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العالم

لـكــن ال ب ــأس ،فــالـصــوت وص ــل ،ولــو
أخرسته الحقًا يد الشرطي.
املـ ـ ــرور ال ـع ــاب ــر ل ـل ـم ــارة ف ــي الـســاحــة
ي ـش ـع ــرك ب ــوض ــوح أن هـ ــذا املـشـهــد
مشهد عادي في تقسيم التي شهدت
ت ـظــاهــرات واش ـت ـبــاكــات مــع الـشــرطــة
سنوات فقط ،وال
قبل حوالى خمس
ٍ
تزال ولو بوتيرة أخف .غير أن املرور
ال ـصــامــت ل ـل ـم ــارة ،ف ــي ه ــذه املــرحـلــة
من تاريخ تركيا ،هو بالتأكيد مرور
الـخــوف ،بعد التطورات الكبيرة التي
شهدتها البالد وحملة القمع الهائلة
املستمرة منذ تموز  ،2016أي بعيد
محاولة االنقالب الفاشلة التي يتهم
ال ــداع ـي ــة ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن وجـمــاعـتــه
ب ـت ــدب ـي ــره ــا .يـ ـب ــدو ه ـن ــا أن ال أح ــد
مستعد للتضحية في حياته ودخول
السجن للدفاع عن مظلومتني منعتا
سلمي.
منّ التعبير عن رأيهما بشكل
ً
ً
الكل مشى ،توقف قليال ،ألقى نظرة
ه ــام ـش ـي ــة ،وس ـ ــار ف ــي س ـب ـي ـلــه غـيــر
ّ
ّ
ّ
مجرد النظر
لتحمل تكلفة
مستعد
إلى متظاهرتني وحيدتني.

«ال ـس ـي ــدت ــان ت ـت ـظ ــاه ــران اح ـت ـجــاجــا
على إص ــدار قــرار بإلباس السجناء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ل ـب ــاس ــا مـ ــوح ـ ـدًا ،مـثــل
غــوان ـتــانــامــو ،»...أخـبــرتـنــي املـصــورة
ال ـص ّـحــاف ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـت ــي كــانــت
ت ـغ ــط ــي ال ـ ـحـ ــدث .ق ـل ــت لـ ـه ــا« :ل ـبــاســا
برتقاليًا؟» .أجابت« :ال ،ال! أزرق!» .ال
مشكلة في اللون الذي يبدو أن ال أحد
يتفق عليه ،بل في العبرة.
هــذا الـقــرار قــد أصــدر فــي  24كانون
األول امل ــاض ــي ،وه ــو يـنــص عـلــى أن
كــل املــوقــوفــن بـجــرم مخالفة قوانني
مكافحة اإلرهاب في تركيا عليهم أن
بلباس موحد فــي املحكمة،
يظهروا
ٍ
رم ـ ّ
ـادي أو بـنـ ّـي (ولـيــس أزرق) ،وفق
ن ــوع «الـجــريـمــة» ويـصــل ع ــدد هــؤالء
إلى حوالى  58ألف موقوف .يضيف
القرار أن من يرفضون ارتداء اللباس
املــوحــد ،سيخسرون «امـتـيــاز زيــارة
أقــربــائـهــم لـهــم فــي الـسـجــن» .النظام
ال ـتــركــي إذًا يــريــد وص ــم مـعــارضـيــه
بثياب مــوحــدة ،تميزهم عــن غيرهم
مــن الـسـجـنــاء؛ يــريــد تمييز جرمهم

الـ ـ ــذي ه ــو م ـخــال ـفــة م ــواق ــف «ح ــزب
ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» وه ــو مــا يضعهم
حتمًا في خانة دعم «اإلرهاب».
«أبناؤنا يحيون بشرف» ،هذا ما قالته
ّ
السيدتان اللتان شكل احتجاجهما
ج ــزءًا م ــن ت ـظــاهــرة أوس ــع ملجموعة

ّ
سبيله
في
سار
الكل
ّ
مستعد ّ
لتحمل
غير
ّ
تكلفة مجرد ْالنظر
إلى متظاهرتين
«ت ــاي ــاد» انـتـهــت بـمــؤتـمــر صـحــافــي،
ـت سابق من ذاك الـيــوم ،وهي
في وقـ ٍ ٌ
مجموعة تأسست في عام  ،1986من
قبل أقرباء السجناء حينها للمطالبة
بتحسني ظــروف سجنهم ،وال تــزال

