثــر ..وأخيـ ًـرا ســيضطر النــاس لتصديقــك»،
و»أعطنــي إعالمــا بــا ضميــر أعطــك شــعبا
بــا وعــي» .ولكــن ،لــم يكــن الوز َيــر غوبلــز يعلم
أن مــا صنعــه مــن أكاذيــب َّ
وزيفـ ُـه مــن حقائــق،
ٌ
ومــا روجــه مــن تخاريف ،ســيأتي يــوم ويحذو
حذوه اإلعالم املصري.
دور اإلعــام مــن أخطــر األدوار التــي تلعبهــا
حكومــات الــدول املســتبدة إلقنــاع الجماهيــر
والــرأي العــام بسياســة معينــة أو خــط ســير
محــدد ،للســيطرة علــى عقولهــم وقلوبهــم،
وعندمــا تســيطر علــى القلــوب والعقــول
تجعلهم طائعني ،عندها تستطيع أن ّ
تسيرها

كيفمــا تشــاء .وإعــام عبــد الفتــاح السيســي
يتعامــل باســتراتيجية واحــدة ،هــي اإليمــان
(بالعقالنيــة الجماهيــر ضمنيــا ،ثــم التظاهــر
في الوقت نفسه بأنها عقالنية ومنطقية) .أي
أنهــم يدركــون جيـ ًـدا أن الجماهير ،في العموم،
تحركهــا العواطــف املتطرفــة ،فيســتخدمون
معهــم الشــعارات العنيفــة ،ويكررونهــا،
ويبالغــون فيهــا حتــى يصدقهــا الجمهــور،
وأنهــا أيضــا غيــر ميالــة كثيـ ًـرا للتأمــل ،وتميل
إلــى تصديــق أي شــيء يقــال لهــا .انظــر كيــف
صــدق النــاس أن شــقيق بــاراك أوبامــا مــن
اإلخــوان املســلمني ،وعضــو فــي التنظيــم
الدولــي للجماعــة ،أو أن السيســي أســر قائــد
األسطول السادس األميركي من دون أن يطلق
رصاصــة ،وتجــده فــي النهايــة (أي الجمهــور)
يتلقى عن طيب خاطر ما يقال له في ظل حالة
املحرضــات التــي يتعــرض لهــا ،والتــي وصلت
إلى ذروتها من الشحن املعنوي.
ً
مثال ،بعد كارثة التســريبات املتتالية املتورط
فيها قيادات الجيش ومكتب السيسي ،والذي
ُ
َ َ
ت َبـ َّـن بعدهــا كيــف تــدار مصــر ،وكأنهــا عزبــة
يمتلكهــا بعــض الجنــراالت ،يفعلــون بهــا مــا
يحلــو لهــم بال رقيب أو حســيب علــى أفعالهم،
تجــد إعــام السيســي بعدهــا مباشــرة يعمــل
علــى اللعــب علــى عواطــف الناس ومشــاعرهم،
ويظهــرون ،فــي وقــت واحــد ،ليقولــوا ُج َمــا
مكــررة ،مثــل فزاعــة اإلرهــاب واالســتقرار،
ُ
ويتحدثــون عــن املؤامــرات التــي تحــاك ضــد
مصــر ،وأن هنــاك أيــادي خارجيــة وداخليــة

ُ
تحــاول زعزعــة اســتقرار البــاد ،متمثلــة فــي
أميــركا وإســرائيل أو قطــر وتركيــا وإيــران،
فــي محاولــة منهــم إلقنــاع النــاس بــأن هــذه
التســريبات عمــل مخابراتــي ،وأن املكاملــات
املتورط فيها قادة الجيش مزيفة.
فهــم يظهــرون علــى شاشــات التليفزيون ،وهم
يرتــدون أقنعــة ،وكأنهــم فــي حفلــة تنكريــة أو
مســرحية هزليــة ،األدوار فيهــا تكــون محــددة
وموزعــة بعنايــة .وبالطبــع ،يتــم تطويــع هــذه
األدوار وتنفيذهــا علــى حســب أســلوب كل
فــرد منهــم ،وعلــى حســب نوعيــة الجماهيــر
التــي يخاطبهــا ،لكــي يقولــوا مــا يدغــدغ
مشــاعر النــاس ،ال أن يقولــوا مــا تمليــه عليهــم
ضمائرهــم ،فــي تعمــد تــام لتغييــب العقــل
الجمعــي للنــاس وتزييفــه ،ويفصلــون ،بشــكل
متعمــد ،يدعــو إلــى االشــمئزاز ،الحقيقــة
(السوســيولوجية) (أي األفــكار الشــائعة لــدي
ً
الجمهــور والتــي ُيشــبعونهم بهــا ليــا ونهــارًا
ُ
والتي هي خاطئة في الواقع ،حتى تمسي لهم
(الجمهور) حقيقة مطلقة ال تقبل النقاش.
ُيدركــون جيـ ًـدا أن الغالبيــة العظمــى مــن
ً
يوميــا مــن برامــج
الجمهــور الــذي يتلقــى
التــوك شــو والنشــرات اإلخباريــة هــذا الكــم
الهائــل مــن الكــذب والتزييــف وقلــب الحقائــق،
ال يملــك إال تصديقهــا ،بــل واالنصيــاع لهــا،
بعدمــا تــم تأهيله نفســيا ومعنويا وسياســيا
واجتماعيــا ،لتصديــق كل هــذا علــى مـ ًـدار
ســنوات ســابقة .وبالطبع ،كل هذا ناتج أيضا
عن تشويه هائل وتضخيم هائل لألحداث.

في راهن المثقف العربي
عبد الصمد بن شريف

لــم تتأســس في الــدول العربية ثقافة تثمني ما
يطرحــه املفكــرون والكتــاب واملحللون ،من آراء
وأفــكار واقتراحــات وحلــول ،كأن مجهــودات
هؤالء ال تعدو أن تكون صيحات في واد .وألن
األمر كذلك ،ال نتصور أن تكون هناك سياســة
ناجحة وذات جدوى ،وال قرارات مؤثرة ،إذا لم
تستند إلى أرضية وتصورات وأفكار واضحة،
تؤطرهــا وتوجههــا ،وترســم لهــا اآلفاق اآلمنة
والواعــدة .وهــذا مــا ّ
يعجــل ،اليــوم ،بضــرورة
تطليــق الســلوكيات التقليديــة والنمطيــة فــي
التعاطي مع الفكر والثقافة واإلبداع .املالحظ
فــي قــراءة مســارات تطــور الفاعــل الثقافــي فــي
عــدد مــن الــدول العربيــة ومآالتــه أن صيــرورة
العمــل الثقافــي مــرت بمجموعــة مــن املراحــل،
بــدءا مــن االنخــراط فــي معركــة االســتقالل
ومــا طبعهــا مــن حمــاس ومشــاعر وإجمــاع
إلــى اتخــاذ موقــف معــارض ومنتقــد بحكــم
التناقضــات واملفارقــات التــي أفرزتهــا مرحلــة
مــا بعــد االســتقالل ،وكان الهــدف املركــزي
لهــذا املوقــف ضمــان مســاحة ديمقراطيــة،
فــي ظــل الصــراع مــع الســلطة .ولعبــت أحــزاب
املعارضــة ،خصوصــا املحســوبة علــى اليســار،
فــي الــدول التــي أقــرت ،مبك ـرًا ،نظــام التعدديــة
السياسية والحزبية ،دورا أساسيا في تمكني
املثقفــن مــن منابــر للتعبيــر عــن أفكارهــم
وطروحاتهــم ،خصوصــا فــي القضايــا التــي
ترتبــط ببنــاء الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة
واملجتمــع الحداثــي ،علمــا أن مكونــات اليســار

كانــت تؤمــن إلــى درجــة القناعــة بــأن مــن بــن
مهامهــا التاريخيــة والفكريــة واألخالقيــة
إشــاعة وترســيخ ثقافــة الحداثــة والعقالنيــة
والنقــد وحريــة اإلبــداع .غيــر أن املتغيــرات
السياســية والتحــوالت البنيويــة التــي مســت
يقينيــات ومســلمات كثيــرة ،علــى املســتوى
العاملــي ،وهبوب ريــاح التجديد اإليديولوجي
واملراجعــات الفكريــة ،عوامــل جعلــت التعاطــي
مــع الســلطة مســألة ممكنــة ،مــن دون أن يكــون
ً
ذلك رديفا لســلوك انتهازي ،بل أصبح مقبوال
أن تتبنــى النخبــة الثقافيــة مفاهيــم وخطــاب
الســلطة ،فتحــول جــزء مــن املثقفــن إلــى خبراء
يبيعــون رأســمالهم الرمــزي ،أو يعرضونــه
علــى مــن يدفــع أكثــر .ومــع انــدالع ثــورات
الربيــع العربــي ،أصيبــت شــريحة واســعة مــن
املثقفــن بصدمــة وذهــول غيــر مســبوقني،
عندمــا وجــدت نفســها أمــام وقائــع جديــدة
وموجــات مــن التغييــر ،كان عنوانهــا األبــرز
محاربــة الفســاد واالســتبداد وإســقاطهما،
فانحــازت عــدة أصــوات ثقافيــة إلــى هــذا
املــد الثــوري ،وانفتحــت لهــا شــهية التغييــر
والتفكير بأفق مغاير كشــكل من أشــكال تبني
الشــعارات التــي رفعهــا الشــارع .وقد ينســحب
هــذا الترســيم علــى تجــارب دون غيرهــا فــي
املنطقــة العربيــة .لذلــك ،هــو يكتســي طابــع
النســبية ،وما يهم هو تحدي تجاوز املعيقات
املتراكمــة عبــر عقــود فــي الحقــل الثقافــي ،مــا
دام أن املؤسســات القائمــة والوصيــة تعــرف
بدورهــا تعثــرات واختــاالت علــى مســتوى
التدبيــر والرؤيــة والتوجهــات واالختيــارات.

لذلك ،لن يتم تجويد أي حوار حقيقي وشامل
حــول الثقافــة العربيــة ،مــا لــم يتــم تجــاوز هذه
املعيقــات ،مــن خــال تأهيــل النخــب الثقافيــة،
لتلعب دورها التاريخي ،في نشر قيم الحداثة
والتفكيــر العقالنــي واملتســامح ،ومواجهــة
انــزالق املجتمــع إلــى التفكيــر املنغلــق املبنــي
علــى التبســيط والتعليــل الســطحي ،ومــن ثــم
بلــورة أجوبــة ثقافيــة ملختلــف اإلشــكاليات
والظواهــر التــي تختــرق مجتمعاتنــا .ولعــل
التنظيمــات الذاتيــة للمثقفــن معنيــة ،قبــل
غيرهــا ،بعمليــة تأهيل النخــب الثقافية ،ألنها
تشــكل أداة هــذا التأهيــل وموضوعــه ،والواقــع
أن معظــم هــذه التنظيمــات الخاصــة باملثقفني
تعانــي مــن أعطــاب وممارســات وتقاليــد غيــر
ديمقراطية ،تشكك في إمكانية قيامها بعملية
ّ
حلقيتهــا
التأهيــل هاتــه ،مــا لــم تتخلــص مــن
الضيقــة ،وممارســاتها البيروقراطيــة .فــا
يعقل أن نراهن على منظمة من أجل النهوض
بوضعنــا الثقافــي العــام ،وهــي غارقــة فــي
إعــادة إنتــاج املمارســات التــي أضعفــت قيمــة
الثقافــة ،وبخســت املكانــة االعتباريــة للمثقف،
املترديــة أصــا .وبنــاء علــى هــذا الوضــع،
يتعــن إقامــة حــوار صريــح وجــريء وشــفاف
مــع الجهــات الوصيــة علــى الثقافــة ،يشــمل
كل املســتويات والقضايــا ،قصــد ترســيم
عالقــة واضحــة وعادلــة بــن الدولــة واملثقــف،
فــي ضــوء املتغيــرات والتحــوالت الجاريــة،
وطنيــا وإقليميــا وعربيــا ودوليــا ،فالدولــة
الديمقراطيــة ال يمكــن أن تمــس باســتقاللية
املثقــف وحريتــه ،وكل اجتهــاد يعاكــس هــذه

البطل الزائف الذي
تصفق له الجماهير
اليوم ستحتقره
في الغد

وال شــك فــي أن دولــة االســتبداد تحــارب أي
صــوت مســتقل يغــرد خــارج حظيــرة إعالمهــا
الشــاذ ،فتطلــق عليــه إمــا رجــال األعمــال
أصحــاب هــذه القنــوات الفضائيــة التــي يعمــل
فيهــا ،والذيــن تربطهــم مصالــح مباشــرة مــع
الدولــة ،أو محامــن يرفعــون عليــه دعــاوى
قضائيــة بــأي تهمــة بلهــاء ،مثــل إهانــة رئيــس
الجمهوريــة أو خــدش الحيــاء العــام ،ألن هــذا
الصــوت املســتقل يعمــل علــى تفتيــت العقــل
الجمعــي للنــاس ،والــذي يمشــي وراء مــا يقــال
لــه كأنــه منــوم مغناطيسـ ًـيا ،ويحولــه إلى عقل
فردي قادر على التحليل والنقد.
ّ
فــي كتابــه (ســيكولوجية الجماهيــر) ،صنــف
غوســتاف لوبــون العقليــة الفرديــة والعقليــة
الجمعيــة ،ورأى أن العقليــة الفرديــة نقديــة
بطبيعتها ،قادرة على تمييز الحق من الباطل،
ألنهــا تعمــل على إعمال العقــل ،فعندما تتلقى
املعلومــة ،تقــوم بتحليلهــا ثــم نقدهــا ،وطــرح
وجهــة النظــر املغايــرة لهــا ،أو تعديلهــا ،فهــذه

لم يعد المثقف يتمتع
بالقيمة االعتبارية
والرمزية التي كانت له
في العقود الماضية

القاعــدة ال يمكــن اعتبــاره إال ضعفــا لتلــك
الدولــة ،يجعل ديمقراطيتها موضع اســتفهام
وتشــكيك .لذلــك ،علينــا أن نقطــع مــع أي تــردد
في ترســيخ هذه القاعدة ،ألن الثقافة يمكن أن
تشكل مصدر قوة وشرعية ومصداقية للدولة
وســندا للديمقراطيــة ،وحاضنــا للحريــة
واالنفتــاح والتســامح واالختــاف واإلبــداع
الخــاق .فــي واقــع األمــر ،هنــاك مثقفــون غيــر
قليلــن أصيبــوا بخيبــة أمــل كبيــرة وبإحبــاط
شــديد ،العتبــارات كثيــرة ومتداخلــة ،أبرزهــا
التحــوالت الجذريــة التي مســت وظيفة املثقف
وصورتــه فــي املجتمــع العربــي ،بحيــث لــم
يعــد يتمتــع هــذا املثقــف بالقيمــة االعتباريــة
والرمزيــة نفســها التــي كانــت لــه فــي العقــود
املاضيــة ،ولــم يعــد مصــدر إغــراء تجــاه الدولة،
وحتــى تلــك املكانــة التــي كان يحتلهــا فــي
البنيــات الحزبيــة فــي دول كثيــرة ،لــم تعــد
قائمــة .فبــدل أن ترتفــع أســهم املثقــف فــي
بورصــة السياســة ،نجدهــا هــوت إلــى أدنــى

العقليــة ال يتــم التأثيــر عليهــا عندمــا تكــون
منفــردة .أمــا العقليــة الجماعيــة ،أو الجمعيــة،
فهــي عقليــة عندمــا تخــرج مــن إطــار العقليــة
الفرديــة تتحــول إلــى إنســان آلــي ،تحركهــا
فطرتهــا ،ومــا يتــم تغذيتهــا بــه من أفــكار ،فمن
املمكــن أن تصبــح دمويــة ،مثلمــا حــدث بعــد
تهيئــة إعــام السيســي للنــاس أن هنــاك حربــا
على اإلرهاب ،وتم ارتكاب مجازر مثل الحرس
الجمهــوري ورابعــة وســيارة الترحيــات
ومجزرة إستاد الدفاع الجوي ،رأينا أن العقل
الجمعــي للنــاس مؤيــد تلــك املجــازر ،بــل مهلل
لهــا ،ومبــرر كل مــا يحــدث ،حتى لو خالف هذا
عقلــه ومنطقــه وفطرتــه الســليمة .ومــن ناحيــة
أخــرى ،يمكــن أن يتــم تغذيــة هــذه الجماهيــر
باملبــادئ والقيــم واملثــل العليــا ،مثلمــا حــدث
عقب ثورة يناير ،وكيف تحول ميدان التحرير
خالل الثمانية عشر يومًا إلى ما يشبه املدينة
الفاضلــة ،وســمعنا جميعــا املقولــة الشــهيرة
أن هــذه الفتــرة أظهــرت أجمــل مــا فينــا ،وهــذا
بالضبط ما تخشــاه دولة االســتبداد .ولكن ،ال
تعي دولة االستبداد دروس املاضي وعبره ،لم
تع أن البطل الزائف الذي تصفق له الجماهير
اليوم ســتحتقره في الغد ،وســيكون رد فعلها
ضده عنيفًا ،وستضعه تحت نعالها ،بقدر ما
كانــت ترفعــه إلــى عنــان الســماء ،وأن مصائــر
الطغــاة ً
دائمــا ما تتشــابه ،مثلما تشــابهوا في
طغيانهــم واســتبدادهم ،ألنــه ال يوجد على مر
التاريخ مستبد ذكي.
(كاتب مصري)

درجة ،فيما يشــبه عقوبة من السياســي تجاه
املثقــف .أمــا الدولــة ،بمكوناتهــا ودواليبهــا
ووظائفهــا ،فقــد عمــدت ،بوعــي أو بــدون وعي،
ومنــذ ســنوات ،إلــى احتــواء املثقــف ،ال ســيما
املحســوب على اليســار ،أو املثقف املستقل ،في
مســعى حثيــث إلــى تحييــد فعاليتــه وطمــس
إشعاعه .وربما أنجزت جزءًا من هذه األهداف،
فتحقــق لهــا هــدف قتــل املثقــف ،مــن دون أن
تــدرك أنهــا بفعلها ذاك ،ارتكبت خطأ جســيمًا،
حــن اســتأصلت مــن املجتمــع أدوات التفكيــر
واإلنتــاج الرمــزي .ومــا حــدث ويحــدث فــي
املجتمعــات العربية ،وما أفرزته االحتجاجات
والهبات الشعبية ،في أكثر من منطقة ،يطرح،
بجديــة وإلحــاح ،انخــراط الفاعلــن الثقافيــن
في الديناميات السياسية واملجتمعية ،لوضع
حــد الســتقالتهم غيــر املعلنــة ،والعمــل علــى
نفــض غبــار اليــأس عن أفكارهــم وتصوراتهم
ومخيالتهــم وســجالتهم اللغويــة ،إلعــادة
االعتبار لدور الكاتب ورسالته ومكانته داخل
الدولــة واملجتمــع ،ألن الكاتــب ،فــي النهايــة،
مهما كان الحقل الذي يهتم به ،ال يكتب ملجرد
إشــباع رغبــات ونــزوات ذاتيــة ،علــى الرغــم من
حضورهــا وأهميتهــا فــي ســلم أولوياتــه ،بــل
يكتــب مــن أجــل إحــداث صدمــات إيجابيــة فــي
مختلــف املؤسســات ،ويكتب من أجل اســتفزاز
املجتمع بشــكل إيجابي ،وجعله مهيأ ،نفســيًا
وذهنيــا ،لتقبــل القيــم واألفــكار املؤسســة
للحداثــة الفعليــة ،والديمقراطيــة امللموســة،
والعقالنية الكونية.
(كاتب وإعالمي مغربي)

فضاء مفتوح
مصطلحات في المغرب

ّ
تغيــر الخطــاب السياســي فــي املغــرب كثي ـرًا،
وحدثــت تبــدالت كبــرى .ومــع اســتمرار التنافس
السياسي بني األحزاب والهيئات السياسية ،وكذا
النقابيةّ ،
تغيرت اللغة السياســية كثيرًا ،واضطر
ّ
النــاس إلــى التحــول متفرجــن يهتمــون أكثــر
بمناكفــات الحزبيــن ،بدل االســتمتاع بمداخالت
تخلــق الروعــة .وذلــك كلــه انتهى تمامــا مع ظهور
نماذج جديدة من القادة الحزبيني الذين اختاروا
لغــة الشــارع ،واســتعانوا بقامــوس مــن العبــارات
الالأخالقيــة .مــن أبــرز العبــارات التــي تقبــل
التأويــل عبــارة «عنــدي كبيــر» أو «ديالــى أكبــر»،
وهــي عبــارة انفــرد بهــا حــزب العدالــة والتنميــة
الحاكــم ،مــا اضطــر معهــا الحــزب إلــى تقديــم
تفســيرات وتوضيحــات قوبلــت باالســتهزاء من
املعارضــة .ومــن العبــارات السياســية الجديــدة
«عفــا اللــه ّ
عمــا ســلف» ،اســتحدثها الحــزب،
واعتبــرت ،آنــذاك ،تخليــا عــن مالحقة املفســدين.
وأدخــل الحــزب كذلك ،وعلى منوال «عفا الله ّ
عما
ســلف» ،مصطلح العفاريت واألشباح .وقد ّ
خيل
للجميــع أن الحــزب قــد امتطــى حصــان طــروادة،
ملقاتلــة «األشــباح» و»العفاريــت» ،فتبـ ّـن أن اللغــة
الجديــدة كانــت بمثابــة هــروب مــن املواجهــة،
ووضــع للســاح ،وهــو الســاح الــذي انســاقت

األسد يصطاد غزالي استعدادًا للرحيل

وراءه جماهيــر حــزب العدالــة والتنميــة ،متابعــن
سلسلة من حلقات التراجع ،والتي كان أخطرها
التخلــي عــن املرجعيــة اإلســامية .واســتبدلت
بمصطلــح «مواكبــة اإلصــاح» .لذلــك ،نجــد
فقهــاء الحــزب يقدمــون شــتى التبريــرات ،حتــى
إن بعضهــم شـ ّـبهوا وزراء الحــزب بالصحابــة
وفضالء الناس .يمكن القول إن مشــاركة حزب
العدالــة والتنميــة فــي العمــل السياســي ،وقيادتــه
تحالفــا حكوميــا أســهم فــي وضــع لغــة جديــدة،
وإبــداع مصطلحــات لــم تكــن معروفــة ،وهيــأ
الطبقــة السياســية للتســابق والتنافــس لتقديــم
األفضــل فــي مزاولتهــا العمل السياســي ،فتخلق
مزي ـدًا مــن العبــارات الرنانة التي لم تكن من قبل،
ً
وقد اســتطاعت فعال مســايرة الحزب ،واختارت
مصطلحات ترد كيد الحزب الحاكم الذي يقاتل
ً
إلبــراز خصوصيتــه الجديــدة ،حامــا مشــعل
ّ
املقاومــة واملمانعــة ،ومهمــا كلــف ذلــك مــن ثمــن،
نجد هذه املمانعة تختار لغة التحدي والالمباالة،
عندمــا تتفجر فضيحة حادثة طانطان املفجعة،
فيختــار رمــوز الحزب الحاكم البحث عن معارك
«وهميــة» ،إللهــاء النــاس ،وســيفهم مســلط علــى
ّ
رقاب املنتقد أو املعارض البناء.
محمد األغظف بوية (المغرب)

هــل بــدأ األســد اســتعداده للرحيــل؟ ومــا الخطــوات التــي عليــه اتباعهــا قبل
رحيله؟ فعلى الرغم من كل ما يفعله نظام األسد من جرائم ومجازر بحق
ســورية وشــعبها ،مــن أجــل البقــاء فــي الحكم ،وعلى الرغم مــن كل ما فعله
«الكون أجمع» من أجل إفشال ثورة الشعب السوري لنيل حريته وكرامته
واستقالله ،وعلى الرغم من كل ما فعله «هذا الكون» ويفعله ،لإلبقاء على
حكــم آل األســد لســورية ،فــإن رحيلــه بــات مؤك ـدًا بفضــل اســتمرار الثــورة
والثوار ،وفضل اســتمرار الشــعب الســوري في صموده املذهل ،أمام أعتى
ديكتاتورية دموية عرفها التاريخ ،فاألســد راحل راحل عن أرض ســورية
كلها .وللرحيل مستلزمات وإجراءات ،ال بد أن تتوفر ملن قرر هذا الرحيل،
أو باألحرى أرغم عليه ،أن يتخذها .ومن أهم هذه املستلزمات واإلجراءات،
طبعًا بعد تدمير ما أمكن من البلد بش ـرًا وحجرًا ،أمران أساســيان .األول،
نهــب كل مــا بقــي مــن أمــوال وثــروات البالد ،فوق ما تم نهبه خالل خمســة
عقــود مــن حكــم آل األســد مــن األب واإلبــن وعصاباتهــم .وهــذا لــه حديــث
آخــر .الثانــي ،مصيــر «باقــي أفراد العصابة» ،وباقي أفراد األســرة الحاكمة
واملقربــن والســفاحني الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم قمــع الشــعب وذبحــه
وتشــريده .صحيــح أن جميــع القــرارات املهمــة والحاســمة املتعلقة بمصير
الدولة الســورية وشــعبها هي منوطة بما يســمى «الدائرة الضيقة» املحيطة
بــرأس النظــام ،وهــذه الدائــرة مغلقة لدرجة أنهــا ال تحوي غير بعض من آل
األســد أنفســهم ،وبعــض مــن املقربــن واملوثوقــن الذيــن ارتبــط مصيرهــم
ووجودهــم وبقاؤهــم بوجــود آل األســد وبقائهم في الســلطة ،كآل مخلوف
وشــاليش وغيرهــم .ولكــن ،هنــاك دوائــر وحلقــات محيطــة أوســع وأوســع،
هــي مــن تنفــذ علــى األرض تلــك القــرارات ،مدنيــة أو عســكرية .وقــد بــرزت
هــذه الحلقــات للعيــان عقــب انطــاق الثــورة الســورية املباركــة عــام .2011
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فأوكل إليها التصدي الشرس لهذه الثورة وقمعها بكل الطرق واألساليب
الوحشــية .هــذه الحلقــات هــي التــي تملك ما تســمى القوة الضاربــة للنظام،
وهي اليد واألداة الرئيســة في حماية تلك الدائرة الضيقة ،وهي اليد واألداة
التــي تضــرب وتبطــش بالشــعب الســوري الثائر ،كما ذكرنا ،مــن أجل بقاء
هذا النظام ،ومن أجل بقاء مصالحها وثرواتها التي جنتها من نهب الدولة
والشعب .والسؤال هنا ،ملاذا سوف تقوم هذه الدائرة الضيقة بـ»قصقصة»
وتصفية حلقات الحماية هذه قبيل رحيلها؟
عندمــا تقــرر الحلقــة الضيقــة الفــرار ،أو باألحــرى ،عندمــا ُيفــرض عليهــا
ذلــك ،مــن ضمــن صفقــة سياســية دوليــة ،تتضمن ،في مــا تتضمن ،إيجاد
مالذ آمن للرئيس ودائرته ،مع ّ
التعهد بعدم املالحقة الجنائية لهم ،فإن أية
جهة ستقبل باستقبالهم ،لن ترضى باستقبال مئات منهم مع عائالتهم
وأقاربهــم ،بــل ســتكتفي بعــدد محــدود ج ـدًا منهــم ،ضمانــا لســمعتها مــن
جهــة ،وأمنهــا مــن جهــة أخــرى .تملــك هــذه الحلقــات املحيطــة مخزونــا مــن
املعلومــات الخطيــرة حــول جرائــم الحــرب وجرائم ضد اإلنســانية املتورطة
فيهــا تجــاه الشــعب الســوري ،والتــي جــرت بموجــب أوامــر مباشــرة مــن
ً
الرئيــس ودائرتــه ،فضــا عــن الجرائــم الخارجيــة التــي تــورط بهــا النظــام،
كمسلســل االغتياالت السياســية التي طالت الدولة اللبنانية ،وعلى رأســها
اغتيــال رئيــس وزراء لبنــان األســبق رفيــق الحريــري ،وتداعيــات املحكمــة
الدولية الخاصة بلبنان.
وتعتبــر بعــض رمــوز النظــام مخزنــا للمعلومــات بهذا الخصــوص ،كاللواء
جامع جامع ،واللواء رستم غزالي اللذين جرت تصفيتهما من النظام ،كما
يؤكد كثيرون.
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منظمة الصحة العالمية 1250 :قتيًال في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن حصيلة العمليات العسكرية في اليمن بلغت ما بني  19مارس/
ً
آذار و 27إبريل/نيســان نحــو  1250قتيــا ونحــو  5050جريحــا ،فــي حــرب تلحــق أضــرارًا بما ال يقل
عــن  7.5ماليــن يمنــي .ووصفــت املنظمــة الوضــع اإلنســاني فــي البــاد بـ ـ «املتدهــور» ،وخصوصــا
فــي تعــز فــي وســط البــاد حيــث تجــري معــارك عنيفــة .والحصيلــة التي تعلنهــا املنظمة تأتــي ً
بناء
ّ
علــى أرقــام تتلقاهــا مــن املنشــآت الصحيــة في اليمن .لكــن كثيرين يعجزون عن بلوغ املستشــفيات،
(فرانس برس)
بالتالي من املتوقع أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر من ذلك.
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تغيّر المناخ قد يقضي على سدس أنواع الكائنات

أشارت دراسة نشرتها دورية «ساينس» العلمية ،إلى أن ّ
تغير املناخ قد يؤدي إلى انقراض سدس
أنواع الحيوانات والنباتات في العالم ،ما لم َ
تسع الحكومات جديًا إلى خفض االنبعاثات الغازية
املتسببة في االحتباس الحراريّ .
وبينت الدراسة التي أعدها قسم البيئة والنشوء البيولوجي في
جامعة كونيتيكت األميركية ،أن أنواع الكائنات الحية في أميركا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا
ّ
التكيف مع
هي األكثر عرضة للخطر ،ألن الكثير منها يعيش في مناطق محدودة أو غير قادر على
(رويترز)
موجات الحر والجفاف والفيضانات أو ارتفاع منسوب مياه البحار.

مزاج
كعب عالٍ
بِال
ٍ
ربى أبو عمو

ُ
ينقصها أن تنتعل ً
حذاء مختلفًا .ليس ذلك
الذي يجعلها تبدو وكأنها تركضُ ،فيربك
تناسق جسدهاَ .
هناك أحذية قادرة على
ّ
مراقصة النساء .وربما يفضل رجال رؤية
امرأة ترقص كثيرًا .أحيانًا ،وبنظر بعضهم،
عال لتنضج.
تحتاج األنوثة إلى حذاء
بكعب ٍ
ٍ
الحذاء مثله مثل ثوب قصير أو قميص
ٌ
شفاف وربما ،وإن بدرجة أقل ،كحل في
العني.
ّ
ُ
واملرأة حني تحقق هذا املشهد ال تسعى
بالضرورة إلى إرضاء الرجل ،بقدر ما
ترغب في النظر إلى نفسها بعيون كثيرة.
هكذا هي ،ال تكتفي بالقليل .أو أنها ببساطة
ّ
تحب نفسها في صور ٍة متكاملة كما تراها.
الحذاء هنا مثل قطع ٍة قماش مطرزة بعناية
وقد وضعت على الطاولة كلمسة نهائية
لديكور الغرفة.
ً
هو ملسة نهائية إذًا .صحيح أن هناك رجاال
ّ
ربما يفضلون أن يبقى جسد املرأة بعيدًا
كعب قد يجعل موسيقى
عن تأثيرات ٍ
ّ
خطاها متناسقة إلى درجة مملة ،ويجردها
من عفوية ال تنضب فيها األنوثة ،إال أن
دراسات عدة تؤكد العالقة بني األنوثة
والكعب العالي ،وتأثير ذلك الحذاء على
تعديل قوام املرأة ليصبح أكثر جاذبية.
الصورة نمطية منذ األزل ،حني تبدأ الفتاة
بتقليد والدتها وارتداء أحذيتها .نادرًا ما
ً
نجد الطفلة ترتدي ً
حذاء رياضيًا مثال.
غالبًا لطفلة ترتدي
الصورة في رأسنا ُهي ً
وتكتسب أنوثة ال تتجاوز
كعبًا عاليًا
عمرها الصغير ،ليكتمل املشهد مع أحمر
الشفاه .هذه ٌ
بعض من عدة الحقيبة التي
ّ
تعزز أنوثة الفتاة الكاملة .ربما نضيف إليها
الذي قد يبدو أحد أركان
«جهاز العروس»ُ ،
نجاح الزواج .لكنها أنثى من دون كل هذا.
األسبوع املاضي ،ارتدى رجال في لبنان
الكعب العالي للشعور باأللم الذي تسببه
هذه األحذية للمرأة ،وللتأكيد على رفضهم
العنف الذي يمارس بحقهنْ .
وإن كان هذا
الحراك عامليًا ،وكالعادة ،أراد لبنانيون
تسجيل اسم بلدهم فيه ،إال أنه اختصر
أنوثة املرأة وحقوقها بالكعب العالي .علمًا
أن أحدًا لم يجبر املرأة على ارتدائه وتحمل
آالمه وربما املجازفة بصحتها .كان هذا
خيارها لتكون أكثر جاذبية أو أكثر أناقة،
كما ّ
تظن وتؤكد بعض الدراسات.
ماذا عن النساء اللواتي ال يرتدين الكعب
ّ
العالي؟ هل ُيصنفن خارج دائرة النساء؟
ثم إن الرجال هم من كانوا يرتدون الكعب
العالي في القرون الوسطى ألغراض معينة،
وقد بدأت نساء بتقليدهم تأكيدًا على
قوتهن ،على غرارهم.
يختلف تبادل األدوار أو تكاملها عن تبادل
املالبس .كما أن ارتداء الحفاضات على
سبيل املثال ،لن يجعل املرء متضامنًا مع
حقوق األطفال ،كما ّ
غردت إحداهن.

انقطاع االتصاالت يعزل اليمنيين أكثر (العربي الجديد)

مهددة
اتصاالت اليمن
ّ

صنعاء ـ همدان العليي

فاجــأت املؤسســة العامــة لالتصــاالت
الســلكية والالســلكية عمالء هــا فــي اليمــن
بإعالنهــا احتمال انقطاع خدمة االتصاالت
الدوليــة واملحليــة (الثابــت والنقــال) ،وخدمــات
اإلنترنــت ،خــال األيــام القليلــة املقبلــة ،بعــد نفــاد
مخزونها من وقود الديزل (السوالر) .ومن شأن ذلك
أن يفاقــم معانــاة اليمنيــن الذيــن يدخلــون شــهرهم

تفاؤل رسمي

ّ
يتوقع مدير عــام الــشــؤون المالية في
مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية،
محمد السريحي ،أن تكون «أضرار توقف
حركة االتصاالت كبيرة وتطال كل فئات
الــمــجــتــمــع ،بــمــا فـــي ذلـــك موظفي
الــمــؤســســة» ،إذ إن ذلــك يعني تراجع
اإليــرادات .لكنه يقلل من إمكانية حدوث
ذلــك ،مشيرًا إلــى جهود تبذل للحؤول
دون انقطاع االتصاالت كليًا .ويلفت إلى أن
وزارة المالية أشارت أخيرًا إلى «انفراج وشيك
في أزمة المشتقات النفطية ،ما سيساهم
في ّ
حل المشكلة».

