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التجربة الكندية الستقبال الالجئين
تفتح الحكومة الفدرالية في كندا حدودها أمام الالجئين السوريين، وإنما بحسب 

خطة وضوابط وشروط تضمن الحفاظ على أمنها وسالمة مواطنيها.  ]18ـ19[

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

ال توفــر قــوات االحتــال اإلســرائيلي أي وســيلة 
ملحاولــة وأد االنتفاضــة الفلســطينية املتواصلــة. 
احتجــاز  سياســة  اعتمــاد  أن  اكتشــافها  وبعــد 
جثامــن الشــهداء، ممــن تزعــم تنفيذهــم عمليــات 
ال  املحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي  فــي  طعــن 
يجــدي، انتقلــت إلــى مرحلــة جديــدة مــن االنتقام، 
عنوانهــا هــدم منازل الشــهداء مــن القدس املحتلة 

والضفة الغربية. 

إبراهيــم  الشــهيد  منــزل  دّمــرت  الســياق،  وفــي 
القــدس  فــي مخيــم شــعفاط، شــمالي  العــكاري، 
املحتلة، أمس األربعاء، مستخدمة معدات خاصة، 
وســط انتشــار املئــات مــن جنود االحتــال. وأفاد 
»العربــي  مدحــت ديبــة، جــار الشــهيد العــكاري، لـ
الجديــد«، بــأن »طواقــم مــن وحــدات الهندســة فــي 
جيش االحتال أحدثت ثغرات وثقوبا في سقف 
املنــزل وجدرانــه، ثــم دّمرتــه بالكامــل«. واندلعــت 

مواجهات عنيفة إثر ذلك في املخيم.
»العربي الجديد« أن »قوات   كذلك ذكرت مصادر لـ
االحتال دهمت منزل الشهيدة مرام حسونة، في 

مدينــة نابلــس، شــمالي الضفــة الغربيــة«. وكانــت 
حسونة قد استشهدت، يوم الثاثاء، على حاجز 
عنــاب العســكري، شــرقي طولكــرم، واّدعت قوات 
االحتــال أنهــا حاولــت تنفيــذ عمليــة طعــن، فيما 
حققــت مــع العائلــة ميدانيــا.  أيضــا دهمــت قــوات 
االحتال، منزل الشهيد مأمون الخطيب في بلدة 
الدوحة، غربي بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 
وكان الخطيــب قــد استشــهد الثاثــاء على مفرق 
قــوات  واتهمتــه  عتصيــون«،  »غــوش  مســتوطنة 
االحتــال بأنــه نفــذ عمليــة طعن. وزعــم االحتال 
أيضا، أنه حصلت عملية طعن في تل أبيب، أمس 

إضافيــة. تفاصيــل  يكشــف  لــم  لكنــه   األربعــاء، 
الــوزراء  رئيــس  اعتبــر  التصعيــد،  هــذا  ظــل  فــي 
الفلســطيني، رامــي الحمــد اللــه، أمــس األربعاء، أّن 
»املطلــوب مــن األســرة الدوليــة، ليــس إدارة األزمــة 
التي يعاني منها الشــعب الفلســطيني، بل إيجاد 
حلــول سياســية جذريــة وعادلــة، تنهــي االحتال 

اإلسرائيلي الجاثم على األرض الفلسطينية«.
مــن جهتهــا، دانــت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
القــدس  فــي  اإلســرائيلية  االســتيطانية  الهجمــة 
املحتلــة، والتــي ســيتم بموجبهــا بنــاء أكثــر مــن 

6150 وحدة استيطانية جديدة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن الصراع بني قائمة »في حب مصر«، 
املدعومة من نظام الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي وأجهزة سيادية، وبني رجل األعمال، 
مــؤســس حـــزب »املــصــريــني األحـــــــرار«، نجيب 
ساويرس وصل إلى مرحلٍة غير مسبوقة، في 
مجلس  فــي  األغلبية  تكتل  لتشكيل  مــحــاولــٍة 
ــنــــواب املــقــبــل بـــالـــتـــزامـــن مـــع انـــتـــهـــاء جــولــة  الــ
اإلعـــــــادة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن االنــتــخــابــات 
ــاء. ويــــحــــاول الـــطـــرفـــان تجميع  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
 قوتهما الســتــقــطــاب واســتــمــالــة األعــضــاء 

ّ
كـــل

األولــى  املــرحــلــة  فــي  الــذيــن نجحوا  املستقلني 
 عن التواصل 

ً
من االنتخابات البرملانية، فضال

مــع الــفــائــزيــن فــي الــجــولــة األولــــى مــن املرحلة 
قائمة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  وعلمت  الثانية. 

»في حب مصر« وحــزب »املصريني األحــرار«، 
بدآ بالتواصل مع الفائزين في الجولة األولى 
التواصل  وامــتــد  الــنــواب.  مجلس  النتخابات 
بـــني الــطــرفــني واملـــرشـــحـــني الـــذيـــن يــخــوضــون 
ــادة، ولكن مع األقــرب منهم لحسم  جولة اإلعـ
ــــط عــمــلــيــات تــرغــيــب  ــه، وسـ ــ ــرتـ ــ مــقــعــد فــــي دائـ

أسعد سليمان

عاد تنظيم »القاعدة« إلى الواجهة في اليمن، 
أمــس األربـــعـــاء، وأيــضــا هــذه املـــرة عبر بوابة 
محافظة أبني، بعد أكثر من ثالث سنوات من 
خروجه منها، إثر الحرب التي دارت هناك في 
العام 2012، مع بدء عهد الرئيس اليمني عبد 
ربــه منصور هـــادي. وجـــاءت عــودة التنظيم، 
عقب مهاجمة مدينة جعار في أبني، بعشرات 
املسلحني وعدد من األطقم، التي تجّولت في 

املدينة وسط استغراب السكان.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــســيــطــرة الــســريــعــة على 
عّد أكبر مدن محافظة أبــني، إال 

ُ
جعار، التي ت

أن وجـــود »الــقــاعــدة« فيها قــد ال يستمر، في 
ظل توتر األوضاع في املدينة، بعد مواجهات 
بــني التنظيم و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« فــي أبــني 
تل عدد من 

ُ
بقيادة عبد اللطيف السيد. وقد ق

ــّم تــدمــيــر مــدرعــة عسكرية،  مــقــّربــي الــســيــد وتـ
»الــقــاعــدة«،  لـــ كانت ضمن موكبه، فــي هــجــوٍم 
»الــعــربــي  وفـــق مـــا تــكــشــف مـــصـــادر خــاصــة لـــ
الجديد«. وترّددت أنباء غير مؤكدة عن مقتل 

السيد.
»العربي  لـ تفيد مصادر ميدانية خاصة  كما 
أبني  موا 

ّ
سل القاعدة  »عناصر  بــأن  الجديد«، 

وانسحب  املحافظة،  أبــنــاء  مــن  أهــلــي  ملجلس 

ــراءات. ويــريــد السيسي مــن خالل  ــ وتــقــديــم إغـ
قائمة »في حب مصر«، والتواصل مع النواب 
املــســتــقــلــني، تــجــمــيــع األغــلــبــيــة، لــضــمــان عــدم 
 
ً
مــعــارضــة مجلس الــنــواب لــســيــاســاتــه، فضال

التي سيطرحها  بالحكومة  الثقة  عن تجديد 
عليه. ويقول أحد املرشحني في جولة اإلعادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه تلقى اتــصــاالت من  لـــ
ني عقب إعالن النتائج بيومني أو ثالثة، 

َ
الطرف

ــــورة تـــواصـــل طــبــيــعــي، مضيفا  ــان فـــي صـ ــ وكـ
 االتصاالت تطرقت إلى 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

يشّكله  الـــذي  التكتل  إلــى  االنــضــمــام  إمكانية 
الفريقان داخل مجلس النواب، في حال فوزه 
ه حني تواصل 

ّ
في جولة اإلعادة. ويشير إلى أن

مــع بعض املــقــربــني حــول فــحــوى االتــصــاالت، 
أكــــدوا لــه ورود اتـــصـــاالت مــمــاثــلــة مــن بعض 
 أحــــد املــرشــحــني 

ّ
مــنــافــســيــه، مـــشـــددًا عــلــى أن

املنافسني له، يستغل هذه االتصاالت للترويج 
ــم لـــدى  ــ ــكـــن األهــ لــنــفــســه فــــي االنـــتـــخـــابـــات، ولـ

ني هو تشكيل التكتالت داخل املجلس.
َ
الطرف

من جهته، يقول مصدر في حــزب »املصريني 
األحرار«، إن الحزب يحاول تشكيل تكتل داخل 
مجلس النواب باعتباره الحزب األكثر حصة 

أغــــلــــب مـــســـلـــحـــيـــهـــا مـــــن جـــــعـــــار، فـــــي تــــطــــّور 
لـــأحـــداث، ال ســيــمــا أن عناصر  درامــاتــيــكــي 
ــار، مــركــز  ــبــ الـــتـــنـــظـــيـــم يــــتــــواجــــدون فــــي زنــــجــ

محافظة أبني«.
وتعّد خطوة تسليم مسلحي تنظيم »القاعدة« 
املدينة ملجلس أهلي من أبناء املحافظة أشبه 
بالسيناريو نفسه الذي اعتمده التنظيم في 
املــكــال، عــاصــمــة مــحــافــظــة حــضــرمــوت شرقي 
اليمن، عقب سيطرة التنظيم على املدينة في 
أبريل/نيسان املاضي، فيما استمر بالتحكم 

في املدينة منذ ذلك الحني إلى اليوم.
االنتقادات  من  الكثير  التطورات  هــذه  وتثير 
ــال املـــحـــافـــظـــات  ــ ــمـ ــ لـــــهـــــادي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إهـ
املحررة، ال سيما املحيطة بعدن بما في ذلك 

مسقط رأسه أبني. 
ويــزيــد تــحــّرك »الــقــاعــدة« الــضــغــط عــلــى دور 
»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« و»املـــقـــاومـــة« والــجــيــش 
الوطني، ويــنــّوه البعض بــأن »عــدم االهتمام 
باملوضوع األمني من قبل الحكومة وانشغال 
الـــلـــجـــان بــمــواضــيــع جــانــبــيــة، أضــعــفــت دور 
الفئات األمنية، وهيأت الساحة لعودة تحرك 
هـــذه الــجــمــاعــات مــن جــديــد فــي أبـــني، فــي ظل 
مـــخـــاوف مـــن اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل أطــــراف 

سياسية لها عالقة باالنقالب«.
ويـــأتـــي تـــحـــّرك »الـــقـــاعـــدة« بــعــد ســـاعـــات من 

مــن املــقــاعــد حتى اآلن فــي انــتــخــابــات مجلس 
الــنــواب. وتــمــّكــن الــحــزب مــن حصد 44 مقعدًا 
حتى اآلن خالل املرحلة األولى وحتى الجولة 
الثانية من املرحلة الثانية. ويضيف املصدر، 
 مــا يــقــوم بــه الــحــزب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

تــمــامــا، وال يمكن تصنيفه  قــانــونــي وشــرعــي 
بأنه أمــر ســرّي وضــد الــدولــة والسيسي، كما 
 الحزب لديه طموح 

ّ
يرّدد البعض، الفتا إلى أن

كــبــيــر فـــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، أو عــلــى األقـــل 
يكون له اليد العليا في االختيارات، موضحا 
ــمــوا من 

ّ
ــيــــادات الـــحـــزب تــعــل أن ســـاويـــرس وقــ

الــصــفــعــة الــتــي تــلــقــوهــا فــي اخــتــيــارات قائمة 
ــه األول 

ّ
أن النظام. ويشّدد مصدر الحزب على 

حــتــى اآلن فـــي عـــدد الـــنـــواب، ويــبــقــى تجميع 

ــادي عــــن تـــعـــديـــالت وزاريـــــــــة، مــنــهــا  ــ ــــالن هــ إعــ
إعادة اللواء محمد حسني عرب، ملنصب وزير 
ده بعد حرب 

ّ
الداخلية، وهو املنصب الذي تقل

الرئيس املخلوع علي عبد  أيــام  صيف 1994 
الله صالح.

وتــشــيــر رتـــابـــة اإلجــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم فيها 
الــحــكــومــة والـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة، إلـــى اإلهــمــال 
الذي بات يهدد املناطق املحررة من مليشيات 
الحوثيني واملخلوع. ومع أن تحرير محافظة 
أبني تّم منذ أشهر، إال أنه لم تتّم أي إجراءات 
إلعادة تطبيع األوضاع األمنية في املحافظة، 
مـــن قــبــل الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــحــذيــرات الــتــي أطــلــقــتــهــا قـــيـــادات محلية 
فــي أبــني وقــيــادات فــي الــدولــة، وفــق مــا تشير 
أبني  في  املحلية  السلطة  في  مصادر خاصة 

»العربي الجديد«. لـ
وتــلــفــت املـــصـــادر إلـــى أن »تــحــركــات الــقــاعــدة 

املستقلني في تكتل واسع، سيتم اإلعالن عنه 
بعد االنتهاء بشكل كامل من تحديد أعضائه.

بدورها، تسعى قائمة »في حب مصر«، إلى 
النواب،  املستقلني من  عــدد من  أكبر  تجميع 
ــهــا تــحــظــى بــدعــم مــن الــدولــة. 

ّ
وخــصــوصــا أن

»العربي الجديد«،  وتقول نائبة عن القائمة، لـ
ــدور فـــي كـــوالـــيـــس إدارة  ــ ــا يـ ــا ال تــعــلــم مـ ــهـ ـ

ّ
إن

تــدرك  ولكنها  املــقــبــل،  املجلس  داخـــل  املشهد 
في  فائزين  مع  تواصلت  القائمة  قــيــادات   

ّ
أن

املرحلة األولى، واتفقت معهم على االنضمام 
ــذي تــشــكــلــه الـــقـــائـــمـــة. وبــحــســب  ــ ــ لــلــتــكــتــل الـ
ــم الــــتــــواصــــل أيـــضـــا مــع  املـــعـــلـــومـــات، فـــإنـــه تــ
في  ومرشحني  الثانية  املرحلة  في  الفائزين 

جولة اإلعادة، وفقا للنائبة.
من جانبه، يقول الخبير السياسي، محمد عز، 
 دوافـــع »فــي حــب مصر« لتشكيل األغلبية 

ّ
إن

املستقلني  استمالة  خــالل  مــن  املجلس  داخـــل 
ــا قـــائـــمـــة الـــنـــظـــام،  ــهــ ــ

ّ
مـــعـــروفـــة ومــنــطــقــيــة، ألن

 دوافـــع حزب 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مضيفا لـــ

 في 
ّ

»املصريني األحرار«، ال يمكن تفسيرها إال
قليلة  اختيار نسبة  بعد  االعــتــبــار،  رد  سياق 

من ممثليه في قائمة النظام.

األهــالــي من تكرار حرب  باتت تثير مخاوف 
2012، الـــتـــي وقـــعـــت فـــي أبـــــني، بــعــد ســيــطــرة 
ــهــــت حينها  ــار الــشــريــعــة عــلــيــهــا. وُوّجــ أنـــصـ
االتــــهــــامــــات لـــلـــمـــخـــلـــوع بــتــســلــيــم املــحــافــظــة 
أيضا،  حاليا  البعض  يتهمه  لــذلــك  للقاعدة. 
بــالــوقــوف وراء مـــحـــاوالت إســـقـــاط أبـــني بيد 
الجماعات املسلحة، لتهديد العاصمة املؤقتة 
عـــدن، مــن خــالل استغالل الــبــطء الـــذي يرافق 

حراك هادي«.
ـــعـــتـــبـــر مــحــافــظــة أبـــــني الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة 

ُ
وت

للعاصمة املؤقتة عدن، وتبعد عنها حوالي 50 
كيلومترًا، وهو ما ُيشّكل تهديدًا لها ولهادي 
ـــت بــيــد 

ّ
ــي حـــــال ظـــل ــة، فــ ــيـ ــرعـ وحـــكـــومـــتـــه الـــشـ

»العربي  لـ خاصة  مصادر  أن  غير  »القاعدة« 
الجديد«، تؤكد بأنه »ال ُيمكن لتنظيم القاعدة 
ت ضده 

ّ
ن

ُ
التواجد في أبني، بعد الحرب التي ش

ب 
ّ
يتجن التنظيم  أن  كــمــا  الــســابــقــة.  املـــرة  فــي 

الــــصــــدام مــــع الــــقــــوات الـــشـــرعـــيـــة والــتــحــالــف 
العربي. لذلك بّرر القاعدة دخوله إلى جعار، 
ملــواجــهــة مــن اعتبرهم الــفــاســديــن والــظــاملــني، 
وعمد  ألبنائها«.  املدينة  إدارة  م 

ّ
سُيسل وأنــه 

الــتــنــظــيــم إلـــى مــهــاجــمــة مــنــزل الــقــيــادي علي 
السيد، وسحبه أمام الناس وقتله، باعتباره 
»أحد الظاملني املفسدين« حسبما يفيد شهود 

»العربي الجديد«. عيان لـ

23
سياسة

تنافس بين ساويرس و»في حب مصر« على األغلبية

»القاعدة« في مسقط رأس هادي... تكرار لسيناريو المكال؟
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الالجئين  بملف  بدءًا  اللبنانيّة،  الحكومة  مع  التبادل  صفقة  في  المكاسب  من  محموعة  النصرة  جبهة  حققت 
السوريين في لبنان، إلى إيجاد لجنة تنسيق مع السلطات اللبنانيّة وضرب الصورة اإلعالمية التي رّوجها حزب اهلل لدوره 

في سورية

بيروت ـ ثائر غندور

ال ُيجازف املتابع لتفاصيل صفقة 
اللبنانّية  الـــدولـــة  الــتــبــادل مــا بــني 
وجــبــهــة الــنــصــرة، عــنــدمــا يــقــول إن 
تاريخ حصول هذه الصفقة، أي في األّول من 
الـــعـــام 2015، هو  مـــن  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
تــاريــخ مفصلي فــي تــاريــخ العالقة بــني لبنان 
الــنــصــرة، وإن  الــســوريــة. فجبهة  واملــعــارضــة 
كانت حركة سلفّية جهادية مرتبطة بتنظيم 
ــاعـــدة، فــهــي مـــكـــون أســـاســـي مـــن مــكــونــات  ــقـ الـ
املعارضة السورية. وإسالميتها، ال تلغي أنها 
ُيؤمن  الرصيد ال  تملك رصيدًا شعبيا. وهــذا 
هو  بــل  للجبهة،  أخالقيا  أو  سياسيا  تقييما 

مجرد واقع ال أكثر.
لــكــن، ملــــاذا يــجــب اعــتــبــار األول مــن ديسمبر/
كانون األول تاريخا مفصليا؟ القراءة الهادئة 
مؤسسة  رئيس  أعلنها  التي  الصفقة،  لبنود 
»اليـــــــف«، املــحــامــي نــبــيــل الــحــلــبــي، مـــن مــكــان 
التي  النقاط  شير إلى مجموعة من 

ُ
التبادل، ت

ال بـــد مـــن الـــوقـــوف عــنــدهــا لــفــهــم نــتــائــج هــذه 
الصفقة:

1- كّرست جبهة النصرة نفسها، عبر الصفقة، 
فــي  الــــســــوريــــني  لـــلـــالجـــئـــني  الـــــروحـــــي«  »األب 
لــبــنــان عــبــر تــحــســني ظــــروف إقــامــتــهــم. يصل 
ــى إلــــى نحو  ــ جــســم الــالجــئــني فـــي الـــحـــد األدنــ
مليون و75 ألف الجئ، بحسب الرقم الرسمي 
املتحدة  األمـــم  فــي  الالجئني  ملفوضية شـــؤون 
)انخفض من مليون 185 ألف في نهاية شهر 
يونيو/حزيران املاضي(، وحده األقصى نحو 
مليونني بحسب تصريحات وزيــر الخارجية 
الــلــبــنــانــي، جـــبـــران بــاســيــل. بــقــي هـــذا الجسم 
مــن دون قـــيـــادة، إذ فــشــلــت أطــيــاف املــعــارضــة 
إلــى االئــتــالف  الــوطــنــي  املختلفة، مــن املجلس 
ــل الــــالجــــئــــني. الـــيـــوم،  ـ

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
املـــــعـــــارض، فــــي أن ت

 لالجئني 
ً
طرحت جبهة النصرة نفسها ممثال

في هذا  بتلّمس خطواتها  وبــدأت  السوريني، 
املجال. وقــد افتتحت هــذا األمــر باالتفاق على 
لها  يتعّرض  التي  األمنية  املضايقة  تخفيف 
الــالجــئــون وخــصــوصــا فـــي مـــا يــخــص أوراق 
اإلقـــامـــة. وقـــد حـــازت »الــنــصــرة« عــلــى اعــتــراف 
مبدئي من مختلف أطراف الصفقة بهذا األمر.