ً
ناشطة حتى اآلن مع عدم ّ
تغير واقع
ّ
وج ــود تمييز وظـلــم بـحــق السجناء
السياسيني في تركيا ،تحت النظام
العسكري في املاضي ،أو اآلن تحت
النظام «اإلسالمي».
هــذا التشابه بــن املــاضــي والحاضر
كان موجودًا في احتجاج السيدتني
اللتني أشارتا إلى مرحلة ما بعد ثالث
انـقــاب عسكري شهدته تركيا في
عــام  ،1980حينما رفــض السجناء
الـسـيــاسـيــون فــي ع ـ ّـام  1984ارت ــداء
ل ـب ــاس م ــوح ــد ،ولـ ـع ــل هـ ــذه م ـقــاربــة
تشكل رمــزيــة كـبـيــرة لـتـطــور تــاريــخ
الـ ـب ــاد م ــن االنـ ـق ــاب ــات الـعـسـكــريــة
إلــى االنـقــاب «القانوني» الــذي يقوم
ب ــه «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ت ـحــت حــالــة
الطوارئ.
تشبيه الصحافية الفرنسية ملسألة
ت ـم ـي ـيــز ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن فــي
تركيا بــ«غــوانـتــانــامــو» يحمل أيضًا
الكثير من الرمزية التي تحاكي واقع
الـبــاد السياسي الـيــوم .غوانتانامو
مـكــان سيئ السمعة ،للسجان قبل
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املسجون ،دهليز من الغموض الذي
ال ينتهي .هذه هي تركيا اليوم .الكل
يــرى كل شــيء ،لكن الـجــرأة املطلوبة
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوة ف ــي س ـب ـيــل مــا
يجري تخفت .الجميع يعرف أن هناك
شيئًا ما يحصل ،يهمسون بشأنه،
يحملونه في قلوبهم ،يتبادلونه في
تحاياهم وعيونهم ،لكن قول األشياء
كـمــا هــي مـجــازفــة كـبــرى بـحـيــاة كل
واحد من أبناء هذه املدينة الصامتة.
ل ـ ــم ن ـ ـعـ ــرف مـ ـصـ ـي ــر املـ ـتـ ـظ ــاه ــرت ــن
ال ــوحـ ـي ــدت ــن ال ـل ـت ــن ج ـ ـ ــاءت س ـي ــارة
الشرطة ،أمام أعني الجميع ،وأخذتهما
بعيدًا بعدما كـ ّـم الشرطي أفواههما
بيده .صورة هي حاضر هذه البالد
وماضيها :الوقت قصير جدًا للتكلم،
ستأتي اليد وتخنق صوت من يرفع
الصوت .ومن ال يتكلم سيختنق ،أو
يتحول تدريجيًا إلى واحد من أولئك
املارة العابرين ،يسابق الوقت ويشيح
بنظره عــن الحقيقة الــواضـحــة ،لكن
ه ـن ــاك دائـ ـم ــا م ــن س ـي ــرف ــع ال ـص ــوت
بوجه الظلم.
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ن ـظــام ال ــدع ــم ،ب ـغــرض الـتـخـلــص من
عـجــز امل ـيــزان ـيــة ،خ ــال م ــدة ت ـتــراوح
بــن ثــاث وأرب ــع س ـنــوات ،وستعمد
مـ ــن خ ــال ـه ــا إلـ ـ ــى ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم
امل ـ ّ
ـوج ــه للبنزين خ ــال ال ـعــام املقبل
في مرحلة أولى ،تليها مرحلة ثانية
تستهدف رفع الدعم عن سلع أخرى
في عام .2020
ومـ ـع ــروف أن ال ـج ــزائ ــر ت ــدع ــم امل ــواد
ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــوي ـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب وال ـ ـق ـ ـمـ ــح
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء واملـ ـ ـ ــاء ،ف ــي ح ــن ت ـقــوم
بــوضــع سـقــف ألس ـع ــار مـ ــواد الــزيــت
والسكر.
وت ـب ـل ــغ املـ ـي ــزانـ ـي ــة امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ل ـلــدعــم
سـنــويــا مــا ي ـقــارب  18مـلـيــار دوالر،
وهو ما يعادل  10في املئة من الناتج
املحلي الخام.
وفي تقدير الخبير االقتصادي عبد
الرحمن مبتول ،فإن الجزائر ّ
معرضة
لصدمات قادمة في آفــاق عام ،2020
إذا لم تقم باإلصالحات الالزمة التي
تعيد تقوية النسيج الصناعي ،الذي
ال يشكل حاليًا سوى خمسة في املئة
من الناتج املحلي الخام.
وق ــال مبتول فــي مساهمة مكتوبة،
ّ
حصلت عليها «األخبار» ،إن انتظار
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80
دوالرًا هــو مـثــل انـتـظــار ال ــوه ــم ،ألن
ك ــل ال ـت ـقــديــرات ت ـصـ ّـب ف ــي أن مـعــدل
األسـ ـع ــار ل ـع ــام  2018س ـي ـت ــراوح ما
بني  56و 57دوالرًا ،ما يعني ضرورة
االستعجال في القيام باإلصالحات
ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
الـتـقـلـيــص م ــن حـجــم تــدخــل الـقـطــاع
ال ـعــام فــي االق ـت ـصــاد (يـشـغــل حاليًا
 70ف ــي امل ـئ ــة م ــن األيـ ـ ــدي ال ـعــام ـلــة)،
وت ـح ـســن م ـن ــاخ االس ـت ـث ـم ــار ،حيث
تقبع الجزائر في مراتب متأخرة في
تقرير البنك الــدولــي حــول ممارسة
األعـمــال ،واستيعاب الكتلة النقدية
ال ـتــي ت ــدور خ ــارج امل ـجــال الــرسـمــي،
والتي تقدر بحوالى  42مليار دوالر،
وهو مبلغ يحرم الخزينة العمومية
مــن م ـل ـيــارات الــدي ـنــارات سـنــويــا من
الضرائب.