الثانــي بــا كهربــاء وال وقــود وســط شــح فــي امليــاه
واملــواد الغذائيــة واألدويــة وارتفــاع أســعارها .ويرى
متابعــون أن أكثــر الذيــن ســيتأثرون مــن انقطــاع
االتصــاالت هــم الســكان املحاصــرون فــي املناطــق
الســاخنة ،مثــل عــدن وتعــز والضالــع ولحــج وأبــن
ومــأرب ،إذ إن ذلــك ســيؤدي إلــى شــلل عمــل املنظمات
الدوليــة العاملــة فــي املجــال اإلغاثــي واإلنســاني فــي
املحافظات التي تشــهد مواجهات مســلحة وعمليات
عســكرية .ويقــول مســؤول االتصال واإلعــام في فرع
منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن،
محمــد األســعدي ،لـ»العربــي الجديــد» ،إن انقطــاع
االتصــاالت ســيؤثر ســلبًا علــى «اإلمــدادت الخاصــة
باألعمــال اإلغاثيــة ،لجهــة تنســيق الجهــود وتأمــن
وصــول املعونــات والتواصــل مــع الشــركاء والجهــات
املعنية كاملرافق الصحية واملستشفيات» .يضيف أن
االنقطــاع ســيؤثر ســلبًا على «عمليــات التواصل بني
الفرق امليدانية في اليمن والزمالء في الخارج ،لجهة
تنسيق جهود االستجابة ونقل تقارير االحتياجات
مــن األرض واالطمئنــان علــى ســامة العاملــن فــي
امليــدان أيضــا» .كذلك سيتســبب انقطــاع االتصال في
اســتحالة االتصــال بســيارات اإلســعاف ،مــا سـ ّ
ـيعوق
عمليات إنقاذ املصابني من االشتباكات والقصف ال
ّ
سيما املدنيني.
ّ
فــي الســياق ،يتخــوف مواطنــون مــن االنقطــاع التــام
لالتصــاالت بمختلــف أشــكالها الــذي ســيعزل اليمــن
وشــعبه عــن العالــم الخارجــي ،باإلضافــة إلــى عــزل
املناطــق واملحافظــات والقــرى عــن بعضهــا بعضــا
ّ
والحد من تواصل الناس في ما بينهم.
يقــول ســماعيل درويــش ،وهــو مغتــرب ،إن توقــف
االتصاالت في اليمن يعني عدم قدرته على التواصل
مــع أفــراد أســرته لالطمئنــان عليهــم فــي ظــل الحــرب
التــي تعيشــها اليمــن .يضيــف« :وصلنــي الخبــر،

فطلبــت مــن أســرتي التوجــه فــورًا إلــى القريــة بعدمــا
كانوا قد رفضوا النزوح بسبب األحداث الجارية».
ويشــير درويــش إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي
أو فقــدان املحروقــات ال يضــران باألســرة اليمنيــة
مثــل انقطــاع االتصــاالت .لكــن األخطــر بالنســبة إلــى
درويــش ،هــو «عــدم قــدرة اليمنيــن فــي الخــارج علــى
إرســال األمــوال إلــى أســرهم فــي الداخــل ،فــي حــال
أقفلــت شــركات التحويــل والبنــوك نتيجــة انقطــاع
االتصــاالت» .خالــد الحبيشــي ،وهــو مالــك محــل
برمجــة حواســيب وإصــاح هواتــف ،يشــير إلــى
حتميــة توقــف عملــه بعــد توقف عمليــات االتصاالت
املختلفــة .يقــول« :توقف االتصاالت واإلنترنت يعني
إغــاق عــدد كبيــر مــن مقاهــي اإلنترنــت ومحــات
ّ
وتضرر أصحابها».
الهواتف
أمــا املبرمــج ُيســري األثــوري ،فيشــدد علــى ضــرورة
تجنيــب اليمــن واليمنيــن تلك «الكارثة» .ويشــرح أن
ّ
«خدمــات حيويــة كثيرة ســتتوقف ،ولعــل أهمها تلك
الخاصة بالقطاع املالي وشــركات التحويالت املالية
بمــا فيهــا البنك املركــزي وبقية املصــارف التجارية».
ويؤكــد أن حركــة التحويــات املاليــة بــن املحافظــات
مــن جهــة وبــن اليمــن والخــارج ســتفاقم مــن معانــاة
اليمنيــن ،خصوصــا الذيــن يعتمــدون علــى شــركات
التحويــل فــي إرســال األمــوال إلــى أســرهم .يضيف أن
«انقطــاع اإلنترنــت واالتصــاالت ســيؤدي إلــى توقــف
التواصل بني وســائل اإلعالم ومراســليها أو تحديث
وسائل اإلعالم اليمنية خصوصًا اإللكترونية».
مــن جهتهــا ،تخشــى فاطمــة البيضانــي توقــف
االتصــاالت ،فهــي لــن تتمكن من التواصــل مع بناتها
الثــاث املتزوجــات لالطمئنــان عليهــن فــي ظــل
األوضــاع األمنيــة املترديــة .تقــول« :اثنتــان من بناتي
تعيشــان فــي البيضــاء وواحدة فــي ذمار ،وأنا أعيش
في صنعاء».

ذكاء من األغنياء
أطفال الفقراء أصغر دماغًا وأقل
ً

لندن ـ كاتيا يوسف

اكتشــف خبــراء أميركيــون مــن مستشــفى
ّ
لــوس أنجلــوس لألطفال ،أن أبنــاء األغنياء
ّ
يتمتعــون بدمــاغ أكبــر مــن الفقــراء أو
متوســطي الحــال .وذلــك مــن خــال دراســة
أجريــت علــى ألــف طفل وشــاب بــن  3أعوام
َ
و 20عامــا .وقارنــت الدراســة بــن حجــم
الدمــاغ ومســتويات الدخــل والتعليــم لــدى
ّ
األهــلّ .
وبينــت أن هنــاك عالقــة بــن مدخول
ّ
العائلة ونسبة مساحة الدماغ التي يتمتع
بهــا األبنــاء .واتضــح الفــارق ،ولــو بشــكل

بسيط ،ما بني دماغ الشخص الذي ينشأ في
بيئة فقيرة ،والذي ّ
يؤمن له الثراء مستوى
معيشــة أفضــل .وتقــول األســتاذة فــي طــبّ
األطفــال الحديثــي الوالدة إليزابيث ســويل
ّ
مــن مستشــفى لــوس أنجلوس لألطفــال ،إن
الفقــر يعتبــر مشــكلة على مســتوى وظائف
ّ
الدمــاغ .وتضيــف أن العائلــة التــي تحظــى
بمبلــغ  38ألــف دوالر أميركــي ســنويًا،
تنخفــض مســاحة دمــاغ أبنائهــا بنســبة 6
باملائــة عــن تلك التــي تحصل على  225ألف
ّ
دوالر .ويشــير الخبــراء إلــى أن هــذا الرابــط
بــن الوضــع االقتصــادي وحجــم الدمــاغ

ّ
يعــود لعـ ّـدة عوامــل ،منهــا أن املــال يشــتري
ً
طعامًا أفضل ،ومنزال في بيئة جيدة وأكثر
أمنــا ،كمــا يحصــل األبناء علــى تعليم أرقى
وخدمــات اجتماعيــة مميزة .وتلفت ســويل
إلــى ّأن العائــات ذات الدخــل املحدودّ ،
ربما
تواجــه مشــكلة فــي تأمــن إيجــار الســكن أو
شــراء الطعام ،بينما العائالت االكثر يس ـرًا
تشغلها وجهة إجازة الصيف وما شابه.
ّ
كذلــك اكتشــف ّالخبــراء أن مســتوى األهــل
التعليمــي يؤثــر علــى مســاحة دمــاغ
ّ
أبنائهم ،وكل ســنة دراســية إضافية لألهل
تزيــد مــن تلــك املســاحة .ومــن أجــل توســيع

ّ
دائــرة بحوثهــم ،يفكــر الخبــراء حاليــا فــي
تقديــم مــال إضافــي للعائــات ذات الدخــل
املحــدود ،ومراقبــة حــدوث ّ
أي تغييــرات فــي
حجم الدماغ لدى األبناء في وقت الحق.
ّ
وتؤكــد ســويل أن بعــض أطفــال الفقــراء
يتمتعــون بمســاحة دمــاغ تــوازي أولئــك
ّ
ـوازي 450
الذيــن يحصلــون علــى مرتــب يـ ّ
ألــف دوالر ســنويًا .مــا يعنــي أنــه ليــس
بالضــرورة أن يكــون دائمــا دمــاغ الطفــل
الفقير أقل مساحة من الثري.
وفــي هــذا اإلطــار ،تقــول خبيــرة التغذيــة
فــي مركــز الدمــاغ الحيــوي فــي العاصمــة

البريطانيــة لنــدن ،ديبــورا كولســون
ّ
لـ»العربــي الجديــد» إن الدمــاغ يتكـ ّـون مــن
 60باملائــة مــن الدهــون ،ويحتــاج الطفــل
فــي ســنواته األولــى إلــى تلــك املــادةّ .أمــا
ّ
الخاليــا التــي تطـ ّـور الدمــاغ فتحتــاج كل
منهــا إلــى نوعيــة تغذيــة مختلفــة .لذلــك
تصبح مساحة الدماغ لدى أطفال األغنياء
أكبــر كونهــم أكثــر قــدرة علــى توفيــر تغذية
ّ
متنوعــة .وتضيــف أن تلــك التطــورات قــد
تتبـ ّـدل فــي حــال العيــش فــي بيئــة أفضــل
ّ
وتحســن مســتوى التغذيــة ،لكــن بعضهــا
قد يبقى ثابتًا.
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بطاقة هوية

خالتي
فاطمة

عشرون عامًا في خدمة
سينما الريف المغربية

في اآلنية الزجاجية
التي توزعها في
مقهى سينما
الريف ،تجمع
خالتي فاطمة
الزنبق والسوسن
أو تفرد النرجس
وحده .وتستقبل
الزبائن بابتسامة
محببة

يلوث المنطقة
معمل الذوق الحراري ّ

تهدد السكان
انبعاثات الدواخين
ّ
بيروت ـ سوزان برباري

«شبعنا وعودًا ّومماطلة .أوضاعنا الصحية
أصبحت أكثر دقــة واألم ــراض الصدرية إلى
ارت ـفــاع» .صــرخــة يطلقها اللبنانيون الذين
يـقـطـنــون ف ــي جـ ــوار مـعـمــل ال ـ ــزوق ال ـح ــراري
في قضاء كـســروان (شــرق بـيــروت) ،منددين
ب ــالـ ـتـ ـل ـ ّـوث ال ـ ــذي يـ ـتـ ـع ـ ّـرض ــون لـ ــه مـ ــن ج ـ ـ ّـراء
انبعاثات دواخينه.
ويبدو أن فصول قضية هذا املعمل الحراري
لــن تنتهي ،على الــرغــم مــن كــل الــوعــود التي
أطلقها املعنيون وعلى الرغم من اإلصالحات
ّ
ـاق ،يستهدف
الـتــي أجــريــت أخـيـرًا .فتلوثه ب ـ ٍ
رئات جيرانه السكان.
طوني مخول واحد من هؤالء الجيران ،يشير
ّ
إلى سخام األدخنة األسود الذي يغطي شرفة
منزله وهــو يـقــول« :حــرمــت ولــدي البالغ من
العمر سبع سنوات من اللعب في جوار املنزل
خوفًا على صحته .هو قد يختنق من رائحة
الدخان .كذلك ،لم نعد قادرين على الجلوس
على الشرفة ،ألن السخام يحاصرنا ونوافذنا
مـغـلـقــة بــاس ـت ـمــرار .ال ــوض ــع ل ــم يـعــد يحتمل
واليوم نفكر جديًا ببيع املنزل واالنتقال إلى
حيث الشروط الصحية أفضل».
مــن جهتها ،تشكو جــوزفــن ريـمــا مــن ضيق
التنفس وأمــراض الحساسية التي لم ترحم
عــائ ـل ـت ـهــا .ت ـض ـيــف أن ـه ــا «ع ــاج ــزة ع ــن نشر
غسيلها فــي ال ـخ ــارج ،ألن ـهــا سـتـتـ ّ
ـوســخ من
س ـ ــود واألغـ ـب ــرة ال ـت ــي تـتـصــاعــد
ال ـس ـخــام األ ّ
بـكـثــافــة وت ـل ــف املـنـطـقــة ،م ــن دون أن ننسى
رائحتها» .وتتابع« :هم (املعنيون في املعمل)
ّادعوا أنهم وضعوا فالتر .هل يمكن أن يكون
األمـ ـ ــر ك ــذل ــك م ــع الـ ـف ــات ــر؟ ال ــوض ــع ل ــم يـعــد
ّ
يحتمل .ال بـ ّـد مــن حــل ســريــع .هــم يتفرجون
علينا ونحن نختنق ونموت ببطء».
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ــوض ــح ال ـخ ـب ـيــر الـبـيـئــي
الــدكـتــور فــريــد شـعـبــان ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد»
ّ
التلوث في الذوق مزمنة ،عمرها
أن «مشكلة
نحو  20عامًا .ولــأســف ،الــدولــة لم تجد لها
ً
ح ــا ج ــذري ــا حـتــى اآلن» .وي ـق ــول إن «تـلــوث
ّ
الـهــواء تخطى ثالثة أضعاف الحد األقصى
ال ـ ــذي تـسـمــح ب ــه مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة.
السخام والكبريت والنيتروجني كلها تسبب
ال ـت ـل ــوث واألم ـ ـ ـ ــراض الـ ـص ــدري ــة» .أمـ ــا الـحــل
بالنسبة إليه ،فهو «استبدال الفيول بالغاز
ألن ذل ــك أن ـظــف ،وكــذلــك الـلـجــوء إل ــى الطاقة
البديلة».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـت ـح ـ ّـدث رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
كسروان والفتوح نهاد نوفل عن تقرير طبي
صادر عن مستشفى سيدة لبنان في جونيه
(شرق) يكشف حقيقة الواقع الصحي املتأزم،
ّ
ويبي أن عــام ّ 2014
سجل  84حالة سرطان

رئ ــة و 1300إص ــاب ــة بــالــربــو و 1280إصــابــة
بالتهابات رئوية وتنفسية مختلفة.
وي ـق ــول ن ــوف ــل ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ل ــو أن
ً
شركة الكهرباء خفضت فعال من االنبعاثات
السامة كما ّ
تدعي ،فما هو إذًا تفسير ارتفاع
اإلصابات الرئوية سنويًا؟» .يضيف نوفل أن
«أبرز ما في املسألة هو عدد الدواخني الذي
ارتفع من ثالثة إلى ّ 11داخونًا .وهنا املشكلة
الكبيرة ،في حال شغلت».
ويلفت نوفل إلى أنه «منذ عام  1983واتحاد
ب ـل ــدي ــات ك ـ ـسـ ــروان ال ـف ـت ــوح وب ـل ــدي ــة الـ ــذوق
يتحركان من ضمن صالحياتهما املحدودة
للحد من أضرار املعمل .كذلكّ ،
تنبه الدراسات
العلمية إلى أن املنطقة املمتدة من بعبدا إلى
جبيل هي األكثر تضررًا من املعمل ،وهذا ما
ّ
يفسر ازدياد الحاالت السرطانية».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــوض ــح وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ــوارد
املائية أرتور نظريان لـ «العربي الجديد» أن
«هدفنا األساسي هو تحسني الوضع البيئي
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـ ــذوق ،إال أن ك ـل ـفــة الـتـحـســن

التلوث تخطى ثالثة
الحد األقصى
أضعاف
ّ
الذي وضعته منظمة
الصحة العالمية

تحتاج إلى نحو  220مليون دوالر أميركي
ل ـتــأه ـيــل امل ـص ـنــع ال ـق ــدي ــم .وقـ ــد سـعـيـنــا في
السنوات الثالث األخيرة إلى تحسني الوضع
البيئي ،وسجلنا تقدمًا ملموسًا».
ي ـض ـي ــف« :أسـ ـتـ ـغ ــرب ع ـن ــدم ــا ي ـق ــال إن ـن ــا لــم
نهتم أو لم نستقبل أيًا من املعترضني على
ما يحصل في معمل الــذوق الـيــوم .أنــا على
اتصال مع الجميع وأستقبل كل من يطلب
موعدًا».
ّ
ويشدد نظاريان على أن «ما من طريقة يمكن
اتباعها إال واستخدمتها .أنا مع أي خطوة
ّ
سريعة لحل هذه األزمة البيئية العالقة منذ
س ـنــن» .ويـتــابــع« :م ــا يـجــب معرفته هــو أن
الطلب على معمل الذوق ارتفع ،إذ إن املنطقة
مكتظة سكانيًا .لذا وبهدف توفير الكهرباء
للجميع ،نعمد إل ــى الـتـقـنــن .بــالـتــالــي ،فــإن
ّ
ّ
«التلوث
التلوث يقل تلقائيًا» .ويشير إلى أن
فــي املنطقة يزيد ليس فقط نتيجة املعمل،
إنما بسبب زحمة السير وانبعاثات عوادم
الـسـيــارات» .بالنسبة إلـيــه« ،مــن املستحسن
عدم استبدال الفيول بالغاز ،فنحن ال نعالج
املشكلة بذلك .املطلوب هو إيجاد حل بديل
آخر».
أم ــا وزي ــر الـبـيـئــة مـحـمــد امل ـش ـنــوق ،فيأسف
فــي اتـصــال مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن يكون
«ت ـلـ ّـوث ال ـهــواء الـنــاجــم عــن معمل ال ــذوق قد
تخطى املعدل الطبيعي التي حددته منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة .لـ ــذا ،ف ــإن امل ـط ـلــوب ال ـيــوم
قبل غد تأهيل املعمل من جديد حني توافر
اإلمكانات واالعتماد على طاقة الغاز األقل
تلويثًا وضررًا».

طنجة ـ وصال الشيخ

«ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ي ــرغ ــب
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـهـ ــر مـ ـ ــع زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،كـ ــان
ي ـص ـط ـح ـب ـه ــا إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا».
وت ـض ـحــك فــاط ـمــة ال ـغ ــال ــي .لـكـنـهــا ســرعــان
ّ
تتنبه لـلــواقــع« ..السينما الـيــوم اختفت.
مــا
اختلفت عادات الناس القديمة».
قـبــل عـشــريــن عــامــا ،ب ــدأت فــاطـمــة تعمل في
الـخــزانــة السينمائية أو سينما الــريــف في
مدينة طنجة الــواقـعــة شـمــال املـغــرب .كانت
مهمتها تقضي بتنظيف قــاعــات السينما
وأروق ـت ـه ــا ،أم ــا ال ـي ــوم فـقــد تـسـلـمــت ش ــؤون
املقهى التابع للسينما بعدما أعيد تأهيلها
في عام .2007
ت ـح ــرص فــاط ـمــة ع ـلــى أداء عـمـلـهــا بـجــديــة
وإت ـ ـقـ ــان وب ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـحـ ـب ــة ،مـ ــن ت ــوري ــق
ال ـن ـع ـنــاع إلـ ــى تـحـضـيــر ال ـق ـه ــوة األم ـيــرك ـيــة
ً
بالحليب أو السوداء وصوال إلى الحلويات

عبد اهلل الشربيني:
من بطل إلى مطلوب
الرياض ـ خالد الشايع

ل ــم ي ـكــن ال ـش ــاب ال ـس ـع ــودي ،عـبــدالـلــه
ً
ال ـشــرب ـي ـنــي ،ي ـتــوقــع أن يـصـبــح بـطــا
عـلــى مـسـتــوى ال ـب ــاد .كـمــا ل ــم يتوقع
أن يـصـبــح م ـط ـلــوبــا ل ـل ـس ـل ـطــات ،بعد
بطولته بأقل من  24ساعة.
ق ـصــة ال ـشــرب ـي ـنــي ب ـ ــدأت ع ـنــدمــا كــان
ي ـت ـجــول ع ـلــى ك ــورن ـي ــش جـ ــدة (غ ــرب
ً
السعودية) .هناك شاهد رجال يحاول
ال ـت ـحــرش بـفـتــاة ف ــي م ـقـهــى .وعـنــدمــا
صدته بعنف سحب املتحرش سكينا
وطعنها ،قبل أن يلوذ بالفرار بسيارة.
م ــن دون ت ـف ـك ـيــر ،طـ ـ ــارده الـشــربـيـنــي
بسيارته والتقط له صورًا ظهرت فيها
دماء الضحية على مالبس الجاني.
ن ـشــر الـشــربـيـنــي ( 24ع ــام ــا) ،الـصــور
عـلــى حـســابــاتــه ف ــي م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي .وهو ما أحدث ضجة أدت
إلى تسليم الجاني نفسه
في النهاية ّ
للسلطات .لكنه في املقابل ،ادعى على
الشربيني بتهمة التشهير واإلســاءة
للسمعة .فعلى الرغم من الحفاوة التي
حظي بها الشربيني من قبل الشباب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،إال أن قـ ــانـ ــون ال ـج ــرائ ــم
اإللكترونية يعتبر مــا قــام بــه جريمة
تشهير يعاقب عليها بشدة.
ويــؤكــد املستشار الـقــانــونــي ،عبدالله
ّ
الرجيب ،أن تصرف الشاب ،حتى ولو
كــان بطولة وينم عن شجاعة ،إال أنه
مخالف للقانون وقــد ُيسجن بسببه.

ويضيف لــ»الـعــربــي الـجــديــد»« :مهما
ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب وال ـ ـنـ ــوايـ ــا ،ك ـ ــان مــن
واجب الشاب تسليم الصور للجهات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ال الـ ـتـ ـشـ ـهـ ـي ــر ب ــاملـ ـعـ ـت ــدي.
فــالـتـشـهـيــر ال ي ـتــم إال بــأمــر قـضــائــي.
وب ــال ـت ــال ــي ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى الـشــربـيـنــي
لوائح الجرائم اإللكترونية» .ويتابع:
ُ
«لـ ـ ــو فـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب ملـ ـث ــل هـ ـ ــذه األمـ ـ ــور
الستغل ضعفاء النفوس ذلك لتصوير
اآلخــريــن ونـشــر صــورهــم عـلــى مــواقــع
التواصل اإلجتماعي والتشهير بهم».
في املقابل ،يقول املستشار القانوني،
أحمد الراشد ،لـ»العربي الجديد»« :ال
بــد مــن التفريق بــن جريمة التشهير
ألسباب غير سليمة ،وبني نشر صور
املـجــرمــن للقبض عـلـيـهــم .حـتــى ولــو
نـشــر الـشــربـيـنــي صـ ــورة امل ـج ــرم على
مواقع التواصل االجتماعي ،فال يجب
معاقبته على ذلك ،بل تكريمه».
وبـحـســب ال ــراش ــد ،ال يـجــب أن يــدخــل
مــا ق ــام بــه الـشــربـيـنــي ضـمــن الـجــرائــم
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .ويـ ـضـ ـي ــف« :ال تــوجــد
ج ــريـ ـم ــة ه ـ ـنـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـقـ ــاضـ ــي رد
الـ ــدعـ ــوى ،وأن ـ ــا م ـس ـت ـعــد ل ـل ــدف ــاع عــن
الشربيني مجانًا» .وبحسب القانون
ّ
السعودي ،فــإن الدعوى التي رفعتها
هيئة التحقيق واالدعـ ــاء الـعــام بحق
ال ـشــرب ـي ـنــي ق ــد ت ـط ــال ــه بــال ـس ـجــن مــن
سنتني إلــى خمس سـنــوات ،وتغريمه
مـبـلـغــا قــد يـصــل إل ــى  134أل ــف دوالر
أميركي ،إذا قبلها القاضي.

الـخـفـيـفــة .وع ـن ــد ال ـن ـظــر إل ــى يــدي ـهــا ،تظهر
راحـتــاهــا وقــد ُصبغتا بــالـلــون الـبـنـ ّـي« .هــذا
نتيجة توريق النعناع» ،الذي تشتريه في كل
َ
يوم باإلضافة إلى نبتتي الشيبة واللويزة.
هي أيضًا تشرف على عملية شراء صناديق
الحليب واملشروبات الغازية وأكياس النب،
وتطهو الطعام ألربعني شخصًا أو أكثر في
حال كانت ثمة نشاطات وفعاليات ثقافية.
ال تنتهي مهمة فاطمة عند هــذا الحد .فهي
تـتــابــع أيـضــا ش ــؤون الـعــامـلــن مـعـهــا ،ثالثة
شبان ورجل في عقده الخامس يساعدونها
في قاعة املقهى وخارجها في تقديم أكواب
املشروبات الساخنة والباردة للزبائن.
تـعـيــش فــاطـمــة ف ــي طـنـجــة م ــذ كــانــت طفلة،
وت ـت ــذك ــر م ــا ت ـس ـم ـيــه «الـ ــزمـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي
ال ـج ـم ـي ــل» .ف ـف ــي املـ ــاضـ ــي ،ك ــان ــت الـسـيـنـمــا
مــزدهــرة وق ــد فتحت ص ــاالت ع ــرض كثيرة،
ت ـغ ـ ّـص ب ــال ـن ــاس وف ــي ع ـطــل ن ـهــايــة أس ـبــوع
واألعـ ـ ـي ـ ــاد .وك ــان ــت فــاط ـمــة ت ـحــب م ـشــاهــدة
األف ــام العربية الكالسيكية املصرية« ،كــان
ممثلي املفضل فريد شوقي» .وهي لم َ
تنس
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة فـيـلـمــه «ال ت ـب ـكــي ي ــا حبيب
العمر».
وتذكر أيضًا األفــام الهندية التي عرضتها
سينما الــريــف لفترة طويلة« ،أتــذكــر البطل
الهندي أميتاب باتشان .كانت أفالمًا ّ
شيقة
للفرجة».
وكما تذكر أيــام العز ،كذلك ال تنسى فترات
الـهـبــوط الـتــي عرفتها سينما الــريــف .فتلك
أص ـب ـحــت م ـق ـص ـدًا ملــدم ـنــي ال ـك ـح ــول ومـ ــادة
«السلسيون» ومـكــانــا ق ــذرًا يكثر فيه القيء
والبول ،إلى حني عملت السينمائية املغربية
يطو برادة على إعادة قيمتها إليها.
فاطمة اليوم في أول الستينيات ،وقد شهدت
ـواب ص ــاالت كـثـيــرة وإغـ ــاق أخ ــرى،
فـتــح أبـ ـ َّ
«ولم يتبق اليوم إال أربع صاالت في املدينة».
بالنسبة إلـيـهــا ،ظـهــور الفضائيات وإقـبــال
الناس الكبير عليها هو ما ّأدى إلى تراجع
السينما.
ّ
َ
قصدت مقهى السينما الـيــوم ،تالحظ
كلما
إض ــاف ــات ج ــدي ــدة م ــن ق ـب ـيــل آن ـي ــة زجــاج ـيــة
ش ـفــافــة ت ـمــأهــا ب ـب ــاق ــات ال ـ ـ ــورود واألزه ـ ــار
ّ
امل ـلــونــة يــوم ـيــا ،ل ـتــزيــن فـيـهــا زواي ـ ــا املـقـهــى
وطاوالته.
بالنسبة إلى فاطمة« ،عملي مريح .والسينما
دارنا الثانية» .حتى عندما أغلقت السينما
أبــواب ـهــا ل ـعــام ون ـصــف ال ـعــام قـبــل أن تـعــود
بحلتها الجديد ،لم تنقطع رواتب املوظفني.
ب ـعــد مـ ــرض زوجـ ـه ــا وخ ـض ــوع ــه لعمليتني
جــراحـيـتــن ف ــي ال ـك ـلــى ،اض ـطــر إل ــى مــازمــة
املـنــزل ملــدة عــامــن .فـتـ ّـوجــب عليها الـخــروج
ب ـح ـثــا ع ــن ع ـم ــل .اش ـت ـغ ـلــت ف ــي أم ــاك ــن عــدة
«وانـ ـتـ ـه ــى بـ ــي امل ـ ـطـ ــاف هـ ـن ــا .ك ـ ــان أط ـفــالــي

باق ،يستهدف رئات السكان (حسين بيضون)
التلوّ ث ٍ

أحبت السينما المصرية،
وممثلها المفضل
فريد شوقي ،وفيلمها
«ال تبكي يا حبيب العمر»

صغارًا وكان الناس يساعدوننا ويقفون إلى
جانبنا ،لكنني لم ّ
أعول على ذلك» .هي أرادت
أن تــربــي أوالده ــا (أربـعــة صبيان وفتاتان)
ج ـي ـدًا وأن تـطـعـمـهــم وتـلـبـسـهــم وتــدرس ـهــم
كسواهم من األطفال« ،والحمد لله أصبحوا
أوالدًا طيبني».
تـ ـتـ ـق ــن فـ ــاط ـ ـمـ ــة أربـ ـ ـ ـ ــع ل ـ ـ ـغـ ـ ــات ،ال ـف ــرن ـس ـي ــة
واألسبانية أكثر بقليل مــن اإلنكليزية ،في
حــن تتمكن مــن اللهجة املـغــربـيــة .وه ــذا ما
ساعدها باإلضافة إلى شهادتها االبتدائية
وقدرتها على الكتابة والقراءة ،في الحصول
على عملها .واملرأة التي تتقاعد بعد عامني،
تعمل يــومـيــا مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
حـتــى الـخــامـســة ع ـص ـرًا ،ف ــي ح ــن تتصاعد
وتيرة العمل في أيــام الصيف بالتزامن مع
العطلة املدرسية واملوسم السياحي.
يـتـمـ ّـيــز املـقـهــى ال ــذي تــديــره فــاطـمــة بــأجــواء
عائلية محببة مع موسيقى هادئة ومقاعد
مــريـحــة وات ـص ــال مـجــانــي بشبكة اإلنـتــرنــت
بــاإلضــافــة إلــى خــدمــات أخ ــرى .ويــرتــاده في
األغلب الشباب للقاء األصدقاء أو الدراسة.
ففي السينما ناد سينمائي خاص للمدرسة
األميركية ،وآخــر للمركز الثقافي الفرنسي.
كــذلــك ،يقصدها تالميذ امل ــدارس اإلعــداديــة
ّ
ملشاهدة أفالم أو تعلم دروس جديدة« ،فكل
شيء لدينا منظم».
إل ــى ذل ــك ،تضطر فــاطـمــة إل ــى الـتـعــامــل على
مـ ــدار ال ـس ــاع ــة م ــع أش ـخ ــاص م ــن جـنـسـيــات
مـخـتـلـفــة .أم ــا أج ـم ــل ال ـع ـب ــارات ال ـت ــي تحب
سماعها وتستلطفها فهي عندما تنادى بـ
ّ
الكل ّ
يقدرها،
«الوالدة» أو «خالتي فاطمة».
«وه ــذا شــيء مـ ّـهــم بالنسبة إل ــي» .وعــن سـ ّـر
مـ ــذاق ك ــوب «األت ـ ـ ــاي» الـ ــذي ت ـع ـ ّـده صـبــاحــا
وال ــذي يختلف عــن كــوب املـســاء ال ــذي ّ
يعده
بعض مساعديها ،تقول مبتسمة «أحـ ّـب أن
أتقن عملي ..عشرة على عشرة».

3

أسئلة
إلى

إعداد خديجة الطيب

محمد يحيى
ولد عبد الرحمن

«الطبقية تهدد موريتانيا» ،هذا ما يؤكده الناشط
الحقوقي محمد يحيى ولد عبد الرحمن .وألن األمر
كذلكّ ،
يركز جهوده على توعية المجتمع الموريتاني
حول مخاطر القبلية والطبقية في البالد ،من خالل
عمله في جمعية «إنصاف» التي أسسها مع عدد من
ناشطي شريحة «لمعلمين» المضطهدة في موريتانيا
■ تسعون إلى القضاء على الطبقية والتمييز .ما هي
العوائق التي تواجهونها؟
يصعب الـقـضــاء عـلــى الطبقية والتمييز فــي مجتمع مقسم لقبائل وأع ــراق
َ
وف ـئ ــات ،لـكــن نــفـسـنــا ط ــوي ــل .نـحــن نـعـمــل عـلــى تـصـحـيــح املـفــاهـيــم الـخــاطـئــة
وال ـت ـصــورات النمطية الـتــي تـتــوارثـهــا األج ـيــال ،لتشكل عائقًا أم ــام أي تقدم
في بناء الدولة املدنية .ومن أبــرز هذه العوائق ،املفاهيم الراسخة في الوعي
املجتمعي كنتيجة للمفاهيم التي تعتمد على الخرافة املغلفة بالدين .ومن
تلك املفاهيم الطبقية املتجذرة في أذهان املتعلمني ،وكذلك عدم تجاوب الدولة
ملطالب تكريس العدالة واملساواة.
تهدد الطبقية االجتماعية السلم االجتماعي في
■ هل
ّ
موريتانيا؟
أخطر ما يهدد املجتمعات هو تجاهل املظالم االجتماعية وتوريث الطبقية.
فينبغي استئصال هذه األمراض االجتماعية ،حتى ال ُيترك الباب مشرعًا أمام
املخربني وأصحاب النزعات املتطرفة .والطبقية خطر ّ
يهدد السلم االجتماعي
على املدى البعيد ،في حال لم تجد دعوات اإلصالح آذانًا صاغية ،وفي حال لم
تعمل نخب املجتمع على تصحيح الخلل.
■ أنت من شريحة «لمعلمين» الذين عانوا وما زالوا من
التهميش ،وبالرغم من ذلك تدعو إلى الوسطية واالعتدال...
ُ
شريحة «ملعلمني» عانت كثيرًا من الظلم والوصم ،بسبب خرافات تنسب إلى
الدين زورًا .فجعلتها السلطة الجمعية في عزلة اجتماعية تامة .وقد انسحبت
هذه النظرة الدونية في التعاطي معها ،على شتى مناحي الحياة .وفي سعينا
وراء الحقوق املستحقة ،نجد أن الحل لــن يكون إال بالطرق الوسطية .فهي
السالح األمثل للحصول عليها كاملة في ظل دولة القانون.