حصاد 
»النصرة«

صورة جديدة للجبهة بعد صفقة 
تبادل العسكريين اللبنانيين؟

بدماء لبنانيني، كجمانة حمّيد املسؤولة عن 
اللبناني  الـــداخـــل  إلـــى  نــقــل ســـيـــارات مفخخة 
بـــحـــســـب اعـــــتـــــراف املـــــوقـــــوف عـــمـــر األطـــــــرش، 
أمني  عنصر  بقتل  املتهم  الحجيري  وحسني 
إضافة إلى دوره في ملف خطف األستونيني 
هذا  فــي  النصرة  جبهة  واستطاعت  السبعة. 
الــســيــاق، تــرجــمــة الــشــعــار الــــذي رفــعــه األمـــني 
وهو  يوما،  الله حسن نصرالله،  لحزب  العام 
ــوم ال نـــتـــرك أســــرانــــا فـــي الـــســـجـــون«.  »نـــحـــن قــ
فجبهة النصرة أصــرت منذ األسابيع األولــى 
سراحها،  إطـــالق  على  حمّيد  جمانة  العتقال 
على الرغم من توقيفها من السلطات اللبنانية 

بالجرم املشهود، وهو ما حصل.
معاملة  أن  املــفــرج عنهم  العسكريون  أعلن   -5
الرغم  كــانــت جــيــدة، على  الــنــصــرة لهم  جبهة 
من أن معظم هذه التصريحات صدرت بينما 
للجبهة  تابعة  ســيــارات  فــي  ينتظرون  كــانــوا 
اللبناني.  األحــمــر  للصليب  تسليمهم  قبيل 
ــســاهــم فــي إظــهــار صــورة 

ُ
هــذه التصريحات ت

إنــســانــيــة تــســعــى »الـــنـــصـــرة« لــلــتــرويــج لــهــا، 
ــذي ُيــعــذب  ــورة الــنــظــام الـــســـوري الــ مــقــابــل صــ
املعتقلني ويقتلهم. وهذا ال يعني أن »النصرة« 
إن هذا  بل  التعذيب في سجونها،  ال تمارس 
التعذيب موثق. لكن صورة العسكريني املفرج 
عنهم بصحة جيدة، طغت على وسائل اإلعالم 

العربية أول من أمس.
اإلعالمية  الصورة  النصرة  قّوضت جبهة   -6
التي سعى حزب الله إلى تعميمها عن معارك 
ــارك الــقــلــمــون وجــــرود  ــعــ ســـوريـــة عــمــومــا ومــ
والــظــروف  الحصار  فرغم  عــرســال خصوصا. 
في  الله  نفذه حــزب  الــذي  والهجوم  الصعبة، 
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي مــدعــومــا بــطــائــرات 
ــــذ مـــقـــاتـــلـــو الـــنـــصـــرة »عــــراضــــة« 

ّ
ــف ــام، نــ ــنــــظــ الــ

عسكرية من الجرود وصواًل الى بعض منازل 
املــدنــيــني عــنــد أطــــراف بــلــدة عــرســال. وتــّوجــت 
ــذه املـــكـــتـــســـبـــات، بــضــمــان  ــ ــنـــصـــرة هـ جــبــهــة الـ
وجود لجنة تنسيق، وإن غير مباشرة، بينها 
الله ومؤسسة  اللبنانية وحــزب  الدولة  وبــني 
»اليف« برعاية قطرية. وقد بدأت هذه اللجنة 
عملها يــوم أمــس، بحسب ما يكشف الحلبي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إذ تـــواصـــل مـــع املــوفــد  لـــ
الــجــرود  بقصف  الجيش  قــام  بعدما  القطري 

 
ّ

الذي تواصل بدوره مع الجانب اللبناني لحل
املشكلة.

ويؤّكد الحلبي، أن »النصرة« أرسلت للحكومة 
أطــمــاع  أن ال  مــفــادهــا  اللبنانية عــبــره رســالــة 
ــهـــا ستتجه  لــجــبــهــة الـــنـــصـــرة فـــي لـــبـــنـــان، وأنـ
صــــوب الـــجـــنـــوب الــــســــوري. وُيـــشـــيـــر الــحــلــبــي 
إلــى أن »الــنــصــرة« تعمل على تظهير صــورة 
مــخــتــلــفــة لــهــا مــنــذ إطـــــالق ســـــراح 40 جــنــديــا 
مــن الــقــوات الــدولــّيــة فــي الجنوب الــســوري من 
دون مــقــابــل، ومــحــاســبــة الـــقـــيـــادي الــتــونــســي 
املــســؤول عــن مــجــزرة قلب لــوز فــي إدلــب بحق 
الــدروز.  املوحدين  طائفة  أبناء  من  السوريني 
وهنا يقول الحلبي، إن »النصرة« تهتم بإزالة 
اسمها عن لوائح املنظمات اإلرهابية، وهناك 
سعي ونــقــاش مستمر حــول ضـــرورة الفصل 
معارض  ســـوري  كفصيل  النصرة  بــني جبهة 
لــلــنــظــام، وجــبــهــة الــنــصــرة املــبــايــعــة لتنظيم 

القاعدة.
ــاق، وبـــــــات لــــلــــدولــــة الــلــبــنــانــّيــة  ــ ــفــ ــ حـــصـــل االتــ
ــدود ومــعــبــر« مـــع جــبــهــة الــنــصــرة، مثلما  ــ »حـ
يوجد في داخلها مليشيات أقــوى من سلطة 
الــدولــة. تكريس هــذا األمـــر تــدريــجــيــا، ُيساهم 
للدولة  املستمر  الضعف  تراجع  برسم سياق 
وأجــهــزتــهــا ومــؤســســاتــهــا مــنــذ بــدايــة الــثــورة 
عف ُيراكم على فشل في صياغة 

ُ
السورية. ض

مــشــروع وطــنــي، ويــضــرب مــا تبقى مــن شعار 
»دولة املؤسسات«.

السورية.  املصالح  إلــى جانب رعايتها  لبنان 
ربما هذا األمــر، هو الــذي دفع »قــوى االعتدال 
السني« إلى ردة فعل سلبية ضّد االتفاق بينما 
كان موقفها األولي مؤيدًا، كموقف جمهورها، 
الــذي رأى في هذه الصفقة »انتصارًا في زمن 
التنازالت«. وكان أبرز معّبر عن هذا االنزعاج، 
اللبناني، نهاد املشنوق،  الداخلّية  قــول وزيــر 
ــعـــد ســــاعــــات عــلــى  فــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي بـ
الصفقة بــأن بــلــدة عــرســال بــلــدة محتلة. كالم 

املــشــنــوق هـــذا، ُيــعــّبــر عــن االنـــزعـــاج مــن إعـــادة 
ــــدور الــقــطــري كــوســيــط أســاســي في  تفعيل الـ
لبنان، ومن أن الصفقة خاطبت قلوب جمهور 
زعيمه  تنازالت  من  املمتعض  املستقبل،  تيار 
سعد الحريري املتتالية، خصوصا في مقابل 

حزب الله وحلفاء النظام السوري.
4- تعاملت جبهة النصرة بذكاء مع املوقوفني 
حاول إقناعهم بالذهاب 

ُ
املفرج عنهم. فهي لم ت

ــا بــطــلــب  ــهـ ــادتـ ــيـ ــفـــت قـ ــتـ ــــل اكـ إلــــــى الــــــجــــــرود، بـ
العودة  في  رغبتهم  ُيعلنون  إليهم  االستماع 
ــر.  ــ ــــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي لـــتـــوافـــق عـــلـــى األمـ إلـ
وُيسّجل في هذه النقطة أمور عدة مهمة، منها 
»أمور  إظهار »النصرة« نفسها كجهة مهتمة بـ
لنفسها.  شيئا  تطلب  أن  دون  مــن  املسلمني« 
وهـــنـــا فـــشـــل الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي إظـــهـــار 
مــدى ارتــبــاط أربعة من املفرج عنهم بقيادات 
»الــنــصــرة«. لكن األهـــم، هــو بــقــاء املــفــرج عنهم 
داخل األراضي اللبناني، من دون مالحقة، ولو 
متورط  هــو  مــن  بينهم  أن  لفترة، وخصوصا 

اللبناني،  النواب  مجلس  رئيس  انتقد 
العسكريين  تبادل  صفقة  بري،  نبيه 
الــذيــن كــانــوا مــخــطــوفــيــن لــدى 
بين  »ما  إّن  بالقول  النصرة«،  »جبهة 
الدموع والشموع حصلت فضيحة 
سيادية ومبروك لألهالي«. من جهة 
ثانية، أكد بري، خالل لقاء مع عدد 
األربعاء،  أمس  اللبنانيين  النواب  من 
الهادفة  لـ»اللقاءات  الكامل  دعمه 
في  التوافقي  المناخ  تعزيز  ــى  إل
الحركة يجب  أّن هذه  البلد«، معتبرًا 
أن تستمر. إلى ذلك، أرجأ بري الجلسة 
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بري ممتعض

اعــتــراف رسمي  »الــنــصــرة« على  2- تحّصلت 
عتبر منطقة آمنة 

ُ
لبناني، بأن جرود عرسال ت

لــهــا. فــاالتــفــاق على وجـــود ممر آمــن دائـــم بني 
البلدة وجــرودهــا، من أجل إيصال املساعدات 
إلى املخيمات املوجودة في الجرود، يعني فتح 
الجهتني. وبطبيعة  بني  »معبر« شبه رسمي 
املشاكل،  »املعبر« بعض  الحال، سيواجه هذا 
ــاء قــصــف الــجــيــش  ــ لــكــنــه يــبــقــى »مـــعـــبـــرًا«. وجـ
اللبناني العنيف، أمس األربعاء، على الجرود، 
ــفـــاق.  ــذا الــجــانــب مـــن االتـ ــع هــ لــُيــخــفــف مـــن وقــ
 
ً
وصل األمر ببعض املراقبني إلى املبالغة قليال
»فــتــح النــــد« فـــي منطقة  وتــشــبــيــه مـــا جـــرى بـــ

العرقوب في بداية سبعينيات القرن املاضي.
الـــنـــصـــرة املـــزيـــد مـــن أوراق  3- قـــّدمـــت جــبــهــة 
االعتماد للطائفة السنية في لبنان. فمطالبة 
»النصرة« بتجهيز مستشفى في بلدة عرسال، 
املـــحـــرومـــة مــــن اإلنــــمــــاء الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي، 
وحصولها على املستشفى كبند من االتفاق، 
لــتــأمــني مــصــالــح سنة  خالل استقبال العسكريين في السراي الحكومي )حسين بيضون(ُيــقــّدمــهــا كجهة تسعى 

وائل قنديل

ملاذا يصّرون على مواصلة إهانة 
العسكرية املصرية، بإغراق الجيش 

في تجارة اللحوم والخضروات 
املجمدة؟ ملاذا يستمرون في خدش 

صورتها، بإرسال الجنود والضباط 
في عربات متنقلة تبيع السلع للناس 

في القرى واملدن؟ في أي دولة في 
العالم يتحول الجيش إلى بائع 

خضار، أو موزع لحوم، أو منافس 
للشركات واألفراد في تنظيم حفالت 

الزواج؟
أذكر أنني كنت ومجموعة من 

الزمالء الصحافيني واإلعالميني 
املصريني في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن، نهايات العام 2012 حني 
أصيب املارة في شوارع العاصمة 

بالوجوم والصدمة، عند مرور 
مدرعة عسكرية، فقد وقف املواطنون 
يلتقطون صورًا لهذا الكائن العجيب 

. قال لنا 
ً
الذي يمر في الشوارع ليال

مرافقنا وقتها إن هذا حدث تاريخي، 
ألن هناك أجياال كاملة في الدنمارك 

لم تشاهد آلية عسكرية تحمل 
جنودًا، إال في أفالم الحرب القديمة، 

لذا فإن مشهد مرور مدرعة بني 
املدنيني ال يتكرر إال كل عقود من 

الزمن. في العالم كله، الجيش مكانه 
املعسكرات خارج الحواري واألزقة، 
يندر أن ترى جنديًا أو ضابطًا في 
الشارع، بينما في مصر، تتواجد 

العسكرية وتحضر، وتشتبك، حد 
االبتذال، في التفاصيل اليومية 

الصغيرة، من اللف بسيارات اللحوم 
والخضار، إلى مطاردة التلميذات 
والتالميذ، إلى تشغيل األغنيات 

الراقصة في امليادين. لو قلت إن هذا 
ال يليق بجيش بلدك، ستكون التهمة 

الجاهزة أنك خائن وحاقد وعميل 
وكاره لوطنك.

في عام 2010 أثرُت قضية إهانة 
رجل املخابرات املشهور باسم 

»جمعة الشوان« حني تركته الدولة 
نهبا للمرض والفقر والحاجة، 

فانتفض املجتمع املدني، لجمع املبلغ 
املطلوب إلنقاذ حياة هذا البطل. ثم 

تفاعلت القوات املسلحة وأعلنت 
تكفلها بعالجه، فكتبُت سطورًا في 

حب الجيش الوطني املحارب، من 
واقع صورته الناصعة في وجداننا. 

أحد القراء األعزاء فتش في أرشيفي 
وأرسل إلّي ما كتبته، قبل ثورة 

يناير بثالثة أسابيع، معتبرًا إياه 
 على تناقضي وازدواجيتي في 

ً
دليال

التعامل مع الجيش، استسمحك في 
إعادة نشره: »كالعادة تظل املؤسسة 
العسكرية هي الجهة األكثر مصرية 

واألعمق إحساسًا برموز الوطنية 
املصرية، وفي طليعة الصفوف منهم 

البطل جمعة الشوان. وبينما غابت 
كافة أجهزة الدولة عن أزمة الشوان، 
حضرت املؤسسة العسكرية، كما 
تحضر دائمًا في مناسبات عديدة 
تكون األجهزة األخرى املعنية فيها 

غارقة في مستنقعات التخبط 
واإلهمال والنسيان والتجاهل. وفي 

جملة واحدة تظل هذه املؤسسة 
العريقة هي الحصن والحضن 

واملأوى عندما يضيع اآلخرون في 
متاهات البيروقراطية واالنشغال 

بتوافه األمور. وعلى الرغم من 
نوبة االنتباه والتعاطف وااللتفاف 

واالصطفاف من أجل تبني قضية 
الشوان من قبل شخصيات ورموز 

مصرية محترمة، في تجسد رائع 
لحضور املجتمع املدني تعويضًا 

لغياب الدولة، فإن بادرة القوات 
املسلحة املصرية بإعالن تكفلها 
بنفقات عالج البطل املصري لها 

مذاق خاص ومدلوالت أخرى. وكانت 
اللقطات واللقاء الذي ُعرض ملندوب 
وزارة الدفاع وهو يحتضن الشوان 

ويسلمه قيمة نفقات عالجه ويبلغه 
رسالة واضحة وناصعة بأن القوات 

املسلحة ال تنسى األبطال الذين 
ساهموا في صناعة انتصارات هذا 

الشعب.. كان ذلك مشهدًا عبقريًا أثار 
شجون املصريني وحرك الدموع في 

العيون، واستعاد الناس قبسًا من 
دفء مالحم العمليات الخارقة للقوات 

املسلحة واملخابرات املصرية والتي 
لقنت العدو الصهيوني دروسا ال 

تزال كالوخز في عظامه حتى اآلن«.
ذلك ما كتبته قبل نحو ست سنوات، 
وذلك هو الجيش كما عرفناه، وكما 

أحببناه، لذا ال تناقض أبدًا حني 
ينتابك حزن وأسى وأسف وأنت ترى 

النظام الدموي الفاشل يجر الجيش 
إلى ما ال يليق به وبتاريخه.

أعيدوا لنا جيشنا

مرور 
الكرام

ُتعتبر محافظة أبين 
البوابة الشرقية للعاصمة 

المؤقتة عدن

يريد السيسي األغلبية، 
لضمان عدم معارضة 

مجلس النواب لسياساته

كّرست جبهة 
النصرة نفسها، عبر 

الصفقة، »األب الروحي« 
للالجئين السوريين



ــــالق الــــنــــار، وضــــمــــان األمــــن  ــــف إطــ وتــثــبــيــت وقـ
 إلــى وضــع خطط مكافحة 

ً
واالســتــقــرار، إضــافــة

 من 
ّ

اإلرهاب واملليشيات املسلحة األجنبية، وكل
السالح يعّد خارجا  يستمر بعد ذلــك في حمل 

على سلطة الدولة.
3- الهيئة القضائية االنتقالية العليا: 

ــاٍة مــســتــقــلــني يــحــظــون  ــل الــهــيــئــة مـــن قـــضـ تــشــكَّ
بــمــوافــقــة الــطــرفــني وتــحــدد مــهــمــاتــهــا، وتــشــرف 
على عملها، تكون مهمتها إعادة هيكلة القضاء 
وحــســن أدائــــه، وضــمــان اســتــقــاللــه عــن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة خــــالل املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة. وتــعــمــل 
أيضا، بوصفها مرجعا استشاريا، على ضمان 

دستورية أّي تشريعات.
4- هيئة املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية:

على  وتشرف  االنتقالي،  الحكم  هيئة  شّكلها 
ُ
ت  

ــلــني عــن 
ّ
ــّم فــــي عــضــويــتــهــا مــمــث عــمــلــهــا، وتــــضــ

املــعــارضــة والــنــظــام واملــجــتــمــع املـــدنـــي، وتعمل 
على تطبيق برنامج للمصالحة وتعزيز السلم 
األهلي، وتضع صيغة املحكمة الخاّصة بجرائم 

الحرب وقانونها.
5- الهيئة العامة للتعويضات االجتماعية:

ــالـــي، وتـــشـــرف  ــقـ ــتـ  تــشــّكــلــهــا هــيــئــة الـــحـــكـــم االنـ
ــار املــاديــة  عــلــى عــمــلــهــا، وظيفتها مــعــالــجــة اآلثــ
ــة لــــلــــحــــرب: إعـــــانـــــة املـــنـــكـــوبـــني،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
وتعويض أهالي الشهداء واملعتقلني والجرحى 
واملــعــوقــني، وإعـــــادة الــنــازحــني واملــهــّجــريــن في 

الداخل والخارج.
6- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: 

على  وتــشــرف  االنتقالي،  الحكم  هيئة  تشكلها 
ــة عـــمـــل املـــؤســـســـات  ــبـ ــراقـ عــمــلــهــا، ومــهــمــتــهــا مـ
وضمان  املحلية،  واإلدارة  والــعــامــة  الحكومية 

حسن سيرها، وفقا ألسس الحوكمة الرشيدة.
7- مجالس إدارة املحافظات: 

تــشــّكــل هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي مــجــالــس إدارة 
املــحــافــظــات فـــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة. وتــتــولــى 
املحلية  اإلدارة  وزارة  إشـــراف  تــحــت  املــجــالــس، 
االنتقالية، إدارة شؤون املحافظة، وفقا لقانون 

اإلدارة املحلية رقم 107 لعام 2012، بعد تعديله 
بما تراه مالئما. ويكون رئيس املجلس بمنزلة 
املــحــافــظ ويــتــمــتــع بــصــالحــيــاتــه. تــعــّد مجالس 
عن  اإلعــالن  عند  ة، 

ّ
منحل االنتقالية  املحافظات 

نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، وفـــقـــا لــلــدســتــور 
الجديد.