أفقيا

 -1باني قبر الرسول – من املعادن –  -2حرف جزم – مدينة تحمل نفس اإلسم في كل
من بريطانيا وكندا والواليات املتحدة األميركية –  -3لجني – مدينة أميركية عاصمة
والية اوريغون –  -4مدينة سورية قديمة – خنزير بري – للندبة – ّ -5
برية او نوتة
موسيقية – إحدى جزر كناريا االسبانية في املحيط األطلسي –  -6جو رائق ذو فائدة
– خالف جبل –  -7جامعة أميركية مشهورة في والية كنتيكت – ثمن البضاعة – رمى
الشراب من فمه –  -8حرف نصب – بئر عميقة واسعة – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –
 -9من الكائنات الحية – الحبر السائل –  -10من األحجار الكريمة – ماركة سيارات

عموديًا

 -1العب ونجم كرة سلة لبناني سابق –  -2ثرى – دولة أوروبية –  -3ضد هاجم –
مرتفع من األرض – عبودية –  -4مشترك في حياكة املؤامرة –  -5عزم وارادة – راحة
او نــوم عميق –  -6رياضي يحمل األثـقــال امتحانًا لقوته –  -7مدينة سورية في
محافظة ريف دمشق – مدينة ايطالية –  -8عاصمة بنغالدش – أكل الطعام – رعاة
رحل يسكنون الخيام ويتنقلون من مكان آلخر طلبًا للماء والكأل –  -9عتابهم – أمر
فظيع –  -10ممثلة سورية قدمت بعض البرامج التلفزيونية وأشتركت في مسلسل
« باب الحارة «

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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حلول الشبكة السابقة

1

 -1اإلنتخابات –  -2نابلس – دوما –  -3تب – نبيل – ام –  -4حامل – سنا –  -5ازل – كانبور
–  -6الدرباس –  -7نحوي – ّ
هت –  -8رسم – شهريار –  -9ي ي – آه – نا –  -10مجلس النواب

عموديًا

 -1انتحار – ريم –  -2الباز – نسيج ّ –  -3اب – مالحم –  -4نلنل – لو – اس –  -5تسب – كديش
–  -6يسار – هال –  -7ادل – نبهرهن –  -8بو – سباتي –  -9امانوس – انا –  -10تامار – غراب
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إعداد
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شاعر رقيق ولد في القاهرة ونشأ في دمشق ( .)1289 -1263والده شاعر
من أهل العلم واألدب ُعرف بالعفيف التلمساني .كان ذا خط جميل كتب
به ديوانه
 = 7+6+5+3+4+2+1أوالد األسد ■  = 9+11+8مادة تنبت في األصابع ■
 = 10+2خاصتي وملكي
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