ّ
السل أقوى من العنف في أفغانستان
يعد مرض السل
منتشرًا بشكل كبير في
أفغانستان .وعلى الرغم
من الحمالت الصحية
الكثيرة بهدف مكافحته،
ما زال يقتل أكثر من
عشرة آالف مواطن سنويًا
كابول ـ صبغة اهلل صابر

فــي أفـغــانـسـتــان ،ي ـقـ ّـدر ع ــدد الــذيــن يـمــوتــون
ب ـس ـب ــب م ـ ــرض الـ ـس ــل ب ـن ـح ــو  850شـخـصــا
شهريًا ،ليفوق هذا الرقم عدد الذين يقتلون
ب ـس ـبــب أعـ ـم ــال ال ـع ـنــف (ن ـح ــو  300شخص
شهريًا) ،في ظل غياب خطوات جادة وفعالة
من قبل الحكومة األفغانية واملجتمع الدولي
ملواجهة هذا املرض املعدي .يضاف إلى ذلك
قـلــة الــوعــي بــن األف ـغ ــان فــي كيفية الــوقــايــة
والتعامل مع املرض ،ما يزيد من انتشاره.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى
أن م ــرض ال ـســل يـقـتــل أك ـثــر مــن ع ـشــرة آالف
أفغاني سنويًا ،بينهم عدد كبير من النساء،
ب ـس ـبــب ح ــرم ــان ـه ــن م ــن ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة.
تضيف التقديرات أن نحو  56ألــف شخص
يصابون باملرض سنويًا 66 ،في املائة منهم
نساء ،وعشرة في املائة أطفال.
وتـلـفــت املـنـظـمــة إل ــى أن ـهــا أح ـصــت أك ـثــر من
 800طفل مـصــاب بـمــرض الـســل خــال العام
املــاضــي .فــي الـسـيــاق ،يـقــول الطبيب محمد
حميد ل ـ «العربي الجديد» إن «مــرض السل
يشكل تـحــديــا كـبـيـرًا ل ــدى جميع املــواطـنــن،

أميركا تسيئ
معاملة
المهاجرين

الحادثة جرت في مقهى عند كورنيش جدة (العربي الجديد)

تعيش فاطمة
في طنجة مذ كانت
طفلة ،وتتذكر الزمن
السينمائي الجميل
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والسيما أولئك الذين يعيشون في املناطق
ال ـق ــروي ــة ال ـنــائ ـيــة ،واملـ ـح ــروم ــون م ــن جميع
أن ــواع الرعاية الصحية .فــاملــرض ال يقتصر
ع ـلــى ال ـش ـخــص امل ـص ــاب ،ب ــل ق ــد يـنـتـقــل إلــى
جميع أف ــراد األسـ ــرة» .يتابع أن «الـســل هو
مــرض قــاتــل ،فيما تنشغل الحكومة بامللف
ً
األمني ،وقليال ما تهتم بالقضايا الصحية
واالجتماعية .أما املجتمع الدولي ،فقد أنفق
كثيرًا على الرعاية الصحية من دون جدوى،
بسبب غياب خطة متكاملة ودقيقة .وتشكو
امل ــؤسـ ـس ــات اإلن ـس ــان ـي ــة امل ـع ـن ـيــة بــالــرعــايــة
الصحية مــن املخاطر األمنية التي تمنعها
أحيانًا من الوصول إلى جميع أنحاء البالد،
وتحديدًا املناطق الجنوبية».
ُ
تعرب وزارة الصحة األفغانية عن
بــدورهــا،
خشيتها من تفشي املــرض .وتقول في بيان
إن الـحـكــومــة بــالـتـعــاون مــع منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة ،ت ـبــذل ج ـه ــودًا ك ـب ـيــرة السـتـئـصــال
جــذور املــرض ،وتعمل ليل نهار على توفير
الـعــاج للمصابني ،وحــث األهــل على تلقيح
أطـفــالـهــم ضــد امل ــرض .لـكــن ضـعــف الــوســائــل
وال ــوض ــع األمـ ـن ــي ي ـع ــرق ــان هـ ــذه ال ـج ـهــود.
وت ــرى أن الفقر وس ــوء التغذية يــؤديــان إلى
انتشار املرض في أفغانستان.
ولـجــأت إدارة مكافحة مــرض الـســل التابعة
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة إلـ ــى االس ـت ـع ــان ــة ب ـشــرائــح

تنشغل الحكومة
بالملف األمني ،وقليًال ما
تهتم بالقضايا الصحية
واالجتماعية

تشكل قضية الهجرة إح ــدى أكـثــر القضايا
املثيرة للنقاش في الواليات املتحدة .واألكثر
ً
جــدال فــي هــذا اإلط ــار هــي سياسات الهجرة
التي تتزايد أهميتها يومًا بعد يوم ،لتصبح
من ركائز الحمالت االنتخابية الرئاسية لعام
 .2016ويشير موقع «التــن كوريسبندنت»
ّ
اإلخـ ـب ــاري ،إل ــى أن أب ــرز قـضــايــا املـهــاجــريــن
في الــواليــات املتحدة تتركز حــول املصاعب
واملخاطر واإلس ــاءات التي يتعرضون لها،
سواء في طريق وصولهم إلى البالد ،أو بعد
وصولهم.
وكان عدد من محامي الهجرة قد لفتوا إلى
ّ
أن ظـ ــروف اح ـت ـجــاز امل ـهــاجــريــن ف ــي املــراكــز
الخاصة هي دون املستوى .وأشار املحامون

ال يدري البعض أن المرض قد ينتقل إلى باقي أفراد األسرة (فرانس برس)

املجتمع املختلفة من علماء الدين وتالميذ
املدارس وطالب الجامعات ،بهدف نشر الوعي
في الشارع األفغاني حول املرض .وتقول إنه
في املناطق النائية ،ال يعرف املصاب باملرض
وأس ــرت ــه ال ـخ ـطــوات االح ـت ــرازي ــة والــوقــائـيــة،
وال يــدري معظمهم أن املــرض قد ينتقل إلى
باقي أفــراد األســرة ،ويجهل معظم القرويني
كيفية التعامل مــع املــريــض لناحية العالج
والغذاء وغيرها .لكن في اآلونة األخيرة ،ركز
املـعـنـيــون عـلــى الـعـمــل فــي ال ـقــرى واألريـ ــاف،
وخصوصًا في املناطق التي يعد فيها األمن
مـسـتـتـبــا .وي ـش ـيــر م ـس ــؤول م ــرك ــز «لـيـبـكــو»
ملكافحة مــرض السل فــي إقليم مــزار شريف
(شـمــال ال ـبــاد) ،ن ــوروز عـلــي ،إلــى أن أعـمــال
املــركــز ام ـتــدت إل ــى ال ـقــرى واألري ـ ــاف ،وهـنــاك
م ــرك ــزان ل ـع ــاج م ــرض ــى ال ـس ــل ف ــي اإلق ـل ـيــم،
وقــد عالجا أكـثــر مــن ستة آالف شخص في

عــام واح ــد .فــي املـقــابــل ،يشكو نوروزيشكو
قلة الوسائل ،علمًا أن مكافحة السل تتطلب
ج ـه ــودًا حـثـيـثــة .وي ـنــاشــد امل ــؤس ـس ــات الـتــي
تعنى بالرعاية الصحية االهتمام بمكافحة
امل ـ ــرض ،الف ـتــا إل ــى أن امل ـ ــرأة األف ـغــان ـيــة تعد
الضحية األولى بسبب العادات القبلية التي
تمنعها من إجراء الفحوصات الطبية إال في
مرحلة متأخرة ،أي بعد تفاقم املرض.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن وزارة الـصـحــة التي
تقود حملة ملكافحة مرض السل قد حصلت
على  12مليون دوالر من الحكومة اليابانية
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـســاعــدات
أخـ ــرى ،مــا ســاهــم فــي ع ــاج آالف املـصــابــن.
حــالـيــا ،يـعـمــل نـحــو  13أل ــف مــركــز طـبــي في
مختلف أن ـحــاء ال ـبــاد تـحــت إشـ ــراف وزارة
الصحة على عالج آالف املصابني.
ونظرًا لخطر انتشار املــرض ،أعلنت منظمة

الصحة العاملية العام املاضي تمديد حملة
مكافحة السل لخمسة أعوام إضافية .وقالت
في تقرير إنها تسعى إلى تقديم الدعم املالي
املناسب ،الستئصال جذور املرض بالتعاون
م ــع وزارة ال ـص ـحــة األف ـغ ــان ـي ــة ،وبـمـســاعــدة
بعض الدول ،في مقدمتها اليابان.
أيـ ـض ــا ،ت ـط ــال ــب وزارة ال ـص ـح ــة األف ـغ ــان ـي ــة
املجتمع األفغاني بالتعاون معها ،من خالل
نـشــر ال ــوع ــي ،وتـطـعـيــم األط ـف ــال ض ــد الـســل،
واللجوء إلى مراكز عالج السل املنتشرة في
مختلف أنحاء البالد.
وأخيرًا ،أنشئ مستشفى مركزي في العاصمة
األفغانية كابول بهدف عالج املرضى .ويبقى
نجاح حملة مكافحة السل مرهونا بالوضع
األمني في البالد ،باإلضافة إلــى املساعدات
ال ـتــي تـتـلـقــاهــا الـحـمـلــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا تلك
التي تقدمها منظمة الصحة العاملية.

إل ــى اس ـت ـغــال ي ـت ـعــرض ل ــه امل ـه ــاج ــرون من
أشخاص يتولون السلطة ،ومن هؤالء حرس
الحدود ،والشرطة.
وعــام  2014بالذات ،أشــارت عدة تقارير إلى
اسـتـغــال جنسي تـعــرض لــه مـهــاجــرون من
أف ــراد يحملون صفة رسمية أميركية .ومن
ذل ــك ،مــا ذكــرتــه صحيفة «ذا نــايـشــون» ،عن
تقدم خمسة أطفال مهاجرين بشكوى تتهم
ع ـن ــاص ــر حـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود ب ــاعـ ـت ــداء جـنـســي
عليهم بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .وفـ ــي إح ـ ــدى الـ ـح ــاالت،
اخـ ـتـ ـط ــف ع ـن ـص ــر دوري ـ ـ ـ ــة ح ـ ــدودي ـ ــة امـ ـ ــرأة
واغـتـصـبـهــا ،كـمــا اغـتـصــب ابـنـتـهــا املــراهـقــة
ومراهقة أخرى ،قبل أن يقتل نفسه.

مثل هذه الحاالت ،تسلط الضوء على الوضع
الهش الــذي يعاني منه املـهــاجــرون وطالبو
اللجوء في الــواليــات املتحدة ،والحاجة إلى
وضع ضوابط ورقابة صارمة على موظفي
األمن املكلفني حماية الحدود ،وغيرهم ممن
يحتكون باملهاجرين املحتجزين.
ّ
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن ال ــوض ــع الـقــانــونــي
الضعيف للمهاجرين ،يجعلهم عرضة لشتى
أنـ ــواع االس ـت ـغــال وال ـت ــاع ــب ،بــال ـتــرافــق مع
التهديدات املستمرة لهم بالسجن والترحيل.
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول مــديــر مــؤسـســة «كـ ــازا دي
اسبيرانزا» الحقوقية خوان كارلوس آريان،
ّ
إن «املهاجرين من النساء والرجال واألطفال
يواجهون عــوائــق كبيرة .أهمها العيش في

خ ــوف مـسـتـمــر .وه ــم خــائ ـفــون مـ ّـن األج ـهــزة
األمنية ألسباب وجيهة ،أولها أنها أجهزة
فاسدة».
مــن جهتها ،تـقــول محامية الـهـجــرة أنجيال
ولـ ـي ــام ــس« :ال ـ ــرع ـ ــب ال ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده م ــراك ــز
احتجاز العائالت املهاجرة ال ّيمكن تصوره.
يكفي أن تأخذ بعني االعتبار أنهم يحتجزون
األطفال».
في املقابل ،ينفي متحدث باسم قوات الهجرة
والجمارك األميركية ،لم يذكر التقرير اسمه،
ّ
االت ـهــامــات .وي ـق ــول ،إن إدارتـ ــه «تــأخــذ على
محمل الجد مسألة طبابة وأم ــان ورفاهية
من هم في عهدتها».
(إعداد :عصام سحمراني)
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استجدت ميدانيًا
في الصراع السوري
أوضاع عسكرية،
توحي بأن خلخلة
في ميزان القوى
بدأت تحدث على
األرض بين قوى
المعارضة والنظام،
ما يوحي بأن كسرًا
لالستعصاء العسكري
الذي طال ربما بدأ

سالمة كيلة

ً
نشــهد تحــوال فــي الوضــع
السوري ،ربما يوحي بكسر حالة
االســتعصاء العســكري ،حيــث
يبدو أن انتصارات الكتائب املســلحة كبيرة
في الجنوب ،كما في الشــمال ،وربما يحدث
األمر نفسه في دمشق ومحيطها .فقد كانت
مشــكلة الثــورة تتمثــل فــي التناقــض الــذي
يحكــم الكتائــب املســلحة ،وارتبــاط بعضهــا
بسياســات دول كانت متناقضة ،وتتصارع
علــى االســتحواذ علــى ســورية ،إضافــة إلــى
الــدور املعــادي للثورة الذي قامت به داعش،
وأيضــا جبهــة النصــرة (جــرى تكفيرهــا
وتجريمهــا أخي ـرًا في الجنــوب) .ولهذا ،كان
فعــل الكتائــب املســلحة التــي تريــد إســقاط
النظــام ،والتــي هــي اســتمرار للثــورة ،مــن
خــال الشــباب الــذي تظاهــر ،ثــم تحـ ّـول إلــى
العمــل املســلح نتيجــة وحشــية الســلطة،
ً
مشــلوال ،ألنها محاصرة خارجيًا ،وتصارع
ليــس الســلطة فقــط ،بــل كذلــك داعــش
والنصرة ،وحتى جيش اإلسالم.
وكان ذلك كله يترافق مع ميل إقليمي ودولي
ملنــع حســم الصــراع ،وحصــر الثــورة فــي
حــدود ال تســاعدها علــى االنتصــار ،بــل أراد
أن يستمر الصراع في ظل توازن قلق ،وكان
يجري دعم السلطة من إيران وروسيا مقابل
ضبــط الدعــم للكتائب املســلحة ،بما يبقيها
ّ
قــادرة علــى الصـ ّـد فقــط .وهذا ما كان يشــكل
حالة االســتعصاء ،ويمنع تقدم الثورة أكثر
مــن حــدود «التوافق الدولــي» ،بالضبط ،ألن
كل األطراف اإلقليمية والدولية املتدخلة في
ســورية ،تريــد التوصــل إلى حل «سياســي»،
وليــس إلــى إســقاط النظام .حل يبقي البنية
األساسية للنظام مع «دمج» معارضة فيما
أســمي تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة .وظلــت
العقــدة تتمثــل فــي «وضــع بشــار األســد»،
أي بقــاء أو رحيــل بشــار األســد ومجموعتــه.
حيث ظلت روسيا وإيران تتمسكان ببقائه،
بينمــا كان يبــدو أن بقــاءه ال يوصل إلى حل
ً
أصــا .وبالتالــي ،ال إمكانيــة إلنهــاء الصراع
(بات يسمى حربًا أهلية ،أو صراعًا طائفيًا،
أو أزمــة أو غيرهــا مــن تســميات تخفي واقع
الصــراع نفســه) ،مــن دون «فــرض معادلــة
جديدة».
ّ
التحول الذي حدث في خلخلة ميزان
يتمثل
القــوى علــى األرض ،وربمــا نكــون فــي بدايــة
خلخلــة أكبــر .هــذه الخطــوة التــي نتجــت
عــن ســياقني ،يعــودان ليترابطــا فــي «عقــدة
عاصفة الحزم» التي كانت تهدف ،ليس إلى
تعديــل الوضــع فــي اليمــن فقــط ،بــل تعديلــه
في مجمل املنطقة .لهذا ،بدت ّ
ردًا على الدور
اإليرانــي املتضخــم .يتعلــق الســياق األول
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التحول العسكري
في سورية
كسر االستعصاء وبداية خلخلة
أكبر في ميزان القوى
بالقــدرة العســكرية للنظــام ،حيــث لــم يجـ ِـر
التركيــز علــى هــذه املســألة منــذ بــدء الثــورة،
وخصوصــا بعــد عــام منهــا .لهــذا ،ظهــر أن
التكتيــك العســكري للقــوى التــي اندفعــت
إلــى التســلح وتحويــل الثــورة إلــى «حــرب
تحريــر» كان خاطئــا ،فأســهم فــي الوصــول
إلى االستعصاء الذي حدث ،ومن ثم تحكيم
دول إقليمية بالوضع العســكري .فالجيش،
بأغلبيتــه ،هــو مــن الشــعب الــذي تعـ ّـرض
للقتــل والقصــف والتدميــر وليــس «جيــش
األسد».
ففيمــا عــدا الفرقــة الرابعــة والحــرس
الجمهــوري ،وبعــض الوحــدات الخاصــة
التــي كانــت «البنيــة الصلبــة» التــي يعتمــد
عليهــا ،كان يــزج الجيــش فــي الصــراع ضــد
التظاهــرات بســيطرة أمنيــة شــبيحية علــى
الوحــدات التــي ترســل لهــذا األمــر .ومــع
ّ
توســع الثــورة ،ووصولهــا إلــى حلــب ،ومــع
تصاعــد وحشــية الســلطة ،تلمســت الســلطة
أن االحتقــان تصاعــد فــي بنيــة الجيــش،
وأصبح ّ
توســع االنشــقاق ممكنًا .لهذا ،عمل
على ســحبه من الشــمال والشــرق خصوصًا

(حيــث الحــدود مع تركيــا ،التي كان متوقعًا
أن تعلــن الحظــر الجــوي هنــاك ،وبالتالــي،
تحـ ّـول الجيــش فيهــا ووقوفــه مــع الثــورة)،
وفرض وضعه «في اإلقامة الجبرية» ،بمنع
اإلجــازات وقطــع االتصــال .هــذا كان وضــع
معظم الجيش ،منذ صيف  ،2012وبالتالي،
خرج من الصراع الفعلي ضد الثورة.
منــذ صيــف  2012إلــى نهايــة العــام ،كانــت
«البنيــة الصلبــة» قــد تهشــمت ،وفقــدت
أعــدادًا كبيــرة من عناصرهــا ،كما كان وضع
ّ
تحولــت الثــورة
الشــبيحة صعبــا ،بعــد أن
إلــى التســلح ،وأصبحــت الحــرب شــكلها.
هــذا األمــر هــو الــذي فــرض اإلســراع فــي
إدخــال قــوات حــزب اللــه ،ومحاولــة تحقيــق
انتصــارات ســريعة ،كمــا حــدث فــي مدينــة
القصير.
مــذ ذاك ،أخــذ يتصاعــد دور قــوى حــزب الله،
وخصوصــا إيــران التــي أخــذت ترســل قــوى
طائفية من العراق ،ومن الحرس الثوري ،ثم
من اليمن وكل البلدان التي تستطيع تجنيد
«شــيعة» منها .وباتت ،منذ ســنة  ،2014هي
القــوة التي تقاتــل الثورة ،وأصبحت ،أخيرًا،

هــي التــي تقــود الحــرب «علــى األرض» .مــع
كل الدعــم العســكري الروســي ،والتوافــق
الروسي اإليراني على التمسك باألسد.
لكن انفتاح الصراع في العراق فرض سحب
جــزء مــن هــذه القــوات التــي هــي املليشــيات
الطائفيــة العراقيــة ،وحتــى أصبــح هنــاك
اضطــرار إلرســال جــزء مــن قــوات حــزب اللــه،
ومــن الحــرس الثــوري .وللتفــرغ للوضــع
العراقــي ،حاولــت إيــران حســم الصــراع فــي
الجنــوب الســوري وفــي الشــمال ،مــن خــال
«جيــش» مــن إيــران وحــزب اللــه و«أشــتات
شــيعة» ،وبقيــادة ضبــاط إيرانيــن (تحــت
إشــراف قاســم ســليماني) ،لكــن املعــارك فــي
الجنــوب ،كمــا فــي الشــمال ،أدت إلــى هزيمــة
كبيــرة بقــوى الكتائــب املســلحة ،حتــى وهي
تتواجــه مــع داعــش فــي الشــمال و»النصرة»
فــي الجنوب .بعدهــا ،أصبح واضحًا تراجع
اهتمــام اإليرانيــن ،نتيجــة االنغمــاس فــي
معــارك العراق (خصوصــا في تكريت ،حيث
تورطــت فــي معركــة ،لكــي تثبــت مقدرتهــا
علــى هزيمــة داعــش ،ولــم تحســم املعركــة إال
بعــد تدخــل الطيــران األميركــي) ،ومــن ثــم
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مــع انفتــاح الصــراع فــي اليمــن .وترافــق ذلــك
كلــه مــع تراجــع القــدرات املاليــة اإليرانيــة،
خصوصــا بعــد انهيــار ســعر النفــط ،وعلــى
ضــوء الحصــار االقتصــادي الخانــق الــذي
تفرضه أميركا.
فــي هــذه الوضعيــة ،أصبــح وضــع الســلطة
العســكري حرجــا ،حيــث قــدرات «الجيــش»
الــذي تتحكــم بــه محــدودة ،وأصبــح انهيــار
املعسكرات التي تحجز الجنود فيها ممكنًا،
وأيضــا ،أصبــح الرفد الخارجــي في تناقص
شــديد .بالتالــي ،هنــاك هلهلــة فــي الوضــع
العســكري شــديدة .لكــن ،مــا كان يخفــي ذلــك
تشــتت قــوى الثــورة ،وأخطــار وجــود داعش
والنصرة ،وتكتيك جيش اإلسالم امللتبس.
ً
يتعلق الســياق الثاني ،أوال ،بتوحيد نشاط
الكتائــب املســلحة فــي حــوران ،وحصــار
جبهــة النصــرة ،وتحقيــق هــذه الكتائــب
النتصارات منذ أشــهر ،كادت تهدد دمشــق.
وكان وجــود جبهــة النصــرة ،وكتائــب قليلة
أخرى ،يفرض التريث ،خوفًا من تقدم يجعل
هــذه الكتائــب في كماشــة بني قوات الســلطة
وجبهــة النصــرة .لهــذا ،بــدا أن معالجــة
وضــع النصــرة يحظــى بأولويــة .وثانيــا،
وهــو مــا بــدا أنــه ارتبــط بعاصفــة الحــزم ،أو
باألســاس بالتوافــق الســعودي القطــري
التركــي .حيــث كان تصــارع هذه الدول يفكك
الكتائــب املقاتلــة ،ويدفعهــا إلــى التناحــر
فيمــا بينهــا ،لكــن التوافــق فــرض «تحالــف»
قــوى كانــت تتصــارع ،مــا أدى إلــى تأســيس
«جيش الفتح» ،وسيؤســس لتوحيد كتائب
أخــرى فــي مناطــق أخــرى (حلــب ،القلمــون
وريــف دمشــق) .ويبــدو أن الكتائــب حصلــت
علــى الســاح ،لكي تكــون قادرة على تحقيق
انتصارات ،وتوســيع السيطرة على األرض،
وربما كسر شوكة السلطة في الشمال.
هــل إن مــا يحكــم هــذه السياســة هــو إســقاط
النظــام؟ بالتأكيــد ،ألن هــذا مــا يصـ ّـرح بــه
داعمــو التغييــر في الوضع العســكري .لهذا،
يتمثــل الهــدف فــي «كســر أنف» النظــام ،لكي
يظهر ضعفه ،وعجز إيران عن حمايته.
وبالتالــي ،االنتقــال إلــى فــرض الحــل
السياســي ،علــى أســاس مبــادئ جنيــف.1
هــذا بالضبــط هــو هــدف «توحيــد القــوى»،
وتحقيــق انتصــارات ،وربمــا كذلــك حــدوث
انهيــار فــي أجهــزة الســلطة ،تدفــع إلــى
التدخــل الســريع ،مــن أجــل فــرض الحــل
بموافقــة إيرانيــة ،بعــد أن بــان عجزهــا عــن
إبقاء النظام ،األمر الذي يعني إنهاء ســلطة
بشار األسد بالضرورة بشكل ما ،ترحيل أو
قتــل ،أو هــروب .لهــذا ،يجــب التدقيق في كل
الخطــوات التــي تجــري إلعــادة ترتيب وضع
املعارضــة التــي يمكــن أن تشــارك فــي الحــل،
بعــد أن بــات التعامــل الدولــي يقــوم علــى
التواصــل مــع أفــراد وليــس هيئــات ،وعلــى
االختيــار مــن كل طــرف يســعى لكــي يؤثــر
فــي الحــل .أمــا مــن ســيمثل الســلطة ،فليــس
واضحًا بعد ،لكن بالضرورة لن يكون بشار
األسد ومفاوضوه.
ربمــا يكــون الوضــع اإلقليمــي قــد وصــل إلــى
مرحلــة «التوافــق» ،فقــد تقزمــت إيــران ،ليــس
فــي ســورية واليمــن فقــط ،بــل فــي العــراق
كذلــك ،وبــات عليهــا أن تقبــل حــدود الــدور
الــذي تقــرره أميــركا .وهــذا يعنــي قبــول الحل
السوري الذي تحدد في مبادئ جنيف ،1بعد
مقاومــة ومراوغــة ،عامــن ونصــف ،أســهمت
فيهــا بــكل القتــل والتدميــر فــي ســورية .لكــن
الحــل هــو «توافــق دولــي» .لهــذا ســيمثل
مصالــح هــؤالء ،وبالتالــي ،لن تحقــق مطالب
الشــعب التي حكمت انطالق ثورته ،ما يمكن
أن تحققه وقف العنف والوحشية واالعتقال،
وربمــا بعــض الحريــة ،الحريــة التــي كانــت
الشعار األول الذي طرحه شباب الثورة ،وهم
يحلمون بتحقيق تغيير عميق من دون دم.
(كاتب فلسطيني)
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غازي دحمان

إذا أردنــا كتابــة الوقائــع الســارية بشــكل
تقريــري ،بمــا يشــبه عمليــة التشــخيص
الســريري ،نقــول إن مــا يحصــل فــي ســورية،
اليــوم ،هــو حــروب القبائــل ضــد بعضهــا،
حروبهــا علــى مــوارد الحيــز «الكيــان» ،مــن
ثــروات ومناصــب وقيــم معنويــة ورمزيــة ،وال
يحرمهــا طابعهــا القبلــي مــن اســتعارة أدوات
الصــراع االجتماعــي الحديثــة وقيمــه ،كمــا ال
يمنعهــا مــن االنــدراج فــي ســياقات الحــراكات
ذات الطابع التغييري السياسي واالجتماعي
الســائدة فــي العالــم ،وال بــأس أن تتلفــع
بشــعارات الحريــة والعدالــة ،فــي حــن تتلطــى
القبائــل املضــادة لهــا وراء شــعارات الدولــة
والقانون.
ولكــن ،ملــاذا هــي صراعــات قبليــة؟ الواقــع
أن البنــى االجتماعيــة الوحيــدة التــي تعــي
نفســها فــي ســورية ،وتملــك شــرعية اإلعــان
عــن نفســها بوضــوح ،هــي القبائــل ،وحتــى
الســوريون كأفــراد عرفــوا عــن أنفســهم ،طــوال
عقــود ،بصفتهــم أبنــاء قبائــل ،كان ذلــك قبــل
حكــم البعــث الــذي توجــه لــه التهمــة بتعزيــز
االنقســامات الطائفيــة فــي ســورية ،وكانــت
ً
القبيلــة اإلطــار الوحيــد الــذي أخــذ شــكال
منتظمــا تتضــح فيــه آليــات الحكــم الحديــث
« شــيخ ـ كبــار رجــال القبيلــة  -املحاربــون -
املنتجــون وهــم فالحــون أو رعــاة» ،كمــا أنــه
ّ
شــكل الجهــة الناظمــة للعالقــات بــن القبائــل،
كمــا أن املكونــات األخــرى ،األكبــر مــن القبيلــة
واألصغر من الدولة« ،الجهويات والطوائف»،
كانــت تنطــوي بداخلهــا علــى نظــام تشــكل
القبيلــة الوحــدة األساســية فيــه ،ويخضــع
تاليــا للتمايــزات التــي تحددهــا معاييــر قــوة
كل قبيلــة ،مــن حيــث العــدد والثــروة والقــوة،

ولم تكن مكونات متماسكة ،إال حني يتعرض
وضعها القبلي لتهديد خارجي.
وفــي التاريــخ الحديــث ،كان الغــزو الوهابــي
الــذي جــرى علــى حــوران مــن  1790إلــى 1825
يســتهدف قبائــل درعــا والســويداء ،بــكل
مكوناتهــا الســنية والدرزيــة واملســيحية،
وكانــت هــذه القبائــل تواجــه هــذا الغــزو
بتحالفــات علــى أســس قبليــة .لــذا أعــادت
صياغــة خريطــة انتشــارها فــي املنطقــة ،بنــاء
علــى هــذه التحالفــات ،كمــا أنهــا تخارجت من
طوائفهــا وتداخلــت ضمــن طوائــف أخــرى،
بنــاء علــى هــذا املعطــى .لــذا ،ليــس غريبــا أن
نجد اليوم في املنطقة الجنوبية من ّ
يرد هذه
القبيلــة ،أو تلــك ،إلى أصول طائفية ،غير التي
هي عليها اليوم.
علــى مــاذا يدلــل ذلــك؟ علــى حقيقــة أن ســورية
وطن قبائل ،وليســت بالد طوائف ،لم يتكرس
البعد الطائفي ،ولم يتبلور كوعي ،على الرغم
مــن وجــود بعض توجهات من هذا القبيل في
مراحــل تاريخيــة ،لكنهــا لــم تنجــح ،وشــكلت
لحظــات عابــرة ،انتهــت فــي وقتهــا .كان
االنتماء للقبيلة أكثر وضوحًا ،وكان االنتماء
ّ
وترســخًا ،والواقــع أن
املناطقــي أكثــر جاذبيــة
صــراع الســوريني «الراهــن» ،فــي بدايتــه ،كان
صراعــا قبليــا محضــا ،اختلفــت فيــه نظــرة
قبائــل الريــف مــع عائالت املدينة ،أما الجزئية
الطائفيــة فالواضــح أنــه جــرى اســتعارتها،
عندمــا ضعفــت القبائــل .وألن تجــارب املنطقة
كانــت ســابقة فــي هــذا املجــال ،فقــد جــرى
تصديــر نموذجهــا الطائفي إلى ســورية التي
ال تــزال مرتبكــة ،فــي أغلــب فئاتهــا ،وخجولــة
من البعد الطائفي ،وترفض االعتراف به.
لكــن ،مــا دام األمــر علــى هــذه الشــاكلةّ ،فلمــاذا
لم تشهد سورية حكمًا قبليا؟ الواقع أنه لدى
ّ
ّ
التدقيق في الخريطة القبلية ،يتضح أن وضع

إذا كان فضاء الوطن
يضمن للفرد حقوقه،
فلن يلجأ اإلنتماءات األخرى
القبيلة في ســورية اســتثنائي ،بعض الشــيء،
عــن باقــي املنطقــة .إذ ثمــة تــوازن قبلــي بــن
القبائــل ،ســواء لجهــة العــدد ،أو لجهــة امتــاك
الثروات وأماكن االنتشار .في كل منطقة ،كان
يوجــد أكثــر مــن قبيلة بالحجم نفســه ،ما منع
أي إمكانيــة للتفــرد بالســلطة ،وثمــة معطــى
ثــان ،يتمثــل بــأن ســورية بلــد مدينــة قديــم،
فدمشــق وحمــص وحلــب وجــدت قبــل تجمــع
القبائــل وتشـ ّـكل األريــاف ،وهــذا ّ
حولهــا ،علــى
الــدوام ،إلــى مراكــز ســلطوية ،امتدت ســلطتها
إلــى األريــاف ،حيــث كان األعيــان فيهــا هــم مــن
يملكــون األدوات اإلنتاجيــة ألهــل القبائــل،
كاألرض ،أو يتحكمــون بتصريــف منتجــات
القبائل من صوف ولحوم ماشية.
وكل تلك عوامل ساهمت في إضعاف القبائل،
لصالح سلطة العائالت املدنية ،وتاليا تحكم
املدينــة فــي الريــف ،وحتــى حينمــا كانــت
تتعرض املدن لغزوات القبائل ،لم يكن القصد
الســيطرة علــى تلــك املــدن ،بقــدر مــا كان هــدف
الغزوات الحصول على الغنائم ،لسد حاجتها
فــي ســنوات القحــط ،وحتــى فــي العصــر
الحديــث ،عندمــا وصــل أبنــاء القبائــل علــى
الســلطة ،فذلك ألن أبناء عوائل املدينة صاروا
يأنفــون القيــام بمهــام العســس والحراســة ،ما
أوجد اتفاق جنتلمان بني القادمني من الريف
وأهــل املدينــة ،بأن عليكم الحماية والحراســة،
مهنــا تعتاشــون منهــا ،وعلينــا دفــع الضريبة

املناسبة من فائض تجارتنا وصناعتنا.
حسنًا ،ما عالقة ذلك بالوطنية؟ تقول الوقائع
املعاصــرة إن ادراج القبائــل ضمــن صيغــة
وطنيــة أســهل بكثير مــن إدراج الطوائف ،ذلك
أن املكـ ّـون الدينــي يتفــوق علــى البعــد الوطني
والقومــي وينافســه ،فــي حــن أن االنتمــاء
القبلــي ال يملــك حساســية مــن االنــدراج ضمن
املكــون الوطنــي ،وذلــك لســهولة دمــج القبائــل
في العملية السياسية ،كما أن البعد الطائفي
يبــدو مكتفيــا بذاتــه ،وقاطعــا لــكل املشــتركات
الوطنيــة ألبنــاء الحيــز الواحــد ،فــي حــن
أن البعــد القبلــي يبقــى ناقصــا ومشــدودا
لتحالفات وطنية أكبر.
على مدار ســنوات االســتقالل ،امتلكت سورية
بعــض األبنيــة السياســية واملؤسســات
البيروقراطيــة« ،الدســتور ،البرملــان ،الجيــش
ومؤسســة التعليــم ،ووظائــف املؤسســات
العامــة» ،علــى قلــة فاعليتهــا وتأثيرهــا
السياسي ،إال أنها ساهمت ،بدرجة أو أخرى،
فــي صياغــة شــكل وطنــي ،وعمليــة اندمــاج
مقبولــة .لــم يكــن الخــاف فــي ســورية يومــا
ســوى علــى محــاوالت نظــام حكــم األســد شــد
الوطنيــة باتجــاه تعزيــز ســلطته ،ومحاولــة
إعــادة صياغتهــا علــى شــكل قالـ ٍـب ،يتوافــق
مــع حكــم ســالته التــي أراد التأســيس لهــا،
فحـ ّـول ســورية إلــى ســورية األســد ،واحتــاج،

لتثبيــت هــذه الصيغة ،إلــى تحالفات قبائلية،
قــام بتقديــم إغــراءات الســلطة والثــروة لها ،أو
قـ ّـدم لهــا فرصــة لتغييــر أوضاعهــا مــن القــاع
االجتماعــي (بمدلــول الثــروة) مــع تحالفــات
مــع عوائــل املــدن املركزيــة ،أصحــاب النظــرة
املحافظة للتغير االجتماعي ،فجمع ،في لحظة
تاريخية واحدة ،بني نقيضني ،هما الساعون
إلى الســلطة (القوى الريفية الطالعة في فترة
الســتينيات والســبعينيات) والرجعيــون

(بيئــة النخــب التــي حكمــت مــن ثالثينيــات
القرن املاضي إلى بداية ستينياته)« ،ليصوغ
توليفــة جديــدة مــن املحافظــن علــى الوضــع
الناشئ ،وهذه الصيغة املتناقضة من أسباب
الثــورة ملــا أنتجتــه مــن تهميــش وقســوة علــى
مساحة كبيرة من أبناء البلد».
اليــوم ،مــا هــو تحــت الضــرب ويترنــح ،هــو
وطنية دولة سورية األسد ،والصراع سيطول
مــا دامــت هــذه الوطنيــة موجــودة ،وســينتهي
بانتهائهــا وعــدم قدرتهــا علــى املقاومــة .لكــن،
مــا هــو شــكل الصيغــة الوطنيــة الســورية
الجديــدة؟ هــل مــن املمكــن أن يجــري تثبيــت
الطابــع القبلــي فيهــا؟ ال شــك أن النمــوذج
املفضل هو الشكل الذي تقوم عليه الوطنيات
الغربيــة املنتميــة للوطــن ،والتــي يتمتــع فيهــا
املواطـ ّـن بالعدالــة والفــرص املتكافئة ،وال شــك
أن تحققها على هذه الشاكلة سيسهم ،بدرجة
كبيــرة ،فــي تعزيــز االنتمــاء الوطنــي ،وتقويــة
رصيده على حســاب االنتماءات األخرى ،فإذا
كان فضاء الوطن يضمن للفرد حقوقه وأمنه،
ال تعود هناك حاجة لاللتجاء إلى االنتماءات
األخــرى ،لضمــان تحقيق هــذه الحاجات .وقد
بدايتها ،نزوعات
أثبتت الثورة الســورية ،في
ّ
واضحــة صــوب هــذه االتجاهــات ،مثلها أبناء
العشــوائيات «ســكان ضواحي دمشــق وحلب
وحمص» الذين تفكك عندهم االنتماء القبلي،
بفضــل انخراطهــم فــي املدينة ،ونمــط حياتها
ومنظومتهــا القيميــة ،ولــم تحتوهــم ،فــي
الوقــت نفســه ،العوائــل املدنيــة .وكانــت هــذه
الفئــة «أبنــاء العشــوائيات» الطــرف األكبــر
واألكثــر فاعليــة فــي الثــورة الســورية ،واألكثــر
ً
تمثيــا للمكونــات الســورية ،وكانــت رؤيتهــم
الوطنيــة أكثــر وضوحــا ،فهــم أصحــاب شــعار
«واحد واحد الشعب السوري واحد».
(كاتب سوري)

MEDIA
العمال
يُغرّدون

ُ
تخل وسائل التواصل االجتماعي أمس من
لم
االحتفاالت بعيد العمال حول العالم.
على «فيسبوك» نشر المستخدمون من
عدة معايدات لبعضهم لمناسبة عيد
دول ّ
ٍ
العمال ،ونشروا صورًا لكيفيّة احتفالهم
بالعيد ،بينما شارك آخرون يعملون في هذا
اليوم ،ظروف عملهم مع أصدقائهم.
ً
خاصة الذين
ووجه هؤالء تحيات إلى العمال،
ّ
يُدافعون عن حقوقهم.