8- املجالس البلدية: 
تشّكل مجالس اإلدارة املحلية املجالس البلدية 
وفقا  االنتقالية،  الفترة  خــالل  والــبــلــدات  للمدن 
لأسس نفسها. تعّد املجالس املحلية والبلدية 
ــة عـــنـــد اإلعـــــــالن عــــن نــتــائــج 

ّ
االنـــتـــقـــالـــيـــة مــنــحــل

االنتخابات املحلية، وفقا للدستور الجديد.
ــيـــة: تــنــتــهــي املــرحــلــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــة االنـ ــلـ نـــهـــايـــة املـــرحـ
م الحكومة الجديدة املشّكلة 

ّ
االنتقالية فور تسل

وفقا لالنتخابات البرملانية، مهماتها.

خامسًا: الخطوات الدستورية 
األساسية في المرحلة االنتقالية

1- قوانني االنتخابات واألحزاب: 
الــحــكــم االنــتــقــالــي قــوانــني انتخاب  تــضــع هيئة 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة واالنـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
واألحـــــزاب، خـــالل ثــالثــة أشــهــر مــن بـــدء املرحلة 

االنتقالية.
2- انتخاب الجمعية التأسيسية: 

ــم االنـــتـــقـــالـــي انـــتـــخـــابـــات  ــكـ تــــجــــري هـــيـــئـــة الـــحـ
اثنا  أقصاها  فترة  التأسيسية، خالل  الجمعية 

عشر شهرًا من بدء املرحلة االنتقالية.
3- مشروع الدستور الجديد: 

بلجنة   
ً
مستعينة التأسيسية،  الجمعية  تضع 

مختصة من الخبراء، مشروع الدستور الجديد 
لــعــرضــه على  الـــذي ستناقشه وتــصــّوت عــلــيــه، 
االســتــفــتــاء الـــعـــام. وذلــــك خـــالل ســتــة أشــهــر من 

انتخابها.
4- يــجــري االســتــفــتــاء عــلــى مـــشـــروع الــدســتــور 
بــإشــراف دولـــي، خــالل ثالثة أشهر من  الجديد 

إقرار الجمعية التأسيسية له.
5- االنتخابات التشريعية: 

دولــي  بــإشــراف  التشريعية  االنتخابات  تجرى 
خــالل ســتــة أشــهــر مــن إعـــالن نــتــائــج االستفتاء 
عــلــى الـــدســـتـــور. وتــنــتــهــي مــهــمــة هــيــئــة الــحــكــم 
االنـــتـــقـــالـــي مـــع انـــعـــقـــاد أّول جــلــســات الــبــرملــان 

الجديد.
6- الحكومة االنتقالية:

ــــى حــكــومــة  ــة إلــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة االنـ ــكـــومـ تــــتــــحــــّول الـــحـ
ــال، إلــــى حـــني تــألــيــف الــحــكــومــة  ــمــ تــصــريــف أعــ

الجديدة وفقا لنصوص الدستور الجديد.
7- االنتخابات الرئاسية: 

تــجــري االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة بـــإشـــراف دولــي 
خالل ثالثة أشهر من إعالن نتائج االنتخابات 

التشريعية.

سادسًا: مبادئ عمل هيئات 
إدارة المرحلة االنتقالية

م عمل هيئات املرحلة االنتقالية جملة من 
ّ
ينظ

املبادئ، أهّمها:
ـــتـــة، ال تــقــّرر 

ّ
1- الــهــيــئــة االنــتــقــالــيــة ســلــطــة مـــوق

ــمــا تقتصر مهماتها 
ّ
إن الــســوريــني،  عــن  عــوضــا 

عــلــى تـــأمـــني الـــشـــروط الــــالزمــــة، لــتــمــكــيــنــهــم من 
تــقــريــر مــصــيــرهــم، والــتــعــبــيــر عـــن اخــتــيــاراتــهــم 

بحّرية.
املرحلة  ــراءات  إجــ تــتــوافــق جميع  أن  ينبغي   -2
وحدة  مبادئ  مع  هيئاتها،  وأعمال  االنتقالية، 
الشعب السوري وسيادة الدولة وحكم القانون 
والــتــزام املــســاواة الــتــاّمــة فــي املــواطــنــة وضمان 
بعيدًا  والجماعية،  والــعــاّمــة  الــفــردّيــة  الــحــريــات 

من أّي تمييز، من أّي نوٍع كان.
مؤسساتها  وحيادية  الــدولــة  حيادية  مبدأ   -3

ــة والــخــدمــيــة واالقــتــصــاديــة والعسكرية  اإلداريــ
واألمنية.

الــــســــوريــــة  الـــــــدولـــــــة  ــة  ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ »اســ مـــــبـــــدأ   -4
ــل مــــؤســــســــاتــــهــــا اإلداريـــــــــــة  ــمــ واســـــتـــــمـــــراريـــــة عــ
اإلصــالحــات  إجــراء  مــع  والعسكرية،  والخدمية 

والتعديالت الالزمة«.
5- مـــبـــدأ عــمــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي املــرحــلــة 
االنتقالية هو تحقيق االستقرار والسلم األهلي 
فــي ســـوريـــة، عــبــر تــأمــني االحــتــيــاجــات وتــقــديــم 
خدماتها لجميع املواطنني السوريني، من دون 

أّي تمييز.
6- مبدأ رفض العقاب الجماعي واالنتقام وأّي 
ات تــطــهــيــريــة ضــد أّي مــجــمــوعــة أو فئة  ــراء ــ إجــ
معّينة أو حزب. وعدم جواز منع أّي شخص من 
م مناصب إداريــة في مؤسسات الدولة، أو 

ّ
تسل

طرده من عمله، النتمائه إلى أّي حزب أو تكتل 
ســيــاســي، فــي املــاضــي أو الــحــاضــر، مــا لــم يكن 

مرتكبا جرما يمنع ذلك.

سابعًا: خريطة طريق
يتطلب النجاح في تحقيق هذه الخطة وتعزيز 
ــادرات قــويــة، تهدف  ــبـ فـــرص الــحــل الــســيــاســي مـ
دور  وتعزيز  الدولية،  اإلرادة  معالجة شلل  إلــى 
السوريني ومساهمتهم في تقرير مصير وطنهم.

1- معالجة شلل اإلرادة الدولية وانكفائها
ويتّم ذلك من خالل:

ــاء األمــــــم املـــتـــحـــدة واملـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي  ــطــ أ- إعــ
ــة لــتــلــبــيــة تــطــلــعــات الـــشـــعـــب الـــســـوري  ــ ــــويـ األولـ
املــشــروعــة، وعــــدم االســتــمــرار فــي ربـــط تحقيق 
هــذه التطلعات بــأّي ملف آخــر، أو بــأّي شــروط 

مسبقة.
ب- عـــدم املــســاومــة عــلــى تــطــبــيــق قـــــرارات األمـــم 
ــن  املــــتــــحــــدة، وفـــــي مـــقـــّدمـــهـــا قــــــرار مــجــلــس األمــ
باملسألة  املتعلقة  ــقـــرارات  الـ وبــقــيــة   ،2118 رقـــم 
اإلنسانية وفتح ممرات آمنة إلدخال املساعدات 
وفـــّك الــحــصــار عــن املـــدن واألحــيــاء، ووضـــع حٍد 
لــلــقــصــف الــعــشــوائــي لــلــمــدنــيــني وتــدمــيــر املـــدن 

وتهجير سّكانها.
ــرار عــن مجلس األمــــن، يــؤّكــد عــدم  ت- إصــــدار قـ
شـــرعـــيـــة تـــبـــديـــل الــــوضــــع الـــســـكـــانـــي لــلــمــنــاطــق 
وحتمية  القانونية،  غير  امللكية  نزع  وعمليات 
ــرار عــن مجلس األمــن  الــرجــوع عــنــهــا. إصــــدار قـ
ــــود جــمــيــع املــلــيــشــيــات  يــعــلــن عــــدم شــرعــيــة وجـ
األجنبية العاملة فوق التراب السوري، ويعّدها 
قـــوة احـــتـــالل، ويــطــلــب مــنــهــا مـــغـــادرة األراضــــي 
الــســوريــة فــــورًا. دعـــم فــكــرة إنــشــاء منطقة آمنة 
تة، لحماية املدنيني ووقف سيل املهاجرين 

ّ
موق

والنازحني منهم.

2- تعزيز دور السوريين 
في تقرير مصير وطنهم 

ب ذلك:
ّ
ويتطل

أ- بناء أجندة وطنية متكاملة؛ تحّول املعارضة 
إلـــى قـــوة مــنــظــمــة، تــعــمــل تــحــت قــيــادة مــوّحــدة، 

وفقا لخطة عملية واضحة.
ب- أن يــدعــو االئـــتـــالف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة 
واملعارضة إلى عقد مؤتمر وطني واسع، يشارك 
ــلــون عـــن قــــوى املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة 

ّ
فــيــه مــمــث

االئــتــالف،  يعيد هيكلة  الــرئــيــســة،  والــعــســكــريــة 
العمل  العمل السياسي مع  بما يضمن توحيد 
العسكري املعارض، ويحوله إلى مؤسسة عمل 

 وصدقية.
ً
وطني أكثر فاعلية وتمثيال

أسس  على  تة 
ّ
املوق الحكومة  تشكيل  إعــادة  ت- 

تقوم  تنفيذية  مؤسسة  عملها  يضمن  جديدة، 
بــالــدور املــنــوط بــهــا فــي إدارة املــنــاطــق املــحــررة 
ة 

ّ
منحل تة 

ّ
املوق الحكومة  وتعّد  فعالة.  بصورة 

فور تأليف حكومة املرحلة االنتقالية.
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــتـــــيـــــارات  مـــــواقـــــف  ــريــــب  ــقــ تــ ث- 
وتوحيدها،  وتنسيقها  املعارضة،  والعسكرية 
بخصوص موضوعات الصراع الحالي وعملية 
االنتقالية  املرحلة  وقضايا  السياسي  االنتقال 
 ،

ً
وطبيعة النظام السياسي في سورية مستقبال

ثورته  وأصــدقــاء  الــســوري  الشعب  ُيطمئن  بما 
 سورية لن تنتقل من نظام شمولي إلى آخر.

ّ
بأن

ج- تــفــعــيــل الــنــشــاط الــســيــاســي املـــعـــارض على 
املستوى الدبلوماسي، عربيا وإقليميا ودوليا، 
ــرز فـــي مــعــالــجــة  ــ بــمــا يــمــنــح الــســيــاســة دورًا أبـ

األزمة السورية.
ح- االهتمام بتطوير منظومة إعالم املعارضة، 

من حيث الوسائل والخطاب.
ــي املـــنـــاطـــق  خ- تـــأســـيـــس املـــجـــالـــس املـــحـــلـــيـــة فــ
إلرادة  وفقا  املعارضة،  سيطرة  تحت  تقع  التي 
ــة  ــاء الـــدولـ ــنـ الـــســـكـــان، وانـــطـــالقـــا مــــن مـــفـــهـــوم بـ

السورية املستقبلية.
د- بــدء تشكيل جيش حــر وطــنــي، ضمن هيكل 
جيش موحد مهني، يخضع لقيادة واحدة، يبدأ 
بــعــدد مــحــدود، ويــنــمــو مــن خــالل استراتيجية 
وخطة محددة، لتجعله القوة األكبر في سورية 

خالل فترة زمنية محدودة.
ذ- تــوحــيــد الــفــصــائــل الــعــســكــريــة املــعــارضــة، أو 
دمج ما أمكن منها في عــدٍد قليل من الفصائل 
الكبيرة، وحصر الدعم بها، وضّم ما يمكن من 
نهج  ــبــاع 

ّ
وات صفوفها،  إلــى  املنشقني  الضباط 

عسكري مهني في تنظيمها.
ر- إعــــــادة هــيــكــلــة املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري وهــيــئــة 
 جبهة، 

ّ
األركان وتوحيد غرف العمليات في كل

بحيث تضّم ممثلني عن أهم الفصائل املعارضة 
املقاتلة على األرض، ومن الضباط ذوي الخبرة 

العالية.
ــتــــزام فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــقــاتــلــة قــواعــد  ز- الــ
العسكري،  والــشــرف  العسكري  املهني  السلوك 
 نــفــســهــا بعد 

ّ
ــل ــ وتــعــّهــدهــا بـــإلـــقـــاء الـــســـالح وحـ

تحقيق االنــتــقــال الــســيــاســي املــنــشــود، وإدمـــاج 
أفرادها في الجيش الوطني لسورية الجديدة، 

أو في أعمال إعادة البناء.
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ــمـــر  ــؤتـ ــــى انـــــعـــــقـــــاد مـ ــلـ ــ ــــل أيــــــــــام عـ ــبـ ــ قـ
أن يجمع  املقرر  املخصص،  الــريــاض 
أطــيــاف املــعــارضــة الــســوريــة، إلعـــداد 
ــول مــســتــقــبــل  ــ ــ ــة حـ ــركـ ــتـ ــشـ ــة مـ ــيـ ــاسـ ــيـ وثــــيــــقــــة سـ
ــد من  ــ ــى بـــيـــان جــنــيــف واحـ ســــوريــــة، تــســتــنــد إلــ
 عن 

ً
دون شخص بــشــار األســـد ونــظــامــه، فــضــال

تــحــديــد الـــوفـــد الـــــذي ســيــتــفــاوض مـــع الــنــظــام 
السوري بموجب توصيات مؤتمر فيينا، تنشر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــســـودة مــقــتــرحــة ملــشــروع 
أطلقتها  سورية،  في  السياسي  لالنتقال  خطة 
كل  تضم  التي  الــســوريــني«،  الخبراء  »مجموعة 
من: رياض حجاب، برهان غليون، حازم نهار، 
ــديـــن كـــيـــالنـــي، محمد  ــبـــالن، شــمــس الـ ــروان قـ ــ مــ

صبرا، حسام الحافظ، سمير سعيفان.
مختلف  على  الخطة  مــشــروع  مــســودة  وتتوفر 
جـــوانـــب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة النــتــقــال ســوريــة 
ــن الـــصـــراع والـــحـــرب الـــدامـــي إلـــى دولـــة  مـــن راهــ
املرور بمرحلة  مدنية ديمقراطية تعددية، بعد 
انتقالية، وتعتمد بيان إعالن جنيف 1 أرضية 
رئــيــســيــة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة، وقـــــرارات 
السورية أسسا  باألزمة  الخاصة  األمــن  مجلس 
ــــذي  قـــانـــونـــيـــة. ويــــوضــــح مــــشــــروع الـــخـــطـــة، والـ
مــع قوى  مــشــاورات  بعد  النهائي  صيغ بشكله 
ــديــــدة،  وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة عــ
ــادئ الـــعـــامـــة  ــ ــبـ ــ مــخــتــلــف الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن املـ
قبل  والنظام،  املعارضة  بني  التفاوض  وعملية 
فيها  تقوم  التي  االنتقالية  املرحلة  الدخول في 
هيئة الحكم االنتقالي بمهمات كبرى، تحددها 
الــخــطــة بــجــمــيــع اســتــحــقــاقــاتــهــا ومــتــطــلــبــاتــهــا. 
واسعا  وطنيا  سورّيا  توافقا  الخطة  وتفترض 

لذلك كله. وفي ما يلي نص املشروع:

مقدمة
أّدى إصرار نظام بشار األسد على الحل األمني 
بــعــض األطـــــراف اإلقليمية  والــعــســكــري، ودعــــم 
والدولية غير املشروط له، وعجز األمم املتحدة 
متابعة  بالتزاماتها، وتقاعسها عن  الوفاء  عن 
تــطــبــيــق قـــراراتـــهـــا، وأهـــّمـــهـــا الـــقـــرار رقــــم 2118 
الـــذي اعــتــمــد مــا جـــاء فــي بــيــان جنيف 1 للعام 
وافتقار  الثورة،  قوى  إلى تشتت   

ً
2012، إضافة

املـــعـــارضـــة إلــــى قـــيـــادة مـــوّحـــدة وخــطــة وطــنــيــة 
متكاملة، أدى ذلك كله إلى فشل جميع املبادرات 
السورية،  لأزمة  حٍد  لوضع  والدولية  العربية 
 

ّ
املستمرة منذ أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات. وفــي كل
ــنـــزاع تــفــاقــمــا وتــعــقــيــدًا،  ــزداد الـ ــ يـــوم إضـــافـــي، يـ
ويـــدفـــع الــشــعــب الـــســـوري ثــمــنــا بــاهــظــا، ويفقد 
ثــقــتــه بــاملــجــتــمــع الـــدولـــي، وتــتــضــاءل سيطرته 
ــتــــحــــّول بــــــالده إلـــــى ســاحــة  ــدراتــــه، وتــ عـــلـــى مــــقــ
ــة،  ــيــ لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
املذهبية  واملليشيات  للمنظمات  جــذب  وبـــؤرة 
السورية  الدولة  ما يضع  واإلرهابية،  املتطرفة 
ـــل تــهــديــدًا 

ّ
ــيـــار، ويـــمـــث ــهـ والـــبـــالد عــلــى شــفــا االنـ

ــي، وخـــصـــوصـــا بــعــد  ــ ــدولـ ــ لـــأمـــن اإلقـــلـــيـــمـــي والـ
ل الروسي املباشر في العمليات القتالية، 

ّ
التدخ

ويــتــســّبــب هـــذا الـــصـــراع فــي ســوريــة فــي إنــتــاج 
الحرب  منذ  العالم  عرفها  إنسانية  كارثة  أكبر 

العاملية الثانية.
ضمن موجة املبادرات واللقاءات واالجتماعات 
تمييع  نــحــو  معظمها  يجنح  والــتــي  الــجــاريــة، 
قضية الشعب السوري وعدم تمّسكها بثوابت 
الثورة، والتساهل مع إعادة تأهيل بشار األسد 
عّبر 

ُ
ت بمبادرٍة  القيام  تبرز ضــرورة  و»نظامه«، 

ــســــوري، وتــضــع   عـــن تــطــلــعــات الــشــعــب الــ
ً
فـــعـــال

ــــش«،  حـــدًا لــجــرائــم »الــطــغــمــة الــحــاكــمــة« و»داعــ
بناء إجماع وطني ســوري واسع  إلــى  وتسعى 
تــلــح الــحــاجــة إلــيــه، وتــثــبــت دور الــســوريــني في 
ــة، وتــحــقــيــق االنــتــقــال  تــقــريــر مــســتــقــبــل ســــوريــ
السياسي، وفق بيان جنيف وقــرارات الشرعية 
فكانت  األســد ومجموعته،  الــدولــيــة، ومــن دون 
فريق مؤلف  التي صاغها  الخطة  هــذه  مسّودة 
ــوريــــني، عــبــر  ــســ ــبــــراء الــ ــن الــــخــ ــن مـــجـــمـــوعـــة مــ مــ
مشاورات مطولة مع عدد من القوى السياسية 

والعسكرية والشخصيات السورية.