على «تويتر» ،لم ُ
يكن هناك مجال ألي «تريند»
آخر غير عيد العمال .فانتشرت وسوم
«#بعيد_العمال_تحية_الى» ،و«#عيد_
العمال» ،و« ،»LabourDay#و،WorkersDay#
و.1Mayıs#
ونشر المستخدمون صور تظاهرات من
ً
خاصة في تركيا
مناطق مختلفة في العالم،
التي تشهد تظاهرات في تقسيم.

رصد

«برامج الجريمة»
تجذب المغاربة
الرباط ـ حسن األشرف

رغم ارتفاع الشــكاوى املوجهة إلى مســؤولي
اإلعــام فــي املغــرب بخصــوص «برامــج
الجريمــة» ،التــي تبثهــا قنــوات تلفزيــة
عموميــة فــي البــاد ،حــول تأثيرهــا الســلبي
ّ
علــى الجمهــور الناشــئ ،فــإن اإلقبــال علــى
مشــاهدتها مــن طــرف املشــاهدين املغاربــة ال
يــزال فــي تزايــد مضطرد .هــذا ملخص تقرير
جديــد للهيــأة العليــا لالتصــال الســمعي
البصــري ،املعروفــة اختصـ ًـارا فــي املغــرب
بـ«الهــاكا» ،فــي متابعتهــا للبرامــج التلفزيــة
التــي تتخــذ مــن الجريمــة موضوعــا لهــا،
وهــي «مداولــة» فــي القنــاة األولــى ،و«مســرح
الجريمــة» فــي القنــاة الثانيــة ،و«أخطــر
املجرمني» في قناة «ميدي1تي في».
ورصــدت الـ«هــاكا» فــي تقريرهــا حــول هــذه
البرامــج عــدة معاييــر رئيســة ،منهــا احتــرام
قواعد تغطية اإلجراءات القضائية ،واحترام
الكرامــة اإلنســانية ،وســرية هويــة املعنيــن،
واحتــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة ،وتمييــز
مشــاهد إعــادة التشــخيص عــن الوقائــع
الحقيقية ،وحماية الجمهور الناشئ.
وتعتبــر الـ«الهــاكا» مؤسســة رســمية لهــا
سلطة إدارية مستقلة ،مكلفة بضبط وتقنني
قطــاع اإلعــام الســمعي والبصــري ،وتتجلــى
مهمتها األساسية في «السهر على االحترام
التــام ملبــادئ التعدديــة ،وحريــة التعبيــر
فــي اإلعــام» ،وفــق مــا تنــص عليــه القوانــن
الجــاري بهــا العمــل باململكــة .وأوردت
الـ«هاكا» ضمن تقريرها «عددا من املعطيات
الكميــة والوصفيــة حــول برامــج الجريمــة،
وإبــداء توصيــات فــي املوضــوع ،ورصــد
اإلشــكاليات املحيطــة بموضــوع العالقــة
املمكنــة بــن العــرض التلفزيونــي واإلعالمــي
وبــن الظاهــرة اإلجراميــة ،دون املــس بحريــة
وسائل اإلعالم».
ويأتــي الـ«هــاكا» ليتجــاوب مــع طلــب ســابق
لرئيس الحكومة املغربية ،عبد اإلله بنكيران،
بخصوص مراقبة «برامج الجريمة» ،ما دفع
إلــى إصــدار قــرارات زجريــة فــي حــق القنــوات
التــي تبــث تلــك البرامــج ،وهــو مــا دفــع تلــك
القنــوات إلــى التعاطــي بشــكل آخر مع طريقة
إخــراج هــذه البرامــج .وأوقفت قنــوات تلفزية
«برامــج الجريمــة» مؤقتــا ،بهــدف إخراجهــا
في حلة جديدة ،أو مراجعة شــكل ومضمون
البرنامــج ،مثــل مــا قامــت بــه القنــاة الثانيــة
التــي تبــث برنامــج «أخطــر املجرمــن» ،حيث
عوضتــه ببرنامــج «هــاذي والتوبــة» ،الــذي
يسرد قصص تائبني من عالم الجريمة.
تقريــر الـ«هــاكا» أفــاد بــأن هــذه املؤسســة
توصلــت بشــكايات عديــدة بشــأن «برامــج
الجريمــة» ،منهــا شــكاوى وردت مــن وزارة
االتصــال وإدارة الســجون واملجلــس الوطني
لحقوق اإلنســان ،وشــكاوى مواطنني اتهموا
تلــك البرامــج ،إلى أنها مســت قرينة براءتهم،
أو كشــفت هويتهــم للعمــوم ،أو أنهــا لــم تــراع
حياتهــم الخاصــة ،أو أنهــا تضــر بالجمهــور
الناشــئ .وبالرغــم مــن هــذه الشــكاوى،
يســتطرد التقريــر ،بــأن برنامجــي «مداولــة»
املجرمني» في القناة
بالقناة األولى ،و«أخطر
ِ
الثانيــة ،تــم تصنيفهمــا مــن بــن البرامــج
العشــرة األكثــر مشــاهدة ســنة  ،2013بدليــل
أن إحدى حلقات «أخطر املجرمني» شاهدها
أزيد من أربعة ماليني ونصف مليون مشاهد.
وأورد التقريــر عينــه أن األطفــال واملراهقــن
يشكلون جزءًا من مشاهدي برامج الجريمة،
حيــث إن  18فــي املائــة مــن متابعــي برامــج
«أخطــر املجرمني» هم من الجمهور الناشــئ،
الــذي تتــراوح أعمــاره بــن  5و 14عامــا ،فيمــا

يشكل األطفال
نسبة  20في المائة من
مشاهدي البرامج

يشــكل األطفــال نســبة  20باملائــة من مجموع
مشــاهدي البرنامــج .وبخصــوص عالقــة
مشــاهدة «برامــج الجريمــة» مــع املســتوى
التعليمــي للجمهــور املغربــي ،أوضــح تقريــر
الـ«هــاكا» أن نســبة كبيــرة تتمثــل فــي  62فــي
املائــة من مشــاهدي هــذا النوع من البرامج ال
يمتلكون شهادة تعليمية.

احتفل موقع «غوغل» بعيد العمال
ً
صورة ُتحاكي
أيضًا أمس .فنشر الموقع
الح ّرة مكان اسمه كـ
العاملين في األعمال ُ
.doodle
وتناقل المستخدمون على مواقع
التواصل الصورة ،شاكرين «غوغل» على
هذه المعايدة .كذلك نشر المستخدمون
فيديوهات نُشرت على «يوتيوب» لتظاهرات
مال أو مطالبات ببيئة عمل أفضل.
ُع ّ

فرنسا

من هي
«شارلي إيبدو»؟
باريس ـ محمد المزديوي

بعــد العــدد األخيــر مــن مجلــة «ميديــوم»
ُ ُ
الفيلسوف الفرنسي
الفصلية ،التي يديرها ُ
ّ
ريجيس دوبريه ،والذي خصص لـ «شــارلي
إيبــدو واآلخريــن» ،تنتظــر فرنســا الكتــاب
الجديــد للمــؤرخ والديموغرافــي الفرنســي

(باسكال غويوت/فرانس برس)

متابعة

تقبيل الحذاء العسكري...
منهج التلفزيون السوري
ناصر السهلي

ُ
لــم تكــن صــورة اإلعالميــة التونســية كوثــر البشــراوي
جديــدة ،فــي تقبيلهــا الحــذاء العســكري علــى الهــواء
خــال اســتضافتها علــى التلفزيــون الســوري ،وهــي
تســأل عــن «إنســانية املجتمــع الدولــي فــي ســورية» .فقــد
اعتمــدت القنــوات التابعــة للنظــام الســوري منــذ الثــورة
هــذا النهــج .قبــل نحــو عامــن ،اســتضافت قنــاة سـ ّ
ـورية،
ً
«محلــا اســتراتيجيًا» ،وفــي معــرض حديثــه ،أخــرج كيســا
ُ
بالســتيكيًا ،فيــه عظــام حمــار نافــق ،ليقنــع املشــاهد بمــا
يقولــه .القنــاة نفســهاّ ،
كررت مشــاهد كثيــرة من ذات النوع.
الرقص بالحذاء العسكري على الرأس ،ومواطنون يشدهم
مشــهد التعبيــر الهســتيري عــن اختــزال حب الوطن بعشــق
«البوط ...الصباط.»...
فــي عــام  ،2015مــا زلنــا نســتمع ونقــرأ كيــف يشــكل الحــذاء
العســكري العقــل عنــد مثقفــي الســلطات ،بــل ودعــاة حقوق
النســاء ،كما في حالة أحدهم من دمشــق بمؤازرة زميل له:
«هؤالء الذين يهاجرون عبر املتوسط خونة وغير شرفاء،
ويســتحقون املــوت ألنهــم يهاجــرون ملمارســة الدعــارة فــي
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أوروبــا» .قــد ال يكــون مفجعــا بالنســبة للبعــض أننــا خالل
ســنوات خمــس عشــنا صــورة مقلوبــة عــن حــال األوطــان،
فســورية لــم تكــن اســتثناء فــي مســار شــعارات وخطــب
أنتجــت تماثيــل وأعمــال فنيــة تمجــد الحــذاء العســكري،
وبكآبة حالة اإلنكار كانت الصورة منذ البداية تشي بأننا
سنكون أمام ما هو أفظع منها.
ً
ـتثناء ،فــإن انفجــار
وإذا كان األمــر فــي ســورية ليــس اسـ
ً
عربيا منذ بداية الربيع العربي ،ذهب ذات املنحى
الصورة
الــذي هــدف إلــى تظهير صورة «املؤامرة» .فكل شــيء حدث
«مؤامرة كونية على األمة العربية» شارك فيها حتى فريق
برشلونة.
غيــب بذلــك الشــعب ،وســحل باملعنــى الحرفــي للكلمــة ،عــن
قنــوات تمجيــد الحــذاء العســكريُ ،ليعــاد اليــوم صياغــة
العالقــة بــن ثقافــة «الفوتوشــوب» والفبــركات التي ظهرت
في قرية البيضا في بانياس (نيسان/أبريل  )2011بجدال
أستاذ جامعي متيقن بأنها صور من العراق واألقدام التي
تدوس رؤوس الشباب هي من البشمركة واملارينز.
الســؤال الجوهــري ،غيــر البعيــد عــن رغبــات بــن غوريــون،
ماذا أبقت الصور هذه لعدونا؟

َ ْ
«مــن هــو
إيمانويــل تــود ،وهــو بعنــوان:
شــارلي؟» (عــن دار ُسـ ْ
ـوي) .والكتــاب عبــارة
عــن إســهاب فــي شــرح موقــف هــذا املفكــر
الالنمطــي فــي فرنســا ،والــذي كان قــد كشــف
عــن بعــض أفــكاره ،فــي حــوار وحيــد مــع
صحيفــة اقتصاديــة يابانيــة ،بعــد مــرور
بعــض الوقــت على االعتــداءات التي عرفتها
فرنســا .ونقــرأ فــي الحــوار أن «االنتقــادات
ّ
َ ُ
والهجمــات تطــال املســلمني ألنهــم ُيشــكلون
أقلية فقيرة وضعيفة في فرنسا».
وبينمــا حاولــت فرنســا أن تقنــع نفســها،
بعــد االعتــداءات ،بوجــود روح  11ينايــر/
كانــون الثانــي ،و«إجمــاع وطنــي» ،يقــول
املفكــر إيمانويــل تود ،في حوار طويل ّ
خص
به مجلة لونوفيل أوبســرفاتور األسـ ّـبوعية
(الخميــس  30أبريل/نيســان) ،دون لــف وال
ُمــداورة 11« :يناير/كانــون الثانــي كانــت
خدعــة» .ويــرى فــي التظاهــرة الضخمــة يوم
ذاتــه« :ماليــن مــن املســرنمني يتســارعون
ُّ
ُ
خلــف رئيــس ُيحيــط بــه كل ممثلــي
األوليغارشــية العامليــة ،مــن أجــل الدفــاع عن
الحق الال مشــروط في َد ْوس محمد» .ويرى
فيهــا« :كذبــة إجماعية (جوفاء) ألنه في ذلك
َ
اليــوم ،لــم يكــن العالـ ُـم الشــعبي« ،شــارلي»،
كمــا أن شــباب الضواحــي ،مســلمني وغيــر
مســلمني ،لــم يكونــوا «شــارلي» ،وعمــال
األرياف لم يكونوا «شارلي».
إيمانويــل إلى القــول« :ألول مرة في
ويذهــب ُ
حياتــي لــم أ ِحـ َّـس باالعتــزاز ألنــي فرنســي.
ُ
وفــي كل الكتــب التــي أصدرتها حول فرنســا
ُكان فيهــا ُبعـ ٌـد وطنـ ّـي» .ويضيــف« :حــن
جمع  4ماليني شــخص كي نقول إن ُ
ن ّ
تناو ٌّل
َ
ديانـ ٌـة اآلخريــن بصفــة كاريكاتوريــة حــق
ٌ َ
طلــق ،بــل وواجـ ٌـب ،وحــن يكــون هــؤالء
م َ
اآلخــرون هــم األضعــف فــي املجتمــع ،فنحــن
أحـ ٌ
ـرار ،بشــكل كامــل ،فــي تصـ ُّـو ِر أننــا نفعــل
الخير وأننا على حق وأننا نتواجد في بلد
َّ
رائــع .لكــن األمـ َـر ليــس صحيحــا ،إذ إن إلقــاء
نظرة خاطفة على مســتوى التعبئة يكشــف
لنا خدعة».
ُ
وحني يتطرق لإلســام يبدي إيمانويل تود
مواقف تختلف عن السائد ،لدى «الدوكسا»
الباريســية .ويقــول« :الجميــع فــي فرنســا
يوجد في منطق القلق إزاء اإلسالم» ،بينما
«الطبقــات املتوســطة فــي فرنســا هــي التــي
توجــد فــي أزمــة دينيــة ،والتــي تعرضــت
ّ
ُّ
لهــزات كبيــرة بســبب االختفــاء األخيــر لــكل
معتقداتهــا ،والتــي توجــد فــي حالــة فــراغ
ُ
ـار ُس مــع
ميتافيزيقــي ً عميــق جــدا ،وتمـ ِ
املسلمني لعبة شاذة بحثا عن أكباش فداء».
ويعتــرف املفكــر الفرنســي أن مــا يقلقــه
ليــس هــو «قبضــة مــن املختلــن عقليــا الذين
يعلنــون عــن انتمائهــم لإلســام مــن أجــل
ارتكاب جرائم ،بقدر ما تقلقه األسـ ُ
ـباب التي
مــن أجلهــا أصبــح مجتمـ ٌـع بأكمله هســتيريًاّ
إلــى درجــة اســتدعاء طفــل (الطفــل أحمــد)
فــي الثامنــة مــن عمــره مــن قبــل الشــرطة».
ويضيــف« :املســلمون ،فــي معظــم األحيــان،
أكثــر ثوبانــا فــي املجتمــع الفرنســي ،بســبب
زيجاتهــم ،مــن املثقفــن الرجعيــن الجــدد
مثــل إيريــك زمــور أو أالن فينكلكــروت الذيــن
يســتهدفون املســلمني باســتمرار» .وينتهــي
األمــر باملفكــر الفرنســي إلــى املطالبــة «بتــرك
ّ
مســلمي فرنســا يعيشون في هدوء» ،ويحث
الفرنسيني على التوقف عن «إكراه املسلمني
علــى أن يفكــروا فــي أنفســهم كمســلمني»،
هذه
مع ُ
وعلــى «حســم األمــر ،بصفــة نهائيــةُ ،
الديانــة الشــيطانية الجديــدة ،التــي أطلــق
عليها َ
اسم «العلمانوية الراديكالية» ،والتي
ُ
َ
ّ
الحقيقي».
تشكل في نظري ،التهديد

يرى تود ّ
أن
متشعبة
اإلسالموفوبيا ُ
في فرنسا
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منوعات فنون وكوكتيل
سفر

حنين عتيق

ك ــان ــت أبـ ـي ــات ابـ ــن زي ـ ـ ــدون تـمــأ
ال ـف ـضــاء ،تـحــاكــي ال ـج ــدران بلغة
بلغة الجمال
الـعــاشــق املـشـتـ ٌـاقٌ ،
الذي ال ينضب ،هو مساحة مليئة بالسحر.
عالم مــن األزرق واألحـمــر الـســاحــر ،تتخلله
ألوان تنبثق مع الضوء من فتحات هندسية
على شكل مثلثات أو مـســدســات أو نجوم
وأبراج متداخلة.
ف ــي مـنـتـصــف ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر أدرك ــت
إس ـبــان ـيــا أه ـم ـيــة ق ـصــر ال ـح ـم ــراء م ــن حيث
قيمته الفنية والتراثية ،واعترفت ّبه كواحد
من أهم معاملها السياحية ،كما صنفه موقع
اليونسكو للتراث العاملي من النوع الثقافي
ع ـ ــام  1984ل ـي ـص ـبــح أه ـ ــم م ـع ـل ــم س ـيــاحــي
إسالمي في الغرب.
بات يستقبل املهرجانات الثقافية والفنية
والـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ،وأهـ ـمـ ـه ــا مـ ـه ــرج ــان ل ــورك ــا
ال ـش ـع ــري ال ـ ــذي ي ـح ـت ـفــي بــال ـش ـعــر ال ـعــربــي
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـه ــرج ــان ــات
الفنون واملوسيقى والرقص.
يقع القصر في غرناطة ،درة إسبانيا ،على
ه ـض ـبــة ت ــدع ــى ه ـض ـبــة س ـب ـي ـكــة ،وقـ ــد بـنــاه
أح ــد م ـلــوك ال ـطــوائــف ف ــي ال ـق ــرن الـخــامــس،
لكنه يعتبر درة بـنــي نـصــر ألن محمد بن
األح ـم ــر ال ـن ـصــري ه ــو م ــن ج ــاء إل ـيــه وأع ــاد
تــرمـيـمــه وب ـن ــاءه بـعــد أن هــوجــم م ــن مـلــوك
بني قشتالة فهرب إليه واستوطن فيه وقرر
تأسيس مملكته ودولـتــه فيه .بعدها جـ ّـدد
بناءه وأضاف أبراجه الضخمة التي توحي
لــأعــداء القشتاليني بالهيبة وال ـق ــوة ،كما

عد من
«قصر الحمراء»،
واحد من أقدم قصور تاريخ العمارة اإلسالمية ،يقع في إسبانيا وي ُ ّ
ٌ
ّ
المتبقية لما به من بدائع زخرفية وفنية
أروع اآلثار األندلسية

قصر
الحمراء

تحفة في عنق
األندلس

يعود لــه الفضل فــي إيـصــال املـيــاه للمملكة
م ــن م ـك ــان م ـن ـخ ـفــض إلـ ــى ال ـه ـض ـب ــة ،حـيــث
استطاع سحب مياه النهر الــذي ينخفض
100م عن الهضبة مستخدمًا ّ
للمرة األولــى
ّ
تقنية األفـنـيــة والـنــواعـيــر .ول ـعــل امل ـيــاه من
ّ
أه ــم أس ـبــاب ازده ـ ــار ال ـح ـمــراء ألن ـهــا غــيــرت
شكل الحياة فيه ،حيث سقت كل العائالت
الساكنة في القصر كما سقت جنود اململكة.
ّ
بـعــد محمد بــن األح ـمــر تـســلــم ول ــده محمد
بــن محمد الـنـصــري الـحـكــم ،فبنى الحصن
الجديد في القصر ،كما صمم مسجدًا ضخمًا
ه ــو ال ـي ــوم نـفـســه كـنـيـســة ال ـســان ـتــا م ــاري ــا،
ّ
وأضـ ــاف بـعــض األج ـن ـحــة ال ـج ــدي ــدة .تسلم

بـعــده املـلــك السلطان أبــو الــولـيــد إسماعيل
ّ
الذي سرعان ما سلم السلطة البنه السلطان
يوسف أبــو الحجاج الــذي قـ ّـدم الكثير لهذا
الـقـصــر ،فـكــان هــو َمــن بنى أجـمــل األجنحة

يقع القصر في غرناطة
درة إسبانيا على هضبة
تدعى هضبة سبيكة

حدائق القصر ()Getty

وأكـثــرهــا تـنـ ّـوعــا حـيــث أص ـ ّـر عـلــى إنشائها
بأجمل هندسة ممكنة مستعينًا َبمهندسني
وفنانني مهمني في عصره ،إذ أنفق الكثير
من األمــوال ليظهر القصر بالشكل املثالي،
وليكون بذلك املؤسس الفني الحقيقي لكل
هذا الجمال.
يتألف قصر الحمراء من عدة أبراج وأبواب
وق ــاع ــات وأج ـن ـح ــة .م ــن أهـ ـ ّـم األب ـ ـ ــراج :بــرج
األسيرة ،وبرج األميرات ،وبرج قماريشّ .أما
األب ــواب ،فأهمها :بــاب الشريعة الــذي يبلغ
ُ
ارتفاعه خمسة عشر مترًا ،وقد كتبت على
قوسه بالخط األندلسي ّ
املميز هذه العبارة
ّ
املـشـهــورة« :أسـعــد الــلــه بــه شريعة اإلســام
وجعله فخرًا على األيام».
ُ
وقــد كتب تــاريــخ بنائه تحت الـعـبــارة وهو
 749هـجــريــا ،أي مــا يــوافــق  1354مـيــاديــا.
ّ
خـلــف الـبــاب يباغتك مـصــلــى ضـخــم تتربع
فيه اليوم اللوحة التي يفخر بها اإلسبان،
ّ
ل ــوح ــة تـســلـمـهــم األن ــدل ــس م ــن ال ـع ــرب بعد
حصار غرناطة الطويل ،إذ يظهر في اللوحة
ٌّ
كل من إيزابيال وفرديناند.
ّ ّ
كما كانت عبارة «ال غالب إل الله» العبارة
املتكررة في كل أجنحة القصر وعلى معظم
الزوايا وبخطوط مختلفة.
لـكــن أجـمــل وأه ــم مــا فــي قـصــر الـحـمــراء هو
ج ـنــاح األسـ ـ ــود ،الـ ــذي ي ـح ـتــوي ع ـلــى «بـهــو
األسود» املشهور ،وهو ٌ
ّ
تتوسطه
بهو كبير
بركة عليها  12أسدًا .في القديم كانت املياه
تخرج مــن فــم كـ ّـل أســد تبعًا ّ
لتبدل ساعات
الـلـيــل وال ـن ـه ــار ،وح ــن حـ ــاول األوروبـ ـي ــون
مـعــرفــة آل ـيــة عـمـلـهــا ق ــام ــوا بـتـخــريـبـهــا ولــم
يستطع أحــد إصالحها حتى الـيــوم .وبعد
«بهو األس ــود» تالقيك القاعة امللكية وهي

ّ
إبـ ـ ـ ٌ
ـداع ف ـنـ ّـي حـقـيـقــي ي ـتــألــف م ــن ال ــزخ ــارف
والتمازج اللوني ،ومن الزخرفات اإلسالمية
التي تمأل ّ
قبة القاعة امللكية ،حيث يمتزج
األحـ ـم ــر م ــع األخـ ـض ــر وال ــذهـ ـب ــي واألزرق،
وحني تدخل الشمس من فتحاته املدروسة
ّ
هـنــدسـيــا بـشـكــل دق ـي ــق ،تـتـشــكــل لــوحــة من
ال ـظ ــال امل ـلــونــة ال ـت ــي ت ــذه ــل ال ـنــاظــر إلـيـهــا
وتسحر املوجودين.
لقد ّ
سمي قصر الحمراء بهذا االسم بسبب
ّ
لونه األحمر اآلجــري ،ولعل نوع املادة التي
ّ
تشكل اللون منها نوع من أنواع التربة التي
تـعـطــي ال ـل ــون األح ـم ــر ع ـنــد مــزج ـهــا بــاملــاء،
وذلك بسبب وجود معدن فيها يعطيها هذا
اللون ّ
املميز الصامد حتى اليوم.
قـ ـص ــف الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون قـ ـص ــر ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء فــي
ّ
الحروب املاضية وقد ُد ّمر جزء منه ،إل أن ما
بقي منه كاف إلحياء هذا املاضي كل لحظة
ّ
مــع كــل زائــر جــديــد .عمليات تدعيم القصر
مــن األسـفــل لحمايته ومـنــع قــواعــده مــن أيّ
تآكل بدأ يصيبها دائمة ومستمرة سنويًا.
وع ـ ـلـ ــى بـ ـع ــد أل ـ ـ ُــف مـ ـت ــر م ـ ـنـ ــه ،تـ ـج ــد ق ـصــر
ج ـنــة ال ـعــريــف امل ـح ــاط بــال ـحــدائــق الـخــابــة
ّ
امللونة املنظمة بطريقة مثالية بأشجارها
وزهورها ،كما تمتد هناك الحقول الواسعة
الـتــي كــانــت ت ــزرع بــالـحـبــوب ،تـلــك الحبوب
ال ـتــي كــانــت امل ـص ــدر األس ــاس ــي إلط ـع ــام كل
من سكن الهضبة .كل ما سبق يجعل الزمن
يقف بني يـ ّ
ـدي الزائر فتعود به األيــام أللف
ع ــام مـضــى ،يــرقــص ويـكـتــب الـشـعــر بنفسه
عـلــى ج ــدران ــه .حـيـنـهــا ،تـعـيــد إن ـتــاج نفسك
وتاريخك وحضارتك كلها .وخالل مغادرتك
القصر ،يعود ابن زيــدون يلقي أشعاره في
ال ــروح ،ليكبر شــوقــه بــالــدم و»يـصـلــب» إلى
القلب.
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الـعــالــم الـغــربــي ال ــذي يعتمد شـكــل زخــارفــه
على املثلث والــذي هو انعكاس للخيمة في
ذاكــرة اإلنـســان املسلم الــذي جــاء من الشرق
لـيـبـنــي هـ ــذه الـ ـحـ ـض ــارة ،ك ـمــا أن الـكـلـمــات
الـعــربـيــة املـكـتــوبــة بـخــط أنــدلـســي واملــوزعــة
على كــامــل ج ــدران وزواي ــا وأق ــواس القصر
تجعله قصرًا عربيًا إسالميًا ّ
مميزًا ،كما أن
تشابهه الكبير مع مدينة الزهراء اإلسالمية
ي ــؤك ــد إس ــام ـي ـت ــه ال ـت ــي ه ــي ن ـت ــاج مــرحـلــة
إسالمية منفتحة متطورة فكريًا ،تريد من
الحياة الجمال ال القتال وامل ــوت ،وهــذا من
أهم وقائع التاريخ العربي اإلسالمي.
هو قصر الحمراء إذًا ،تحفة في عنق الزمن
تلبسه األن ــدل ــس وت ـبــاهــي بــه أم ــام الـعــالــم،
معلنًا أن للشرق روح عميقة يحملها معه
أينما ذه ــب ،ويرسمها كــأثــر تتركه األقــدام
على طريق الحياة.

هندسة مميّزة ()Getty

مواهب

اكـتـشـفــت والـ ــدة رامـ ــي ،وف ــاء ي ــاغ ــي ،موهبة
ّ
ابنها قبل نحو عام ،عندما كان يقلد حركات
إخــوتــه الـثــاثــة امللتحقني بـفــرقــة «الـعـنـقــاء»
لـلـفـنــون ،س ــواء أث ـن ــاء مـمــارسـتـهــم الـتــدريــب
داخ ـ ــل املـ ـن ــزل أو م ـشــارك ـت ـهــم امل ـي ــدان ـي ــة في
ال ـف ـع ــال ـي ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ـج ــان ــب م ـشــاهــدتــه
املكثفة ملقاطع الفيديو عبر موقع «يوتيوب»
على الشبكة العنكبوتية.
وتـ ــروي وف ــاء لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن أكـثــر
م ــا يـلـفــت ان ـت ـبــاه ـهــا ف ــي اب ـن ـه ــا ،ه ــي قــدرتــه
العالية على تقمص شخصية الفنان الــذي
ي ـق ـلــده وأجـ ـ ـ ــواء امل ـش ـه ــد ،فـ ــإن كـ ــان ال ـعــرض
عـلــى وق ــع أغـنـيــة وطـنـيــة ثــوريــة ،يستحضر
رام ــي عــامــات الـجــديــة ،أم ــا إن ك ــان الـعــرض
عــن الطفولة فتظهر عليه مظاهر السعادة

كان يراقب حركات
وتمارين أخيه الكبير أثناء
عروضه المتنوعة
رامي في الصدارة (عبد الحكيم أبو رياش)

اإلسكافي ،أو ساحر
حول بلمساته
األحذية ،ي ُ ّ
ما أنهكته أرصفة
وشوارع المدينة إلى
قطعة جديدة جاهزة
لالنطالق بمغامرة أُخرى

طفلي مع الغرباء
كاتيا يوسف

ممارسة السحر إلصالح األحذية ()Getty

إسكافي صور
الحرفة إلى زوال ()Getty

اإلسكافي خليل إبراهيم (العربي الجديد)

خليل العلي

ب ــال ـص ـب ــر ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ـ ــذه امل ـه ـنــة
مليئة بالصعوبات .يقول خليل لـ «العربي
الجديد»« :لقد ّ
تبدلت الحرفة واختلفت عن
السابق ،فاليوم وبوجود اآلالت الكهربائية،
كــالـجـلــخ ال ـك ـهــربــائــي ،ب ــات بــإم ـكــان الـعــامــل
إن ـجــاز أعـمــالــه بشكل أس ــرع وأس ـهــل ،بينما
كــان األم ــر معقدًا وأصـعــب سابقًا حيث كان
االعتماد على األدوات اليدوية البسيطة التي
تتطلب جـهـدًا جسديًا ووقـتــا أط ــول نسبيًا.
املكننة ّ
سهلت كل شيء».
ويـ ـت ــاب ــع« :قـ ــد ت ـك ــون ح ــرف ــة اإلسـ ـك ــاف ــي مــن
ال ـح ــرف اآلخ ـ ــذة بـ ــالـ ــزوال ،نـتـيـجــة املـنــافـســة
غير املتكافئة بني البضائع الرخيصة الرثة
بطابعها والتي يكون مصيرها مستوعبات
القمامة بعد مــدة قصيرة مــن استخدامها،
وبــن البضاعة األصـلـ ّـيــة .يبقى اإلص ــرار من
قبل أرب ــاب املهنة مــوجــودًا لحمايتها ،على
الــرغــم مــن أن مهنة اإلسكافي تـ ّ
ـؤمــن مــردودًا
زوال
البأس به ».ويرى خليل أن الحرفة إلى
ٌ
ألسـبــاب بسيطة ،على الــرغــم مــن أنها مهنة
ّ
شريفة وتـ ّ
ـؤمــن ألصحابها حياة كريمة ،إل
أن الجيل الجديد يعتبرها فــي ظــل التطور
الـحــاصــل ،مهنة غير الئـقــة وال تتناسب مع

يبلغ اإلسكافي ،خليل ابراهيم جعفر ،ثالثة
وسبعني عامًا ،بدأ حياته في حرفة صناعة
ّ
األحذية عندما كان فتى صغيرًا ،وقضى جل
حياته في العمل على هذه الحرفة ،وتطوير
ّ
تقنياته إلــى أن وجــد نفسه ق ــادرًا على فتح
دك ــان ــه الـ ـخ ــاص ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ال ـســوق
ال ـق ــدي ــم ف ــي ص ـ ــور ،ب ـعــدمــا اك ـت ـســب الـخـبــرة
الــازمــة .يعمل خليل فــي بقعته املتواضعة
منذ عام  ،1979تجده في سوق صور القديم
بالقرب من الفوال املزرعاني ،يجلس كل يوم
ّ
كرسيه
فــي دكــانــه الصغير املـتــواضــع ،على
ال ـخ ـش ـب ــي الـ ـق ــدي ــم وأمـ ــامـ ــه األدوات ،ال ـتــي
يعمل بهاُ .يمسك مطرقته الرفيعة وينهال
بها طــرقــا على أحــذيــة قديمة تـقــاوم قساوة
ّ
األيــام ،التي أفقدتها حلتها الجميلة األولى،
مـسـتـعـيـنــا بـخـبــرتــه ال ـطــوي ـلــة لـ ُـيـعـيــد إلـيـهــا
الــرونــق والـبــريــق ،الــذي كانت قــد فقدته قبل
حني.
ل ــم تـمـنـعــه س ـنــواتــه ال ـث ــاث وال ـس ـب ـعــون من
متابعة مهنته ،فهو يتواجد في محله منذ
الصباح الباكر ،يعمل بنشاط غريب متحليًا

تطلعاته .لكن تلك املهنة أمنت حياة شريفة
وكــريـمــة لـخـلـيــل ،ل ــذا هــو مـتـمـ ّـسـ ٌـك ب ـهــا ،كما
ينصح كــل مــن يــريــد الـعـمــل بـهــذا امل ـجــال أن
ّ
يتقنه وي ـت ـمـ ّـرس بـتـفــاصـيـلــه .وي ــؤك ــد خليل
أن باستطاعته إصــاح ّ
أي حــذاء مهما طال
ُ
تصليح كل القطع
عليه الزمن .ال ينهي خليل ً
التي تحتاج إلى تصليح دفعة واحــدة ،ففي
أكـثــر األح ـيــان وبـعــد يــوم عمل شــاق يستمر
ألك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ــاع ــات ،يـقـفــل مـحـلــه ومــا
زالت البضاعة التي تنتظر دورها للتصليح
ُم ّ
كدسة .ويختلف جعفر عن سائر أصحاب
املـ ـه ــن ،ال ــذي ــن غــال ـبــا م ــا ي ـط ـل ـبــون م ـســاعــدة
الدولة ودعمها ،لكن في ما يخص مصلحته
ف ـه ــي الت ـح ـت ــاج إلـ ــى ت ـم ــوي ــل ،ه ــو بــان ـت ـظــار
ال ــدعــم امل ـع ـنــوي ف ـقــط ،الـتـشـجـيــع والتحفيز
لالستمرار ال أكـثــر ،ودعـمــه مــن خــال توفير
فــرص العمل واملساعدة في عملية استيراد
معدات املهنة ألن ثمنها مرتفع في الخارج .
ويختم جعفر« :على الرغم من كل ما سبق،
فأنا محسود من املوظفني وبعض العاملني،
فتراهم يقولون لي باستمرار (عملك أفضل
مــن عملنا ،نحن محكومون ألرب ــاب عملنا،
أما أنت فمحكوم لنفسك)».