أوًال، مبادئ عامة
تــقــوم ســوريــة الــجــديــدة على جملة مــن املــبــادئ 

العامة، وأهّمها:
ــديـــدة جـــمـــهـــوريـــة ديــمــقــراطــيــة  1- ســـوريـــة الـــجـ
يجوز  ال  ســيــادة،  ذات  واحـــدة مستقلة  تعددية 
عنه.  ي 

ّ
التخل أو  أراضيها  مــن  جــزء  أّي  اقتطاع 

وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة 
ــر اإلســــــالمــــــي، وهـــيـــئـــة األمــــــــم املـــتـــحـــدة  ــمــ املــــؤتــ
واملــنــظــمــات املــتــفــرعــة مــنــهــا، تــلــتــزم مــواثــيــقــهــا، 
وتسعى إلى إقامة نظام دولي خاٍل من النزاعات، 

وتقاسم  املصالح  وتــبــادل  التعاون  على  وقائم 
املــســؤولــيــة فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات واألخــطــار 

العامة التي تهّدد أمن العالم وسالمه.
الــــــســــــوري واحـــــــــــد، وهـــــــو مـــصـــدر  ــعــــب  الــــشــ  -2
السلطات، يمارسها من خالل انتخابات دورية 
مها القانون، يقوم نظامه السياسي 

ّ
نزيهة ينظ

التي  الــواحــدة  التعددية واملواطنة  أســاس  على 
تــــســــاوي بــــني جــمــيــع الـــســـوريـــني فــــي الــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات، مــن دون تــمــيــيــٍز بــســبــب الــلــون أو 
الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي السياسي 

أو الدين أو املذهب.
املعاهدات  الــجــديــدة  الــســوريــة  الــدولــة  تلتزم   -3
واملــواثــيــق والــعــهــود الــدولــيــة الــخــاصــة بحقوق 
التي هــي طــرف بها.  اإلنــســان، وخصوصا تلك 
والدينية  الثقافية  الــحــقــوق  رعــايــة  تــلــتــزم  كــمــا 
 مــكــّونــاتــهــا مـــن الـــعـــرب والــكــرد 

ّ
املـــشـــروعـــة لــكــل

والــتــركــمــان واألشــوريــني والــســريــان والشركس 
واألرمــــــــن وغـــيـــرهـــم، فــــي إطــــــار وحــــــدة الــشــعــب 
 من 

ً
والدولة، وتعّد هذه الجماعات جزءًا أصيال

الشعب السوري.
مبدأ  الجديدة  السورية  الجمهورية  تعتمد   -4
ــة فـــي إدارة شــــؤون الــبــالد،  ــ الــالمــركــزيــة اإلداريــ
بــمــا يــمــنــح أهـــالـــي كـــل مــحــافــظــة ومــنــطــقــة دورًا 
االقتصادية  املحلية  شؤونهم  إدارة  فــي  كبيرًا 
واملجتمعية والحياتية، بما ال يؤثر سلبا على 

وحدة البالد.
5- تسعى الــجــمــهــوريــة الــســوريــة الــجــديــدة إلــى 
اقتصادية وبشرية مستدامة ومتوازنة،  تنمية 
وتضمن حرية االستثمار واملبادرة االقتصادية 
في إطار تكافؤ الفرص، وتحمي حقوق العاملني 
وتعمل  للدخل،  العادل  والتوزيع  واملستهلكني، 
العدالة  وتحقيق  والفقر،  البطالة  مكافحة  على 

االجتماعية، وحماية البيئة.

ثانيًا، التفاوض وفق 
بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس األمن

ناجحة  تفاوضية  عملية  فــي  الــشــروع  يتطلب 
لنقل السلطة االتفاق على إطار قانوني للعملية، 

وإجراءات بناء الثقة وموضوع التفاوض.

1- إطار عملية التفاوض 
وإجراءات بناء الثقة

املـــتـــحـــدة عملية  لـــأمـــم  ــام  ــعـ الـ ــــني  أ- يــطــلــق األمـ
املعارضة والحكومة  وفــَدي  بــدعــوة  الــتــفــاوض، 
لــالجــتــمــاع فـــي الــتــاريــخ املـــحـــدد، اســتــنــادًا إلــى 
الفقرتني 16 و17 من القرار رقم 2118 تاريخ 27 
سبتمبر/أيلول 2013 الصادر عن مجلس األمن.
لـــبـــيـــان جــنــيــف 1 وقــــــــــرارات مــجــلــس  ب- وفـــقـــا 
ــف 

ّ
ــــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة ذات الــصــلــة، يــكــل األمـ

األمــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، االئــتــالف الوطني 
السوري لقوى الثورة واملعارضة بالتشاور مع 
والعسكرية  والــثــوريــة  السياسية  الــقــوى  بقية 
للمفاوضات  املعارضة  املعارضة، لتشكيل وفد 

مع النظام، بحيث يضم الوفد ممثلني عنها.
ع الوفدان وثيقة مشتركة، يعّدها األمني 

ّ
ت- يوق

العام لأمم املتحدة، تؤّكد قبولهما بيان جنيف 
والتزامهما  تنفيذه،  على  وموافقتهما   ،2012
هو  السياسية  للعملية  الــقــانــونــي  األســـاس   

ّ
أن

الصادران  و2043   2042 والــقــراران   2118 القرار 
عن مجلس األمــن، والقرار 67/262 الصادر عن 
الجمعية العامة لأمم املتحدة، وباقي القرارات 

ذات الصلة.
ع الطرفان، بمساعدة األمني العام لأمم 

ّ
ث- يوق

 إطــاٍر في األسبوع 
َ

له، اتفاق
ّ
املتحدة أو من يمث

األّول من بدء التفاوض، يحّدد فيه جدول أعمال 
الــتــفــاوض والــجــدول الــزمــنــي املــقــتــرح لتنفيذه، 
على أن ال تزيد فترة التفاوض على ثالثة أشهر.

لـــلـــتـــفـــاوض،  األّول  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ فــــي  تـــشـــّكـــل،  ج- 
ـــتـــة مــــن تـــســـعـــة أعــــضــــاء مــن 

ّ
لـــجـــنـــة أمـــنـــيـــة مـــوق

وثالثة  املعارضة،  تسّميهم  ثالثة  العسكريني؛ 
ــنـــظـــام، وثـــالثـــة يــنــتــدبــهــم  تــســّمــيــهــم حــكــومــة الـ
األمــــني الـــعـــام مـــن الــضــبــاط الــعــامــلــني فـــي األمـــم 
املــتــحــدة، يــشــتــرط فــيــهــم مــوافــقــة الــطــرفــني، ملــدة 
ثـــالثـــة أشـــهـــر، تـــمـــّدد بــحــســب الــــضــــرورة. تعقد 
عن  منفصلة  بصورة  اجتماعاتها  اللجنة  هذه 
املــســار الــتــفــاوضــي الــســيــاســي، وتــقــوم بتنفيذ 
إجراءات بناء الثقة املنصوص عليها في وثيقة 
جنيف، والــقــرار 2042 لعام 2012: وقــف إطــالق 
ــنــــار، وســـحـــب املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة وقــــوات  الــ
الجيش إلــى خــارج املــدن والــبــلــدات، وانسحاب 
الحدود،  إلى خارج  األجنبية  املليشيات  جميع 
ــن الـــداخـــلـــي، بعد  ــــدات مـــن قـــوى األمــ ونــشــر وحـ
تغيير قيادتها وتعزيزها بعناصر إضافية من 
املــعــارضــة، فــي املــنــاطــق الــتــي يــجــري إخــالؤهــا، 
املعتقلني واملوقوفني  اإلفــراج عن  وإعــداد خطة 
مــن الــطــرفــني، وتــســهــيــل دخـــول اإلغــاثــة واملـــواد 
الغذائية بالتعاون مع السلطات املحلية القائمة 

إلى جميع املناطق املحتاجة من دون تمييز.

2- موضوع التفاوض
الحكم  هيئة  تشكيل  هو  التفاوض  موضوع  أ- 
االنــتــقــالــي، بــالــتــوافــق بــني املــعــارضــة والــنــظــام، 
مــن دون بــشــار األســـد وقــيــادات نــظــامــه. وتضّم 
يسّميه  وثلثا  املــعــارضــة،  تسّميه  ثلثا  الهيئة: 
النظام، وثلثا من املجتمع املدني، يقترح أسماء 
أعــضــائــه الــوســيــط الـــدولـــي بــمــوافــقــة الــطــرفــني، 
 

ّ
وتترأسها شخصية مستقلة توافقية. وال يحق
ألعــضــاء هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي الــتــرشــح ألّي 

انتخابات ملدة دورة انتخابية واحدة.
الـــــواردة فــي بيان  املــتــبــادلــة  ب- تعني املــوافــقــة 
عدد  على  املتفاوضني  الطرفني  موافقة  جنيف 

أعضاء هذه الهيئة وأسمائهم.
ت- فـــي حـــال تــعــثــر االتـــفـــاق بـــني الــوفــديــن على 
كاملة  االنــتــقــالــي  الــحــكــم  هيئة  أعــضــاء  تسمية 

الصالحيات، يشّكل مندوب األمم املتحدة لجنة 
، تضم عضوًا من املعارضة، وعضوًا من 

ً
ثالثية

نفسه.  املــنــدوب  يسميه  ثالثا،  وعــضــوًا  النظام، 
تتوافق هذه اللجنة باإلجماع على مقترح يقّدم 
إلى فريقي التفاوض العتماده، ويحق لكل من 
األسماء  ثلث  على  االعــتــراض  التفاوض  طرفي 
املــقــتــرحــة، وعـــلـــى الــلــجــنــة الــثــالثــيــة، حــيــنــذاك، 

معاودة اقتراح أسماء بديلة أخرى.
ث- تتمتع هيئة الحكم االنتقالي بالصالحيات 
ــّص عــلــيــهــا بــيــان  ــ ــتـــي نـ الــتــنــفــيــذيــة الـــكـــامـــلـــة الـ
جــنــيــف، وتــضــّمــنــهــا قــــرار مــجــلــس األمــــن 2118 
لعام 2013. وتعني السلطات التنفيذية الكاملة 
معا.  والحكومة  الجمهورية  رئيس  صالحيات 
الشرعية  السلطة  إعالنها،  منذ  الهيئة،  تصبح 
ــة الـــســـوريـــة،  ــدولــ ــيـــدة فـــي الــ والـــقـــانـــونـــيـــة الـــوحـ
ــا،  ــهــ ــيــ ــل أراضــ ــامــ ــا عـــلـــى كــ ــيـــادتـــهـ ــــل لـــسـ

ّ
واملــــمــــث

وتــكــون واليتها ملــدة 30 شــهــرًا، بــدءًا مــن تاريخ 
مباشرتها عملها. وفي حال عدم إنجاز مهمات 
، تــعــّد واليــتــهــا مــمــّددة 

ً
ــة

ّ
املــرحــلــة االنتقالية كــاف

املرحلة  أعمال  إنجاز  استكمال  إلى حني  حكما 
االنتقالية كافة.

ثالثًا: إدارة المرحلة االنتقالية
1- تــمــتــد املـــرحـــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة مــــدة 30 شـــهـــرًا. 
ــة الـــحـــيـــاة  ــلـ ــرحـ ــبـــــالد ملـ ــ ــــدف إلــــــى إعــــــــداد الـ ــهـ ــ وتـ
الــســيــاســيــة الــطــبــيــعــيــة، واالنـــتـــقـــال نــحــو نــظــام 
ــعــــددي، يــلــّبــي تــطــلــعــات الــشــعــب  ديـــمـــقـــراطـــي تــ
السوري املشروعة، إلى العدالة والحرية واألمن 
واالزدهــــــار، ويـــؤّمـــن الــبــيــئــة والـــشـــروط الــالزمــة 
تقرير مصيره بحريٍة، بمعزل عن  لتمكينه من 

أّي ضغوط.
الهيئة  االنتقالي  الحكم  هيئة  رئيس  يدعو   -2
إلــى االجــتــمــاع، خــالل أســبــوع واحـــد مــن تاريخ 
ــلـــن، فــي  ــعـ ــال الـــســـلـــطـــة، ويـ ــقـ ــتـ ــاق انـ ــفــ تـــوقـــيـــع اتــ
وانــتــقــال  مهماتها  الهيئة  مــبــاشــرة  االجــتــمــاع، 

الصالحيات التنفيذية الكاملة لها.
3- توقف هيئة الحكم االنتقالي العمل بدستور 
خـــالل   1950 ــتـــور  بـــدسـ الـــعـــمـــل  وتـــعـــيـــد   ،2012
إعــالن دستوري  إصــدار  مع  االنتقالية،  املرحلة 
بحسب  الــضــروريــة  الــتــعــديــالت  يتضمن  مكمل 
ــقـــتـــضـــيـــات الــــــواقــــــع الـــــــراهـــــــن، كــــمــــا يــتــضــمــن  مـ
أســــس الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة والـــنـــظـــام الــداخــلــي 
بها  امللحقة  واألجــهــزة  االنتقالي  الحكم  لهيئة 
ومــهــمــاتــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا مـــع جـــــدول زمــنــي 
لــعــمــلــهــا، كــمــا يــنــظــم عــمــل مــخــتــلــف الــســلــطــات 
الــعــامــة فـــي الــــدولــــة، بــمــا يــضــمــن إدارة الــفــتــرة 

االنتقالية بنجاح.
 مــجــلــس الــشــعــب، وإقــالــة 

ّ
4- تــعــلــن الــهــيــئــة حـــل

ــهـــا إلــــــى حـــكـــومـــة  ــلـ حــــكــــومــــة الــــنــــظــــام، وتـــحـــويـ
تصريف أعمال، إلى حني تشكيل وزارة املرحلة 

االنتقالية.
5- مــهــمــات هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــي: تــقــع على 
واسعة  مجموعة  االنتقالي  الحكم  هيئة  كاهل 
املــهــمــات الصعبة واملــعــقــدة، والــتــي يتطلب  مــن 
مقّدمها:  فــي  واســعــا،  وطــنــيــا  تــوافــقــا  تحقيقها 
ــــف إطـــــــالق الــــنــــار وإخــــــــــراج جــمــيــع  تـــثـــبـــيـــت وقــ
املــقــاتــلــني األجـــانـــب مــن دون اســتــثــنــاء، وضبط 
وإعادة  اإلرهابية،  املنظمات  ومواجهة  املعابر، 
هيكلة الــجــيــش واألجـــهـــزة األمــنــيــة والــفــصــائــل 
املــســلــحــة ضــمــن خــطــة شــامــلــة، ومــــن ثـــم حصر 
السالح بيد املؤسسات الحكومية الجديدة، من 
جيش وأمن وشرطة، وإصالح القضاء، وإعادة 
املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والـــعـــامـــة إلــــى الــعــمــل، 
ــع أســس  ــ ــة، ووضـ ــيـ ــأمـــني الـــخـــدمـــات األســـاسـ وتـ
املــرحــلــة االنتقالية،  الــالمــركــزيــة اإلداريــــة خــالل 
واستعادة املؤسسات واألمالك العامة املنهوبة، 
ــاء قـــــــرارات املـــحـــاكـــم االســتــثــنــائــيــة كـــافـــة،  ــغــ وإلــ
وتــمــكــني املــهــّجــريــن مـــن الـــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــم، 
تــدويــر عجلة  وإعـــادة  اإلغــاثــي،  العمل  وتنظيم 
ــنـــي، وإطــــــالق بـــرنـــامـــج واســـع  ــتـــصـــاد الـــوطـ االقـ

إلعادة اإلعمار، وغيرها.

رابعًا: الهيئات المساعدة لهيئة 
الحكم االنتقالي

مساعدة  هيئات  االنتقالي  الحكم  هيئة  تشّكل 
ومــــجــــالــــســــهــــا،  االنــــتــــقــــالــــيــــة  ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ املـ إلدارة 

وتشرف  عملها،  أنظمة  وتــضــع  ومــؤســســاتــهــا. 
عليها، وفقا ملا يلي:

1- الحكومة االنتقالية: 
تــســّمــي الــهــيــئــة أعـــضـــاءهـــا، وتـــحـــدد مــهــمــاتــهــا، 
ــلـــى أن تـــمـــثـــل فــيــهــا  ــلـــى عـــمـــلـــهـــا، عـ وتــــشــــرف عـ
املعارضة والنظام وأطراف املجتمع املدني، وأن 
معالجة  عــلــى  الــعــالــيــة  التقنية  بــالــقــدرة  تتسم 

لقى على عاتقها.
ُ
املهمات الجسام التي ست

2- املجلس العسكري االنتقالي: 
واملعارضة،  النظام  من   

ً
مناصفة الهيئة  تشّكله 

وتــحــّدد مــهــمــاتــه، وتــشــرف عــلــى عــمــلــه، ويعمل 
الــجــيــش واألجـــهـــزة األمنية  إعــــادة هيكلة  عــلــى 
الــنــظــامــيــة والشعبية،  املــســلــحــة  الـــقـــوات  ودمـــج 

مشروع خطة 
لالنتقال السياسي 

في سورية

أن  المقرر  الــريــاض  مؤتمر  النعقاد  استباقًا 
يجمع المعارضة السورية، أطلقت »مجموعة 
في  السياسي  لالنتقال  خطة  مشروع  السوريين«،  الخبراء 
بين  التنسيق  آلليات  ومحددة  شاملة  رؤية  تتضمن  سورية، 

آلليات  رؤيتها  تفصيل  عن  فضًال  بينها،  ما  في  المعارضة 
التفاوض مع النظام والمرحلة االنتقالية. وتسعى الخطة 
البالد،  مستقبل  تقرير  في  السوريين  دور  لتثبيت  المقترحة 
وقرارات   1 جنيف  بيان  وفق  السياسي،  االنتقال  وتحقيق 

الشرعية الدولية، ومن دون رأس النظام، األسد ومجموعته، 
إضافة إلى تحويل المعارضة إلى قوة منّظمة تعمل تحت 
وتشرح  واضحة.  عملية  لخطة  ووفقًا  موّحدة  قيادة 
إْن  االنتقالية،  للمرحلة  مفصلة  رؤيــة  المقترحة  الخطة 

آليات عمل  لجهة مدتها )30 شهرًا( أو مبادئها، فضًال عن 
لضمان  الخطة  بنود  تسعى  فيما  االنتقالي،  الحكم  هيئة 
أن تكون »سورية الجديدة جمهورية ديمقراطية تعددية 

واحدة مستقلة ذات سيادة«

علمت »العربي 
الجديد« من 

مصادر مطلعة 
داخل المعارضة 

السورية أن االئتالف 
الوطني المعارض 

تقّدم بطلب 
إلى السعودية، 
لتوسيع وفده 

إلى مؤتمر 
الرياض، من خالل 

إرسال دعوات 
بشكل منفرد 

لتسع شخصيات 
وطنية سورية 
منضوية في 

االئتالف، من 
دون أن تنضم 
لوفد االئتالف 
الذي حددته 

السعودية 
بـ20 شخصية. 

وأضافت المصادر 
أن تلك الشخصيات 
هي: ميشال كيلو، 

برهان غليون 
)الصورة(، جورج 

صبرة، رياض سيف، 
فاروق طيفور، 

مصطفى 
الصباغ، رياض 
حجاب، هيثم 

المالح، سمير 
نشار. ورجحت 

المصادر أن 
ترفع السعودية 

عدد مقاعد 
المشاركين من 65 

إلى 85، وتتم تلبية 
طلب االئتالف. 

وتواصل الهيئة 
السياسية لالئتالف 

اجتماعاتها 
لتحديد أسماء 

الوفد، وحسب 
معلومات 

لـ»العربي الجديد« 
فهناك توافق 

على 13 اسمًا حتى 
اللحظة، وهناك 
مشاورات الختيار 
بقية المشاركين.

سيطر تنظيم 
»داعش« أمس 

األربعاء، على 
قريتي جارز وكفرة 

اللتين كانت 
تسيطر عليهما 

المعارضة السورية 
في ريف حلب 

الشمالي، وسط 
شن الطيران 

الروسي غارات 
على مواقع 

المعارضة في 
تلك المناطق. 
كما استهدف 

الطيران الروسي 
مدينة اللطامنة 

في ريف حماة 
الشمالي، التي 
تسيطر عليها 

المعارضة. من 
جهة أخرى، 

وثّق »المعهد 
السوري للعدالة 

والمساءلة«، في 
بيان أمس، سقوط 
1823 صاروخ جو-
أرض من الطائرات 

الحربية الروسية، 
و9 صواريخ 

أرض-أرض، و47 
قنبلة عنقودية 

تم رميها من 
الطائرات الحربية، 

إضافة إلى 8 قنابل 
فوسفورية، 

على مدينة حلب 
وريفها، خالل 
نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. 

وأوضح التقرير أن 
األسلحة الروسية 
استهدفت 246 

منطقة عسكرية 
مقابل 233 

منطقة سكنية 
و127 منطقة 

زراعية، و6 
مناطق صناعية، 
إضافة إلى عدد 

من المدارس 
والمساجد.