بورصة النجوم في دراما رمضان إلى ارتفاع
والتفاعل املرح مع كلمات األغنية .وتضيف:
«ملـســت مــع م ــرور الــوقــت ق ــدرة كبيرة ورغبة
ّ
شــديــدة لــديــه لـتـعــلــم الـفـنــون االسـتـعــراضـيــة
ّ
والــدب ـكــة الـشـعـبـيــة» .وفــســر الـطـفــل رامـ ــي لـ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ك ــان ي ــراقــب حــركــات
وتمارين أخيه الكبير ،محمد ،أثناء عروضه
ّ
املتنوعة مع فرقة العنقاء ،وكان يقلد بعض
الفنانني املحليني بعدما يشاهد لهم بعض
مقاطع الفيديو ،األمــر الــذي زاد من اندفاعه
ُّ
لـتـعــلــم الــدب ـكــة الـشـعـبـيــة ت ـحــدي ـدًا ،والـفـنــون
االستعراضية بشكل عام.
موهبة ياغي في الفنون االستعراضية القت
إعجابًا كبيرًا من الفنان في فرقة «العنقاء»،
مـحـمــد ع ـب ـيــد ،األمـ ــر الـ ــذي دف ـعــه إل ــى ضـ ّـمــه
ل ـط ــاق ــم الـ ـف ــرق ــة ،الـ ـت ــي ت ــدم ــج ب ــن األص ــال ــة
وامل ـع ــاص ــرة ،وامل ـك ـ َّـون مــن  27شــابــا وشــابــة،
مــع تخصيص بعض الـســاعــات األسبوعية
لتطوير قدرات رامي وصقل موهبته الفنية.
ووص ـ ــف ع ـب ـيــد م ــوه ـب ــة رام ـ ــي ب ـ ـ «امل ـع ـج ــزة
ال ـف ـن ـيــة ال ـن ــاش ـئ ــة» ،أه ـم ـهــا س ــرع ــة بــديـهـتــه
وشخصيته الجذابة ،بجانب الثقة بالنفس

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

حكواتي

دراما

رامي ..طفل في الرابعة يحترف الدبكة
يُدهش الطفل
الفلسطيني ،رامي ياغي،
عيون الناظرين وهو
يرافق فرقة دبكة في
غزّة .موهبة ملفتة
لطفل لم يتجاوز الرابعة
من العمر!

حرفة

وح ـ ـضـ ــوره الـ ـق ــوي ع ـل ــى امل ـ ـسـ ــرح ،مـتــوقـعــا
ً
مـسـتـقـبــا م ـم ـي ـزًا ل ــه يــؤه ـلــه ل ـل ـم ـشــاركــة في
ب ــرام ــج امل ــواه ــب ال ـعــرب ـيــة املـخـتـلـفــة .وي ـقــول
عبيد لـ «العربي الجديد»« :رغم أن عمر رامي
ال يزيد عن أربــع سنوات ،إال أنــه يجد نفسه
مولعًا بفنون الدبكة وفن االستعراض لفرقة
الـعـنـقــاء لـلـفـنــون ،ال ــذي ب ــات يـحـفــظ الـعــديــد
مــن لــوحــاتـهــا الـفـلـكـلــوريــة وفـقــراتـهــا الفنية
وعروضها املتعددة عن ظهر قلب ليطبقها
في بيته ثم في تدريبات الفرقة».
وت ـعـ ّـرف الـفـنــان عبيد عـلــى الـطـفــل رام ــي من
خــال املـهــرجــانــات واألنـشـطــة املحلية ،التي
كـ ــان ي ـح ـضــرهــا ب ــرف ـق ــة والـ ــدتـ ــه أو أخ ــوت ــه،
وحينها ك ــان يــاحــظ عليه تطبيق حــركــات
الـفـنــانــن بـشـكــل ب ــارع م ــع ايـ ـم ــاءات الجسد
وتعابير الوجه ،التي تختلف من فنان آلخر،
بجانب انسجام كل حركة مع املوسيقى.
ويـشـيــر ال ـف ـنــان مـحـمــد إل ــى أن الـطـفــل رام ــي
ُيـعـ ّـد حــالــة ن ــادرة فــي قـطــاع غ ــزة ،األم ــر الــذي
يــدفــع الـفــرقــة إل ــى تــوفـيــر الـحــاضـنــة الكاملة
الستيعابه وتغذيته باألساسيات الــأزمــة،
ً
خــاصــة وأنــه يمتلك أغلب خصائص الفنان
الصاعد ومؤهل لكسب صفات الفنان بشكل
كــامــل خ ــال ف ـتــرة زمـنـيــة وج ـي ــزة .ويستعد
الطفل رامي للمشاركة في أول فعالية محلية
بـمـهــرجــان أري ـحــا لـلـتـســوق وال ـف ـنــون ،خــال
الشهر الجاري ،إن سمح االحتالل اإلسرائيلي
بخروج الفرقة إلى الضفة الغربية عبر معبر
بيت حانون/إيرز الحدودي ،شمال القطاع.

يشهد الموسم الدرامي
المصري في شهر رمضان
المقبل ،والذي بدأ العد
التنازلي الستقباله ،ارتفاعًا
ملحوظًا في بورصة
النجوم
مروة عبد الفضيل

ازدادت أج ـ ـ ـ ــور املـ ـمـ ـثـ ـل ــن ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ
خ ــال ع ــام  ،2015ف ـمــن ك ــان يـحـصــل ال ـعــام
املــاضــي على مليون جنيه طــالــب هــذا العام
بمضاعفته .فبعد أن حـصــل الـنـجــم الكبير،
ع ــادل إم ــام ،على أجــر يبلغ  25مليون جنيه
عن مسلسله األخير «صاحب السعادة» ،الذي
ُعرض في شهر رمضان املاضي ،طالب الفنان
امللقب بالزعيم بأن يزيد أجره عشرة ماليني
جنيه هذا العام عن مسلسله «أستاذ ورئيس
قسم» ،أي سيحصل عادل على أجر يصل إلى
 35مليون جنيه مــن شــركــة سينرجي ،التي
يملكها املنتج تامر مرسي.
وبعد أن ّ
تفوقت الفنانة املصرية ،غــادة عبد
ال ــرازق ،بأجرها خــال شهر رمضان املاضي
بمسلسلها «السيدة األولــى» على اللبنانية
هيفاء وهبي ،في مسلسل «كــام على ورق»،
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انقلبت املقاييس هــذا العام وزاد أجــر هيفاء
وهـ ـب ــي ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى  20مـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـي ــه عــن
مسلسلها ال ـجــاري تـصــويــره« ،مــريــم» ،فيما
تحصل غــادة عــن مسلسلها «كــابــوس» على
أجر مسلسلها األخير نفسه وهو  15مليون
ـاف لـهــا م ــن دون مـصــاريــف
جـنـيــه كــأجــر ص ـ ٍ
إضــاف ـيــة .املـمـثـلــة فـيـفــي ع ـبــده حـصـلــت على
أجر يصل إلى  10ماليني جنيه مقابل دورها
في مسلسل «يا أنا يا إنتي» ،الــذي يجمعها
بسمية ال ـخـشــاب ،الـتــي تحصل عـلــى أج ــر 8
ماليني جنيه لقاء مشاركتها في العمل نفسه،
فيما يحصل الفنان ،كريم عبد العزيز ،على
أجر يصل إلى  20مليون جنيه نظير دوره في
مسلسل «وش تاني» ،الذي يعود به للشاشة
ال ـص ـغ ـي ــرة ب ـع ــد غـ ـي ــاب ث ـ ــاث سـ ـن ــوات مـنــذ
مسلسله األخـيــر «ال ـهــروب» ،الــذي كــان كريم
قــد حصل خالله على أجــر  10ماليني جنيه.
ويحصل الفنان أحمد السقا على أجر يصل
إل ــى حــوالــى  18مـلـيــون جينه عــن دوره هــذا
الـعــام فــي مسلسل «ذه ــاب وع ــودة» ،للمنتج
صادق صباح.
ّأما الفنانة منة شلبي ،فتحصل مقابل دورها
فــي مـسـلـســل «حـ ــارة الـيـهــود»عـلــى  8مــايــن
جنيه وهــو أجــر الفنانة مــي عــز الــديــن نفسه
ّ
وتتذيل
عن دورها في مسلسل «حالة عشق».
قائمة األجــور الفنانات رانيا يوسف ،ومنى
ٌّ
فضالي ،ودالـيــا البحيري ،حيث تحصل كل
ّ
مـنـهــن عـلــى أج ـ ٍـر ال ي ـت ـجــاوز حــاجــز األرب ـعــة
ماليني جنيه.

منّة شلبي (العربي الجديد)

رافقت ابنها لتسجيله في املــدرســة ،كانت سعيدة لبلوغه ثــاث سنوات،
فخوفها عليه من عبث أياد غريبة في تربيته ،منعها من إيداعه في حضانة
أو تركه لخادمة أو أي امرأة أخرى لالهتمام به .اليوم يحق لها أن تلتفت إلى
ّ
أحالمهاّ .قدمت طلب وظيفة معلمة في املدرسة ذاتها التي سيرتادها ابنها،
كونها أرادت أن تبقى قريبة منه.
راودتها مخاوف النعدام خبرتها العملية ،هي التي تزوجت خالل دراستها
الجامعية وأنجبت وركنت إجازتها في إحدى زوايا املنزل ملا يزيد عن أربع
ربــة املنزل ّ
سنوات ،لكن رغبتها الشديدة في الخروج من قوقعة ّ
أمدتها
ّ
بالقوة.
شغفها فــي خــوض حـيــاة جــديــدة خ ــارج أس ــوار امل ـنــزل ،وإصــرارهــا على
قدرتها على التوفيق بني مهنتها وعائلتها ،أبعدا عنها امللل الذي عانته في
بلد غريب ،حيث ال أهل لها وال أصدقاء .لم تكد تبدأ الوظيفة التي أجلتها
ّ
سـنــوات ريثما يشتد ســاعــد ابـنـهــا ،حتى أدرك ــت أنـهــا حــامــل مــن جديد.
ابتسمت حني أبلغها الطبيب بذلك ،ال شعوريًا سيطرت غريزة األمومة
عليها .التفت إليها زوجها وقال لها« :يعني ما في شغل ،راحت الوظيفة،
بس ال تزعلي إذا ّبدك تعملي إجهاض ما عندي مشكلة».
ّ
ّ
ردت بعفوية سريعة« :إذا الوظيفة بدها تطير خليها تروح ،أنا بدي أخت أو
أخ البني ،ما بدي يبقى وحيد».
ّ
كــان زوجـهــا ي ــدرك مــدى رغبتها فــي الـخــروج إلــى العالم األوس ــع وحبها
إلثبات ذاتها ،وحاول إقناعها بالعدول عن رأيها حتى صرخ في وجهها:
«عم تدمري حالك ،إذا ّبدك تنتظري بعد أربع سنني ما بقى حدا يوظفك».
ّ
بقيت صامتة ،شــاردة الذهن تفكر في حياتها كامرأة أو كــأم ،وتساءلت
إن كان قرارها صائبًا في البقاء إلى جانب طفلها وانعدام ثقتها بتسليمه
إلى غرباء في سنواته األولى حني يعجز عن التبليغ عن أي إساءة أو ضرر
قد يلحق به.
ّ ّ
تامة بأنها على صــواب ،حتى انتابتها الشكوك عقب
كانت على قناعة
نبأ الحمل .هــي ت ــدرك تمامًا ّأن الطفل الثاني لــن يحظى بها إلــى جانبه
ً
فجأةّ ،
تبدلت نظرتها إلى
طوال الوقت إن هي أرادت االستمرار في العمل.
ّ
تلك ّ
ويتوجهن
األم ّهات اللواتي يتركن أطفالهن للخادمات ودور الحضانة
ّ
إلى أعمالهن .أصابها وخز ضمير من انتقادها الشديد لهن في السابق.
أدركت ّأن األمر ال يقتصر على تنشئة طفل واحد والتضحية بطموحات
وأحالم كل منهن ليس ّ
مجرد سنوات معدودات ،بل قد يكون القضاء على
أي أمل لهن في العمل.
م ـ ّـرت الـشـهــور ،وج ــاء الـطـفــل الـثــانـ ّـي .وم ــا أن أنـهــت إج ــازة األمــومــة حتى
تركته مع والدتها التي كانت قد خططت لدعوتها إلى تلك البالد لالعتناء
بصغيرها ولو لشهر واحــد ،وما أن غــادرت ّأمها ،حتى وصلت حماتها.
امرأتان تثق فيهما أكثر من ذاتها لالعتناء بالغالي الصغير .قبل أن يحني
وقت رحيل حماتها ،بدأت تشعر بالتوتر .كانت تصارع مخاوفها وانعدام
ّ
ثقتها في الغرباء ،خصوصًا حني يتعلق األمر بطفل بريء.
لم تشأ تقديم استقالتها ،ورفضت االستسالم لتلك الشكوك ،وحاولت أن
ّ
ترسم صورة وردية لدور الحضانة والعاملني فيها ،كما عجزت عن التخلي
عــن صغيرها ملربية تنفرد بــه فــي امل ـنــزل ،حيث ال رقــابــة وال محاسبة.
وبجهد بالغ ،أقنعت ذاتها ّ
بأن دور الحضانة تبقى املكان األفضل ،حيث
هناك العديد من األشخاص املتخصصني ،وال يمكن إهمال طفلها في تلك
ّ
األماكن ،كونها تحت املراقبة .حاولت في أعماقها التخلص من تلك الشهب
ّ
ّ
فكرت فيما قد ّ
يتعرض له صغيرها،
الـســوداء التي كانت تخنقها كلما
ّ
لكنها كانت تهدأ حني تمر الستالمه بعد الدوام وتراه مبتسمًا هانئًا.
ّ
ّ
ويتهيأن الستقبالها والطفل
غاب عن بالها أن املربيات يعلمن وقت قدومها
على أحضانهن يلهو ،إلى أن عانى ذات يوم من ارتفاع بسيط في الحرارة،
فتقرر أن يبقى والده إلى جانبه في املنزل .لكن املخطط ّ
ّ
ّ
اضطر
تغير ،ما
األب إلى إيصال الطفل إلى الحضانة ألمر طارئ.
تركت املدرسة فور إبالغها باألمر ،حتى قبل انتهاء دوامها الرسمي .قادت
ّ
سيارتها بسرعة ،وهــرعــت إلــى الحضانة ،كــان صــراخ وبـكــاء طفلها قد
وصل إلى مسمعها في موقف السيارات ،جرت بخطوات متعثرة وسريعة
إلى الداخل ،رأته هناك يبكي بحرقة وال من يبالي ،انعصر قلبها وصرخت
فيهن وأخذته ّ
ّ
مهددة .لكن الحياة كانت قد فرضت عليها االستمرار في
الطريق الذي اختارته.
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جدل

من جاكلين ديفيد
إلى زكية داوود

يعتقد األوالد أنهم أبناء هوية واحدة

مغربي ومشرقي دراما عائلية
األم العثمانية
غتصبة واألب
الم
َ
ُ
القادم ضمن حملة
عسكرية «حضارية»
أنجبا توأمًا سياميًا،
رأس إلى المغرب وآخر
ٌ
إلى المشرق

كاتبة هجرت فرنسا إلى المغرب
تصويب

اآلخرون كمرايا
نوال العلي

في العام املاضي وبينما كنت أتنزه
بــن رف ــوف امل ـج ـلــدات الـقــديـمــة في
املـكـتـبــة ،عـثــرت عـلــى كـتــاب ب ــدا أن
ال ـقــراءة لــم تحالفه منذ زم ــن .إنها
يوميات املفكر السياسي الصيني
ســو شــي ( )1101 – 1037التي
كتبها فــي املـنـفــى ،فتحت دفـتــري
ّ
ودون ــت بضعة مقاطع كتبها في
وصــف مــرآتــه املصنوعة فــي زمن
«هـ ــان» م ــن ال ـب ــرون ــز« :ك ــان س ــواد
ال ـب ــرون ــز ف ــي ه ــذه امل ـ ــرآة كــالـحـبــر،
وع ـل ــى ي ـم ــن اإلط ـ ـ ــار ن ـق ــش لـتـنــن
وعـ ـل ــى ي ـ ـسـ ــاره ن ـق ــش ل ـن ـم ــر .أم ــا
ظ ـه ــره ــا ف ـم ـن ـح ــوت مـ ــن الـ ــزمـ ــرد،
ولـ ـش ــدة ال ـت ـم ــاع ــه ،ي ـظ ـهــر وج ـهــك
موزعًا بني النقوش وكأنها مرايا
صغيرة وأنت بينها تتشظى .وإن
رفـعـتـهــا س ـتــرى املـ ــارة مــن خلفك
يعبرون منها كاألقزام .لقد سمعت
أن ك ــل م ــراي ــا ذلـ ــك ال ــزم ــان كــانــت
هكذا» .ويكمل بعد عدة فقرات «إذا
استخدمت البرونز كمرآة تستطيع
أن تـ ـع ـ ّـدل ث ـي ــاب ــك وط ــاق ـي ـت ــك .إذا
استخدمت املاضي والتاريخ كمرآة
يـمـكـنــك أن تـفـهــم آل ـي ــات الـصـعــود
والسقوط .إذا استخدمت اآلخرين
كـمــرايــا يمكنك أن تفطن لشروط
الـنـجــاح وال ـف ـشــل .أحـتـفــظ بــاملــرايــا
ال ـث ــاث ب ـه ــذا ال ـتــرت ـيــب ألتـحــاشــى
ال ـخ ـط ــأ» ...وي ـك ـمــل« :ك ــان ــت عـيــون
القدماء غير كافية لرؤية أنفسهم،
ولــذلــك استخدموا املــرايــا لتفحص
وجوههم ،حكمتهم لم تكن تكفي
مل ـع ــرف ــة أن ـف ـس ـه ــم ،فــاس ـت ـخــدمــوا
وسـيـلــة لـتـصــويــب ذوات ـه ــم .املــرايــا
لـيـســت مــامــة ع ـلــى ال ـع ـيــوب الـتــي
تكشفها .وهــي بريئة مما تجلب
إلـ ــى ال ـ ـضـ ــوء .م ــن دون املـ ــرايـ ــا ال
سبيل لــرســم الـحــاجـبــن وسالفي
ال ـش ـعــر ،وم ــن دون ـه ــا ال يـمـكــن أن
يعرف املــرء أيــن أخطأ وهــو يفعل
ذلك».

استعادة

بكثير من العناد ،أخرجت
مائتي عدد من مجلتها
المشاكسة «الم ألف»،
كتب فيها الخطيبي
والعروي وباسكون،
وأثرت النقاش الفكري
والسياسي خالل «سنوات
الرصاص»
الرباط ـ عبد الرحيم الخصار

م ــن الـ ـن ــادر أن ي ـح ـصــل ك ــات ــب أو
صحافي فرنسي على الجنسية
امل ـغــرب ـيــة ،ألن ــه ل ـيــس م ــن املـعـتــاد
ً
ّ
يتقدم لطلبها .لكن هــذا حصل مع
أصــا أن
جاكلني ديفيد سنة  .1959قد ال يكون اسمها
معروفًا على نطاق واسع في املشرق العربي،
لكنها أحد أهم الوجوه في تاريخ الصحافة
الثقافية والفكرية والسياسية في املغرب.
في أواسط النصف األول من القرن املاضي،
سـتـغــادر جــاكـلــن ديـفـيــد ( )1937مدينتها
نــورمــانــدي لــدراســة الصحافة فــي بــاريــس،
حيث ستلتقي هـنــاك بـمــواطــن مغربي األم
وجــزائــري األب يحمل الجنسية الفرنسية.

س ـي ـتــزوج بـهــا ويـسـتـقــر االث ـن ــان الح ـقــا في
ط ـن ـجــة .آن ـ ـ ــذاك ،ك ــان ــت جــاك ـلــن ف ــي عــامـهــا
الــواحــد والعشرين تنضح بالحيوية ،حني
دخلت عالم الصحافة فــي عهد أول رئيس
ح ـكــومــة مـغــربـيــة وه ــو ع ـبــد ال ـلــه إبــراه ـيــم.
كــانــت شــابــة ذات مـيــول يـســاريــة ،ستشتغل
فــي الـصـحــافــة الــورق ـيــة فــي الـ ــدار البيضاء
ثــم فــي اإلذاعـ ــة الــوطـنـيــة فــي ال ــرب ــاط .وحــن
يصبح أحـمــد الـعـلــوي وزيـ ـرًا لــإعــام تجد
ن ـف ـس ـه ــا مـ ـضـ ـط ــرة إلـ ـ ــى ت ـع ـل ـي ــب أفـ ـك ــاره ــا
ال ـت ـح ـ ّ
ـرري ــة ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى م ـك ــان آخ ـ ــر ،لــذلــك
ستجد نفسها في جريدة «الطليعة» ،ثم في
«االت ـحــاد املغربي للشغل» ال ــذي ستغادره
سنة  ،1964حني أصبحت نقابته العمالية
تــدعــو منخرطيها إل ــى االك ـت ـفــاء بملفاتهم
املطلبية ،واالبـت ـعــاد عــن الـعـمــل السياسي.
فــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،ستغير اسـمـهــا الفرنسي
إلى اسم عربي ،فقد طلب منها مدير مجلة
«جون أفريك» التي كانت تعمل مراسلة لها
خالل الستينيات أن ّ
تغير اسمها الذي تذيل
به مقاالتها في املجلة ،ومنحها فقط خمس
دقــائــق ،فاختارت زكية داوود بــدل جاكلني
ديفيد.
بـكـثـيــر م ــن ال ـن ـضــال وال ـع ـن ــاد أخ ــرج ــت إلــى
الــوجــود مائتي عــدد مــن مجلتها الشهيرة
ّ
«الم ألــف» الناطقة بالفرنسية ،والتي ظلت
تصدر في املغرب من سنة  1966حتى ،1988
ف ــي فـ ـت ــرة ص ـع ـبــة م ــن الـ ـت ــاري ــخ ال ـس ـيــاســي
لـلـبــاد .فــي أحــد حــوارات ـهــا ،صـ ّـرحــت داوود
ب ــأن اخـتـيــار اس ــم «الم أل ــف» كــانــت لــه داللــة

ال صحافة من دون سياسة

اشتغلت زكية داود في اإلذاعة الوطنية في الرباط حين كان يديرها
المفكر الراحل المهدي المنجرة .وحين أصبح موالي أحمد العلوي
 أحد أركــان نظام الحسن الثاني-وزيــــرًا لـــإعـــام ،زاد مــن حجم
الرقابة ،ورفــض تمرير عــدد من
المواضيع المتعلقة بإضرابات
العمال واحتجاجات بعض المدن،
فتركت داود اإلذاعــة والتحقت
بجريدة «الطليعة» ،ثم «االتحاد
المغربي للشغل» الــذي غادرته
حين أصبحت نقابته تدعو إلى
االبتعاد عن العمل السياسي.

زكي بيضون

(الكاتبة في منزلها)

ّ
غ ـيــر مـعـلـنــة ،ف ــال ــام واألل ـ ــف ه ـمــا ال ـحــرفــان
ّ
الـعــربـيــان ال ـل ــذان يـشـكــان «ال» ال ــدال ــة على
ال ــرف ــض واالح ـت ـج ــاج وامل ـع ــارض ــة .ف ــي «الم
ألف» ،كان يكتب عبد الكبير الخطيبي وبول
بــاس ـكــون وع ـبــد ال ـلــه ال ـع ــروي ،وك ــان يكتب
مع هــؤالء وفــي الفترة نفسها مجموعة من
الشبان املهتمني بالفكر االقتصادي ،هم فتح
الله ولعلو والحبيب املالكي وخالد عليوة،
الــذيــن سـيـصـيــرون وزراء فــي عـهــد حكومة
االتـ ـح ــاد االشـ ـت ــراك ــي خـ ــال الـتـسـعـيـنـيــات.
وبـعــد عقدين ونـيــف مــن التنوير والنقاش
ال ـث ـقــافــي وال ـف ـك ــري وال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي كــان
ي ــزع ــج ف ــي مـعـظـمــه ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة في
ال ـب ــاد ،سـتـتــوقــف املـجـلــة سـنــة  1988تحت
ضغط وتهديد وزير الداخلية واإلعــام في
عهد الحسن الثاني إدريــس البصري ،الذي
ُ
كان يرى أن املجلة «تهني امللك» ،وعمل آنذاك
بكل مــا فــي م ـقــدوره على تجفيف منابعها
واسـتـقـطــاب ال ـك ـتــاب واملـفـكــريــن املساهمني
فيها.
ً
لم تكتب زكية داوود عمال واحدًا عن فرنسا
وح ـيــاة الـفــرنـسـيــن ،بينما ك ــان امل ـغــرب هو
مـنـبــع وم ــوض ــوع ال ـك ـتــابــة بــالـنـسـبــة إلـيـهــا،
ّ
فــألـفــت عنه مجموعة مــن الكتب التاريخية
وال ـســوس ـيــولــوج ـيــة أي ـض ــا ،إذ ت ـن ــاول ــت في
مــؤل ـفــات ـهــا :ال ـن ـســويــة وال ـس ـي ــاس ــة ،مـشــاكــل
امل ـتــوســط ،الـه ـجــرة وامل ــواط ـن ــة ،جـبــل ط ــارق،

نقبت في التاريخ
المغربي وعادت
إلى مرحلة المرابطين
صدرت المجلة
لـ  20سنة في أصعب
حقب البالد السياسية
حياة كل من عبد الكريم الخطابي واملهدي
بــن بــركــة ،إضــافــة إل ــى كـتــابـهــا األخ ـيــر الــذي
ص ــدر ال ـعــام املــاضــي ،وال ــذي ك ــان ع ــودة إلــى
تــاريــخ املـلــك األمــازي ـغــي الـقــديــم «ج ــوب ــا» .لم
يتعلق األم ــر بــاألعـمــال ذات الـطــابــع النقدي
والتوثيقي ،بل ّ
امتد هــذا الولع املغربي إلى
أعـمــالـهــا اإلبــداع ـيــة ،فـكــانــت روايـتـهــا األولــى
«زي ـنــب ..ملكة مــراكــش» تنقيبًا فــي التاريخ
املغربي وع ــودة إلــى مرحلة املــرابـطــن خالل
ّ
داوود في الرواية
القرن الحادي عشر .تقدم ّ
تفاصيل قصة حب زينب النفزاوية واألمير
يــوســف بــن تــاشـفــن فــي املــديـنــة الـتــاريـخـيــة
«أغ ـمــات» ،حيث سيبني األمـيــر على مقربة

منها ،وبتشجيع من زينب ،املدينة الحمراء
«مراكش» التي ستصير عاصمة البالد لفترة
طويلةّ .أمــا روايتها الالحقة «حفدة زينب»
ف ـهــي امـ ـت ــداد ل ـل ــرواي ــة األول ـ ـ ــى ،ل ـكــن بكثير
مــن الـتـخـيـيــل ه ــذه املـ ــرة ،ستنتقل إل ــى عهد
املــوحــديــن وتـخـتــرع فيه شخصيات جديدة
يفترض أنـهــا مــن ســالــة زيـنــب ،وتخلق لها
مصائر مختلفة.
أثــرت داوود النقاش الفكري والسياسي في
املغرب خالل مرحلة كان املغاربة يسمونها
«سـ ـن ــوات الـ ــرصـ ــاص» .ومـ ــع م ـط ـلــع األل ـف ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة ،اخ ـ ـتـ ــارت أن ت ـل ـجــأ إل ـ ــى ال ـتــأمــل
واسـتـعــادة ذكــريــاتـهــا القديمة الـتــي صــدرت
ف ــي ك ـت ــاب ب ـع ـن ــوان «سـ ـن ــوات الم ألـ ـ ــف» .لم
يكن هــذا املــؤلــف ســردًا لسيرتها الصحافية
فـحـســب ،ولـلـمـعــانــاة ال ـتــي عــاشـتـهــا ككاتبة
ف ــي زمـ ــن ك ــان ــت ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى أشـ ـ ّـدهـ ــا ،بــل
ك ــان الـكـتــاب أيـضــا ق ــراءة فــي بـعــض ظــواهــر
املجتمع املغربي الــذي كانت السلطة تحشر
أنفها في كل شقوقه.
رب ـم ــا ص ـ ــارت م ـســاحــة ال ـح ــري ــة الـ ـي ــوم أكـثــر
شساعة قياسًا مع ما مضى ،وربما توفرت
الـكـثـيــر م ــن الــوســائــل الـحــديـثــة ال ـتــي تـخــدم
الصحافة والثقافة ،لكن من يستطيع اليوم
أن يـصــدر فــي املـغــرب مائتي عــدد مــن مجلة
ف ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ال ت ـتــوقــف ع ــن امل ـســاء لــة
والنقد والنقاش الجريء الرصني؟

ّ
ركز كروزو على حاجاته المادية وانشغل حي بن يقظان بهواجس وجودية

نظريتان تدوران حول
مصدر الرواية اإلنجليزية؛
األولى تقول إنها
بحار
استُلهمت من قصة ّ
أسكتلندي ،لكن األرجح
مستوحاة من قصة
أنها ُ
«حي بن يقظان»
لندن ـ هبة غانم

ّ
فــي  25أبــريــل /نـيـســان ،حــلــت ذك ــرى ميالد
واح ـ ـ ــدة م ــن أولـ ـ ــى ُال ـ ــرواي ـ ــات اإلن ـج ـل ـيــزيــة
وأكثرها شهرة ،إذ نشرت عام  1719السيرة
الذاتية املتخيلة لروبنسون كروزو ،الشاب
املـ ـغ ــام ــر ،الـ ـ ــذي ي ـج ــد ن ـف ـســه ع ـل ــى ج ــزي ــرة
نائية ،يضطر فيها إلى إعادة بناء حياته،
وامتحان قدراته في مواجهة الطبيعة ،إلى
حــن نـجــاحــه فــي ال ـعــودة إل ــى مــوطـنــه بعد
سنوات طويلة.
الرواية التي تعد من بواكير مؤلفات السرد
ال ـخ ـي ــال ــي ف ــي األدب اإلن ـج ـل ـي ــزي ،ص ــارت
خــال فترة قياسية واحــدة من أكثر الكتب
انـ ـتـ ـش ــارًا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،وأل ـه ـمــت
املئات من املؤلفات الشبيهة ،والترجمات،
واإلسقاطات في األدب والسينما واملسرح.