خبراء سوريون 
يحددون مبادئ 

إدارة المرحلة

مطلب 
االئتالف

غارات 
ومواجهات

االئتالف يشّكل وفد المعارضة للمفاوضات مع النظام )كينا بنتاكور/فرانس برس(

هدف الخطة إنهاء الصراع والحرب القائمة )كرم المصري/فرانس برس(

إشراف دولي على االنتخابات بالمرحلة االنتقالية )براندون سميالوفسكي/فرانس برس(

تمتد المرحلة االنتقالية 
مدة 30 شهرًا وتعليق 

العمل بدستور 2012

تتضمن المسودة 
رفض العقاب الجماعي 

واالنتقام وأّي إجراءات 
تطهيرية ضد أّي مجموعة 

أو فئة معيّنة أو حزب

هيئة الحكم االنتقالي 
ُتشّكل بتوافق المعارضة 

والنظام من دون األسد 
وقيادات نظامه

وثيقة
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غراهام، عن خططهما ملواجهة »داعش«. وأكد 
هما تباحثا 

ّ
عضوا الكونغرس الجمهوريان أن

مع أطراف في املنطقة حول الخطة منذ فترة، 
والتي تتركز على الحشد إلرسال قوات برية، 
 الــضــربــات الــجــويــة وحــدهــا لن 

ّ
الفــتــني إلــى أن

تحّد من قدرات التنظيم.
 
ّ
ــار غــراهــام، فــي مؤتمر صــحــافــي، إلــى أن وأشـ
مـــاكـــني تـــحـــدث مـــع الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي، املــلــك 
سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان وليا للعهد، 
 
ّ
ــــش«، وأكــــد لـــه آنــــــذاك، أن ــ حــــول مــحــاربــة »داعـ
»السعودية على استعداد أن تساهم بجيشها 
وّجه الحملة 

ُ
ت أن  التنظيم، شرط  في مواجهة 

ــد أيــضــا«.  ضـــد الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار األســ
يرغبون في  السعوديني ال   

ّ
أن ويؤكد غراهام 

أن »يقاتلوا داعش ويتركوا دمشق تسقط في 
 هناك 

ّ
أيدي اإليرانيني«. وأشار غراهام إلى أن

تــوافــقــا عــربــيــا تــركــيــا أمــيــركــيــا عــلــى مــحــاربــة 

ه، باإلضافة إلى الدعم العسكري 
ّ
التنظيم، وأن

 »قــــطــــر مـــســـتـــعـــدة لــتــمــويــل 
ّ
الــــســــعــــودي، فـــــــإن

العمليات«، في حني أّكــد ماكني أهمية وجود 
مشاركة مصرية.

وفي املؤتمر الصحافي الذي عقده في بغداد، 
ه يجب تشكيل قوة عسكرية من 

ّ
أّكد ماكني أن

100 ألف مقاتل ملواجهة »داعش« برّيا، على أن 
تكون معظم القوات من الدول »السنّية«، على 
حــد وصــفــه. ولــفــت إلـــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة 
 قيادة العمليات، 

ّ
تساهم بـ10 آالف مقاتل، وأن

بحسب رئيس لجنة القوات املسلحة، يجب أن 
تشارك في تشكيلها كل من السعودية ومصر 
وتركيا.  وفي سياق محاربة التنظيم، أعلنت 
اإلمارات، يوم االثنني املاضي، على لسان وزير 
ــاراتـــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنــور  الـــدولـــة اإلمـ
ها مستعدة »للمشاركة في أي جهد 

ّ
قرقاش، أن

 بريا«، 
ً
دولي ملكافحة اإلرهاب ويتطلب تدخال

بدر الراشد

تــزاحــمــت أروقـــــة الــســيــاســة الــدولــيــة 
بالراغبني في محاربة تنظيم »الدولة 
اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــش( وتــدمــيــره في 
ــة، وخــصــوصــا بــعــد هجمات  الـــعـــراق وســـوريـ
ــي 13 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــــس، فــ ــاريـ ــ بـ
ــل مـــا يــحــدث عــلــى شكل  املـــاضـــي. ُيــمــكــن تــخــيُّ
طوابير ممتدة من السياسيني الذين يحملون 
فــــي حــقــائــبــهــم خــطــطــا ونــــوايــــا ومــقــتــرحــات 
الــتــنــظــيــم مــــن دون أن  ــة  ــهـ ــادرات ملـــواجـ ــ ــبــ ــ ومــ
يكون ألي طرف دور فعال حقيقي في عملية 
ــود أمـــل على  ده، وال حــتــى وجــ مــواجــهــة تـــمـــدُّ
 ما قاله رئيس هيئة 

ّ
املدى القصير. ويبدو أن

األركـــان األمــيــركــي الــســابــق، مــارتــن ديمبسي، 
 »هــزيــمــة الــتــنــظــيــم تــحــتــاج إلــى 

ّ
قــبــل عــــام، إن

فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات«، هي 
األصدق واألقرب إلى الواقع، حتى اللحظة.

بدأت فرنسا هذه املوجة الجديدة من التعهدات 
بمواجهة التنظيم، إذ تعهد الرئيس الفرنسي، 
ه 

ّ
فرانسوا هــوالنــد، بعد اعــتــداءات بــاريــس، أن

»سيدّمر تنظيم الدولة اإلسالمية«. وانطلقت 
ديغول«  »شـــارل  الفرنسية،  الــطــائــرات  حاملة 

باتجاه املتوسط، 
»العنيفة« على الرقة،   هجمات ُوصفت بـ

ّ
لشن

ــة، أحــــد أهــــم مــعــاقــل الــتــنــظــيــم.  شـــمـــال ســــوريــ
واعتبر هوالند أن بالده في »حالة حرب« مع 

اإلرهاب.
ــل فــــي 29 و30  ــيــ ــا إلـــــى أربــ وخــــــالل زيـــارتـــهـــمـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، تــحــّدث 
كــــل مــــن رئـــيـــس لــجــنــة الــــقــــوات املــســلــحــة فــي 
الكونغرس، جون ماكني، والسيناتور، املرشح 
الـــرئـــاســـي عـــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، لــيــنــدزي 

موسم محاربة 
أهداف مختلفة »داعش«

تنتظر النتائج

أوًال بأول
باريس. وضعت كل  الدولية في محاربة »داعش« بعد اعتداءات  التعهدات  كثُرت 
انتقامية، وأخرى خوفًا من  تتناسب مع مصالحها، منها  دولة خططًا وأهدافًا 

تمّدده، وبعضها لتثبيت أقدامها في سورية والعراق، ويبقى كل ذلك، بال نتائج
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تسعى العديد من الدول األوربية إلى إرساء تعاون أمني واستخباري وثيق مع 
املغرب بالتزامن حرب داخلية تخوضها األجهزة األمنية املغربية ضد املتشددين. 
بها  تقوم  التي  بالجهود  أشــادت  قد  وإسبانيا،  فرنسا  مثل  عــدة،  بلدان  وكانت 
السلطات األمنية واالستخبارية املغربية وتقديمها معلومات أمنية ثمينة ملواجهة 
املــغــرب في  تــعــاون مــع  بــلــدان أخــرى مثل بلجيكا إقــامــة  الجهاديني، فيما طلبت 
هــذا املــجــال. وارتفعت أسهم املغرب في حربه ضد اإلرهـــاب، وال سيما في ظل 
التهديدات التي يطلقها تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( ضد املغرب بني الفينة 
واألخرى، فيما لجأت السلطات إلى إرساء حمالت أمنية استباقية أطاحت بكثيٍر 

من املجموعات املتشددة التي كانت تخطط العتداءات في البالد.
خلية   140 زهـــاء  تفكيك  املغربية  واالستخبارية  األمنية  األجــهــزة  واستطاعت 
إرهابية بشكل استباقي، منذ عام 2002، ضمت أكثر من 2200 شخص مشتبه 
بض عليهم كانوا بصدد التخطيط العتداءات على مؤسسات 

ُ
بهم، أو متهمني ق

حساسة، أو ضد شخصيات سياسية وحزبية وحقوقية معروفة.
إرهابية مكونة  تفكيك »خلية  قليلة، عن  أيــام  قبل  املــغــرب،  أعلن  السياق،  وفــي   
إلى  ويسعون  اإلسالمية،  الدولة  بتنظيم  بارتباطهم  يشتبه  أشخاص  أربعة  من 
ذلك  وقبل  ناسفة«.  وعــبــوات  متفجرات  استخدام  عبر  اململكة  استقرار  زعزعة 
قبض األمن املغربي على 3 أشخاص لالشتباه بأنهم اخترقوا أجهزة اتصاالت، 
مراقبة  إدارة  عمل  وامــتــد  بــــ»داعـــش«.  صلة  على  بأنهما  يشتبه  تــركــيــان  منهم 
التراب الوطني، وهو اسم االستخبارات املغربية الداخلية، وأيضًا املديرية العامة 
للدراسات واملستندات، وهو اسم االستخبارات الخارجية، إلى خارج البالد من 
وجت بإشادة رسمية من طرف أعلى 

ُ
خالل اتفاقيات تعاون مع دول أوروبية، ت

السلطات الفرنسية واإلسبانية بعمل أجهزة االستخبارات باململكة. 
وأفضى اعتراف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، ومعه العديد من السياسيني 
للمغرب في تحديد مكان تواجد  »الفعال«  بالدور  اإلعــالم في فرنسا،  ووسائل 
عبدالحميد أباعود، العقل املدبر العتداءات باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، من خالل تقديم أجهزته االستخبارية ملعلومات تخّص تحركات مشتبه 

بهم، بالنظر إلى أصولهم املغربية، باملغرب ألن يكون عرضة تهديدات »داعش«.
الــبــالد، عثمان  الــراشــيــديــة جــنــوب  يــرى املــحــل السياسي واألســتــاذ فــي جامعة 
»العربي الجديد«، أن »املغرب بات محط األضواء لريادته في  الزياني، في حديث لـ
الناجع لالستخبارات  التهديدات اإلرهابية لتنظيم داعش، بفضل األداء  محاربة 
املغربية التي اعتمدت استراتيجية استخبارية وأمنية ُمحكمة، تنبني في األساس 
أسهم  ارتفاع  في خضم  ــه 

ّ
أن الزياني،  ويوضح  االستباقية«.  الحمالت  نهج  على 

املغرب في مجال محاربة اإلرهــاب في املنطقة، برزت الحاجة إلى طلب التعاون 
والتنسيق مع االستخبارات املغربية من طرف كل من فرنسا وبلجيكا«.

ويلفت الزياني إلى أّن تنظيم »داعش« سبق أن اعترف »بصعوبة اختراق املغرب، 
وأنه يعتبر قلعة أمنية منيعة ومحصنة«، مشيرًا إلى »أن نجاحات االستخبارات 
املغربية وتنسيقها مــع الـــدول األوربــيــة، يجعل مــن دون شــك املــغــرب فــي مرمى 
الخناق  الالزمة لتشديد  التدابير  أنه »يجب على املغرب اتخاذ  التهديد«. ويعتبر 
الذي  بالشكل  االستباقية  الحمالت  استراتيجية  وتفعيل  النائمة،  الخاليا  على 

يجفف منابع اإلرهاب، سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي«.
ــاب املــنــفــردة«  ــذئـ ــى االعــتــمــاد عــلــى »الـ ويــــرى مــراقــبــون أن »داعـــــش« قـــد يــلــجــأ إلـ
أمام نجاعة  للقيام بهجمات  اعتداءات بشكل منفرد(  تنفيذ  يتولون  )أشخاص 
الحمالت األمنية االستباقية التي ينتهجها املغرب ملواجهة التهديدات اإلرهابية، 
وأيضًا أمام تفعيل اململكة لنظام »حذر« األمني، املتمثل في نزول قوات من األمن 

والجيش للشوارع منذ أشهر.

مسارات مغربية متعددة

املــبــادرة بمحاربة  املنطقة  مؤكدة، »على دول 
اإلرهاب والتطرف«. 

من جهته، يناضل رئيس الوزراء البريطاني، 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، لــتــمــريــر تــمــديــد الــضــربــات 
ــبـــالده عــلــى الــتــنــظــيــم، فـــي مجلس  الـــجـــويـــة لـ
ـــهـــا »جـــــزء من 

ّ
ــيـــرون أن ــامـ ــمـــوم. ويـــؤكـــد كـ ــعـ الـ

لكن  اإلرهــــاب«.  ملواجهة  شاملة  استراتيجية 
»االستراتيجية  ماهية  يــوضــح  لــم  كــامــيــرون 
الـــشـــامـــلـــة«. وأّيــــــدت الــســعــوديــة مـــن جــانــبــهــا، 
الـــخـــطـــوات الــبــريــطــانــيــة األخــــيــــرة، فـــي بــيــان 

أصــدرتــه الخارجية الــســعــوديــة، يــوم االثــنــني، 
 املــمــلــكــة تـــؤيـــد »تــكــثــيــف جــهــود 

ّ
مــوضــحــة أن

ــــي ذلــــــك تـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة  الـــتـــحـــالـــف بـــمـــا فـ
بريطانيا«، من دون الخوض في أي تفاصيل 

حول الدور السعودي في العمليات.
ــارات، وقــطــر، ودول  ــ وكــانــت الــســعــوديــة، واإلمــ
أخرى في املنطقة، ساهمت في تحالف دولي 
املتحدة لشن ضربات جوية  الــواليــات  تقوده 
ضـــد »داعــــــش« مــنــذ أشـــهـــر. وأشــــــارت تــقــاريــر 
أخــيــرًا،  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  نشرتها صحيفة 

ــاتـــوا   حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا مــــن الــــعــــرب، »بـ
ّ
ــــى أن إلـ

مشغولني في حرب اليمن«.
عــلــى الــضــفــة األخــــرى مــن الــعــالــم، هــنــاك رؤيــة 
أخـــــرى لــيــســت غـــربـــّيـــة ملـــواجـــهـــة اإلرهــــــــاب، إذ 
صـــّرح وزيـــر الــداخــلــيــة اإليـــرانـــي، عــبــد الــرضــا 
رحـــمـــانـــي، فـــي اجــتــمــاعــه بــنــظــيــره الـــســـوري، 
 مــواجــهــة 

ّ
ــنــــني، أن عـــدنـــان مـــحـــمـــود، يــــوم االثــ

»التنسيق مع الدولة السورية  اإلرهاب تبدأ بـ
ــــوري، الـــــــذي يــحــقــق  ــســ ــ والـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــ
ــر اإلرهـــــــــاب فــي  ــ ــيـــة فــــي دحــ ــيـــدانـ نـــجـــاحـــات مـ

االتحادية،  املناطق بدعم من روسيا  مختلف 
اإليــرانــيــة،  اإلســالمــيــة  الجمهورية  ومــســاعــدة 

وجبهة املقاومة«.
ــران واضـــحـــة، في  ــ وتــظــهــر خــطــط روســـيـــا وإيــ
الخليجية  الــرؤيــة  السياق، وهــي نقيض  هــذا 
لـــلـــمـــوقـــف، إذ تـــتـــرّكـــز خـــطـــط وآمــــــــال مــقــاتــلــة 
التنظيم، من خالل مصافحة »اليد املمدودة« 
للرئيس السوري بشار األسد، الذي يطمح إلى 
التأهيل دولــيــا، تحت الفــتــة، »مواجهة  إعـــادة 

اإلرهاب«.

يرى مراقبون أّن خطة ماكين وغراهام وافد جديد، نسبيًا، على خطط 
باراك  الرئيس  بقيادة  األميركية  اإلدارة  جهود  كانت  إذ  »داعش«،  محاربة 
أوباما، منصبّة، في الوقت السابق، على محاولة إشراك السنّة في النظام 
مواجهة  في  ودعمهم  تهميشهم،  وإنهاء  بغداد،  في  السياسي 
هذه  من  أميركي  يأس  عن  تعبّر  غراهام،  ماكين  خطة  لكن  التنظيم. 

الجهود، وإعادة تقييم سورية، كمنطلق ممكن لمحاربة التنظيم.

خطة ماكين ـ غراهام

محمد الفضيالت

ـــص رئـــيـــس مــجــلــس األعـــيـــان 
ّ
لـــخ

أيام  الفايز، قبل  األردنــي، فيصل 
تلفزيون  على شاشة  مقابلة  في 
مــحــلــي، شــكــل عـــالقـــة بـــــالده مع 
سورية، منذ اندالع أزمتها بعبارة 
واحــدة، هي »نحن مع مؤسسات 
ــة وعـــلـــى رأســهــا  ــة الـــســـوريـ ــ ــدول ــ ال
تكفي  عــبــارة  الـــســـوري«.  الجيش 
ــي  ــ ــوقـــف األردنـ ــاز املـ ــغـ لــتــفــكــيــك ألـ
ــــذي حــيــر املــراقــبــني خـــالل أربــع  ال
ســنــوات مــضــت، حــني حــافــظ في 
ــعــلــن عــلــى شـــعـــرة مـــعـــاويـــة في  ال
وفي  السوري،  النظام  مع  عالقته 
الــســر عــلــى مــا هــو أكــثــر مــن تلك 

الشعرة.
يزن كالمه  بأنه  املعروف  الفايز، 
أن يطلقه، وأنــه بحكم  ــة قبل 

ّ
بــدق

املناصب السياسية الحاسة التي 
تقلدها ولقربة من امللك ومصنع 
القرار السياسي، يقول حقائق ال 
في  تقّصد  ــعــات، 

ّ
وتــوق تحليالت 

عــبــارتــه املـــوجـــزة إعــــادة ترسيم 
الــعــالقــة بــني الــبــلــديــن فــي الــعــلــن، 
في إطــار توجه رسمي خطط له 
مسؤولون  إلــيــه  وسبقه  بعناية، 

تلميحًا قبل أن يقوله تصريحًا.
تكشف الحقائق يومًا بعد يوم أن 
البلدين  بني  والتنسيق  التواصل 
لم ينقطع حتى في أكثر مراحل 
ــات املـــتـــبـــادلـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـــتـــوتـــر واالتـ
ــو مــــا يــــؤكــــده كــشــف  ــ حـــــــدة، وهــ
املتحدث باسم الحكومة األردنية 
بالده  أّن  أخــيــرًا،  املومني،  محمد 
تواصلت مع النظام السوري في 
نيتها  العام 2012 إلطالعه على 
لالجئني  الزعتري  مخيم  إنــشــاء 
ــنــــظــــام  ــ الــــــســــــوريــــــني، وتــــمــــنــــى ال
يــحــدث  ال  أن  يـــومـــهـــا  الــــســــوري 
ذلك، لكنه حدث بعدما أوضحت 
ــــحــــكــــومــــة األردنـــــــيـــــــة مــــبــــررات  ال
قـــرارهـــا. وعــلــى أهــمــيــة الــرســائــل 
ــا الــــســــيــــاســــيــــون  ــهــ ــقــ ــلــ الـــــتـــــي أطــ
الرسالة  يبقى صدى  األردنيون، 
رئيس  أرســلــهــا  الــتــي  العسكرية 
ــان األردنـــيـــة مشعل  ــ هــيــئــة األركــ
محمد الـــزبـــن  إلـــى وزيـــر الــدفــاع 
الــــســــوري، فــهــد جــاســم الــفــريــج، 
في عيد األضحى املاضي مهنئًا 

الشعب والجيش السوري.
ــــي - الـــســـوري الــذي  الــغــزل األردنـ
ــح عــلــنــيــًا،  ــ ــبـ ــ ــشــــف ســــــره وأصـ ــ

ُ
ك

لــيــطــاول الــجــيــش الـــســـوري الـــذي 
يــنــظــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه جـــــزء مــن 
األزمة وليس الحل بعد تحوله من 
مهمته الدفاع عن الوطن إلى مهمة 
ــام، يــســتــوجــب  ــظـ ــنـ ــاع عـــن الـ ــدفــ ــ ال
إعادة تفسير أسباب التوتر الذي 
حكم عالقة البلدين في كثير من 
مراحل األزمة، والذي أدى األردن 
الــهــجــوم  ــع أمـــــام  ــدافــ املــ فــيــه دور 
الــســوري. وإعــادة التفسير يجب 
الطرح  أن  الحسبان  أن تأخذ في 
ــي حـــول الــحــل الــســيــاســي  ــ ــ األردن
ــذي كـــان مــرفــوضــًا من  لــأزمــة الـ
األطـــراف  مــن  الــنــظــام ومستبعدًا 

األخرى هو املعتمد حاليًا. 

للحديث 
تتمة

غزل أردني ـ 
سوري

برلين ـ شادي عاكوم

ــقـــارة األوروبـــيـــة،  ــاب الـــى عــقــر دار الـ ــ بــعــدمــا وصـــل اإلرهــ
وجدت أملانيا نفسها في قلب الحدث، نتيجة ما تعرض له 
الشريك األقرب فرنسا من هجمات في 13 نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي، فأجبر البلد األكثر حيادية في التعامل مع 
األزمات على إعطاء املوافقة على املشاركة في الحرب عبر 
قواته الجوية والبحرية ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش(، وهو ما أقّره البرملان األملاني )البوندستاغ( يوم 
من  العديد  تبقى  املستجدات،  هــذه  في ظل  لكن  الثالثاء. 
كان  إذا  مــا  احــتــمــاالت، منها  عــدة  األسئلة مفتوحة على 
هناك من هدف محدد للمشاركة في الحرب؟ وإن كان لها 
أســـاس قــانــونــي؟ ومــا هــي الــفــتــرة املتوجبة على الــقــوات 

الجوية األملانية للبقاء داخل األجواء السورية؟
وأعــطــى الــبــرملــان األملــانــي أول مــن أمــس، الــضــوء األخضر 
للقوات األملانية بشن الحملة العسكرية ضّد »داعش« في 
سورية والعراق. ويخول القرار الذي صوت عليه البرملان 
وزارة الدفاع بإرسال ست مقاتالت من طراز »تورنيدو«، 
وقــطــع بــحــريــة لــلــدعــم، إلـــى جــانــب 1200 عــســكــري للقيام 
لتمويل  إقــرار ميزانية ضخمة  األرض، وتــم  باملهام على 

الحملة ضّد التنظيم.
ولـــم يــحــدد املـــشـــروع فــتــرة زمــنــيــة لــلــبــدء بــالــحــمــلــة، لكن 
أحــد كــبــار قـــادة الجيش األملــانــي، كــان قــد استبق عملية 
التصويت، وأعلن أن الحملة تبدأ فور تمرير القرار. ورأى 
مراقبون أنه على الرغم من تحفظ أملانيا، ولفترة طويلة، 
الــنــزاعــات، صــار األمــر  على التدخل العسكري فــي بــلــدان 
املصغر  الحكومي  املجلس  أعــطــى  بعدما  الــواقــع،  بحكم 

الخميس املــاضــي املــوافــقــة املــبــدئــيــة عــلــى املــشــاركــة، قبل 
»البوندستاغ«  االتحادية ويصوت  الحكومة  أن تصادق 
األوروبــي  للميثاق  الفرنسي ووفقا  للطلب  امتثااًل  عليه، 
أوروبـــيـــة تتعرض  ــة  أي دولــ بتلبية طــلــب  يــقــضــي  ــذي  الــ
للهجوم. وهو ما كانت قد أشارت إليه املستشارة األملانية 
أنــغــيــال مــيــركــل مــن بــاريــس، مــؤكــدة أن »اإلرهـــــاب عــدونــا 
املـــشـــتـــرك ومــحــاربــتــه تــبــقــى مــهــمــتــنــا املــشــتــركــة وعــلــيــنــا 

املواجهة بالوسائل العسكرية«.
وأمــام هذا الواقع، تجد برلني نفسها مستدرجة من قبل 
»داعــــش« إلــى املــواجــهــة املــبــاشــرة، خصوصا أن املهمات 
لم  فيما  بالحساسية،  تتسم  األملاني  للجيش  الخارجية 
توافق املحكمة الدستورية االتحادية إال مرة واحدة منذ 
األملــانــي  الجيش  مــشــاركــة  الــثــانــيــة، على  العاملية  الــحــرب 
في الغارات الجوية، وكانت ضمن مهمة مع حلف شمال 

األطلسي عام 1999 في كوسوفو.
وفرضت هجمات باريس على صاحبة االقتصاد األقوى 
تدخل عسكرية خارجية،  مهمة  أكبر  العجوز  الــقــارة  في 
د لها 1200 جندي، بحسب ما أعلن رئيس األركان 

ّ
وستجن

األملاني فولكر فيكر، في حديث لصحيفة »بيلد«، مشيرًا 
إلى أن املهمة يمكن أن تبدأ خالل وقت قصير بعد صدور 
تــفــويــض فـــي هـــذا الـــشـــأن، وذلــــك عــبــر إرســـــال »فــرقــاطــة« 
في  ديــغــول(  )شـــارل  الفرنسية  الــطــائــرات  لحماية حاملة 
اإلرهابية  التنظيمات  مــواقــع  قصف  فــي  عملياتها  إطــار 
فــي ســوريــة والـــعـــراق، إضــافــة الـــى ســت طــائــرات مــن نــوع 
ــيــــدو« لــلــمــهــمــات االســـتـــطـــالعـــيـــة والـــتـــصـــويـــر فــي  ــورنــ »تــ
مناطق ومواقع القتال ومهام لوجستية تقوم على تزويد 
الطائرات بالوقود، الفتا إلى أنه يتم التواصل حاليا مع 

تركيا واألردن من أجل استخدام قاعدتي أنجرليك وعمان 
الجويتني.

وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه جـــرى األســبــوع املــاضــي العمل 
على اقــتــراح أملــانــي قضى بــإرســال 600 جندي إلــى مالي 
بــهــدف التخفيف عــن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة هــنــاك، 
وربما للتفرغ أكثر ملواجهة التنظيم في سورية والعراق، 
تــردد  بعد  وذلـــك  فــي مكافحته،  أكــبــر  وأداء دور عسكري 
والتي  اإلرهابية،  الالجئني والهجمات  أزمــة  في مواجهة 
أصــبــحــت فـــي صــلــب أولــويــاتــهــا، خــصــوصــا أن التنظيم 
يستقطب جهاديني من حول العالم ووصل إلى أراضيها، 
والــهــدف اآلن الـــردع وقــطــع طــرق اإلمــــداد والــدعــم للقوات 
الــبــريــة فــي منطقة الــشــرق األوســـط والــتــعــاون مــع العالم 

اإلسالمي.
املقدمة حزبا »الخضر«  املعارضة، وفي  املقابل، ترى  في 
و»اليسار« في أملانيا، أن املهمة العسكرية لسرب الطائرات 
بسبب  للجنود  بالنسبة  املــخــاطــر  مــن  تخلو  ال  األملــانــي 
فعالية صــواريــخ »أرض جــو« املستخدمة على األراضــي 
السورية، كما أن تدخل الجيش في الحرب على )داعش( 

سوف يزيد من مخاطر الهجمات اإلرهابية في البالد.
ويــجــد عــدد مــن املــراقــبــني أن قـــرار أملــانــيــا مــؤشــر إيجابي 
اإلرهابيني داخل  لم يعد يحتمل مع توغل  الوضع  كــون 
األراضي األوروبية، وأن أوروبا ال يمكن أن تنعم باألمن، 
اال من خــالل دعــم قــوى الديمقراطية والــســالم في الشرق 
األوســـط وهـــذا مــا لــم يعد بــاإلمــكــان تحقيقه عبر الطرق 
الــدبــلــومــاســيــة، وانــمــا عبر تــدخــل عسكري قــد ال يحتمل 
االنـــتـــظـــار. فـــي حـــني يــعــتــبــر آخـــــرون أن تــدخــل بــرلــني في 

الحرب يبعث للقلق وكان قرارًا متسرعا.

ألمانيا في سماء سورية: مغامرة التورنيدو تكسر فوبيا الحياد

تحليل اخباري

ــنــيــابــة االتـــحـــاديـــة  أعــلــنــت ال
توقيف  تــم  ــه  ـ

ّ
أن البلجيكية، 

ــاء خــمــس  ــ ــنــ ــ ــ شـــخـــصـــني أث
ــم تـــمـــت أمـــس  ــ عــمــلــيــات دهـ
األربـــــــعـــــــاء فـــــي بـــروكـــســـل 
معهما  التحقيق  إطـــار  فــي 
ــنــــي  ــبــــريــ ــ ــد ل ــ ــمـ ــ ــحـ ــ حــــــــــول مـ
وأحـــمـــد دحــمــانــي املــشــتــبــه 
التحضير  فــي  بــتــورطــهــمــا 
ــى  العــــــتــــــداءات بـــــاريـــــس. إلـ
ــــك، ارتــفــع عـــدد املــســاجــد  ذل
الــتــي أغــلــقــتــهــا فــرنــســا إلــى 
ثــــــالثــــــة، »لـــــالشـــــتـــــبـــــاه فــي 
تبنيها ألفكار متطرفة في 
إطــــار حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي 
بحسب  فرنسا«،  تشهدها 

وزارة الداخلية.

والــمــواقــف،  ــمــداخــالت  ال عكست 
مجلس  عقدها  التي  الجلسة  خــالل 
األربعاء،  أمــس  البريطاني،  العموم 
قبيل التصويت على مذكرة تفويض 
تتيح للمملكة المشاركة في الضربات 
سورية،  في  »داعـــش«  ضد  الجوية 
أن  ــي،  ــدول ال التحالف  قــوات  ضمن 
وغير  داخــلــيــًا  منقسمة  بــريــطــانــيــا 
موّحدة  استراتيجية  بناء  على  قادرة 
حــزب  وكـــان  اإلرهـــــاب.  لمكافحة 
لممثليه في  السماح  العمال قد قرّر 

مجلس العموم بالتصويت الحرّ.

آشتون  األميركي،  الدفاع  ــر  وزي قــال 
أمام  له  حديث  في  )الصورة(،  كارتر 
مجلس  في  المسلحة  القوات  لجنة 
قالت  »روســيــا  إن  األمــيــركــي،  الــنــواب 
لكنها  داعــش،  تنظيم  ستحارب  إنها 
أكثر  المعارضة  فصائل  تستهدف 
حان  لذلك  داعــش،  استهدافها  من 
على  قصفها  تركز  أن  لروسيا  الوقت 

الطرف الصحيح في سورية«.

انقسام بريطاني 

مطالبة موسكو 
بتصحيح المسار

تكشف مصادر عراقية لـ»العربي 
الجديد«، إبرام الجيش األميركي، عقدًا 

مع شركة لتوسيع وتأهيل قاعدة »عين 
األسد«، فيما أعلنت واشنطن عن  توجه 

لنشر قوات خاصة

يتزايد الضغط الغربي 
على روسيا، مع تحرّك 

حلف شمال األطلسي 
موّجهًا دعوة 

لجمهورية الجبل األسود 
لالنضمام إلى صفوفه

scoopعثمان المختار

تواصل واشنطن تثبيت وجودها في العراق 
على الرغم من كل الجدل السياسي الرافض 
لــقــواتــهــا وخــصــوصــا مـــن طـــرف »الــتــحــالــف 
 عن تهديدات قادة مليشيا 

ً
الوطني«، فضال

»الحشد الشعبي« بمحاربة أية قوة أجنبية 
تشّكلها الواليات املتحدة في املدن العراقية. 
وفي موازاة إعالن وزير الخارجية األميركي، 
 »الــواليــات 

ّ
ــاء، أن جـــون كــيــري، أمـــس األربـــعـ

املــتــحــدة أطــلــعــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
كامل خططها لنشر قوات خاصة في العراق 
وأن الــحــكــومــتــني ســتــجــريــان مـــشـــاورات عن 
كثب بشأن أماكن نشرها ومهامها«، تكشف 
»العربي الجديد«،  مصادر عسكرية عراقية لـ
عن إبرام الجيش األميركي، أخيرًا، عقدًا مع 
شــركــة أجــنــبــيــة لــتــوســيــع وتــطــويــر وتأهيل 

ــيـــة فــــي الـــقـــاعـــدة  ــلـ تـــأهـــيـــل لــــلــــشــــوارع الـــداخـ
الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا 24 كــيــلــومــتــرًا. ويــلــفــت 
الــعــقــيــد ذاتــــه إلــــى أن »الـــشـــركـــة الــتــي فـــازت 
ــنـــوات والــــــذي يشمل  ــدة ثــــالث سـ بــالــعــقــد ملــ
اإلنشاء والصيانة، باشرت بعملية تنظيف 
ــــن قــبــل  ورفـــــــع األنـــــقـــــاض وســــــط إشـــــــــراف مـ
ا واسعا من  األميركيني الذين يقتطعون جزء
الــقــوات  الــقــاعــدة ويستخدمونه فــي تــدريــب 
لتزويد  املــراقــبــة  طــائــرات  وتسيير  العراقية 
الجيش العراقي بصور جوية عن تحركات 
تنظيم داعش«، مبّينا أن »الشركة والعاملني 
تأكيد على  أي  يــوجــد  لكن ال  أجــانــب،  فيها 

جنسياتهم«.
ويوجد نحو 700 جندي ومستشار ومدرب 
أمـــيـــركـــي فــــي قــــاعــــدة عــــني األســــــد مـــنـــذ عـــام 
للقوات  لوجستيا  دعما  ويــقــّدمــون  تقريبا، 
كبرى  األنبار،  في  العشائر  وأبناء  العراقية 

مــبــان مختلفة داخـــل قــاعــدة عــني األســـد في 
 عن 

ً
ــبـــار غـــرب الـــعـــراق، فــضــال مــحــافــظــة األنـ

إضــافــات أخـــرى فــي الــقــاعــدة، أبــرزهــا مــدرج 
لـــلـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة. ويــــوضــــح مـــســـؤول 
ـــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  عــســكــري عـــراقـــي لـ
مع شركة  اتفاقية  أبرمت  األميركية  القوات 
في  أعمال توسعة وتطوير  لتنفيذ  أجنبية 
قاعدة عني األسد، 180 كيلومترًا غرب بغداد 
ضمن محافظة األنبار والقريبة من الحدود 

الدولية مع األردن وسورية. 
األنــبــار  قــيــادة عمليات  فــي  العقيد  ويــشــيــر 
في  السابعة  الفرقة  قــوات  ضمن  العسكرية 
الجيش العراقي، إلى أن »املعلومات املتوفرة 
 أعمال التطوير تشمل إنشاء مدرج 

ّ
تؤكد أن

الحربية ومالجئ وأبــراج مراقبة  للطائرات 
ــرى  ــاعـــات طـــعـــام وأخــ ــن قـ  عـ

ً
بـــشـــريـــة، فـــضـــال

لــالســتــراحــة، كــمــا يتضمن املـــشـــروع إعـــادة 

للسعودية،  واملحاذية  العراقية  املحافظات 
عــمــلــيــات  عــــن   

ً
فــــضــــال وســـــوريـــــة،  واألردن، 

ــد  ــزويــ ــــب ورســـــــم خـــطـــط الــــهــــجــــوم وتــ ــــدريـ تـ
بــصــور جوية  الــعــراقــيــة  العسكرية  الــقــيــادة 
ملواقع تنظيم »داعــش« عبر طائرات مراقبة 

صغيرة تقلع من داخل القاعدة نفسها.
ووفــقــا ملــســؤول محلي فــي مجلس األنــبــار، 
إلى  األميركية تشير بوضوح  الخطوة  فــإن 
نّية بقاء طويل األمــد فــي الــعــراق. ويضيف 
ــيــــادي بــــــارز فــــي مــجــلــس  ــو قــ ــ ــــؤول، وهـ ــسـ ــ املـ
»الــقــوات   

ّ
أن الــجــديــد«،  لـــ»الــعــربــي  املحافظة، 

األمــيــركــيــة ســتــبــقــى فـــي الـــعـــراق حــتــى بعد 
تــحــريــرهــا مــن داعــــش، ونــحــن نــرحــب بــذلــك، 
اإليرانية«،  الجرثومة  من  لنا  ها ضمانة 

ّ
ألن

 العدد اإلجمالي 
ّ
على حّد تعبيره، مبّينا أن

للقوات األميركية حاليا في األنبار يصل إلى 
وبني  بينها  والتنسيق  عسكري  ألــف  نحو 

الــعــشــائــر يــتــم بشكل مــتــكــامــل. فــي الــســيــاق، 
ــــؤون األمـــنـــيـــة فــي  ــشـ ــ يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي الـ
 »القوات 

ّ
محافظة األنبار، مازن الحيالي إن

تحتاج  ما  بكل  العشائر  تساعد  األميركية 
 األخيرة تؤثر على قرار مجلس 

ّ
إليه. كما أن

املــحــافــظــة. ووفــقــا لــلــقــانــون 21 لــلــعــام 2008 
لــلــنــظــام االتـــحـــادي فــي الـــبـــالد، فـــإن ملجلس 
الواليات  املحافظة الحق في طلب مساعدة 
املــتــحــدة أو غــيــرهــا«، مــرّجــحــا »حــــدوث ذلــك 
من  املطلقة،  باألغلبية  يكون  وربــمــا  قريبا، 

خالل التصويت وفقا للقانون«.
ـــحـــدة 

ّ
ــات املـــت ــ ــواليـ ــ ـــف الـ

ّ
ــي الـــســـيـــاق، تـــكـــث ــ وفـ

جهودها، لتأسيس قيادة عشائرية موحدة 
ــــؤدي دورًا كــبــيــرًا  ــار، تــ ــ ــبـ ــ فــــي مــحــافــظــة األنـ
فـــي مـــعـــارك تــحــريــر املــحــافــظــة مـــن ســيــطــرة 
»داعــــــش«، كــمــا يــكــون عــلــى عــاتــقــهــا تنظيم 
العمل على مسك املناطق املحّررة وحمايتها.