ولربما يكمن ّ
سر نجاحها الكبير في كونها
بمثابة «اختبار رورش ــاخ» أدب ــي؛ يجد كل
ق ــارئ فيه مــا يمت لــه بصلة ،ويستخلص
منه العبر ً
بناء على ذلك.
إذ إن هــاجــس ال ـب ـقــاء املـهـيـمــن ع ـلــى حـيــاة
البطل في القصة ،يدفعه إلــى استنتاجات
يخلص إليها تباعًا؛ كترويض القناعات،
ّ
وتـ ـع ــل ــم أخ ــاقـ ـي ــات الـ ـعـ ـم ــل ،واالنـ ـضـ ـب ــاط
ً
الـ ـ ــذاتـ ـ ــي ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـط ــور ال ــروح ــي
واإلي ـمــان .األم ــر ال ــذي أت ــاح فــرصــا للتأويل
وال ـت ـح ـل ـيــل امل ـخ ـت ـل ــف؛ م ــن اع ـت ـب ــار الـبـطــل
ـروزو تـجـسـيـدًا لـلـمـسـتـعـمــر ال ـغ ــرب ــي ،أو
كـ ـ ّ
امل ـب ــش ــر ال ـبــروت ـس ـتــان ـتــي ،إلـ ــى ك ــون ــه رمـ ـزًا
ل ــاق ـت ـص ــاد امل ـب ـس ــط ،أو ت ـف ـس ـيــر تـجــربـتــه
كرحلة فلسفية عبر العزلة نحو الخالص
الدنيوي والديني معًا.
ج ــدل طــويــل ي ــدور حـتــى يــومـنــا ه ــذا حــول
املصدر الذي استلهم منه الكاتب البريطاني
دانيل دوفو ( )1731 - 1660قصته الشهيرة.
الـنـظــريــة الـســائــدة تـقــول ب ــأن دوف ــو استند
في تأليفها إلى مغامرات بحار أسكتلندي

صدرت «روبنسون كروزو»
بعد عقد من ترجمة ابن
طفيل لإلنجليزية

يعيد املـ ــؤرخ الـفــرنـســي هـنــري لــورنــس
ج ـ ــذور ال ـه ــوي ــة ال ـقــوم ـيــة ال ـعــرب ـيــة إلــى
املـ ـخـ ـتـ ـب ــر االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــراق ـ ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي،
وبــالـتـحــديــد إل ــى حـمـلــة بــونــابــرت على
م ـص ــر ال ـت ــي س ـم ـحــت ب ــإط ــاق امل ــول ــود
املختبري في البراري العثمانية.
وف ـ ـقـ ــا لـ ـ ـل ـ ــورن ـ ــس ،إذا كـ ــانـ ــت ال ـح ـم ـل ــة
ق ــد عـ ـج ــزت ع ــن اس ـت ـي ــاد ت ـل ــك ال ـف ـكــرة
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق ـ ـيـ ــة قـ ـيـ ـص ــري ــا م ـ ــن ال ــرح ــم
ال ـع ـث ـمــانــي الـ ــذي س ــرع ــان م ــا ت ـب ـ ّـن أنــه
ـال م ـن ـهــا ،لـكـنـهــا نـجـحــت ع ـلــى األق ــل
خـ ـ ٍ
بتلقيحه .األمــر الــذي سمح بنمو فكرة
«هوية عربية» في كنفه ضمن سياقات
داخلية وخارجية الحقة .وككل مولود
نــاتــج ع ــن االغ ـت ـص ــابُ ،ول ـ ــدت ال ـعــروبــة
مـضـطــربــةُ .فـمــن ج ـهــة ،تـمــاهــت مــع األم
العثمانية امل َ
غتصبة وخالت أنها كانت
ه ــي املـسـت ـهــدفــة ف ــي حـمـلــة ب ــون ــاب ــارت.
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أس ـق ـطــت وج ــه األب
ّ
املنسية ،ومــا عادت
املغتصب على األم
ت ــرى فــي ه ــذه األخ ـيــرة س ــوى مغتصب
آخر سبق األول.
ّ
غني عن القول ،إن هذا املولود البائس
 وإن خال نفسه واحدًا  -كان في الواقعتــوأمــا سياميًا؛ ٌ
رأس إلــى املـغــرب وآخــر
إل ــى املـ ـش ــرق .ك ــان االن ـف ـص ــال ،ك ـمــا هو
م ـعــروف ،عنيفًا .خـطــف األب الفرنسي
العروبة املغربية ،وفي اآلن نفسه رفض
االع ـ ـتـ ــراف ب ـهــا وح ـف ـظ ـهــا ف ــي حــديـقـتــه
الخلفية عرضة لكافة أشكال االستغالل.
ّ
أمــا العروبة املشرقية ،فظلت في ُعهدة
األم ال ـت ــي ت ـب ـ ّـرج ــت وت ـت ـ َّـرك ــت وصـ ــارت
كجسم غريب تــرى فيها
تتعامل معها
ٍ
ب ــدوره ــا وج ــه األب امل ـغ ـت ـصــب .الح ـقــا،
وب ـ ـعـ ــد م ـ ـخـ ــاضـ ــات ع ـ ـس ـ ـيـ ــرة ،أن ـج ـب ــت
األخـ ـت ــان أوالدًا ع ــدي ــدي ــن ك ـل ـهــم ذكـ ـ ٌ
ـور
يعانون من العقم .وكــي تكتمل الدراما
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،عـ ـ ــاد عـ ـ ــدد مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء إل ــى
ّ
الجد الفرنسي مدفوعًا بعقدتي
حضن
أودي ــب واسـتــوكـهــولــم (عـقــدة التعاطف
م ــع ال ـ ـعـ ــدو) ،مـعـطــوفـتــن ع ـلــى الـطـفــرة
النيوليبرالية.
يعتقد األوالد أنهم أبناء هوية واحــدة،
األم ــر ال ــذي يــوفــر عليهم مغبة االلتقاء
والتعارف في العالم العربي ،فال يحصل
ذلــك إال فــي بــاريــس .وفــي «الباغراوند»
ال ـفــرن ـســي ،ي ـب ــدو ال ـع ــام ــل ال ـط ـب ـقــي هو

الـحــاســم فــي تشكيل وتـحــديــد الـعــاقــة
بني الهويتني .فأوالد العروبة املغربية،
ّ
وهـ ــم س ــاب ـق ــون ف ــي ال ـه ـج ــرة ،يـشــكـلــون
األكـ ـث ــري ــة ال ـك ــاس ـح ــة وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدرون مــن
هجرة اليد العاملة اليدوية الرخيصة
واملـسـتـجـلـبــة مــن األريـ ـ ــاف .ف ــي املـقــابــل،
يـتـحـ ّـدر امل ـهــاجــرون املـشــارقــة غــالـبــا من
الـفـئــات املـيـســورة الـتــي تــرســل أبـنــاء هــا
للدراسة في فرنسا.
يتهم املـشــارقــة األشـقــاء املـغــاربــة بأنهم
أسـ ـ ـ ـ ــاؤوا إل ـ ــى س ـم ـع ـت ـه ــم .وم ـ ــا يـسـمــح
ب ـه ــذا ال ـش ـكــل م ــن ال ـت ـم ــاي ــز ،ه ــو تـبــايــن
فعلي وسابق على االصـطــدام الطبقي.
ً
إن ال ـت ـب ــاي ــن ي ـظ ـهــر أوال ع ـل ــى صـعـيــد
اللغة ،فلو وضعنا مرجعية الفصحى
جانبًا ،فليست اللهجات املغربية أقرب
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة إل ـ ــى ال ـل ـه ـج ــات امل ـشــرق ـيــة
م ـم ــا ه ــو ع ـل ـيــه الـ ـح ــال ب ــن ال ـفــرن ـس ـيــة
والبرتغالية .لكن التباين األكثر جذرية،

ق ـ ــد ي ـك ـم ــن ف ـ ــي فـ ـه ــم ك ـ ــل م ـ ــن ال ـط ــرف ــن
للعروبة (وال أتكلم هنا عن املثقفني ،بل
عن املواطن العادي).
ُيـفــاجــأ املـشــرقــي حــن يـجــد الفرنسيني
يـتـكـلـمــون ع ــن ال ـع ــرب بــوصـفـهــم عــرقــا،
ويميزونهم عن البيض والسود كما لو
أنــه لــم يكن هـنــاك عــرب بيض أو ســود.
إال أن ــه سـ ُـيـفــاجــأ أكـثــر حــن يكتشف أن
امل ـغ ــارب ــة ي ـف ـه ـمــون ال ـع ــروب ــة بــوصـفـهــا
هوية أنـســاب ويـجــزمــون أمــامــه بثقة ال
يــداخـلـهــا أدنـ ــى ش ــك بــأنـهــم م ـت ـحـ ّـدرون

المغربي يخجل من
الم َ
فرنَس
جلده ُ
والمشرقي من العربي

مــن «القبائل السعودية».املغربي يريد
َّ
ب ــذل ــك أن َي ـط ـ َـم ـئ ــن امل ـش ــرق ــي ل ـعــروب ـتــه،
لكنه ال يــدري أن جليسه يفهم العروبة
ً
بوصفها هوية ثقافية ترتكز أوال على
ّ
وحــدة اللغة وهــو بعيد فــي الغالب عن
أن يـشـتـهــي الـنـســب ال ـح ـجــازي (إال في
ح ــال الـســالــة الـنـبــويــة ل ــدى املـسـلـمــن).
ال ـت ـبــايــن يـظـهــر أي ـض ــا ف ــي ال ـع ــاق ــة مع
األب َالفرنسي ،املغربي يخجل من جلده
َُ
املفرنس بينما يريد املشرقي أن يخرج
من جلده العربي.
ف ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ،كـ ـم ــا يـ ـحـ ـص ــل ف ـ ــي ع ــدد
م ـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـتـ ــي خ ـ ـبـ ــرت ق ـصــص
االغتصاب وسفاح القربى ،صار بعض
أوالد العروبة في املشرق واملغرب قتلة
مـتـسـلـسـلــن ( ،)serial killerوانـتـقـلــت
الـ ـع ــدوى إلـ ــى أق ــارب ـه ــم ف ــي ال ـضــواحــي
ال ـفــرن ـس ـيــة .ك ــل ذل ــك يـمـنـعـنــا م ــن تــوقــع
نهاية مكسيكية للدراما.

خالد حافظ ،مواد مختلفة على قماش 200 × 250 ،سم2013 ،

إصدارات

جزيرة ابن طفيل تتسع للجميع

كروزو في عمل لـ إن .سي .ويث
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ُ
عاش وحيدا على جزيرة في املحيط الهادي
ألربع سنوات قبل أن يعود وينشر حكايته
عام (.)1712
لـكــن نـظــريــة أخـ ــرى ،أك ـثــر إثـ ــارة ومنطقية،
ط ــرح ــت فـ ـك ــرة ارت ـ ـبـ ــاط رواي ـ ـ ــة روب ـن ـس ــون
كروزو بقصة «حي بن يقظان» للفيلسوف
األن ــدل ـس ــي اب ــن ط ـف ـيــل ،ال ـتــي س ــرده ــا قبله
فالسفة آخ ــرون؛ ّأول ـهــم كــان ابــن سيناّ ،
ثم
أع ــاد تأليفها شـهــاب الــديــن ال ـس ـهــروردي،
وبعد ابن طفيل ،رواها ابن النفيس.
الــافــت فــي األم ــر ،أن التشابه فــي األح ــداث
واض ـ ـ ـ ــح؛ فـ ـك ــا ال ـب ـط ـل ــن عـ ـ ــاش ف ـ ــي ع ــزل ــة
ع ـلــى ج ــزي ــرة م ـه ـج ــورة ،وك ــاه ـم ــا ت ـشــارك
التفاصيل الحياتية من بناء وصيد وصنع
ً
لــأدوات وصــوال إلى التطور الروحي .كما
ّ
أن اف ـت ــراض أن يـكــون دوف ــو قــد اط ـلــع على
قصة ابن طفيل ،وكتب بالتناص والتالص
معها ،ليس باملستبعد ،السيما أن القصة
ترجمت إلى اإلنجليزية قبل أحد عشر عامًا
من نشر دوفو لروايته.
إال أن املـثـيــر لــاهـتـمــام هـنــا لـيــس التشابه
ف ـق ــط ،ب ــل االخـ ـت ــاف ب ــن الـقـصـتــن أي ـضــا.
فبينما تمحور تركيز ك ــروزو على تأمني
احتياجاته املادية ،وتعبيره مرارًا عن توقه
الشديد للعودة إلى موطنه ،انشغل ّ
حي بن
يقظان بهاجس وجــودي دفعه إلــى التأمل
بفكرة املوت ،ومعنى الروح ووجود الخالق،
ً
وصــوال إلى استنتاجه بأن السعادة تكمن
في ديمومة التأمل لهذا الوجود ،واختياره
البقاء على تلك الجزيرة طوال حياته.

الفقر والليبرالية الجديدة كتاب الباحث البريطاني راي بوش ،صدرت ترجمته عن
«المركز القومي للترجمة» في القاهرة .يناقش بوش المتخصص في الدراسات
األفريقية كيف أن الفقر وانعدام األمن الغذائي جزء أساسي من الرأسمالية الحديثة،
الذي تتبعه عمليات مثل الخصخصة وتحرير التجارة وإصالح السوق.

المتخيالت االجتماعية الحديثة إصدار جديد عن «المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات» للفيلسوف الكندي شارلز تايلر وقد عرّبه المترجم الحارث النبهان .يعتبر
العمل إحدى المساهمات الضخمة في موضوع الهوية والحداثة ،ويقتفي
المؤلّف فيه تطور المتخيل االجتماعي الغربي الحديث ،كما يعيد رواية تاريخ
الحداثة الغربية والمنظومة األخالقية التي قامت عليها.
صدر حديثًا عن «مركز دراسات الوحدة العربية» كتاب سياسة األحزاب والدين
والمرأة في القيادة للباحثة فاطمة سبيتي قاسم .يناقش الكتاب أثر وصول
ّ
حق المرأة بالمشاركة في القيادة .وتطرح
التيارات اإلسالمية إلى السلطة على
التنوع في درجة التديّن الحزبي» لدراسة هذه المشاركة.
الكاتبة «نظرية
ّ

ماذا لو كانت تلك هي الحقيقة؟ تحقيق حول هذيان التاريخ كتاب صدر
حديثًا عن دار «فويبار» في باريس للصحافي كريستوف بورسيي ضمن مشروع
ويجمع تاريخًا من خالل أكثر
للمؤلف يعيد قــراءة التاريخ بــأدوات صحافية،
ّ
تصورات المؤرخين غرابة ،مشيرًا من خالل هذه العملية إلى أن الكتابة التاريخية

تعج بالمهلوسين والكذابين.
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تحقيقات

السوريون يعتمدون على صهاريج المياه في المناطق المحررة (فرانس برس)

كارثة مائية بانتظار سورية التي يتراجع نصيب الفرد فيها من المياه إلى مستويات قياسية ،بسبب الحرب ،ما أدى إلى
وفاة العديد من السوريين بسبب المياه الملوثة ،كما يوثّق التحقيق

األمن المائي
العربي []6/5

األسد يحرم السوريين
من المياه الصالحة للشرب

عدنان عبد الرزاق

قبــل أن تصــل إلــى مدخــل
املستشــفى امليدانــي ،ســقطت
ميســاء 64ّ ،عامــا ،فاقــدة وعيهــا،
نوبات التشنج التي أصابت جسدها
بسبب
َ
املنهــك ،اصفـ ّـر لونهــا وبــدأ الزبــد يخــرج
مــن بــن شــفتيها إثــر ارتفــاع البوتاســيوم
والحموضة في دمها.
لــم يتمكــن املمرضون في مستشــفى الجيش
الحــر ،بغوطــة دمشــق املحاصــرة منــذ نحــو
عامــن ،مــن إســعاف ميســاء التــي تفاقــم
فشــلها الكلــوي بســبب نــدرة ميــاه الشــرب
غير امللوثة في الغوطة.
تؤكــد الناشــطة زيــن الخطيــب ،أن حالــة
ميســاء ليســت فرديــة ،ألن العديــد مــن فقــراء
غوطــة دمشــق ال يســتطيعون شــراء امليــاه
الصالحــة للشــرب ،بعــد أن وصــل ســعر
صهريــج امليــاه (خمســة براميــل) ،إلــى أكثــر
من  3000ليرة سورية ( 14دوالرًا أميركيًا).
ّ
تنهــدت الخطيــب قبــل ان تتابــع ،لـ»العربــي
الجديــد»« :ال ميــاه فــي دومــا منــذ أشــهر
طويلــة .البعــض يعتمــد علــى اآلبــار
التــي حفروهــا داخــل بيوتهــم أو قربهــا.
كثيــرون أصيبــوا بالتهــاب الكبــد الوبائــي
والتيفوئيــد ،نتيجــة شــرب مياه غير معقمة
وملوثة».
تعميم العطش

مــن مــدن الشــمال الســوري (حلــب وإدلــب)،
مرورًا بريفي حمص وحماة ،وسط سورية،
ً
وصــوال لدمشــق ودرعــا ،ثمــة قواســم ،إن لــم
نقــل تطابقــا ،فــي حــال األزمــة ّاملائيــة التــي
يعاني منها السوريون ،كما وثقت «العربي
الجديــد» عبــر شــهادات يوســف البســتاني،
الناطــق باســم تنســيقيات الثــورة بريــف
دمشــق ،اإلعالمــي عقيــل حســن ،مــن حلــب،
وهــو مــا كررتــه الناشــطة وفــاء شــربا ،مــن

ريــف حمــاة الشــرقي ،إذ توقفــت شــبكات
امليــاه املغذيــة ملدينة حلب في دوار الحاووز
بعــد قصفهــا ببراميل متفجــرة .كما تهدمت
خزانــات امليــاه فــي مدينــة األتــارب بريــف
حلــب ،بعــد اســتهدافها بصواريــخ ،وكــذا
مركز الغنطو في حمص ومحطة ضخ مياه
الشــرب في قلعة الحصن ،وقرية الحســينية
في دير الزور ،ليصل حجم األضرار ،بحسب
«الهيئــة العامــة للموارد املائية ومؤسســات
مياه الشرب» ،إلى أكثر من  200مليون ليرة
(املليون ليرة تساوي  4700دوالر أميركي).
يــروي اإلعالمــي عقيــل حســن معانــاة حلب
ً
وأهلهــا مــع امليــاه ،قائــا :ال توجــد ميــاه فــي
مناطــق الثــوار ،منــذ ثــاث ســنوات .أخي ـرًا
تفاقمــت هــذه املشــكلة ،إذ ســجل انقطــاع
امليــاه عــن األحيــاء الخارجــة عــن ســيطرة
النظام نحو عشرة أيام متواصلة ،والسبب،
حســب املجلــس املحلــي واإلدارة العامــة
للخدمــات ،هــو انقطــاع الكهربــاء ،مــا أدى
لتوقــف مضخــات امليــاه عــن العمــل ،حيــث
تعتمــد األحيــاء املحــررة علــى محطتــي
ضــخ رئيســيتني همــا محطــة ســليمان
الحلبــي ومحطــة بــاب النيــرب .فــي هــذه
ّ
الحالــة نحــن أمــام مشــكلة كهربــاء ،املتحكــم
بهــا عامــان ،األول هــو النظــام ،الــذي قــام
بتقاســم إنتــاج املحطــة الحراريــة مــع تنظيم
الدولة االســامية (داعــش)ُ ،
فحرمت مناطق
ســيطرة الثــوار نتيجــة هــذا االتفــاق مــن
حصتهــا ،األمــر الــذي اضطــر اإلدارة العامــة
للخدمــات إلــى تعطيل وصــول الكهرباء إلى
مناطــق ســيطرة النظــام مــن الخطــوط املــارة
في املناطق املحررة.
أمــا وفــاء شــربا ،مــن مدينــة سـ ّ
ـلمية ،شــرقي
حمــاة ،فقالــت« :تصــل املياه لنا ســاعتني كل
يومــن أو ثالثــة أيام ،وندفع  4000ليرة ثمن
صهريــج امليــاه ( 19دوالرًا) ،وهو مبلغ كبير
ال تقدر عليه معظم العائالت».
فــي دمشــق ،يؤكــد الناشــط قاســم محمــد،

مياه اآلبار غير نظيفة وتنشر العديد من
األمراض بين السوريين (فرانس برس)

 6مليارات متر
مكعب عجز سورية
المائي المتوقع
سعر صهريج المياه
وصل إلى أكثر من
 3000ليرة سورية

أن امليــاه تــوزع علــى حســب املناطــق املؤيــدة
للنظــام ،فاملــزة تأتيهــا امليــاه بشــكل يومــي،
فــي حــن ال تزيــد عــن ســاعتني فــي بــرزة ،وال
تصــل ملخيــم اليرمــوك وجديــدة عرطــوز،
حالل فترة تصل إلى  20يوما».
ونوه محمد أن دمشــق تســتهلك يوميًا أكثر
من  500ألف متر مكعب ،ما يدفع النظام إلى
ضــخ ميــاه اآلبــار التــي يشــبه طعمهــا طعــم
الوقود.
لكــن روايــة الناشــط يوســف البســتاني هــي
ِّ
ً
ُ
ـاهدت رجــا لــم ُيصــل
األقســى ،إذ قــال« :شـ
علــى جنــازة ابنــه ،ألنــه لــم يغتســل منــذ
شهرين».
معاناة المزارعين

املهنــدس الزراعــي يحيــى تنــاري ،أحــد
املســؤولني فــي الحكومــة الســورية املؤقتــة
العاملــة باملناطــق املحــررة ،يؤكــد لـ»العربــي
الجديد» ،أن «املســاحات املزروعة انخفضت
بنســبة تفــوق  %75ممــا كانــت عليــه قبــل
الثــورة ،نتيجــة اســتخدام نظام األســد املياه
ملحاربــة املزارعــن» .وهــو مــا وافقــه فيــه
املهندس أكرم برغل ،من مدينة بنش شرقي
إدلــب ،الــذي قــال لـ»العربــي الجديــد»« :مــع
انطــاق الثــورة عام  ،2011تزايدت تجاوزات
حفــر اآلبــار االرتوازيــة التــي تهــدد الثــروة
املائيــة الســورية ،باإلضافــة إلــى عــدم توفير
ميــاه الــري لـ 480ألــف هكتار تعادل  %31من
املساحات املروية».
ويتفــق متخصصــون بالشــأن الزراعــي أن
قلــة امليــاه وغــاء أســعار املشــتقات النفطيــة
والبــذور وانقطــاع الكهربــاء أدت إلى تراجع
اإلنتــاج الزراعــي فــي ســورية ،فمــن إنتــاج
أكثر من  3ماليني طن قمح سنويًا إلى نحو
مليــون ونصــف املليــون العــام الفائــت ،ومــن
عتبــة املليــون طــن مــن القطــن قبــل الثــورة
إلــى أقــل مــن  400ألــف طــن املوســم الفائــت،
وعلــى ذلــك يقــاس إنتاج الزيتــون والحبوب
والنباتات العطرية.
وتســتهلك الزراعــة نحــو  %90مــن امليــاه
املســتهلكة فــي البــاد ،وفقــا للحكومــة
وللقطــاع الخــاص .وتشــجع السياســات
الزراعيــة الســابقة للنظــام املحاصيــل التــي
تســتهلك الكثيــر مــن املياه مثــل زراعة القمح
والقطــن فــي ظــل اســتخدام طــرق الــري غيــر
الفعالــة ،مــا يتسـ ّـبب فــي هــدر كميــات كبيرة
من املياه.
عجز مائي

يؤكــد املهنــدس محمــد علي ،املتخصص في
الــري واملــوارد املائيــة ،أن الحــرب الدائــرة في
ســورية تســببت فــي أضــرار كبيــرة لحقــت
بشــبكة امليــاه فــي البــاد ،نتيجــة قصــف
النظــام وعمليــات التفجيــر والتفخيــخ التــي
تنفذهــا املعارضــة املســلحة ،إلــى جانــب
وقــف عمــل مضخات املياه ،بســبب االنقطاع
املتواصــل فــي الكهربــاء ،مــا دفــع املواطنــن
إلــى ابتــداع وســائل جديــدة للحصــول علــى

املــاء لســد احتياجاتهــم الضروريــة ،وهــو
مــا قــام بــه بعــض املجالــس املحلية فــي املدن
الســورية التــي عملــت علــى مواجهة مشــاكل
نقص املياه بطرق مبتكرة مثل مجلس بلدة
األتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي ،الــذي قــام
بنصب خزان ضخم وســط البلدة ،بدعم من
منظمة إغاثية دولية ،لســد جزء من النقص
فــي ميــاه البلــدة ،التــي يســكنها  40ألفــا ،إلى
جانــب  20ألفــا نزحــوا إليهــا مــن مناطــق
مختلفة.
وتبلــغ ســعة الخــزان  72ألــف ليتــر مكعــب،
وهــو موصــول عبــر أنابيــب ببئــر ارتوازيــة،
ويتــم ســحب ميــاه البئــر إليــه عــن طريــق
ّ
مضخــات تعمــل علــى مولــد كهربــاء ضخــم،
وتخــرج مــن الخــزان أنابيــب تتفــرع إلــى
أنحــاء مختلفــة من البلدة ،فيما جرى نصب
الخــزان علــى مســتوى مرتفــع عــن األرض
لتسهيل خروج املياه منه.
وأوضح املهندس أن ســورية تحتاج إلى 23
مليــار متــر مكعــب مــن امليــاه ســنويًا ،لتكــون
حصة الفرد فيها مساوية لخط الفقر املائي
البالــغ  1000متــر مكعــب ،ويشــير إلــى أن
متوسط سقوط األمطار خالل العام املاضي
بلغ  825متر مكعب للفرد في السنة ،ويذكر
أن العجــز الســنوي الســوري مــن املياه ارتفع
مــن حوالــي  1.5مليــار متــر مكعــب ســنويًا،
والــذي كان يغطــى بضــخ كميــات مــن امليــاه
الجوفيــة تفــوق الــواردات الجوفيــة مــن مياه
األمطــار ،إلــى  3.5مليــارات متــر مكعــب،
متوقعــا زيــادة العجــز إلــى  6مليــارات متــر
مكعب هذا العام.
ويضيــف املتخصــص بالشــؤون املائيــة،
لـ«العربــي الجديــد»« :حصــة ســورية مــن
نهــر الفــرات حوالي  6.6مليــارات متر مكعب
ســنويًا ،وامليــاه املتاحــة لالســتعمال مــن كل
املصــادر املطريــة والنهريــة وغيرهــا تبلــغ
 15.6مليار متر مكعب في السنة».
ويختم علي« :جميع مصادر املياه السورية
فــي خطــر ،وخاصــة بعــد قــرار الحكومــة
التركيــة بتخفيــض حصــة ســورية مــن
ميــاه نهــر الفــرات املقـ ّـدرة ب ــ 500متــر مكعــب
بالثانيــة ،حســب اتفــاق تقاســم ميــاه الفــرات
بــن تركيــا وســورية والعــراق املوقــع عــام
 ،1987وانســحاب التراجــع علــى حــوض
اليرمــوك ،إذ انخفــض إجمالــي تصريــف
الينابيــع مــن  3.5م 3فــي الثانيــة عــام ،2001
إلــى  2.5م 3فــي الثانيــة عــام  ،2012وفــي
حوض العاصي انخفض من  14.5إلى 11.8
م 3في الثانية.
وكــذا لجهــة نبــع املزيريــب فــي درعــا
الــذي انخفــض مــن  900إلــى  310ليتــرات
فــي الثانيــة ،ونبــع الســمك فــي حمــص
الــذي انخفــض مــن  470إلــى  240ليت ـرًا فــي
الثانيــة ،ونبــع عــن الزرقــا فــي إدلــب ،الــذي
انخفــض مــن  5500إلــى  4000ليتــر فــي
ً
الثانيــة ،فضــا عــن توقــف ينابيــع الخابور،
وهــو مــا يوضــح حجــم الكارثــة املائيــة التــي
تنتظر السوريني.

ّ
سجل االنتصارات ()Getty
نجوم إشبيلية يريدون المحافظة على

الملعب
			 الصامد

صمد ملعــب «رامون سانشــيز» التابع لفريق إشــبيلية أمام
غــزوات األنديــة اإلســبانية منــذ  25يناير/كانــون الثاني 2014
حتى ما قبل مباراة ريال مدريد ،ويخوض «الملكي» المباراة
الصعبة وسط رقم مخيف إلشــبيلية على أرضه ،إذ لعب 25
مباراة ،ولم يخسر في أي لقاء.

ليفاندوفيسكي
أمام برشلونة

 8هزائم في
 9مواجهات لبلباو
أمام سيميوني

البرازيل تستدعي العبين
«مجنّسين» في قائمة
مونديال الشباب
استدعى منتخب البرازيل تحت  20عامًا العبني
«مجنسني» للمشاركة في بطولة كأس العالم
للشباب في نيوزيالندا ،واختار املدرب ألكسندري
جالو في قائمته املبدئية مهاجم الريال الناشئ
كارلوس روتشا الحاصل على الجنسية
اإلسبانية ،والذي لم يحترف في البرازيل من
قبل ،كما ضمت القائمة العب وسط «اليونايتد»
أندرياس بيريرا املولود في بلجيكا والذي لعب
ملنتخبات الناشئني في البلد األوروبي.

أكــد كارل هاينــز رومينيجــه ،رئيــس
نــادي بايــرن ميونــخ األملانــي لصحيفــة
«مــاركا» اإلســبانية ،أن ليفاندوفيســكي
يمكنه اللحاق باملباراة التي ســيخوضها
«البافاري» ،األسبوع املقبل أمام برشلونة
في دوري األبطال األوروبي.

ّ
يمثل األرجنتيني دييجو سيميوني مدرب
أتلتيكو مدريد عقدة لخصمه أثلتيك بلباو ،فقد
ثمان من أصل تسع مواجهات جمعتهما،
فاز في
ٍ
وسيزور بلباو معقل األتلتي «فيسنتي كالديرون»
في الجولة  35من «الليجا»؛ على أمل وضع حد
لعقدة سيميوني التي بدأت منذ ديسمبر/كانون
األول  ،2011وكانت أبرز مواجهة بني الطرفني
في اآلونة األخيرة تلك التي جمعتهما في نهائي
بطولة الدوري األوروبي .2012

شيكاغو يسحق
ميلووكي في انتصار
قياسي باألدوار اإلقصائية
حقق شيكاغو بولز أكبر فارق نقاط في مباراة
باألدوار اإلقصائية في السلة األميركية إذ سحق
ميلووكي باكس ( )66 – 120ليحسم سلسلة
مبارياتهما في الدور اإلقصائي ،ليتفوق بولز
( )2 – 4في السلسلة ويتأهل لقبل النهائي في
ُ
القسم الشرقي ملواجهة كليفالند كافاليرز ،وتعد
الهزيمة هي األسوأ في تاريخ ميلووكي ،وكان
مايك دانليفي أفضل مسجل من بولز برصيد 20
نقطة مقابل  19لزميله باو جاسول.
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تحقيق

ســاهــم فــي إن ـهــاء جـمـيــع الـتـفــاصـيــل بشكل
أسرع.
وسـتـتـعــدى أرب ــاح ه ــذه امل ـب ــاراة التاريخية
مليارين و 300ألــف دوالر على األقــل ،حيث
س ـي ـتــم ب ـث ـهــا ف ــي  120دولـ ـ ــة ،وس ـت ـن ـقــل في
ب ـعــض الـ ـ ــدول ع ـلــى ش ــاش ــات دور ال ـعــرض
داخــل سينما مخصصة لبث الـنــزال ،وذلــك
باإلضافة إلى تذاكر حضور املباراة والتي
سيتراوح ثمنها ما بني  3و 5آالف دوالر.
باكياو

يخوض اليوم كل من
فلويد مايويذر وباكياو
نزال القرن في عالم
المالكمة ،وهو النزال
الذي انتظره محبو
اللعبة ،ومن المتوقع أن
يكسر العديد من األرقام
القياسية المسجلة باسم
أبطال العالم في اللعبة

واسـتـحــق املــاكــم الفلبيني أن يـكــون طرفًا
فــي ه ــذه املــواجـهــة الـتــاريـخـيــة بسجل رائــع
يـضــم  57ان ـت ـصــارًا وخ ـمــس ه ــزائ ــم ،ونجح
ف ــي الـسـعــي خـلــف حـلـمــه م ــن أج ــل اح ـتــراف
اللعبة والوصول إلى مكانة مرموقة فيها،
رغم الظروف الصعبة التي عانى منها منذ
البداية.
وعانى باكياو ( 36عامًا) في فترتي الطفولة
والشباب من قسوة والده مدمن الكحوليات،
واضـطــرتــه نـشــأتــه فــي بيئة فـقـيــرة بمدينة
ســانـتــو خـيـنـيــرال إل ــى الـبـحــث ع ــن مـخــرج،
ليبدأ في البحث عن عمل ويبيع السجائر
وال ـف ـطــائــر ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،وك ــان ــت ضــربــات
ال ـح ـيــاة ال ت ــزي ــده إال إص ـ ــرارًا ف ــي الــوصــول
ملــا يــريــد ،وتـكــون املــاكـمــة هــي طريقه نحو
األفضل ،ليبدأ رحلته االحترافية عام ،1995
ويكون التواضع هو رفيق دربه.
ون ـج ــح بــاك ـيــاو ف ــي أن ي ـصــل إل ــى ال ـت ــوازن
بــن حياته االحترافية والشخصية ،ليجد
الــوقــت ال ـكــافــي مل ـمــارســة ريــاض ـتــه املفضلة
ومصدر رزقه ،وعلى الجانب اآلخر لم يهمل
عائلته املـكــونــة مــن زوجـتــه وأرب ـعــة أطـفــال،
وال جيرانه الذين يلعب معهم الشطرنج في
أوقات فراغه ،وذلك إلى جانب هواية الغناء.
مايويذر

المالكمان باتا مستعدين للمواجهة ()Getty

باكياو ومايويذر

مواجهة تاريخية بين
مالك وشيطان المالكمة
حسام أسامة

يـقــام ال ـيــوم ن ــزال يـعـتـبــره الـخـبــراء
األكبر في القرن الحادي والعشرين
في عالم املالكمة ،والذي يجمع بني
األميركي فلويد مايويذر والفلبيني ماني
باكياو ،وإلى جانب أهمية املباراة بالنسبة
ملتابعي ومحبي الرياضة العنيفة ،سيكون
النزال تاريخيًا بالنظر إلى اإليرادات ونسبة
املشاهدات التي سيحظى بها.
وستكون املباراة بني «الشيطان األميركي»
و«امل ــاك الفلبيني» ،وهــو الــوصــف األنسب

ل ـش ـخ ـص ـيــة امل ــاكـ ـم ــن ،فـ ـ ـ ــاألول ي ـم ـيــل إل ــى
الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـص ــاخـ ـب ــة والـ ـتـ ـب ــاه ــي ب ــأم ــوال ــه
وانـتـصــاراتــه بشكل مبالغ فـيــه ،أمــا الثاني
فمتدين ويفضل الحياة العائلية والهدوء،
ول ـك ــن ف ــي ال ـن ـهــايــة ي ـت ـحــول ال ــاع ـب ــان إلــى
وحـ ـش ــن ي ـص ـعــب إي ـق ــاف ـه ـم ــا داخ ـ ــل حـلـبــة
املالكمة.
يميل باكياو للعب الهجومي بشكل كبير
ً
مستغال خـفــة حــركـتــه فــي الـتـحــرك السريع
داخ ـ ــل ال ـح ـل ـب ــة ،وتـ ـس ــدي ــد واب ـ ــل ال ـل ـك ـمــات
ملـنــافـســه بــا ه ـ ــوادة ،وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخــر
يعتمد مايويذر على األداء الدفاعي بشكل

مايويذر نشأ في عائلة
احترفت المالكمة،
وأسلوبه جعله ال يُهزم
باكياو خرج من عالم
الفقر والحاجة ،ونجح
في صناعة اسمه

أك ـبــر ،يـتـحــن خــالــه الـفــرصــة لالنقضاض
على خصمه في الوقت املناسب ،لينجح في
الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى
اآلن.
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــب وال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــر ت ـع ـت ـب ــر
م ــواجـ ـه ــة ب ــن ش ـخ ـص ـي ـتــن م ـت ـنــاق ـض ـتــن،
إح ــدى الـسـمــات الـتــاريـخـيــة فــي املــواجـهــات
ب ــن نـ ـج ــوم امل ــاكـ ـم ــة ،وه ـ ــو م ــا ظ ـه ــر عـلــى
الـســاحــة الــريــاضـيــة فــي بــدايــة ن ــزال محمد
عـلــي ك ــاي وج ــو ف ــري ــزر ،ف ـكــان ك ــاي يمثل
الجانب الطيب الــذي عانى من العنصرية،
أم ــا اآلخـ ــر ف ـكــان يـسـعــى لـحـجــز م ـكــانــه في
تــاريــخ املــاكـمــة .واسـتـمــرت املـنــافـســات بني
النقيضني فــي الـعـصــر الـحــديــث ،بــالـعــداوة
ال ـتــي شـهــدتـهــا م ـنــاف ـســات املــاك ـمــن مــايــك
تايسون وإيفاندر هوليفيلد ،وكان الطرف
األول يمثل الجانب السيئ ،ولحظ إيفاندر
العاثر كلفته املنافسة فـقــدان إحــدى أذنيه،
ليكون نزال باكياو ومايويذر حلقة جديدة
من مواجهات «الطيب والشرير».
مواجهة طال انتظارها

بــث مـبــاريــات النجم الفلبيني ،وخصوصًا
أن عــروض «الدفع من أجل املشاهدة» لهذه
املباراة ستكون مرتفعة للغاية.
يشار إلى أن املالكمني قد تقابال خالل إحدى
مباريات كرة السلة ،في السابع والعشرين
مــن يـنــايــر/كــانــون الثاني املــاضــي ،وتـبــادال
أرق ــام هواتفهما مــن أجــل الــوصــول التـفــاق
وت ـحــديــد مــوعــد ل ـخــوض املـ ـب ــاراة ،وه ــو ما

أمـ ــا م ــاي ــوي ــذر ف ـتــربــى ع ـلــى امل ــاك ـم ــة ،فهو
ينحدر مــن أســرة رياضية ،إذ إن وال ــده هو
فلويد مايويذر سينيور ،أحد أبرز املالكمني
ال ــذي ــن اعـ ـتـ ـم ــدوا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـص ــار بـتـكـتـيــك
دفاعي في مبارياته في فترة السبعينيات
والثمانينيات ،حيث كان يحمي نفسه فيها
م ــن لـكـمــات خـصـمــه ،ويـتـحــن ال ـفــرصــة من
أج ــل تــوجـيــه الـضــربــات الـحــاسـمــة ل ــه ،وهــو
ما استفاد منه نجله بشكل كبير في طريقة
لعبه ،إلى جانب الخبرات التي اكتسبها من
عمه ومدربه املالكم روجر مايويذر.
ويعتبر فلويد أحد أهم املالكمني في الوقت
الـحــالــي ،فـلــم يخسر الــاعــب أي ن ــزال حتى
اآلن ،ونجح فــي الـفــوز ببطوالت العالم في
خمسة ّ أوزان مختلفة ،وهــو مــا وضعه في
مـ ـص ــاف أب ـ ــرز وأه ـ ــم امل ــاك ـم ــن ف ــي ال ـف ـتــرة

مدرب باكياو :مايويذر مجبر على المواجهة
توقع فريدي روتش مدرب المالكم باكياو أن يكون ماويذر قد أجبر
على خوض النزال من قبل الرعاة الرسميين ،وأنه لم يكن يريد مواجهة
«باكمان» خوفًا على رقمه القياسي ،وخاصة أنه لم يخسر حتى اآلن،
مشيرًا إلى أنه لديه خطة لمحاولة هزيمة النجم األميركي ،وأن خسارة
أي من المالكمين لن تكون مخزية ألنهما األفضل في العالم.