ثالث أولويات أميركية 
في العراق

تعزيزات عسكرية إلى الحليف التركي لدعم 
تعزيز  عن  الحديث  وأيضا  الدفاعية،  قدراته 
مع  بالتعاون  التركية  السورية  الحدود  أمــن 
تــركــيــا وبـــاقـــي الــحــلــفــاء، أي إنـــشـــاء املــنــطــقــة 

اآلمنة أو الخالية من تنظيم »داعش«.
ــت قـــمـــة بـــروكـــســـل لـــــــــوزراء خــارجــيــة  ــرجــ وخــ
للغاية، وبعد  بقرارات مهمة  األطلسي  حلف 
إعالن اإلدارة األميركية، قبل أيام، عن نشرها 
ــعـــراق  ــة والـ ــوات خـــاصـــة فـــي كـــل مـــن ســـوريـ ــ قـ
إلجراء مهمات محدودة ضد تنظيم »الدولة 
اإلســالمــيــة« )داعــــش(، خــرج وزيــر الخارجية 
األمـــيـــركـــي جــــون كـــيـــري، بــعــد انــتــهــاء الــقــمــة، 
التعاون  املــشــاورات حــول  أنــه ستبدأ  ليؤكد، 
لتأمني  التركية  والــبــريــة  الجوية  الــقــوات  مــع 
 »إن الرئيس 

ً
الحدود السورية التركية، قائال

)رجـــب طــيــب( أردوغـــــان مــلــتــزم تــمــامــا وعلى 
التركية،  الــقــوات  مــع  قدما  للمضي  استعداد 
بالتعاون مع اآلخرين، للمساعدة في ضمان 
أمــــن الـــجـــزء املــتــبــقــي مـــن الــــحــــدود الــســوريــة 
التركية تحت سيطرة داعش«، في إشارة إلى 
التنظيم،  عليها  يسيطر  الــتــي  كيلومترًا   98
التي تعمل  اآلمنة  املنطقة  قلب  شّكل 

ُ
ت والتي 

تركيا وحلفاؤها في الخليج على تنفيذها.
ل الروسي املباشر في 

ّ
وألول مرة بعد التدخ

ــة، يـــوّســـع حــلــف شــمــال األطــلــســي من  ســـوريـ
تواجد ترسانته العسكرية في املنطقة. وبعد 
االتـــفـــاق الــتــركــي األوروبـــــي قــبــل أيــــام، علمت 
أملانيا وفرنسا   من 

ً
أن كال الجديد«  »العربي 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــوم أمــــس  ــ ــ ــــي، يـ ــــسـ ــلـ ــ ــى حــــلــــف شــــمــــال األطـ ــ ــ رمـ
األربــعــاء، بعدد من أوراقــه إلى الساحة دفعة 
واحــــــدة، إلجـــبـــار مــوســكــو عــلــى الـــعـــودة إلــى 
طــاولــة املــفــاوضــات، لكن وفــق شــروط حرمت 
روســـيـــا كــثــيــرًا مـــن أوراق الـــقـــوة الــتــي كــانــت 
ــادة فـــتـــح مــلــف  ــ ــ تــتــمــتــع بـــهـــا ســـابـــقـــا، فـــتـــم إعـ
توسع الحلف في يوغسالفيا السابقة بضم 
ــود، ومـــن ثـــم إرســـال  ــ جــمــهــوريــة الــجــبــل األســ

»إنجرليك«  قاعدة  الستخدام  بطلب  تقدمتا 
العسكرية، األولى سترسل طائرات استطالع 
الثانية تود استخدام  أما  من نوع تورنادو، 
الـــقـــاعـــدة كــمــركــز انـــطـــالق لــطــائــراتــهــا خــالل 
وأيضا  التنظيم،  ضــد  العسكرية  العمليات 
اســتــخــدام بــاقــي الــقــواعــد الــجــويــة فـــي حــالــة 
الطوارئ، بينما تقّدمت باريس، أيضا، بطلب 
إضافي لتركيا لكي تحصل حاملة الطائرات 
»شــارل ديغول« املتواجدة في املتوسط على 
على  تاشوجو  ميناء  مــن  اللوجستي  الــدعــم 

املتوسط والتابع لوالية مرسني.
وأكثر من ذلك، أكد األمني العام لحلف شمال 
األطلسي يانس ستولتنبيرغ، بعد قمة وزراء 
خارجية الحلف، أن الحلف ليس فقط ملتزما 
بالدفاع عن تركيا، بل إن لديه خططا طويلة 
الحلف  للدفاع عن تركيا، مضيفا: »أن  األمــد 
يبحث، أيضا، في إجــراءات حمائية إضافية 
لتركيا سيتم استكمالها في األسابيع املقبلة، 

من بينها تزويد أنقرة بمعدات عسكرية«.
دعــوة  وّجـــه ستولتنبيرغ،  بينما  هــذا  يــأتــي 
ــــى دولــــــة الـــجـــبـــل األســـــــود لـــالنـــضـــمـــام إلـــى  إلـ
التحالف العسكري رسميا، ما ُيعتبر ضربة 
أن  خصوصا  ملوسكو،  كبيرة  جيوسياسية 
ــود قـــد يــلــيــه جــورجــيــا  ــ انــضــمــام الــجــبــل األسـ
أعربت  التي  ومقدونيا  والهرسك  والبوسنة 
مــــرارًا عــن رغــبــتــهــا فــي االنــضــمــام والــتــعــاون 
ــاج  ــزعــ ــلـــف. وبــــــدا االنــ ــع الـــحـ بــشــكــل وثـــيـــق مــ
ديميتري  فــي تصريحات  واضــحــا  الــروســي 

بــاســم بوتني،  املــتــحــدث اإلعــالمــي  بيسكوف، 
عــنــدمــا أكــــد أن مــوســكــو ســتــتــخــذ إجــــــراءات 
لضمان أمنها، كرد على مواصلة توّسع حلف 
شــمــال األطــلــســي وتــوســيــع الــبــنــيــة التحتية 

العسكرية التابعة للحلف شرقا.
مــن حلف شمال  التصعيد  هــذا  فــي مواجهة 
األطــلــســي، ســعــت روســـيـــا لــرفــع الــنــبــرة ضد 
تركيا، إذ اتهمت أردوغان، وعائلته بالتورط 
في منظومة شراء النفط من تنظيم »داعش« 
في سورية والعراق. وقال نائب وزير الدفاع 
الــــروســــي، أنـــاتـــولـــي أنـــطـــونـــوف، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، أمـــــس األربـــــعـــــاء، إن »تـــركـــيـــا هــي 
من  املسروق  النفط  لهذا  الرئيسي  املستهلك 
أصـــحـــابـــه الــشــرعــيــني فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق. 
ــإن الـــقـــيـــادة  ــ ــتــــوفــــرة، فـ وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات املــ
أردوغــان  والرئيس  للبالد  العليا  السياسية 
ــــي هــــــذا االقـــتـــصـــاد  وعـــائـــلـــتـــه مــــتــــورطــــون فـ
اإلجرامي«. ولم يتأخر أردوغــان للرد، إذ قال 
ــدًا ال يــمــلــك حـــق اتـــهـــام تــركــيــا بــشــراء  ــ إن »أحـ
الــنــفــط مـــن داعـــــش، فــتــركــيــا لـــم تــفــقــد قيمها 
األخــالقــيــة حــتــى تــشــتــري الــنــفــط مـــن تنظيم 
إرهــابــي«. لكن في مقابل ذلــك، تبدو األجــواء 
التركي،  الروسي  التوتر  جاهزة لبدء خفض 
إذ أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
الفـــروف، أمـــس، أنــه لــن يــرفــض االجــتــمــاع مع 
نظيره الــتــركــي، مــولــود جـــاووش أوغــلــو، في 
بلغراد على هامش اجتماع املجلس الوزاري 

ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا.

ضغوط على روسيا: األطلسي يتوّسع على حدودها
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أبعاد أمنية وارتدادات سياسية

تعيينات وزارة الداخلية التونسية

نسخة ليبيّة 
لـ»فيينا السوري«

سيناريوهات إسرائيلية لمواجهة االتفاق النووي

تفاجأ كثيرون بتعيين 
عبد الرحمان الحاج علي 

مديرًا عامًا لألمن الوطني

االتفاق يترك عمليًا 
إسرائيل وحيدة في 

مواجهة إيران مستقبًال

تونس ـ وليد التليلي

تشــّكل التغييــرات الكبيــرة التــي 
الداخليــة  وزارة  علــى  دخلــت 

ُ
أ

نقلــة  الثالثــاء،  يــوم  التونســية، 
هامــة، ليس فقــط ألهميتها التقنية األمنية، 
السياســية.  وارتداداتهــا  ألســبابها  بــل 
وبــدأت التغييــرات باإلعالن عــن إعفاء كاتب 
ف بالشؤون 

ّ
الدولة لدى وزير الداخلية املكل

األمنيــة، رفيــق الشــلي، من مهامــه، تاله خبر 
مديــرًا  علــي  الحــاج  الرحمــان  عبــد  تعيــن 
عامــا لألمــن الوطنــي، وعمــر مســعود مديــرًا 
عاما لألمن العمومي، وعماد عاشــور مديرًا 
عامــا للمصالح املختصة، ونجيب الضاوي 
عــن   

ً
فضــال الفنيــة،  للمصالــح  عامــا  مديــرًا 

ــدًا )مفتشــا( عامــا 
ّ
ســامي عبــد الصمــد متفق

ي 
ّ
 الشــل

ّ
لألمــن الوطنــي، مــع اإلشــارة إلــى أن

سيدعى إلى استالم مهام أخرى.
جــاءت  التعيينــات  هــذه  كل   

ّ
أن والالفــت، 

بقــرار مــن رئيس الحكومــة، الحبيب الصيد، 
 الدســتور يتيــح 

ّ
نفســه. وعلــى الرغــم مــن أن

العليــا  املناصــب  تعيــن  الحكومــة  لرئيــس 
فــي الدولــة، درجــت العادة على أن يتولى كل 
وزيــر اإلعــالن عــن تغييــرات وزارتــه بنفســه، 
 كان رئيــس الجمهوريــة أو رئيس 

ْ
حتــى وإن

الحكومة هو صاحب القرار الحقيقي.
وإن كان ممكنا تقبل هذا األمر في ما يخّص 
الداخليــة  وزيــر  لــدى  الدولــة  كاتــب  تغييــر 
ف بالشؤون األمنية، فإن قرارات الصيد 

ّ
املكل

حملت تأويالت سياسية يمكن إدراجها في 
بــاب اإلعــداد للحكومــة املقبلــة بعــد االنتهاء 
من مناقشة موازنة العام املقبل، وفق تأكيد 

الصيد.
ي مفاجأة لــدى كثيرين، 

ّ
وشــّكلت إقالــة الشــل

إلــى  أشــار  الصيــد  قــرار  أن  وخصوصــا 
»إعفاء« وليس تغييرًا، ما يعكس عدم رضا 

لألمــن  عامــا  مديــرًا  علــي،  الحــاج  الرحمــان 
الوطني، وسبق له أن تولى مهمات متعددة 
فــي  بدايــة  الداخليــة وخارجهــا،  فــي صلــب 
شرطة الحدود واألجانب، ثم تعيينه أواخر 
م الرئيس املخلوع زين 

ُّ
عــام 1987 )عنــد تســل

عامــا  مديــرًا  للســلطة(  علــي  بــن  العابديــن 
عــام  ُيقــال  أن  قبــل  الرئاســي،  األمــن  لجهــاز 
2002، ثــّم شــغل ملحقــا أمنيــا فــي الســفارة 
التونســية فــي موريتانيــا، وســفيرًا فيهــا ثم 
ســفيرًا فــي مالطــا. ويتــردد أن ســبب إقالتــه 
علــى يــد بــن علــي يعــود الــى إخضاعــه ليلــى 
الطرابلســي، زوجة الرئيس املخلوع، ملراقبة 

األمن السياسي.
التــي  السياســية  القيــادات  بعــض  وتصــف 
تحدثــت لـ«العربــي الجديــد« تعيــن الحــاج 
 
ً
علي بـ«عودة رجاالت النظام القديم«، فضال
عــن عمــره الــذي بلــغ أكثــر مــن ســبعن عامــا، 
وابتعــاده عــن النشــاط السياســي واألمنــي 
تــه التــي  لفتــرة طويلــة، علــى الرغــم مــن كفاء
تحــّدث عنهــا مقربــون منــه. وتشــير بعــض 
فــي صفــوف  انزعــاج  إلــى  السياســية  اآلراء 
حركــة »النهضــة« مــن هذا التعيــن، الرتباط 
ى فيها الحاج علي اإلشراف 

ّ
الفترة التي تول

بمالحقــات  الرئاســي،  األمــن  جهــاز  علــى 
يعتبــر  حــن  فــي  لرموزهــا،  ومحاكمــات 
 بن 

ّ
ــه لــم يكــن متورطــا، باعتبــار أن

ّ
آخــرون أن

علــي كان يتولــى هــذا األمر بنفســه، ولم يكن 
األمنيــة  امللفــات  فــي  التدخــل  ألحــد  يســمح 
 
ّ
أن املتابعــن  بعــض  يــرى  كمــا  الحّساســة.  

 
ّ
إن إذ  ي، 

ّ
الشــل عــن  يختلــف  ال  علــي  الحــاج 

كليهمــا خريجــا األمــن الرئاســي، معتبريــن 
ي، مــا يعنــي 

ّ
 »املدرســة« فشــلت مــع الشــل

ّ
أن

األمــر ذاتــه مع الحاج علي. ويلفت املتابعون 
أنفســهم إلــى الهــوة الكبيــرة املوجــودة بــن 
املديــر  أي  الداخليــة،  فــي  مختلفــة  أجيــال 
علــي(  الحــاج  الرحمــان  )عبــد  الجديــد 
والكــوادر املوجــودة حاليــا التــي ال يتجــاوز 
هــا 

ّ
أن معتبريــن  ســنة،   40 أعمارهــم  معــدل 

رســالة ســلبية إلى الشباب عموما، والطبقة 
السياسية ما بعد الثورة خصوصا.

وتبــدو قــرارات الصيــد مقدمــة لتغييــر وزير 
الداخليــة محمــد ناجــم الغرســلي، وفــق مــا 
املقابــل  فــي  الكواليــس.  بعــض  فــي  يتــردد 
اإلقالــة،  هــذه  املراقبــن  بعــض  يســتبعد 
هــذا  يحملهــا  قــد  فرضيــة  هــا 

ّ
أن معتبريــن 

انتظــاره،  طــال  الــذي  الحكومــي  التعديــل 
السياســية  القــوى  معظــم  بــه  وطالبــت 
الحكومــي  االئتــالف  داخــل  مــن  التونســية 

وخارجه.

الصيــد عــن أداء الــوزارة أمنيــا بعــد األحداث 
األخيرة.

قــرار  ي 
ّ
الشــل تفســير   

ّ
أن مراقبــون  ويــرى 

ــه يندرج ضمــن تغييرات هيكلية 
ّ
إقالتــه، بأن

أرادهــا الصيــد، غيــر منطقــي، باعتبــار أنــه 
قليلــة  أيامــا  االنتظــار  الصيــد  بإمــكان  كان 
يلجــأ  وال  التعديــل،  هــذا  إلجــراء  أخــرى 
لـ«اإلعفاء« الذي يبعث برسالة سياسية إلى 
ك رئيــس الحكومــة  التونســين تعكــس تحــرُّ

على كل املستويات.
فــي تعيــن عبــد  الكبــرى  املفاجــأة  لــت 

ّ
وتمث

8
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القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم تتوقف إسرائيل عن متابعة امللف النووي 
بــن  ــع 

ّ
املوق االتفــاق  وتداعيــات  اإليرانــي، 

طهــران ودول 5+1 فــي يوليو/تمــوز املاضــي، 
وانعكاســه وآثــاره علــى التطــورات اإلقليميــة 
األخيرة. كما تفّكر تل أبيب في ما إذا تحّولت 
وقــادرة  نوويــة،  دولــة  إلــى   

ً
مســتقبال إيــران 

علــى التحــّول بقراٍر سياســي إلى قــوة نووية، 
بموجب غطاء شرعي دولي.

األمــن  »أبحــاث  مركــز  الســياق، خّصــص  فــي 
القومــي« التابــع لجامعــة تــل أبيــب، الثالثــاء، 
يوما دراســيا، تّم خالله اســتعراض الجوانب 
املختلفــة لالتفــاق الدولــي مــع إيــران، وحــدود 
هــذا االتفــاق بمشــاركة نخبــة مــن العســكرين 
فيهــم  بمــن  القــرار،  ــاع 

ّ
وصن الســابقن 

الجنــرال  جانــب  إلــى  أميركيــون،  مســؤولون 
املتقاعد في جيش االحتالل، الرئيس السابق 
»أمــان«  العســكرية  االســتخبارات  لشــعبة 
األمنــي  الطاقــم  ورئيــس  يدلــن،  عامــوس 
اإلســرائيلية  األمــن  وزارة  فــي  والسياســي 
األمــن  الجنــرال عامــوس جلعــاد، ومستشــار 
يعقــوف  احتيــاط  الجنــرال  الســابق  القومــي 

عامي درور.
وكان الفتا في مداوالت املؤتمر إقرار األطراف 
اتفــاق  تحقيــق  باإلمــكان  كان  أنــه  املختلفــة 
أفضل )من املنظور اإلسرائيلي(، لو لم يتخذ 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
أخــرج  مــا  وهــو  عالنيــة،  متشــددًا  موقفــا 
دائــرة  مــن  املفاوضــات  فتــرة  إســرائيل طيلــة 

التأثير على صياغة االتفاق النهائي.
بصفتــه  يدلــن،  يقــول  الصــدد،  هــذا  فــي 
ســتة  أمضــت  »إســرائيل  إن  للمركــز،  رئيســا 
أشــهر منــذ توقيــع االتفــاق أســيرة محــاوالت 
فــي  االتفــاق  إلفشــال  نتنياهــو  مــن  يائســة 

الخــوض  مــن  بــداًل  األميركــي،  الكونغــرس 
فــي حــوار اســتراتيجي للتوصــل إلــى اتفــاق 
املطالــب  يضمــن  أميركــي،  إســرائيلي  مــواٍز 
االتفــاق  تداعيــات  ملواجهــة  اإلســرائيلية 
املســتقبلية، خصوصــا أن إيــران ســتكون بعد 

15 عاما دولة نووية شرعية«.
ويضــع يدلــن أربعــة ســيناريوهات، فــي هــذا 
الشــأن. ووفقــا للســيناريو األكثــر تفــاؤاًل، فإن 
إيران ســتحرص علــى تطبيق االتفاق الدولي 
بحذافيــره، وســيزدهر اقتصادهــا وتســتعيد 
شــبكة عالقاتها الدولية لتصبح، كسويســرا، 
وفقــا  الثانــي،  الســيناريو  أمــا  مســاملة.  دولــة 
ليدلــن، فيــرى أن إيــران ستســير علــى خطــى 
كوريــا الشــمالية. وبحســب هــذا الســيناريو، 
الدولــي،  االتفــاق  ببنــود  ســتلتزم  إيــران  فــإن 
لخرقــه  مؤآتيــة  دوليــة  فرصــة  تحــن  حتــى 

والتنّصل منه. أما السيناريو الثالث بحسب 
يدلــن، فيقضــي االلتــزام باالتفــاق واســتغالل 

كافة الثغرات فيه.
فــي  يــورده  يدلــن،  يخشــاه  مــا  أن  غيــر 
الســيناريو الرابــع واملتشــائم، الــذي يتحــدث 
قنبلــة  تطويــر  عــن  إيــران  امتنــاع  عــن  فيــه 
نوويــة لحــن إنهــاء العقوبــات واســتعادتها 
تعمــد  ثــم  املجّمــدة،  وأرصدتهــا  ألموالهــا 

هــذه  تكــون  أن  ويجــب  االتفــاق.  خــرق  إلــى 
الســيناريوهات بحســب يدلن، أساسا لخطة 
العمــل اإلســرائيلية، بالتنســيق والتعاون مع 

الواليات املتحدة.
ويخلص يدلن إلى االستنتاج بأن »إسرائيل 
فقدت بعد االتفاق النووي، أي شرعية دولية 
لتوجيه ضربة عســكرية إلى إيران، وبالتالي 
ى إلسرائيل هو العمل ضد ذراعي 

ّ
فإن ما تبق

)الرئيــس  نظــام  وهمــا  املنطقــة  فــي  إيــران 
السوري بشار( األسد وحزب الله«.

»االتفــاق  أن  يّدعــي عامــي درور  املقابــل،  فــي 
فــي مواجهــة  إســرائيل وحيــدة  يتــرك عمليــا 
إيران، ال ســيما أنه حّولها لجزء من الحل في 
املنطقة«. ويخلص في هذا السياق إلى القول 
تواجــه  ألن  مضطــرة  ســتكون  »إســرائيل  إن 

إيران بمفردها«. 
علــى  فرضيــات  أربــع  درور  عامــي  ويقتــرح 
أواًل،  العتمادهــا:  اإلســرائيلية  السياســة 
ستســعى إيــران إلــى تضليــل العالــم وخداعه، 
وهــذا لــن يحــدث في الفترة القريبــة بل الحقا. 
ثانيا، لن يسعى ولن يرغب أي طرف بالكشف 
عن مســاعي التضليل اإليرانية. وثالثا، حتى 
فــي حــال كشــف خــرق إيــران لالتفــاق الدولــي، 
فــإن أيــا مــن الــدول لن تقبل بالعــودة إلى فترة 
مــا قبــل االتفــاق الدولــي، حتــى ال تضطــر إلــى 
مراجعة مسار التعامل مع طهران، خصوصا 
مــع تطــور املصالــح املشــتركة ملختلــف الــدول 
معهــا. ورابعــا، إن النظــام اإليرانــي لــن يتغّيــر 
بعــد 15 عامــا. وبنــاء علــى هــذه الفرضيــات، 
يرى عامي درور، أن »على إسرائيل أال توقف 
مــع  تعاونهــا  وال  االســتخباراتي،  نشــاطها 
الواليــات املتحــدة، لكشــف مســاعي التضليــل 
اإليرانيــة، وأن تعمــل بمــوازاة ذلــك علــى بنــاء 
القوة الالزمة لتوجيه ضربتها ووقف الخطر 

النووي اإليراني«.

الرحمان  لعبد  الصيد  الحبيب  الحكومة  رئيس  تعيين  أّن  البعض  يعتبر 
الثقة،  ذوي  من  معاونين  بوجود  رغبته  في  يكمن  علي،  الحاج 
سياسية  طموحات  عن  وبعيدين  ونجاعتهم،  بحزمهم  ومعروفين 
كان  علي  الحاج  اسم  أّن  يُذكر  السّن.  في  تقّدمهم  بسبب  خصوصًا، 
يتم ألسباب  لم  األمر  أّن  الداخلية منذ سنتين، غير  لتولي وزارة  مطروحًا 
الوقت،  ذلك  في  السياسية  الطبقة  رفض  أهمها  واضحة،  سياسية 

عودة شخصيات من النظام القديم.