وكـ ــان الـ ـن ــزال س ـي ـقــام ف ــي ع ــام  2009إال أن
الـ ـع ــاق ــة ال ـس ـي ـئ ــة بـ ــن امل ــاكـ ـم ــن ،وب ـعــض
امل ـش ــاك ــل ال ـخ ــاص ــة ب ـت ـن ــاول امل ـن ـش ـطــات من
ج ــان ــب ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ومـ ـ ـغ ـ ــاالة الـ ـط ــرف ــن فــي
مطالبهما ،إل ــى جــانــب ال ـغــرور ال ــذي شــاب
محادثاتهما ،قد أفشل املفاوضات وأوقفها
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ب ــن امل ــاك ـم ــن األكـ ـث ــر شـهــرة
وظهورًا إعالميًا حول العالم.
وكــانــت األزم ــة الـكـبــرى فــي الـفـتــرة األخـيــرة
متمثلة في الوصول إلى اتفاق حول حقوق
ال ـبــث الـتـلـفــزيــونــي ب ــن ق ـنــاتــي «شــوتــايــم»
التي تملك الحقوق الحصرية لبث مباريات
مــايــويــذر ،و«إت ــش بــي أو» صــاحـبــة حقوق

الحالية .يضاهي الــاعــب أساطير املالكمة
فـ ــي تـ ـح ــرك ــات ــه داخ ـ ـ ــل الـ ـحـ ـلـ ـب ــة ،وأسـ ـل ــوب ــه
ال ــدف ــاع ــي ال ــرش ـي ــق ،ف ـي ـت ـحــرك ك ـمــا ل ــو كــان
ي ـع ــرف أيـ ــن س ـي ــوج ــه ل ــه ال ـخ ـص ــم ال ـضــربــة
ويتفاداها بطريقة راقـصــة ،تجعل الجميع
يشعر ب ــأن خـصــوم الــاعــب أق ــل مـنــه بكثير
فــي املـسـتــوى ،حـتــى لــو ك ــان يـنــافــس أبـطــاال
عامليني ،إال أن األمــر أصبح يتعلق بمهارة
فائقة وثقة كبيرة في النفس.
انعكس تألق املــاكــم األمـيــركــي على حياته
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،فــأص ـبــح أغ ـن ــى ري ــاض ــي في
العالم ،بفضل األم ــوال التي يتقاضاها من
ان ـت ـصــاراتــه امل ـت ـتــال ـيــة ،مـتـفــوقــا ع ـلــى أعـتــى
نجوم كرة القدم والسلة والجولف ،والذين
اعتادوا السيطرة على قائمة األعلى أجرًا في
العالم.
وكـ ـم ــا أصـ ـب ــح ن ـج ـم ــا فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة ،يـعـيــش
الالعب حياة النجوم العامليني ،فتجده دائمًا
يتباهى بــاملــايــن الـتــي يمتلكها ،ويعيش
في قصور وبيوت ضخمة ،ولديه أكثر من
سيارة باهظة الثمن ،باإلضافة إلى طائرات
خــاصــة لتنقله إلــى مختلف ال ــدول لخوض
املباريات.
وعلى الجانب اآلخر وفي الحياة الشخصية،
يختلف املالكم األميركي عن نظيره الفلبيني
في الكثير من النقاط على رأسها التباهي
املستمر بأمواله وإنـجــازاتــه ،وحبه للحياة
الصاخبة وحـبــه الــدائــم للظهور اإلعــامــي،
إلــى جــانــب عشقه ملوسيقى ال ــراب وه ــذا ما
جعله صديقًا شخصيًا للمغني األميركي
الشهير «فيفتي سنت».
وف ــي ح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة ال ي ـجــد مــايــويــذر
اسـتـقــرارًا حتى اآلن ،وتخلل العنف بعض
ف ـتــرات حـيــاتــه الـعــاطـفـيــة ،وه ــو األم ــر الــذي
وص ـ ــل إل ـ ــى حـ ــد دخـ ــولـ ــه ال ـس ـج ــن فـ ــي ع ــام
 ،2012بعدما اعتدى بالضرب على رفيقته
العاطفية السابقة ،ومــع ذلــك لم يؤثر األمر
على مسيرته الرياضية.

العربي الجديد

س ـت ـك ــون تـ ــذاكـ ــر امل ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
يـنـتـظــرهــا ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ،األغـ ـل ــى تــاري ـخ ـيــا،
لدرجة أنها ،وبلغة الحسابات ،تتخطى دخل
ال ـف ــرد ب ــأش ــواط ك ـب ـي ــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي دول
العالم العربي.
وتظهر أسعار التذاكر الخيالية لهذه املباراة
ُ
القوية بني أفضل مالكمني في العالم ،حيث إن
تذكرة في املــدرج رقــم  105سعرها يصل إلى
نحو  8.012آالف دوالر أمـيــركــي ،وفــي مــدرج
رقــم  7القريب من حلبة املالكمة هناك تذكرة
م ـتــوفــرة س ـعــرهــا  9.905آالف دوالر ،ولـكــن
املثير هو سعر التذكرة في املــدرج أو الصف
رقــم  9والقريب مــن حلبة املالكمة أيـضــا ،هو
 10.121آالف دوالر أميركي ،أي أن هذا السعر
ي ــوازي مـعــدل دخــل املــواطــن العربي السنوي
ً
الــذي يصل فــي لبنان مثال إلــى  10.708آالف
دوالر أميركي.
في وقت يعتبر متوسط دخل املواطن العربي
في العراق والجزائر واألردن واملغرب ومصر
والسودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي ،أقل
من سعر تذكرة املباراة بني مايويذير وماني
باكيو ،إذ إن املعدل ال يتخطى الـ  6.377آالف
دوالر (الـ ـع ــراق) وأدن ــاه ــا  1.176أل ــف دوالر
(م ــوري ـت ــان ـي ــا) ،ف ــي ح ــن أن ال ـ ــدول الـعــربـيــة

الوحيدة التي متوسط دخل الفرد فيها أعلى
من سعر تذاكر املباراة هي دول الخليج ،وكل
هــذه األرق ــام واإلح ـصــاءات عن متوسط دخل
ً
امل ــواط ــن ال ـع ــرب ــي ن ـق ــا ع ــن ت ـقــريــر املــؤسـســة
العربية لضمان االستثمار للعام .2014
وعندما يلتقي باكياو ومايويذير ،يكون قد
مر على آخر لقاء بينهما نحو خمس سنوات
و 50ي ــوم ــا ،أي مـنــذ  13م ـ ــارس /آذار ،2010
عندما شهد الـعــالــم آخــر لـقــاء بــن املالكمني،

التذاكر بيعت بعد
دقائق معدودة
من اإلعالن عنها
وفي وقت كان من املقرر خوض املواجهة في
هذه النهار ،إال أن اللقاء لم يحدث بسبب فشل
في املفاوضات بني الالعبني بسبب اختبارات
للمنشطات واملخدرات.
وبـ ـع ــد أن تـ ــم ب ـي ــع ج ـم ـي ــع تـ ــذاكـ ــر امل ــواج ـه ــة
املنتظرة بــن باكياو ومــايــويــذيــر ،الخميس،
بقي نحو  500تذكرة لعامة الشعب من أجل
حضور امل ـبــاراة التاريخية ،وهــذه البطاقات
تم بيعها ظهر الجمعة بنحو عشرة دوالرات

فقط ،إذ إن جميع أرباح هذه التذاكر ستعود
لجمعيات خيرية ،األمــر الــذي يعتبر مربحًا
للطرفني ،الجمهور والجمعيات الخيرية.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة عـ ـل ــى الـ ـقـ ـن ــوات
الـتـلـفــزيــونـيــة ،ف ــإن أس ـع ــار م ـشــاهــدة امل ـب ــاراة
بتقنية عالية الــوضــوح ،»HD« ،وصـلــت إلى
حوالي  99دوالرًا ،في حني أن مشاهدة املباراة
بتقنية عادية سعرها يالمس  89دوالرًا ،في
وقت أن أعلى أسعار للمشاهدة كانت حوالي
 74دوالرًا و 65دوالرًا ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا واج ــه
مايويذير كانيلو ألفاريز في عام .2013
الرقم  500هو عــدد املقاعد املخصصة لعامة
ال ـش ـع ــب م ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ــذي ي ــري ــد ح ـضــور
امل ـبــاراة ،وه ــذه املـقــاعــد هــي مــن أصــل 16.800
مقعد في حلبة « »MGMفي الس فيغاس.
ويـتــوقــع امل ـســؤولــون أن امل ــدة املـتــوقـعــة لبيع
الـ ــ 500مقعد املخصصة للجمهور هــي نحو
 60ثــان ـيــة ،وذلـ ــك ألن ه ــذا ال ـن ــزال ب ــن أفـضــل
مالكمني في العالم طال انتظاره كثيرًا.
وحـقــق مايويذير  1.46مليون دوالر أربــاحــا
مالية تقريبًا عــن كــل دقيقة خاضها فــي عام
 ،2014وه ــو ل ـعــب  72دق ـي ـقــة لـيـحـصــد نحو
 105ماليني دوالر أربــاحــا عــامــة ،ليكون أكثر
ً
رياضي يتقاضى ماال في عام .2014
وف ــي ح ــال اس ـت ـمــرت املـ ـب ــاراة  12ج ــول ــة ،فــإن
املــاكــم مــايــويــذيــر سيحصل عـلــى مــا يـقــارب

سعر التذكرة الواحدة
يتعدى متوسط دخل
المواطن العربي شهريًا

صورة لنجمي النزال األغلى في تاريخ المالكمة ()Getty

 4مــايــن دوالر كمعدل عــام ملـبــاريــات املالكم
مايويذير ،وذلك وفقًا ملا ذكره موقع «أسبني»،
في وقت أن أكبر شركة دعائية هي «تيكييت»
التي ستدفع  5.6ماليني دوالر.
في املقابل حقق املالكم مايويذير  47فوزًا من
دون أن يتعرض ألي هزيمة ،وهذا الرقم مهدد
بالكسر أمــام املالكم باكياو الــذي يملك رقمًا
مجيدًا وهو  57ـ  5ـ .2
ف ــي وق ــت ف ــإن أرق ـ ــام بــاك ـيــاو ف ــي قــاعــة حلبة

مجرّد رأي
وفيات المالعب
محمد السعو

شئنا أم أبينا في البداية أو في النهاية هو «القدر» ينهي حياة الالعبني في
املالعب ،والحوادث باتت ال تعد وال تحصى على الرغم من أن الرياضة وكرة
القدم بالذات تشهد كل يوم تطورًا ملموسًا من الناحية الطبية ،فال قلق ينتاب
أحـدًا في حــال تعرض الالعب ألي إصابة خطيرة داخــل امللعب ،باعتبار أن
التجهيزات واالستعدادات إلنعاش وإنقاذ الالعب متوفرة بشكل مستمر.
قبل أيــام قليلة ،توفي املدافع جريجوري ميرتنز بعد ثالثة أيــام من سقوطه
مغشيًا عليه في أرض امللعب ،خالل مباراة لفريقه لوكيرن املنافس في دوري
الــدرجــة األولــى البلجيكي لكرة الـقــدم .وفــاة حدثت بعدما دخــل ميرتنز (24
عــامــا) فــي غيبوبة؛ بسبب توقف فــي وظــائــف القلب خــال مـبــاراة مــع فريق
االحتياطيني في النادي اإلثنني املاضي ،وبعد مرور ربع ساعة من املباراة.
فــي مثل تلك الحالة كــان الـقــدر سباقًا كما هــو الـحــال أيـضــا فــي كــل حــاالت
ّ
وفيات املالعب ،باعتبار أن ذلك من املسلمات ،لكن كما هو الحال مع تطور
الطب يحتاج األمر أيضا لقليل من الواقعية في التعامل مع تلك الحاالت ،وهنا
ال يسعني إال أن أذكر كيف توفي العديد من الالعبني ،خاصة الصغار منهم
في املالعب بسبب غياب سيارة اإلسعاف أو غياب األجهزة الطبية الالزمة عن
امللعب ،فيسقط الالعب ألول وآخر مرة في حياته!
ويشعر املتابع بعدم قــدرة على متابعة املباريات ،في ظل هذا املشهد األليم
ألن درهــم وقاية خير من قنطار عــاج ،فيتألم املشاهد مرتني مــرة بسقوط
ووفاة الالعب ،ومرة لغياب العناية الطبية الالزمة؛ وهو أمر أعتقد بل أكاد أجزم
أنه ال يتكرر إال في مالعبنا العربية ،خاصة تلك الــدول التي تعاني من شح
اإلمكانات فنصاب بألم في املقتل.
كــرة الـقــدم والــريــاضــة بشكل عــام لــم تعد كما كــان األمــر سابقا ،عـبــارة عن
هواية وتحد ،بل هي استثمار بشري مالي هائل إن كان ذلك حاضرا أو في
املستقبل ،خصوصا في ما يتعلق بالالعبني النشء؛ لذلك علينا أن نعي ذلك
جيدا ونستعد ملواجهة فاجعة املوت في مالعبنا العربية.

تصريحات ما قبل المباراة

وأشعل مايويذر األج ــواء قبل املـبــاراة التي
تشير إلى أنه األفضل في العالم ،ويتخطى
فــي العظمة املــاكــم األس ـطــوري محمد علي
كــاي ،قبل أن يــرد عليه األخـيــر ليذكره أنه
األفضل على اإلطالق.
واع ـت ـب ــر ال ـن ـج ــم األمـ ـي ــرك ــي ،خ ـ ــال مـقــابـلــة
تليفزيونية ،أنه أفضل من األسطورة محمد
علي كالي وراي روبنسون ،املتنافسني على
مختلف البطوالت في فترتي السبعينيات
والثمانينيات.
وقال مايويذر «ال أحد يستطيع أن يقنعني
بــأن كــاي وروبنسون أفضل مني .ولكنني
أكــن لهما احترامًا ،فهما السبب في تمهيد
الطريق لي للوصول إلــى هنا» .ولــم يتأخر
رد محمد علي كالي كثيرًا ،فغرد بقوة على
ت ــوي ـت ــر ،مــوج ـهــا ض ــرب ــة مــوج ـعــة ملــايــويــذر
«إياك أن تنسى ،أنا األعظم».
يذكر أن تغريدة كالي ذكرت الجميع بجورج
فـ ـ ــورمـ ـ ــان ،املـ ــاكـ ــم صـ ــاحـ ــب اإلن ـ ـج ـ ــاز غـيــر
املسبوق ،إذ لم يخسر طيلة  40مباراة ،لكنه
هزم على يد املالكم كالي في سنة .1974
وعلى صعيد آخر ،أكد املالكم العاملي مايك
تايسون أن هــذه املواجهة ستضر برياضة
املــاكـمــة أكـثــر مــن النفع ال ــذي سيعود على
الجميع مـنـهــا ،ووص ــف املــاكـمــن ب ــ«رجــال
األعمال» ،وأنهما يخوضان النزال من أجل
األم ـ ـ ــوال ال ـطــائ ـلــة ال ـت ــي سـيـجـنـيـهــا ال ـفــائــز
والخاسر.
وعلى الجانب اآلخر ،وصل باكياو إلى الس
فـيـغــاس ب ـه ــدوء ،ول ــم ي ــدل ب ــأي تصريحات
ل ــدى نــزولــه مــن الـطــائــرة الـتــي كــانــت تحمل
صــورتــه ،ولــم يعلق على أي مــن الصراعات
وال ـت ـع ـل ـي ـق ــات ال ـ ــدائ ـ ــرة ح ـ ــول األف ـ ـضـ ــل فــي
السباق واملرشح للفوز.
وس ـت ـك ـشــف الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة ع ــن مــاهـيــة
السباق في الـنــزال املنتظر ،والــذي سيكسر
األرقــام القياسية في اإلي ــرادات ،وقد يتفوق
على العديد من الـعــروض السنوية املميزة
الـتــي تـقــام فــي مختلف األل ـع ــاب الجماعية
والفردية.

المواجهة في أرقام ..وأسعار التذاكر فلكية
خمسة مــايــن دوالر على الدقيقة الــواحــدة،
وذلــك في حــال صدقت التوقعات التي تشير
إلـ ــى أن م ـج ـمــوعــة األربـ ـ ـ ــاح امل ــال ـي ــة سـتـكــون
نـحــو  180مـلـيــون دوالر ،فــي وقــت سيحصل
مايويذير على الحصة األكبر من األرباح.
وي ـقــدر مـجـمــوع األرب ـ ــاح املــال ـيــة م ــن الــرعــايــة
الــدعــائ ـيــة بـنـحــو  13.5م ـل ـيــون دوالر ،وهــي
لـلـشــركــات الــدعــائـيــة الـتــي تــريــد املـشــاركــة في
هذا النزالُ .
ويذكر أن أعلى رقم مالي كان نحو
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« »MGMفي الس فيغاس هي  ،1-3-7أي تلقى
ثالثة هزائم ،وكان أخرها أمام خوان مانويل
ماركيز ( ،)2012تيموتي برادلي ( ،)2012إريكا
موراليس ( ،)2005والتعادل الوحيد كان أمام
ماركيز (.)2004
أم ــا أرقـ ــام مــايــويــذيــر عـنــدمــا يـلـعــب فــي قاعة
حـلـبــة « »MGMالس ف ـي ـجــاس ه ــي أك ـث ــر من
ُمميزة ،إذ سيخوض املباراة رقم  11هنا ،ولم
يخسر أي م ـبــاراة مـنــذ أن لـعــب ألول مــرة مع
جيورجيو فارجاس في عام .2007
وي ــراه ــن املـغـنــي األم ـيــركــي «دي ـ ــدي» واملـمـثــل
األميركي مارك والبيرج بنحو  250ألف دوالر
على املباراة ،ديدي يراهن على مايويذير ،في
حني أن والبيرج يراهن على باكياو.
بينما يراهن املغني األميركي «فيفتي سانت»
بنحو  1.6مليون دوالر على مايويذير ،وفقًا
ملا ذكره موقع «.»TMZ.com
أفضل ثالث مواجهات

دخ ـلــت مــواج ـهــة بــاك ـيــاو ومــايــويــذيــر الئـحــة
أفضل املـبــاريــات فــي تــاريــخ املالكمة ،إذ حلت
ثالثة فــي الترتيب بعد مواجهة محمد علي
كــاي وجــو فرايزير واملـبــاراة املـعــادة بني جو
لويس وماكس شميلينج في عام  ،1938وذلك
وفـقــا لـلــوثــائـقــي ال ــذي عــرضـتــه قـنــاة «فــوكــس
الرياضية».

أخبار مختصرة
«النيران الصديقة» ُتسقط نابولي

فاجأ إمبولي ضيفه نابولي بهزيمة مــدويــة ( )2 – 4فــي الجولة  33من
الــدوري اإليطالي ،ليبعده أكثر عن املراكز املؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا،
وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند  56نقطة ،مبتعدا بفارق خمس نقاط
عن روما ثان «الكالتشيو» ،وست نقاط عن الوصيف التسيو.
واقتنص إمبولي النقطة  38ليصعد للمركز الـ  ،14واستفاد إمبولي من
تسجيل نابولي لهدفني في مرماه من أصل رباعية.

كاسياس يفضل دوري األبطال على «الليجا»

ق ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ ــارس مـ ــرمـ ــى ري ـ ــال
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي إيـ ـك ــر
ك ــاس ـي ــاس إنـ ــه ي ـف ـضــل ف ــوز
فـ ــري ـ ـقـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األب ـ ـط ـ ــال
األوروبـ ـ ــي ع ـلــى ت ـتــوي ـجــه بـ
«ال ـل ـي ـج ــا» امل ـح ـل ـي ــة ،م ـب ــرزا
أه ـم ـي ــة أن يـ ـك ــون «امل ـل ـك ــي»
ثـ ـ ــانـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ي ـف ــوز بـلـقــب أب ـط ــال أوروبـ ــا
ملــوسـمــن متتاليني .وخــال
حديث لشركة (هيونداي) وفي مقابلة أجراها معه ألبارو بنيتو ،زميله
السابق في الريال ،أشار كاسياس إلى أن جماهير «امللكي» تفضل بطولة
دوري األبطال «إذا تعني علي أن أختار بطولة واحدة من بني البطولتني».
وأض ــاف« :أعتقد أن الـفــوز بلقب ثــان على الـتــوالــي فــي دوري األبـطــال لم
يحدث من قبل في هــذه البطولة كما أنــه يمثل تحديًا مشوقًا« ،الليجا»
تمثل األمــر نفسه ولكن إذا كــان علي االختيار بني البطولتني فسأختار
األبطال».

ميسي ينتظر مولوده الثاني بنجامين

أع ـل ــن ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل م ـي ـســي ،الـ ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي لـفــريــق
برشلونة والــدوري اإلسباني ،أنه ينتظر ميالد طفله الثاني من رفيقته
العاطفية أنتونيال روكــوزو ،ونشر ميسي صورة تجمعه بأنتونيال عبر
موقع (إنستجرام) وابنه تياجو ،وأرفقها بتعليق يقول «أنتظرك بشغف،
أنا وأمك نحبك ،ونشتاق الستقبالك في العالم» ،وبحسب تقارير صحفية
فإن مولود ميسي الثاني سيكون ذكرًا أيضا ،واختار له اسم «بنجامني».

الشرطة الكولومبية لن تعتقل
رينكون بتهمة المخدرات

لن تعتقل كولومبيا العــب منتخبها السابق لكرة القدم فريدي رينكون
ألنها ال ترتبط باتفاقية لتبادل املطلوبني مع بنما التي تريد القبض عليه
فــي تهم تتعلق بــاملـخــدرات ،وقــال خــورخــي رودريـجـيــز مدير التحقيقات
الجنائية للصحافيني «دائــرة (الشرطة الدولية) اإلنتربول الغرض منها
االعتقال االحترازي بشرط توفر اتفاقية تبادل.
«لذا لو لم يكن بوسعنا ترحيل مطلوبني كولومبيني إلى بنما ولو لم تكن
هناك أوامــر اعتقال بحقه هنا فلن يكون بمقدورنا القبض عليه» ،وكان
اإلنتربول قد أصــدر مرة أخــرى مذكرة اعتقال بحق الالعب املعتزل الذي
سبق له االنضمام لريال مدريد وكورنثيانز في وقت سابق هذا األسبوع
بتهم ذات صلة بغسل األموال املتصل بتجارة املخدرات.

فالنسيا يخسر نقطتين في صراع دوري األبطال

فـ ـ ـق ـ ــد فـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــا ن ـق ـط ـت ــن
ث ـ ـم ـ ـي ـ ـن ـ ـتـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ــراع ـ ـ ــه
ل ـل ـب ـقــاء ف ــي امل ــرب ــع الــذه ـبــي
بـبـطــولــة ال ـ ــدوري اإلسـبــانــي
بـتـعــادلــه خ ــارج ملعبه امــام
رايـ ــو فــاي ـكــانــو ب ـهــدف ملثله
فـ ــي الـ ـج ــول ــة  ،34واح ـت ـف ــظ
«الخفافيش» بموقعهم في
املــركــز ال ــراب ــع بــالـلـيـجــا بعد
نيل النقطة  ،69لكنه يتفوق
فقط بفارق األه ــداف عن إشبيلية الــذي تراجع للمركز الخامس ،ليشتد
صراعهما على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

رئيس إشبيلية :الريال يعرف أنه قد يخسر الليجا

ذكر رئيس نادي إشبيلية ،خوسيه كاسترو أن فريقه «لم يخسر أي مباراة
على أرضه منذ  15شهرا» ،ومن ثم أوضح أن ريال مدريد ،منافسه القادم
في الدوري اإلسباني «يعرف أنه قد يخسر الليجا السبت املقبل».
وأض ــاف «عليهم أن يـحـتــرمــونــا كـمــا نـحـتــرمـهــم ،إنـهــم يعلمون أنـهــم قد
ي ـخ ـســرون ألن ه ــذا ح ــدث بــالـفـعــل ال ـع ــام امل ــاض ــي ،نـحــن س ـع ــداء بالفعل
ب ــاأله ــداف الـتــي حـقـقـنــاهــا» ،وأع ـلــن رئـيــس ن ــادي إشبيلية أن «االس ـتــاد
سـيـكــون ممتلئا ع ــن آخ ـ ــره» ،ن ـظــرا ألن ــه «ل ــم يـتـبــق س ــوى ع ــدد قـلـيــل من
التذاكر» ،مشيرا إلى أنها «ستكون مباراة محتدمة ورائعة».
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تتجه أنظار عشاق التنس خالل األيام القادمة إلى مدريد ،حيث تدور بطولة األساتذة للتنس ،وهي منافسة سيتغيب
عنها المصنف األول عالميًا ،نوفاك ديوكوفيتش ،وستشكل فرصة مواتية لنادال بعد فشله في بطولة برشلونة

بطولة مدريد

قالوا
ّ
لقد مثل رئيس االتحاد سلمان بن إبراهيم دورًا محوريًا في عملية التوافق
خاصة أن هناك العديد من الشواغر تم تزكيتها ،وباالخص نواب الرئيس ،التي
دائمًا ما تشهد منافسة قوية بني املترشحني لكن اآلن تغير وأصبح التوافق
هو العنوان األبرز وهو دليل على وحدة الصف اآلسيوي.

ديوكوفيتش ينسحب ...ونادال يرغب في التعويض
العربي الجديد

أع ـ ـلـ ــن م ـن ـظ ـم ــو بـ ـط ــول ــة م ــدري ــد
للتنس أن الالعب الصربي نوفاك
ديــوكــوفـيـتــش ،قــرر عــدم املشاركة
في البطولة التي تنطلق األسبوع املقبل.
وبــذلــك ،أثبت منظمو بطولة مــدريــد ،إحــدى
ب ـط ــوالت األس ــات ــذة (م ــاس ـت ــرز) ذات ال ـ ــ1000
نـقـطــة ،صـحــة تكهنات وتــوقـعــات الصحافة
اإلسبانية التي ترددت خالل األيام املاضية،
حول احتمالية اعتذار الالعب املصنف األول
عامليا.
وقالت إدارة البطولة في بيان لها« :الالعب
ال ـص ــرب ــي أع ـل ــن أن ــه ل ــن يـسـتـطـيــع امل ـشــاركــة
لـيــأخــذ قسطا مــن ال ــراح ــة ،قـبــل أن يستكمل
ب ــرن ــام ـج ــه ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي ب ـط ــول ـت ــي رومـ ــا
وروالن جاروس».
ولــم ي ـشــارك ديــوكــوفـيـتــش أيـضــا فــي بطولة
مدريد التي حصل على لقبها عام  ،2011في
نسخة العام املاضي بسبب تعرضه إلصابة
فــي رســغ الـيــد ،قبل أن يعود عقب انتهائها
بــأس ـبــوع واح ــد ف ـقــط ،لـيـتــوج بـلـقــب بطولة
روما على حساب اإلسباني رافاييل نادال.
ويسعى ديوكوفيتش من خالل فترة الراحة
الـتــي سيخلد إلـيـهــا فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ،إلــى
الوصول إلى بطولة فرنسا املفتوحة (روالن
جاروس) ،التي تنطلق أواخر أيار/مايو ،في
أفضل حال.
وتوج ديوكوفيتش بأربعة ألقاب هذا املوسم،
ليعزز موقعه في صدارة التصنيف العاملي،
م ـت ـفــوقــا بـ ـف ــارق م ــري ــح ع ــن أق ـ ــرب مــاحـقـيــه
الـســويـســري روج ـيــه ف ـي ــدرر ،صــاحــب املــركــز
الـثــانــي ،ال ــذي يـشــارك فــي بطولة اسطنبول
هذا األسبوع.
ويراهن ديوكوفيتش في باريس على الفوز
باللقب الــوحـيــد مــن ألـقــاب بـطــوالت (جــرانــد
ســام) الــذي لــم يحصل عليه ووضــع نهاية
لسيطرة الالعب اإلسباني رافايل نادال الذي
يمر بأسوأ حاالته على اإلطالق هذا املوسم،
على البطولة.
وي ـعــود الــاعــب الـصــربــي إل ــى امل ـبــاريــات من
جديد ،عقب انتهاء بطولة مدريد من خالل
بطولة روما للماسترز ذات الـ 1000نقطة في
األسبوع املقبل ،في إطار سعيه للتويج بلقب
جديد بعد فوزه ببطوالت أستراليا املفتوحة
وإن ــدي ــان ويـلــز ومـيــامــي ومــونــت كــارلــو هــذا
املوسم.
من جهة أخــرى ،قــال العــب التنس اإلسباني
راف ــائـ ـي ــل نـ ـ ـ ــادال ،الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـعــد ح ــال ـي ــا فــي
مــدريــد لبطولة األســاتــذة للتنس« ،يجب أن
ألعب بشكل أفضل مما فعلت في برشلونة،

المصنف األول عالميًا يغيب عن بطولة مدريد لألساتذة ()Getty

وأستعيد املـسـتــوى ال ــذي كنت ألـعــب بــه في
مــونــت كــارلــو» ،مــؤكـدًا أن أنـظــاره «متوجهة
إلى مدريد» وليس روالن جاروس.
وبمناسبة تجديد عقده مع شركة السيارات
الكورية (كيا) ،الذي وقعه للمرة األولــى عام
 ،2004أوضح نادال ،الفائز تسع مرات بروالن
جاروس ،أنه في «حالة بدنية جيدة».
وعلى الرغم من ذلك ،اعترف أنه بعد خوض
مـ ـب ــاراة س ـي ـئــة م ـثــل ت ـلــك األخـ ـي ــرة ف ــي ثمن
نـهــائــي بـطــولــة بــرشـلــونــة ذات ال ـ ــ 500نقطة،
تصيب املرء «الشكوك» حني يعود «للخروج
إلى أحد مالعب التنس» ،وأكد أنه كان يعرف
أن لحظات سيئة كتلك التي يمر بها حاليا
«ق ــادم ــة ال م ـحــالــة» ،وذل ــك ف ــي تعليقه على
أسوأ انطالقة موسم له منذ .2005
وأوضــح« :كنت أعــرف أن لحظات كتلك التي
أم ــر بـهــا ق ــادم ــة ال مـحــالــة وق ــد جـ ــاءت ،ولــن
تـكــون األخ ـي ــرة ،لكنني عـلــى قـنــاعــة ب ــأن من
املمكن تجاوزها بالعمل اليومي» .وأضــاف
أنه «حني تقوم بكل ما بوسعك لست مجبرًا
على فعل أكثر من ذلك» ،وبالتالي أعرب عن
ثـقـتــه فــي أن «األم ـ ــور ستسير عـلــى مــا يــرام
ألنها سارت هكذا بالفعل في السابق».
وأشار نادال ،خالل مؤتمر صحافي ،إلى أنه
على وشك املشاركة في بطولة« :أعطت لي كل
ما يمكن أن أحلم به» ،مضيفا« :حني أكون في
مــدريــد أشعر وكأنني فــي منزلي؛ وهــذا أمر
يساعد دائما» .وأكد أنه يخوض منافساتها
«بحماس كبير» ،حيث إنها «دائما ما كانت
بطولة خاصة للغاية».
وأوضح الالعب اإلسباني ،الذي توج ببطولة
م ــدري ــد ل ــأس ــاتــذة ذات الـ ـ ــ 1000نـقـطــة أرب ــع
مــرات ،أنه ال يريد أن يفكر حاليا في بطولة
ً
روالن ج ــاروس ،قبل أن ينهي أوال بطولتي
مــدريــد وروم ــا لــأســاتــذة ،ومــع ذلــك اعـتــرف:
«أن هذين األسبوعني فــي غاية األهمية من
أجل الوصول إلى روالن جاروس بثقة أكبر،
من خالل معرفتي بأن هناك خيارات لتخرج
األمور بشكل جيد».
وفــي ما يتعلق بحظوظه في الفوز ببطولة
روالن جاروس ،ثاني بطوالت الجراند سالم
األرب ــع الـكـبــرى للمرة الـعــاشــرة فــي تاريخه،
ق ــال إن ــه يمتلك «ال ـه ــدوء وخ ـبــرة ال ـفــوز بها
في السابق» ،مشيرا إلى أنها البطولة األهم
بالنسبة له في العام.
وبشأن املرشحني للفوز بلقب روالن جاروس،
أوضح «ديوكوفيتش في الوقت الحالي هو
املــرشــح لكل ش ــيء» ،مشيرًا «يستحق الفوز
ببطولة روالن جــاروس» ،لكنه أكد «سيكون
هـنــاك  127العـبــا آخــريــن يرغبون فــي تقديم
مستوى جيد والفوز».

أحمد الفهد (عضو املكتب التنفيذي في االتحاد الدولي)

¶ ¶ ¶
بالرغم من كل الــذي حصل داخــل امليدان وخارجه فقد عرف العبونا كيف
يتصرفون بطريقة احترافية للخروج بأخف األضرار ،ولكن كل هذا ال ينبغي
أن يحجب األجــواء املنعشة التي خلقها الجمهور السوداني ،فريقي يعرف
جيدا كيف سينتصر بفارق هدفني وأكثر ،وسيبذل كل ما لديه للفوز ،مع
التحلي في نفس الوقت بسلوك رياضي ومشرف.
جوزيه دي مورايس (مدرب الترجي الرياضي التونسي)

¶ ¶ ¶
أرسـنــال لديه فريق يمثل ظــاهــرة .قــال تييري هنري إن أرسـنــال يحتاج إلى
أربعة العبني بارزين .امنحوا أرسنال أربعة العبني كبار وسيصبح مجددا
فريقا هائال ..مانشستر يونايتد هكذا يمتلك فريقا رائعا يضم األرجنتيني
آنخل دي ماريا أغلى العــب في تاريخ ال ــدوري اإلنجليزي والــذي ال يشارك
بانتظام في املباريات هذا املوسم.

االتحاد اآلسيوي

سلمان رئيسًا بالتزكية والمهندي نائبًا
العربي الجديد

أعيد انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم
آل خـلـيـفــة رئ ـي ـســا لــات ـحــاد اآلس ـي ــوي لـكــرة
الـ ـق ــدم ب ــال ـت ــزك ـي ــة ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـس ـنــوي
لالتحاد القاري.
وسـيـتــولــى سـلـمــان ( 49عــامــا) املـســؤولـيــة لـ
 4س ـن ــوات مـقـبـلــة ،وسـيـحـتـفــظ بـمـقـعــده في
الـلـجـنــة التنفيذية لــاتـحــاد ال ــدول ــي (فيفا)
بصفته رئيسا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وقــال الشيخ سلمان بن إبراهيم في افتتاح
أعـمــال الجمعية العمومية «أنـجــزنــا الكثير
في العامني املاضيني» ،مؤكدا على «الوحدة
وال ـت ـض ــام ــن ف ــي ال ـ ـقـ ــارة اآلسـ ـي ــوي ــة م ـن ــذ أن
تولى الــرئــاســة» ،مضيفا «يجب البناء على
ما حققناه في هذين العامني ،والتطلع إلى
املستقبل» .واعتبر أنه بالوحدة «تكون القارة
أقــوى وتقف في وجــه التدخالت السياسية،
وتــدعــم ك ــرة ال ـقــدم الفلسطينية ومــونــديــال
قطر .»2022
كما تحدث عن العمل لتضييق الفجوة بني
املنتخبات اآلسـيــويــة واملنتخبات العاملية،
بـعــد الـنـتــائــج املـخـيـبــة ملـنـتـخـبــات آس ـيــا في
كأس العالم بالبرازيل عام .2014
وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية في االتحاد

بالتر يشيد بجهود رئيس
االتحاد ويبارك إعادة
انتخابه
الــدولــي ممثلون عــن قــارة آسيا وهــم :األمير
عبد الله بــن السلطان أحمد شــاه (ماليزيا،
مـنـطـقــة آس ـي ــان) وكـ ــوزو تــاشـيـمــا (ال ـيــابــان،
ش ــرق آس ـيــا) ،والـشـيــخ أحـمــد الـفـهــد األحـمــد
الصباح (الكويت ،غرب آسيا) عندما انتخب
ودون معارضة عضوا في اللجنة التنفيذية
لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كواحد
من األعضاء الثالثة املمثلني العاديني لقارة
آسيا في اللجنة.
ك ـم ــا ف ـ ــاز ب ـم ـن ـصــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اآلسيوي كل من:
وينستون لي بــون أون (سنغافورة ،منطقة
آس ـ ـيـ ــان) ،زه ــان ــغ ج ـي ـلــونــغ (ال ـ ـصـ ــن ،ش ــرق
آسـيــا) ،علي كافشيان (إي ــران ،وســط آسيا)،
سـعــود املـهـنــدي (قـطــر ،غــرب آس ـيــا) ،بــرافــول
باتيل (الهند ،جنوب آسيا).
أم ــا بالنسبة للمقاعد الـنـســويــة فــي املكتب

التنفيذي فقد فاز كل من :مويا دود (أستراليا،
آس ـيــا) ،هــان أون-غ ـيــونــغ (كــوريــا الشمالية،
شرق آسيا)  ،زهرة مهدي (أفغانستان ،وسط
آسيا) ،سوزان شلبي (فلسطني ،غرب آسيا)،
محفوظة أكثر كيرون (بنغالدش ،الجنوب).
وفاز بعضوية املكتب التنفيذي في االتحاد
اآلسيوي ( 11مقعدًا) من أبرزهم:
محمد خلفان الرميثي (اإلمارات ،غرب آسيا)
و أحمد عيد الحربي (السعودية ،غرب آسيا)
وهاشم سيد علي حيدر (لبنان ،غرب آسيا).
وحضر االجتماع الشيخ ،ناصر بن حمد آل
خليفة ،ممثل ملك البحرين لألعمال الخيرية
وش ـ ـ ــؤون ال ـش ـب ــاب رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
للشباب والــريــاضــة رئيس اللجنة األوملبية
الـبـحــريـنـيــة ،بــاإلضــافــة لـنـخـبــة م ــن ق ـيــادات
ال ـكــرة الـعــاملـيــة ،وف ــي مقدمتهم السويسري
جــوزيــف بالتر رئيس االتـحــاد الــدولــي لكرة
القدم.
وخــال كلمته إلى الجمعية العمومية أشاد
سيب بالتر بجهود رئيس االتحاد اآلسيوي
الشيح سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقـ ــال« :تـسـتـحـقــون ع ــن جـ ــدارة واسـتـحـقــاق
إعـ ــادة االن ـت ـخــاب م ــن جــانــب ه ــذه الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ..أنـ ـت ــم ت ـس ـت ـح ـقــون ال ـك ـث ـي ــر مــن
اإلشادة يا شيخ سلمان».

سيشارك الـعــداء البريطاني مــو فــرح ،البطل
األومل ـبــي لسباقي خمسة وع ـشــرة آالف متر،
في سباق  1500متر في لقاء الجائزة الكبرى
أللعاب القوى في مدينة برمنغهام اإلنجليزية
فــي يــون ـيــو/حــزيــران املـقـبــل .وب ـهــذا ف ــإن فــرح
سينافس في سباق  1500متر ألول مرة منذ
تحطيم الــرقــم القياسي البريطاني للسباق
وال ــذي كــان مسجال باسم ستيف ك ــرام ،وهو
ثــاث دقــائــق و 28.81ثانية فــي لـقــاء موناكو
ضمن الدوري املاضي قبل عامني.
وكـ ــان ف ــرح ( 32ع ــام ــا) س ـجــل رق ـم ــا قـيــاسـيــا

الرباط تحتضن بطولة األساتذة للجودو

في األلعاب األوملبية وفي بطولة العالم ،وفي
بطولة أوروبا في السباق املتوسط الذي يقام
على مضمار استاد الكسندر في السابع من
يونيو/حزيران املقبل.
وكــان فــرح أحــرز لقب سباق لشبونة لنصف
امل ــاراث ــون ،محطمًا الــرقــم القياسي األوروب ــي
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ش ـه ــر مـ ـ ـ ــارس ،وسـ ـج ــل ف ـ ــرح 59
دقيقة و 32ثانية عشية عيد مـيــاده الثاني
والـثــاثــن ،ليحطم الــرقــم القياسي األوروب ــي
املسجل باسم اإلسباني فابيان روكـيــرو في
 ،2001بمقدار  20ثانية ،ليفرض محمد فرح،
الشهير ب ـ «م ــو» والـصــومــالــي األص ــل ،نفسه
كأحد أفضل العدائيني في بريطانيا.
أعمال الشغب تكلف يوفنتوس غاليًا ()Getty

يوفنتوس يدفع ثمن
تهور جماهيره
ّ

فرح يستعد
لسباق الجائزة
الكبرى ()Getty

¶ ¶ ¶
أرتـبــط مــع النصر بعقد ينتهي فــي  ،2018ومعجب بشدة بالدولي السابق
محمد شلية ،الــاعــب الكبير مــاجــد عبد الـلــه يعد أحــد أبــرز أسـبــاب عشقي
للنصر ،وحبي للنادي ّ
سهل كل شيء في طريق إكمال الصفقة .أتمنى أن
يساندوني ويدعموني في الفترة املقبلة من أجــل الظهور بالشكل املطلوب
بقمصان العاملي.
عبد الرحمن الشمري ( العب النصر السعودي)

¶ ¶ ¶
امل ـبــاراة كانت مرهقة ،احتاجت إلــى عمل كبير ،التغييرات أنعشت الفريق،
وسمحت لنا بتحقيق النقاط الثالث ،املهم كان اإلصــرار على الفوز ،توريس
صنع الفارق.
دييجو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد)

¶ ¶ ¶
أعتقد أن الفوز بلقب ثان على التوالي في دوري األبطال لم يحدث من قبل في
هذه البطولة كما أنه يمثل تحديًا مشوقًا .الليجا تمثل األمر نفسه ولكن إذا
كان علي االختيار بني البطولتني فسأختار التشامبيونز.
إيكر كاسياس (حارس مرمى ريال مدريد اإلسباني)

أخبار مختصرة
مدرب ليستر سيتي يهاجم أحد الصحافيين

وصف املدير الفني لنادي ليستر سيتي ،نايجل بيرسون أحد الصحافيني
فــي املؤتمر الصحافي الــذي عقد بعد مـبــاراة فريقه أمــام تشيلسي بأنه
«غبي» و«سخيف» ويتصرف مثل «النعامة» ،وفقًا ملا جاء على قناة (بي
بي سي) البريطانية.
وقال بيرسون بغضب كبير للصحافي «ال أعلم إذا كنت هنا معنا أم في
إجازة أم تغطي أخبار فريق آخر ،ال بد أنك نعامة تدفن رأسها في األرض،
هل أنت مرن بما فيه الكفاية لتدفن رأسك ،ال أعتقد ذلك».
وك ــان املــديــر الـفـنــي ،يـتـحــدث عــن «االن ـت ـق ــادات والـسـلـبـيــات ال ـتــي اضطر
(العبوه) أن يتحملوها خالل املوسم الحالي» ،حني طلب منه الصحافي
أن يوضح ما هي هذه االنتقادات ،مضيفًا «لقد كنت تغطي أخبار الفريق
على مــدار وقــت طويل للغاية لتسأل مثل هــذا الـســؤال ،إمــا أنــك تتصرف
بسخافة أو أنك في غاية الغباء .إنه أحد األمرين ،أنا أسف يا فتى ولكنك
أبله».

بوروسيا دورتموند لن يمدد
تعاقده مع جوندوجان

فرح يؤكد مشاركته في برمنغهام
العربي الجديد

جوزي مورينيو (مدرب تشيلسي اإلنجليزي)

كونجرس االتحاد اآلسيوي في البحرين ()Getty

إكسبرسو صباحي

عامليًا جديدًا في سباق امليلني داخل القاعات
في برمنغهام في فبراير/شباط املاضي وهو
ثماني دقائق و 3.40ثانية .وعن خططه ،قال
فرح «بطولة العالم أللعاب القوى في بكني هي
الهدف الرئيسي لي في العام الحالي .املشاركة
ف ــي بــرمـنـغـهــام سـتـكــون بـمـثــابــة إعـ ــداد جيد
لتحسني سرعتي» .وأضاف العداء البريطاني
الشهير قوله «سيكون من املفيد املشاركة في
سباق  1500متر واختبار قدراتي في مسافة
أقل .سيشارك في السباق بعض أفضل عدائي
املسافات املتوسطة ،ولذا فإنني ال بد أن أكون
ف ــي أف ـض ــل صـ ــورة م ـع ـهــم» .وس ـي ـش ــارك فــرح
ال ــذي فــاز بسباقي خمسة وعـشــرة آالف متر
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عوقب فريق يوفنتوس بإغالق مدرج في
مباراتني مقبلتني على أرضه إضافة إلى
غرامة قدرها  50ألف يورو ،بسبب أعمال
شغب خــال لـقــاء حــامــل اللقب مــع جــاره
تورينو األحد املاضي.
واتخذت لجنة انضباطية تابعة لرابطة
الــدوري اإليطالي القرار ،بعدما توصلت
إلى أن جماهير يوفنتوس هي املسؤولة
عن إلقاء َ
لعب نارية تسببت في إصابة
تـ ـسـ ـع ــة أشـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــدرج خـ ــاص
بمشجعي تورينو.
وكــانــت االت ـهــامــات مــوجـهــة للمشجعني
في البداية ،لكن اللجنة طلبت املزيد من
التحقيقات بعدما ذكرت تقارير إعالمية
أن ج ـمــاه ـيــر ت ــوري ـن ــو ه ــي م ــن أشـعـلــت

األلعاب النارية.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ف ــي ب ـي ــان إن الـسـلـطــات
امل ـح ـل ـيــة أك ـ ــدت «ال ـس ـي ـنــاريــو األصـ ـل ــي»،
والذي يوضح تورط مشجعي يوفنتوس
امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي مــن
مدرجات الزوار.
وع ــوق ــب تــوري ـنــو أي ـضــا ب ـغــرامــة قــدرهــا
 50أل ــف ي ــورو بـسـبــب اإلخ ـف ــاق فــي منع
جماهير يوفنتوس من اصطحاب اللعب
النارية داخل االستاد.
ويستضيف املدرج املغلق عادة الجماهير
املـتـعـصـبــة ل ـيــوف ـن ـتــوس ،وسـيـعـنــي هــذا
الـقــرار غيابها عن آخــر مباراتني للفريق
على أرضه هذا املوسم في الدوري.
(العربي الجديد ،رويترز)

قــال منظمون إن العاصمة املغربية الــربــاط
سـتـحـتـضــن الـنـسـخــة ال ـخــام ـســة م ــن بـطــولــة
األساتذة للجودو؛ والتي تقام ألول مرة في
أفريقيا والعالم العربي ،وتحتسب نقاطها
في سباق التأهل ألوملبياد ريو دي جانيرو
.2016
وقال رئيس االتحاد املغربي للجودو ،شفيق
الـكـتــانــي ،على هــامــش مؤتمر صحافي في
أح ــد ف ـن ــادق ال ــرب ــاط« ،ف ــي إط ـ ــار الـتـنـسـيــق
التام مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة
الــوط ـن ـيــة األوملـ ـبـ ـي ــة ،ت ـج ــري االسـ ـتـ ـع ــدادات
ال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــة وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة إلنـ ـج ــاح هــذه
البطولة التي شرفنا جاللة امللك بأن تحمل
اسـمــه ،وبــالـتــالــي فإننا نـبــذل كــافــة الجهود
ألن ت ـكــون ف ــي أف ـضــل حـ ــال ،ح ـيــث خضعت
قاعة األمير موالي عبد الله التي تستجيب
للمعايير الدولية لعدة إصالحات».
وأض ـ ــاف «املـ ـغ ــرب ل ــدي ــه ت ـجــربــة ف ــي تنظيم
تظاهرات عاملية في كرة القدم وألعاب القوى
والجولف والتنس ،وسينضم إليهم الجودو
بطموح أكـبــر ،حيث نتطلع بعد نجاح هذه
البطولة ألن ننظم بطولة العالم ،بجانب أننا
سنستفيد مــن إنـشــاء مــركــز دول ــي للتكوين
بجانب السعي للرقي باملمارسة في األندية».
وتـحـمــل بـطــولــة األس ــات ــذة اس ــم مـلــك املـغــرب
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ،ووص ـ ـل ـ ــت ل ـن ـس ـخ ـت ـهــا
الخامسة ،بعدما نظمتها كوريا الجنوبية
فــي  2010وأذرب ـي ـجــان  2011وكــازاخـسـتــان
 2012وروسـيــا  2013وينافس فيها أول 16
مصارعا في كل وزن عقب التصنيف العاملي
ال ـجــديــد ال ــذي سـيـصــدر ف ــي  11مــايــو/أيــار
ال ـج ــاري .كـمــا يـحــق للبلد املـنـظــم أن يشرك
العبا واحدا في كل وزن.
وأبــدى الكتاني أسفه لغياب البطل صفوان
عـ ـ ـط ـ ــاف بـ ـسـ ـب ــب اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ــابـ ـ ــع «ك ـن ــا

قرر بوروسيا دورتموند عدم تمديد
تعاقد العبه الــدولــي األملــانــي إلكاي
جوندوجان ،وهو ما يعني أن الالعب
سيرحل عن صفوفه بحد أقصى في
صيف عام  ،2016ولم يعرف بعد إذا
مــا كــان الــاعــب سيرحل عــن الـنــادي
في موسم االنتقاالت الصيفية املقبل
أم أنه سيستمر حتى انتهاء تعاقده.
وتـ ـت ــردد ف ــي وس ــائ ــل إع ـ ــام أملــان ـيــة
خــال األسابيع األخـيــرة تكهنات حــول إمكانية انتقال جــونــدوجــان إلى
مانشستر يونايتد اإلنجليزيُ ،يذكر أن جوندوجان ،انضم إلى صفوف
بوروسيا دورتموند في العام  2011قادمًا من نورينبيرج.

راخوي يسلم نادال ميدالية االستحقاق الذهبية

يسلم رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي مواطنه العب التنس رافاييل
نادال ميدالية االستحقاق الذهبية في العمل ،بالتزامن مع االحتفال بعيد
العمال ،وكان مجلس وزراء إسبانيا قد صدق في  13يونيو/حزيران من
العام املاضي على تقليد نادال بهذه امليدالية ،التي تمنح تقديرا ملساهمة
ً
األشخاص املثمرة على الصعيد االجتماعي ،ولكونهم مثاال يحتذى به
في القيام بعملهم.
وجــاء منح هــذه امليدالية «للثور اإلسـبــانــي» بعدما حصده مــن بطوالت
وتحطيمه ألرقام قياسية مختلفة في اللعبة البيضاء ،والعتباره واحدا
م ــن أف ـضــل الع ـبــي الـتـنــس عـلــى م ــر ال ـع ـصــور ،وإلب ـ ــراز مــوهـبـتــه وجـهــده
املتواصل وتواضعه أيضا.
الرباط تستعد الحتضان بطولة األساتذة للجودو ()Getty

المغرب تؤكد جاهزيتها
إلنجاح النسخة الخامسة
للجودو
نـطـمــح مل ـشــاركــة ال ـب ـطــل ص ـف ــوان (ت ـحــت 81
كيلوجراما) إال أن اإلصابة أعاقت مشاركته.
وقال «إننا لسنا متأكدين من مشاركة بطل
اف ــري ـق ـي ــا ف ــي وزن  60ك ـي ـل ــوج ــرام ــا يــاســن
م ــدث ــر ب ـس ـبــب اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ل ـك ــن ن ـت ــوف ــر عـلــى
بديل صاعد هــو محمد جافي الــذي حصل

على البرونزية شأنه شأن عماد العبدالوي
وعماد باسو ،بينما تشكل نقطة القوة في
أس ـمــاء نـيــانــغ املصنفة الـعــاشــرة عــاملـيــا في
وزن  70كيلوجراما وغــزالن الــزواق في وزن
 63كيلوجراما املصنف  13عامليًا».
وتـبـلــغ الـقـيـمــة اإلج ـمــال ـيــة لـلـجــوائــز املــالـيــة
 200ألف دوالر ،حيث يحصل صاحب املركز
األول ب ـج ــان ــب  700ن ـق ـطــة ف ــي الـتـصـنـيــف
الدولي على جائزة مالية بقيمة  6000دوالر،
بينما يحصل وصيف البطل على  420نقطة
و 4000دوالر ،كـمــا يـحـصــل صــاحـبــا املــركــز
ال ـثــالــث عـلــى  280نـقـطــة و 2000دوالر لكل
واحد منهما.
(رويترز)

جاريث بيل يعود للمران مع «الملكي»

عاود الويلزي جاريث بيل املران
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،بـعــد
تـعــافـيــه م ــن اإلص ــاب ــة العضلية
ال ـتــي لـحـقــت بــه م ــؤخ ــرا ،وبــرهــن
ملدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي
أن بـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدوره املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة أم ـ ــام
إشـبـيـلـيــة ف ــي ال ـجــولــة ال ـ ـ  35من
الــدوري اإلسباني ،وبات بإمكان
بيل العودة للعب مجددا بعد 12
يومًا من تعرضه لإلصابة.
وأكمل بيل خطة تعافي خاصة من إصابته العضلية التي جعلته يغيب
عن لقاء أتلتيكو مدريد في دوري األبطال األوروبي وعن مباراتي سيلتا
فيجو وأمليريا في الليجا ،وسيقرر أنشيلوتي غدا إذا كان سيضع الويلزي
ضمن قائمة امللكي ملباراة السبت أم ال.
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هوامش

عند نهاية الكورنيش الغربي الذي يغسل قدميه ببحر الالذقية ،ينتصب مبنى أثري مكون من طبقتين هو خان الدخان العريق
الذي صار متحف الالذقية الوطني ،مواجهًا حديقة المنشية التي تفصله عن البحر

متحف الالذقية
المتحف مكون من طابقين ولكل طابق منهما قصة تاريخية

باختصار
بناؤه بديع في طبقته
األرضية التي كانت
تشكل البناء األساسي
للخان

مجمع لآلثار
من خان للدخان إلى
ّ
سنان ساتيك

بـنــي مـتـحــف الــاذق ـيــة ف ــي الـقــرن
ال ـ ـسـ ــابـ ــع عـ ـش ــر املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي؛ زم ــن
الحكم العثماني ،حسب ما يذكر
املــؤرخ الالذقاني إلياس صالح .تخطيطه
وهندسته تجعله أجمل األبنية األثرية في
ً
الالذقية ،وتكسبه شكال فريدًا يبرز الطراز
املعماري الذي يتميز به ويسمو بذلك على
اآلثار األخرى .هو مكون من طابقني ولكل
طــابــق منهما قصة تاريخية عــاش معها
أحــداثــا مــرت بــه ،فـبـنــاؤه بــديــع فــي طبقته
األرضية التي كانت تشكل البناء األساسي
للخان؛ وهي تتغنى بتاريخها ،وبسقفها
ال ــذي ي ـحــوي قـنــاطــر حـجــريــة تستند إلــى
أعمدة ضخمة ،وفي وسطها فسحة كبيرة
يـتـفــرع عـنـهــا ع ــدد م ــن األروقـ ـ ــة ،والـطــابــق
الثاني بناه أحــد أبناء الالذقية عــام 1904
عـنــدمــا انـتـقـلــت ملكيته إل ـيــه مــن مــواطـنــه
ً
ال ـ ــذي كـ ــان ق ـن ـص ــا ل ــروس ـي ــا ال ـق ـي ـصــريــة،
فـبـنــى بـيـتــا ف ــي زاويـ ـت ــه ال ـغــرب ـيــة للسكن،
لكنه هجره في وقت الحق لبعد البيت عن
املـنــاطــق املــأهــولــة فــي مــديـنــة الــاذقـيــة في
تـلــك ال ـف ـتــرة؛ وه ــو يـتـكــون مــن بـهــو فسيح
يحيط بــه عــدد مــن الـقــاعــات ذات السقوف

الخشبية ،وفيه قسم مخصص للصناعات
الشعبية التقليدية.
ات ـخــذ املـبـنــى لـيـكــون خــانــا فــي أول عـهــده
ي ـس ـت ــري ــح فـ ـي ــه امل ـ ـس ـ ــاف ـ ــرون؛ فـ ـق ــد ك ــان ــت
الـ ـخ ــان ــات م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة فــي
الالذقية ،والتي كانت تقوم مقام الفنادق
فــي عـصــرنــا ال ـحــالــي ،وف ــي مــراحــل الحقة
جـعـلــه ال ـحــاكــم ال ـع ــام ال ـتــركــي مـسـكـنــا لــه،
وعند حلول عام  1898أصبح مقرًا لشركة
التبغ التي استأجرته؛ وسمي خان الدخان
ألن ــه ك ــان امل ـك ــان الـ ــذي ُي ـجـ َّـمــع فـيــه الـتـبــغ؛
املنتشرة زراعته في سهول الالذقية وتلقى
رواجًا إلى اآلن ،قبل تصديره أو صناعته.
وعندما دخل االحتالل الفرنسي الالذقية،
استولت قواته على الخان ،وجعل املندوب
الفرنسي فــي الالذقية البيت املــوجــود في
الــزاويــة الغربية مـقـرًا لــه ،وبـعــد ذلــك باعه
أصحابه إلى الحكومة الفرنسية مع بقعة
أرض كانت ملحقة به وكان ذلك عام 1932؛
فألحقتهما بالدار ،وصار اسمه املندوبية،
ثــم قــامــت بتغيير مـعــاملــه ،وأزال ــت منشآت
الـطــابــق الـعـلــوي ،وهــدمــت ج ــدران الطابق
األرضي ،فأصبح مظهره بالشكل الحالي،
وبقي يعرف باسم املندوبية لدى األهالي،
إلى أن اشترته بلدية الالذقية من الحكومة

الفرنسية عام  1978ثم انتقلت ملكيته إلى
املديرية العامة لآلثار واملتاحف التي بدأت
أعمال الترميم الفعلية في البناء ،وأجرت
صيانة شاملة للطبقة األرضـيــة لتحويل
املـبـنــى متحفًا فــي مـطـلــع ع ــام  ،1983وتــم
افـتـتــاحــه ب ـتــاريــخ  19أبــريــل/ن ـي ـســان عــام
.1986
يـمـتــد املـتـحــف الـحــالــي ب ـطــول سـتــن مترًا
وعـ ــرض خـمـســة وأربـ ـع ــن م ـت ـرًا ،ويـتــألــف
مــن مجموعة مــن املـسـتــودعــات واألروقـ ــة،
وف ـي ــه خ ـمــس ق ــاع ــات؛ األولـ ـ ــى ت ـضــم آث ــار
الـشــرق القديم وآث ــارًا مــن موقع أوغــاريــت،
ومجموعة ُرقم مكتوبة باللغة األوغاريتية
ً
واألك ــادي ــة ،وت ـم ـثــاال لــإلــه إي ــل (أح ــد آلهة
امل ـي ـث ــول ــوج ـي ــا ال ـك ـن ـع ــان ـي ــة) وم ـج ـم ــوع ــة
م ــن األوانـ ـ ـ ــي ون ـس ـخ ــة م ـطــاب ـقــة لـلـنـسـخــة
األصـلـيــة مــن أبـجــديــة أوغ ــاري ــت ،والثانية
تضم آثــار موقع ابــن هاني األث ــري الواقع
شمالي مدينة الــاذقـيــة مــن دمــى فخارية
ذات أشكال بشرية وحيوانية ،ومجموعة
أختام أسطوانية ،وقوالب لصب السبائك
البرونزية والنحاسية ،والثالثة فيها اآلثار
الكالسيكية الـخــاصــة بمحافظة الالذقية
م ــن ال ـع ـصــور املـخـتـلـفــة ال ـتــي م ــرت عليها
مــن يــونــانـيــة ورومــان ـيــة ،والــرابـعــة تحوي

■■■
عند حلول عام 1898
أصبح مقرًا لشركة
التبغ التي استأجرته؛
وسمي خان الدخان
ألنه كان املكان الذي
ُي َّ
جمع فيه التبغ
■■■
يمتد املتحف الحالي
بطول ستني مترًا
وعرض خمسة
وأربعني مترًا ،ويتألف
من مجموعة من
املستودعات واألروقة
■■■
تطور دوره في الفترات
املاضية ،ولعب دورًا
مهمًا في الحركات
الثقافية

اآلثـ ـ ــار اإلس ــامـ ـي ــة ،وال ـخ ــام ـس ــة تحتضن
ال ـ ـفـ ــن الـ ـح ــدي ــث م ـ ــن رس ـ ــوم ـ ــات م ـت ـنــوعــة
رسـ ـمـ ـه ــا ت ـش ـك ـي ـل ـي ــون س ـ ــوري ـ ــون تـحـكــي
ت ــاري ــخ ال ـس ــاح ــل ال ـ ـسـ ــوري ،وهـ ـن ــاك قــاعــة
سادسة لحفظ وأرشفة اآلثار املكتشفة في
الالذقية؛ فاملتحف غدا بؤرة جامعة ملعظم
آثار محافظة الالذقية القيمة ،وينتثر في
األروقة بعض التماثيل والنصب الحجرية
التي تعود إلى العهد اليوناني ،ومجموعة
من املدافن الكورنثية.
في سبتمبر/أيلول املاضي اكتشفت دائرة
آث ــار الــاذق ـيــة س ــرداب ــا يـصــل بــن املتحف
ومكان مجهولُ ،يظن أنه يتجه إلى شاطئ
البحر؛ وهو بعمق نحو أربعة أمتار ،فتلك
السراديب كانت موجودة من فترات سابقة،
لـكــن ال ــروم ــان قــامــوا بـتـطــويــرهــا وإض ـفــاء
ملساتهم عليها؛ وفي فبراير/شباط 2015
بوشرت عمليات تنقيب في حديقته ،وعثر
على العديد من اللقى األثرية.
ي ـل ـح ــق ب ــامل ـت ـح ــف ح ــديـ ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة تـبـلــغ
مـســاحـتـهــا ق ــراب ــة ه ـك ـتــار ،تـعــد م ــن أجـمــل
حدائق ســوريــة ،تحوي بعض املنحوتات
األث ــري ــة ،وآث ـ ــارًا حـجــريــة ورخــام ـيــة تـعــود
للعصرين الكالسيكي واإلسالمي ،وأعمدة
وتماثيل وق ـبــورًا حـجــريــة ،وفيها أشجار
عمالقة يــزيــد عمرها على مـئــات السنني،
تـ ـق ــف ب ــاسـ ـق ــة راوي ـ ـ ـ ــة حـ ـك ــاي ــات امل ـت ـحــف
وأسراره.
ال تقتصر وظيفة هذا املتحف األصيل اآلن
على عرض اآلثار والتأريخ؛ بل تطور دوره
في الفترات املاضية ،ولعب دورًا مهمًا في
الـحــركــات الثقافية؛ إذ يستضيف العديد
مــن مـعــارض الكتب ومختلف النشاطات
الفكرية.

وأخيرًا
وجدت خالصي في التفاصيل
رشا عمران

أنــا من املعنيني جـدًا بالتفاصيل ،التفاصيل الصغيرة
التي نادرًا ما تلفت انتباه أحد .أشعر ،أحيانًا ،أن ذاكرتي
تراكم التفاصيل اليومية ،لكي تبني منها جدارًا عاليًا،
يمكنني االتكاء عليه ،كلما اقتربت من فقدان التوازن،
ولـكــي يـحــدث ه ــذا ،فـهــي ت ــواري مــا اخـتــزنـتــه ماضيا،
وت ـخ ـب ـئــه ف ــي ج ــواري ــره ــا ال ـس ــري ــة ،وت ـف ـتــح خــزائـنـهــا
املكشوفة للتفاصيل الجديدة ،هكذا أستمر في حياتي،
من دون أن أصاب كثيرًا بعواصف الحنني.
ثمة في التفاصيل ما يشكل عاملي الخاص ،عاملي الذي
يشبهني ،أو الذي يقيني من االنهيار ،أو هو عاملي الذي
يساعدني على الكتابة شبه الـيــومـيــة .هــذا الـعــالــم هو
مــا يشكل الــوطــن بالنسبة لــي .لــم أعــرف الــوطــن ،يوما،
بوصفه مجرد أمكنة ومنازل ومــدن وقــرى ،ولم أعرفه
بوصفه فقط البشر والـعــائـلــة واألص ــدق ــاء ،ولـيــس هو
فكرتي املجردة أو الثقافية عنه .هو ذلك كله مجتمعًا،
هذا االجتماع هو ما يصنع التفاصيل ،وهو ما يشكل
ال ـهــويــة الـشـخـصـيــة ،ف ــي ظ ــرف ال ـل ـجــوء أو ال ـه ـجــرة أو
الخروج من الوطن األصلي ،تجهد الذاكرة وهي تبحث

عما يعوض األمكنة املألوفة ،ودفء العائلة ،وحميمية
الصداقات القديمة ،وتحاول التعويض ،عبر استخدامها
حساسية جديدة في تعاملها مع اليوميات وتفاصيلها،
حـســاسـيــة تــريــد ال ــوص ــول إل ــى مــا يشكله الــوطــن من
حــالــة أم ــان وس ــام داخ ـلــي .أقـصــد هـنــا ،طبعا ،الوطن
النفسي ،ال الوطن السياسي .لهذا ،يصبح لكل شيء
معنى مختلف ومحفز على الحميمية ،القائمة على بناء
عالقة مع األشياء واألماكن والشخوص غير املألوفة ،بل
واملجهولة ربما .عقد املقارنات مع القديم يسبب موجات
الحنني التي يصعب الفكاك منها ،فالقديم مستوطن
فــي الــذاكــرة ،ومستقر فيها ،واملـقــارنــة لصالحه دائما
بفعل االعتياد الطويل ،االمتناع عن هذه املقارنات هو
ما يبني العالقة مع الجديد .أم ـ ّـرن نفسي يوميا على
التآلف مع جديد حياتي ،وأترك مساحة واسعة للدهشة
التي تساعدني على التعامل مع الحياة ،ذلك يحدث عبر
االنتباه إلى التفاصيل :كأن ،في حالتي ،يصبح االزدحام
والضجيج سببا الكتشاف أنماط مغايرة من الحياة،
وتصبح الحشرية االجتماعية طاردة للوحشة .هذا في
العموم ،فيما هو خاص وشخصي ،يصبح لكل شيء
معنى آخــر ،تتخذ هنا العالقة مــع البشر شكال آخــر،

الجيران ،بائعو الخضار والسجائر والسمانة ،حارس
البناية ،عاملو املقاهي واملطاعم القريبة ،ثمة ألفة سريعة،
يولدها هاجس كسر الغربة ،والرغبة في استمرار الحياة.
حتى الصداقات الحقيقية تأخذ لها مساحة مغايرة،
لــم يعد األصــدقــاء هــم أبـنــاء املهنة أو أصــدقــاء الطفولة
فقط ،هــم اآلن أكثر تنوعا ،ثمة هــذا البحث معهم عن
املشترك اإلنساني العميق ،مهما كانت االختالفات .ثمة
هذه الرغبة في الغوص للبحث عن املشترك واكتشافه،
في حالة تحد مذهلة ،تحد مع ال ــذات في قدرتها على
االنسجام والتجاوز واملرونة ،وتحد مع الحياة ،وكسر

عقد المقارنات مع القديم
يسبب موجات الحنين التي
يصعب الفكاك منها

الصعب املتكرر فيها ،تفاصيل هذه العالقات الجديدة
هــي املهمة ،وهــي مــا يبني جــدار االستناد الــذي تتكئ
عليه ال ــروح فــي وحشتها املباغتة ،وهــي مــا يمنح تلك
املساحة من األمــان والـســام الداخلي ،األمــان بوصفه
ال ــوط ــن الـشـخـصــي ،بــوصـفــه ال ـهــويــة ال ــذات ـي ــة ،بوصفه
االنتماء العميق ،بعيدًا عن التجريد والشعارات واألفكار
الـكـبـيــرة ،بعيدا عــن أوه ــام الـقــوة والـبـطــولــة والشجاعة
واالنـتـمــاءات املــؤدلـجــة .يمكنني ،هنا ،توصيف الحالة
كما التالي :أنا اآلن هشة ومكسورة ،وبال قادم يمكنني
التفكير به ،واملاضي ذهب بكل ما فيهّ ،
حوله الحاضر
العنيف الدموي إلى غبار ،وتحول في الذاكرة إلى غبار،
وعلي أن أستمر ،كي ال أفقد ذاتي من ضمن املفقودات
املتالحقة .انتباهي للتفاصيل الهامشية واملهملة ،والتي
ال تعني أحدًا ،وبناء عالقة عميقة معها ،بحيث تصبح
واحدة من األساسيات ،هي ما يجعلني أتمسك بذاتي،
وهي ما يجعلني أستمر .نحن جميعا اليوم نعيش في
عالم عمومي التشوهات ،الخالص الجماعي يبدو بعيد
املنال ،واملــآالت تبدو أكثر رعبا ،الخالص الفردي ،اآلن،
هو الطريقة الوحيدة للفكاك من هذا التشوه ،شخصيًا
وجدت خالصي في التفاصيل.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  0.9دينــار ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  55دينارًا ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 1.6, USA $ 2.00