رفض عودة رجال النظام القديم

تّمت التعيينات بقرار من الحبيب الصيد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

كوبلر متفائل بتوقيع األطراف الليبية التفاق نهائي خالل شهر )حازم تركية/األناضول(

 ليبيــا 
ّ
أن التــي تؤكــد  تتعــّدد املؤشــرات 

ســتكون محور حراك دبلوماســي واسع 
خالل الفترة املقبلة، مع بروز سلسلة من 
املواقــف واالجتماعــات التــي تنــدرج فــي 
هــذا اإلطــار. وقــد بــرز أخيــرًا كالم رئيس 
الوزراء الفرنســي، مانويــل فالس، بقوله 
»امللــف  ســيكون  ليبيــا  فــي  الوضــع   

ّ
إن

الــذي ســيطرح األشــهر املقبلــة«،  البــارز 
بالتزامــن مــع التقاريــر التــي تشــير إلــى 
أن تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« )داعــش( 
وهــو  ليبيــا،  فــي  خلفيــة  قاعــدة  يبنــي 
مــا يطــرح سلســلة تحديــات أمنيــة تــرى 
العديــد مــن الدول املعنيــة بامللف الليبي 
أنــه ال يمكــن العمــل علــى معالجتهــا إال 
مــن خــالل إنهــاء األزمــة السياســية التــي 
تعصــف بالبالد وتشــكيل حكومة وفاق 
مؤتمــر  عنــده  توقــف  مــا  وهــو  وطنــي. 
وزراء خارجيــة دول الجــوار الليبــي فــي 
الجزائــر، يــوم الثالثــاء، إذ كان واضحــا 
فــي مســألة تأييــد تشــكيل حكومــة وفاق 
املجموعــة  بدعــم  البــالد  فــي  وطنــي 

الدولية. 
ومع نشر مجموعة من الخبراء الدولين 
عــن  األربعــاء،  ـ  الثالثــاء  ليــل  تقريــرًا، 
وجــود نحــو 2000 إلــى 3000 عنصــر من 
تنظيــم »الدولة اإلســالمية« )داعش( في 
والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر  كان  ليبيــا، 
باولــو جينتيلونــي،  اإليطالــي،  الدولــي 
مؤتمــرًا  بــالده »ستســتضيف  أن  يعلــن 
الشــهر  منتصــف  ليبيــا،  حــول  دوليــا 
فــي  جنتيلونــي  وأضــاف  الحالــي«. 
اإليطالــي،  الرســمي  للتلفزيــون  حديــٍث 
التــي  األطلســي  شــمال  حلــف  »قمــة  أن 
مدينــة  فــي  املاضــي،  األســبوع  عقــدت 
فلورنســا )وســط إيطاليا(، كانت فرصة 
فقــط  ليــس  محادثــات  إلجــراء  مناســبة 
الخارجيــة  السياســة  مســؤولي  مــع 
فــي الواليــات املتحــدة، ولكــن أيضــا فــي 
فــي  أخــرى،  ودول  األوروبــي،  االتحــاد 
اجتمــاع  لعقــد  العمــل  مواصلــة  ســبيل 
وتابــع  رومــا«.  فــي  ليبيــا،  حــول  دولــي 
منتصــف  ســيعقد  الــذي  »االجتمــاع 
إلحاحــا  أكثــر  يصبــح  الحالــي،  الشــهر 
وجــود  تزايــد  علــى  األدلــة  تعاظــم  مــع 
تنظيــم داعــش فــي منطقــة ســرت، التــي 

بالنســبة  األهميــة  بالغــة  منطقــة  عــّد 
ُ
ت

أنــه  وكشــف  عديــدة«.  ألســباب  لليبيــا 
اتصــاالت  إجــراء  فــي  بالفعــل  »شــرعنا 
تشــمل الــدول الخمــس دائمــة العضويــة 
أوروبيــة  وبلــدان  األمــن،  مجلــس  فــي 
الوزيــر  وأوضــح  أخــرى«.  وإقليميــة 
فــي  »ســيكون  اللقــاء  هــذا  أن  اإليطالــي 
 مــن حيــث العــدد ومزيــج 

ً
الشــكل مماثــال

ملؤتمــر  الرئيســين  الدوليــن  الالعبــن 
فيينــا حول ســورية«، مشــددًا في الوقت 
ذاتــه علــى أن »الســالم في ليبيا يجب أن 
الليبيــة،  األطــراف  إلرادة  نتيجــة  يكــون 
وبوسع املجتمع الدولي أن يعطي دفعة 
حــول  التفاوضيــة  للمرحلــة  حاســمة 

مستقبل البالد«.
املتحــدة  األمــم  مبعــوث  قــال  بــدوره، 
إن  كوبلــر،  مارتــن  ليبيــا  إلــى  الجديــد 
مــن  جــدًا  قريبــة  املتقاتلــة  »األطــراف 
التوصــل التفــاٍق طال انتظاره، لتشــكيل 
حكومــة وحــدة، وإنهــا قــد توقعــه خــالل 
شهر«. وأضاف كوبلر »حكومة الوحدة 

يجب أن يكون مقرها طرابلس«.
)العربي الجديد، رويترز، األناضول، 
فرانس برس(

آمر  الثمن،  علي  العقيد  ُقتل 
الليبي«،  »الجيش  عمليات  غرفة 
الموالي لحكومة طبرق، أمس 
األربعاء، في محور سيدي فرج 
في شرق بنغازي، إثر استهدافه 
المعارك،  إحــدى  في  بصاروخ 
جنوده،  مــن  خمسة  وأُصــيــب 
باسم  المتحدث  أفاد  ما  حسب 
قاعدة بنينا، ناصر الحاسي لوكالة 

»فرانس برس«.

مقتل قائد عسكري

اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  لنظريات  خالفًا 
يعقوف  يــرى  ــصــورة(،  )ال نتنياهو  بنيامين 
التعويل  من  ــدوى  ج »ال  أنــه  درور  عامي 
المعتدلة،  السنية  ــدول  ال مع  حلف  على 
ألن  )كتركيا(،  إسالمية  أم  عربية  كانت  سواء 
خوض  تشهد  قد  المستقبلية  التطورات 
هذه الدول وتوجهها بدورها إلى السعي 
توازن  بناء  سياق  في  نووية،  قوة  لحيازة 

رعب متبادل ضد إيران«.

خشية من سباق »توازن رعب«

اعتبر أمير دولة 
قطر، الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، 

عقب اجتماع اللجنة 
االستراتيجية العليا 
الذي عقده مع 

الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أمس 
األربعاء، في قطر، أن 
مواقف قطر وتركيا 
ثابتة ومتماثلة في 
القضايا التي تخص 

المنطقة، وخصوصًا 
في ما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية 
وسورية.

مواقف قطرية 
وتركية ثابتة 
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اقتصاد

فــي  حــادًا  تراجعــا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع 
األوضاع املالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت 

في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط.
ختــام  فــي  أمــس،  لــه  تقريــر  فــي  الصنــدوق،  وقــال 
فــي  »الهبــوط  إن  الكويــت،  فــي  أجراهــا  مشــاورات 
أســعار النفــط أدى إلى زيــادة الحاجة امللّحة لتنويع 
االقتصــاد وخلــق فــرص عمــل مرتفعــة اإلنتاجيــة«. 
وأضــاف التقريــر، الــذي ذكــرت وكالــة رويتــرز أنهــا 
تلقــت ترجمــة له مــن جانب مصرف الكويت املركزي، 
أن تنويع االقتصاد يمثل »أولوية للحد من االعتماد 

املزدوج على اإليرادات النفطية والعمالة الوافدة«.

ولم يظهر التقرير على املوقع اإللكتروني لصندوق 
النقد، كما لم ينشر على املوقع اإللكتروني للمصرف 

املركزي الكويتي.
وأشــار إلــى أن الحكومــة تركز علــى إجراء إصالحات 
القطــاع  دور  زيــادة  عــن  فضــال  اإلنفــاق،  الحتــواء 
العمــل  فــرص  وخلــق  االســتثمار  فــي  الخــاص 
للمواطنن. وتابع أن هبوط أســعار النفط أثر ســلبا 
علــى املوازيــن املاليــة الداخليــة والخارجيــة للكويت، 
وترتــب عليــه تباطــؤ معــدل النمــو االقتصادي خالل 

عامي 2014 و2015.
لكــن صنــدوق النقــد لفــت إلى أنه رغم اآلثار الســلبية 

لهبوط أسعار النفط، إال أن »املصدات املالية املرتفعة 
لــدى الكويــت ومســاحة االقتــراض الواســعة مّكنتــا 
الحكومــة مــن تصحيــح أوضــاع املالية العامة بيســر 
ومواجهــة انخفــاض أســعار النفــط واالســتمرار فــي 

دعم النمو من خالل اإلنفاق االستثماري الكبير«.
وتقــول وكالــة موديــز للتصنيف االئتمانــي العاملية، 
إن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل 
معّرضــة لضغــوط فــي ظــل توقــع بقــاء أســعار النفط 

عند مستويات منخفضة لفترة أطول.
وعلــى مــدى العقــود املاضيــة اعتمــدت دول مجلــس 
التعاون الخليجي الســت، وهي السعودية والكويت 

واإلمــارات وقطــر وســلطنة عمــان والبحريــن، علــى 
إيرادات النفط لتمويل ميزانياتها.

وكان وزيــر املاليــة الكويتــي، أنــس الصالــح، قــال فــي 
عــن  علــى هامــش مؤتمــر  تصريحــات للصحافيــن 
التمويــل اإلســالمي فــي الكويــت منتصــف نوفمبــر/ 
النقديــة  االحتياطيــات  إن  املاضــي،  الثانــي  تشــرين 
لبالده تتيح لها مواجهة هبوط أسعار النفط، لكنه 
أشــار إلــى أن تمويــل العجــز فــي امليزانيــة، ســيتم من 
خالل االقتراض عبر طرح سندات بالدينار الكويتي 

وعند الحاجة بالدوالر.
)العربي الجديد، رويترز(

صندوق النقد يتوّقع تراجعًا لألوضاع المالية بالكويت

مصطفى عبد السالم

فركت عيني عدة مرات، ومع كل 
»فركة عني« أعيد قراءة الخبر 

وكأنني أحلم، أو أنني في حالة ما 
بني النوم والصحو، الخبر يقول إن 

مصر ستسد احتياجات السوق 
الروسي من األغذية واللحوم 
والفواكه والفراولة والطماطم 

والخضروات ومنتجات األلبان 
واألسماك واملأكوالت البحرية 

واملكسرات واألعشاب وغيرها، 
والناجمة عن قرار الحظر الروسي 

الذي فرضته على السلع التركية 
عقابا لها على إسقاط املقاتلة 

الحربية. الخبر جاء على لسان 
مسؤول بالحكومة املصرية هو 
وزير التجارة والصناعة، طارق 

قابيل، الذي قال إن مصر تقدمت 
بعرض لسد احتياجات روسيا من 
املنتجات التي كانت تستوردها من 

تركيا عقب قرار موسكو بوقف 
االستيراد من أنقرة.

قلت لنفسي: إنه كالم سياسة 
يصدر عن وزير بالحكومة 

لالستهالك املحلي ال غير، وإنه يأتي 
في إطار استمرار سياسة الضحك 
على بسطاء الناس وخداعهم، لكن 

املفاجأة بالنسبة لي جاءت أمس 
حينما قرأت تصريحا لرئيس 

املجلس التصديري للحاصالت 
الزراعية، علي عيسى، قال فيه إن 
املجلس يدرس حاليا إمكانية سد 

احتياجات السوق الروسي من 
املنتجات الزراعية كبديل للمنتجات 

التركية التي تم منع استيرادها، 
وما أدهشني في األمر أن املجلس 

التصديري هو تجمع للشركات 
الخاصة العاملة في مجال تصدير 

املنتجات الزراعية.
ذهبت بسرعة للمواقع املصرية ألرى 

تعليقات الخبراء على تصريحات 
قابيل وعيسى، فوجدت كالما أغرب 
من ذلك حيث أكد هؤالء أن تصدير 

مصر سلعا إلى روسيا بدال من 
تركيا يعد فرصة ذهبية لزيادة 

صادرات البالد بقيمة 4 مليارات 
دوالر، أي 32 مليار جنيه، وأن 

املصدرين املصريني لديهم القدرة 
على سد أي عجز في سوق روسيا 
الذي يستورد 20% من احتياجاته 

من الخضروات من تركيا.
رحت لبعض املواقع اإلخبارية 

الروسية ألرصد ردها على 
التصريحات الصادرة من مصر، 

فوجدت ان املسؤولني الروس ال 
يذكرون املنتجات املصرية في جملة 
مفيدة ألنهم يعرفون »البير وغطاه«، 

وأن السوق املصري يعاني شحًا 
في السلع وارتفاعا في أسعارها، 

وبالتالي فإن مصر أولى بمنتجات 
مصدريها، ومن هنا جاء تصريح 

وزير الزراعة الروسي الكسندر 
تكشوف، الذي قال فيه إن موسكو 

لن تجد أي صعوبة في استبدال 
املنتجات التركية من أذربيجان 

وأوزبكستان واملغرب وإسرائيل.
إذن تحولت مصر فجأة من أكبر 

دولة مستوردة للقمح والذرة 
الصفراء في العالم إلى سلة غذاء 

لروسيا، ومصر التي تستورد %70 
من احتياجاتها السلعية و%35 

من منتجاتها الغذائية و75% من 
منتجاتها االستهالكية ال يمكن 

أن تحل منتجاتها بدال من السلع 
التركية في األسواق الروسية.

مصر سلة 
غذاء روسيا

مؤّسس فيسبوك يتبّرع بثروته
وزوجتــه  إنــه  زوكربيــرغ،  مــارك  فيســبوك،  مؤســس  قــال 
بريســيال تشــان، ســيتبرعان بنحــو 99% مــن أســهمهما فــي 
دوالر،  مليــار   45 يعــادل  مــا  أي  الخيريــة،  لألعمــال  الشــركة 
وذلــك مــع اإلعــالن عــن مولــد ابنتهمــا األولــى ماكــس. وأعلــن 

علــى  البنتــه  رســالة  خــالل  مــن  التبــرع  هــذا  عــن  زوكربيــرغ 
صفحته في »فيسبوك«، وأوضح أنهما سيتبرعان باألسهم 
مــن خــالل مبــادرة »تشــان زوكربيــرغ« ألنهمــا يريــدان العمــل 
علــى أن يكــون العالــم مكانــا أفضــل يمكــن البنتهمــا العيــش 

فيــه، ُمضيفــا أن املبــادرة تســعى لتحســن ودعــم اإلمكانيــات 
القــادم.   الجيــل  أطفــال  كافــة  بــن  املســاواة  ودعــم  البشــرية 
وأوضح أن املبادرة ســتركز على التعليم ومعالجة األمراض 

)Getty( .وبناء مجتمعات قوية

الدولة  إن  رزاق، رئيس وزراء ماليزيا، أمس،  نجيب  قال 
اآلسيوية قد تعهدت بخفض انبعاثات غازات االحتباس 
بالمقارنة   2030 عام  بحلول   %45 بنسبة  الحراري 

بمستوياتها المسجلة في عام 2005.
تتكون   2030 لعام  المستهدفة  الخطة  أن  وأوضح 
بنسبة  االنبعاثات  األول يعتمد على خفض  من جزأين، 
35% على أساس غير مشروط، في حين يعتمد الجزء 
مالي  دعم  على   %10 بنسبة  خفضًا  يضم  الذي  الثاني 

من أجل البيئة وتوفير التكنولوجيا.
وأشار رزاق إلى أن المستهدف الجديد ال يجب أن يمثل 

عائقًا أمام النمو االقتصادي.

في  الضرائب  قسم  رئيس  هوكسي،  جوش  ذكر 
أن  إس«،  بي  »آي  األميركي  السياسة  دراسات  معهد 
 732 إلى  وصلت  أميركا  في  شخصًا   20 أغنى  ثروات 
الـ 152 مليون فرد  مليار دوالر، أي ما يزيد عما يمتلكه 
الذين يمثلون نحو 50% من األسر األقل ثراًء في الواليات 
المتحدة. وأشار هوسكي، في تقرير حديث للمعهد، 
األغنياء  بين  الفجوة  هذه  إلغالق  الحلول  أحد  أن  إلى 
في  األغنياء  حسابات  إلغالق  سياسات  تضم  والفقراء 
بها.  أموالهم  األغنياء  يخفي  التي  الضريبية  المالذات 
وأوضح التقرير أن فرض ضريبة قدرها 1% على نسبة الـ 
1% األكثر ثراًء في أميركا قد يدر نحو 2.6 ترليون دوالر 

خالل 10 سنوات.

النقد  صندوق  مديرة  الغارد،  كريستين  قالت 
متطلبات  تحقيق  على  القادرة  العمالت  إن  الدولي، 
حقوق  عمالت  لسلة  االنضمام  سيمكنها  محددة 
الصيني.  لليوان  بالنسبة  حدث  مثلما  الخاصة،  السحب 
الدولي قد وافق  النقد  إدارة صندوق  وكان مجلس 
عمالت  سلة  إلى  الصيني  اليوان  ضم  على  يومين  قبل 
حقوق السحب الخاصة، والتي تضم الدوالر األميركي، 
وبحسب  الياباني.  والين  اإلسترليني  والجنيه  واليورو، 
بتاريخ  الصندوق  في  أعضاء  عن  صادرة  بحثية  ورقة 
عمالت  هناك  فإن  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   13
السحب  حقوق  لعمالت  تنضم  أن  يمكنها  إضافية 

الخاصة.

أسماء في األخبار

غموض روسي بشأن »السيل التركي«
موسكو ـ العربي الجديد

املشــترك  الغــاز  أنبــوب  مشــروع  الغمــوض   
ّ

لــف
الــذي  ســتريم«،  »تركيــش  وتركيــا  روســيا  بــن 
تطمــح موســكو ألن يكــون بديــال آمنا ملرور الغاز 
إلــى زبائنهــا الكبــار فــي أوروبــا، دون الحاجــة للمــرور مــن 
األراضــي األوكرانيــة التــي توترت عالقاتها مع روســيا منذ 

أحداث القرم العام املاضي.
 ونقلت وكالة »رويترز«، أول من أمس الثالثاء، عن مصدرين 
فــي شــركة الغــاز الروســية العمالقــة، غازبــروم، قولهمــا إن 
روســيا قــد تجّمــد العمــل فــي مشــروع خــط أنابيــب الغــاز، 
تركيــش ســتريم، لعــدة ســنوات، وذلــك فــي إطــار العقوبــات 
األســبوع  تركيــا،  علــى  الكرملــن  فرضهــا  التــي  التجاريــة 

املاضي، ردًا على إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية.
لكن وزير التنمية االقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف، 
بــادر فــي ســاعة متأخــرة أول مــن أمــس، لينفــي نية موســكو 
القيام بتجميد املشروع، في أول رد رسمي من البلدين على 

مــا يجــري تداولــه فــي وســائل اإلعــالم. وأشــار أوليوكايــف، 
فــي مؤتمــر صحافــي، إلــى أن ســير العمــل بإنجــاز املشــروع 
يتوقــف علــى منفذيــه املباشــرين، موضحــا أن قــرار روســيا 
بفرض عقوبات على تركيا ال يشمل املشاريع االستثمارية 

الكبيرة. 
روســية،  إعــالم  وســائل  نقلــت  متناقضــة،  إشــارات  وفــي 
أمــس األربعــاء، عــن مصــدر مطلــع في شــركة الغاز الروســية 
التركــي«،  »الســيل  مشــروع  بتنفيــذ  املعنيــة  »غازبــروم« 
قولــه إنــه ال يســتبعد تعليــق املباحثــات مــع أنقــرة حول هذا 

املشروع.
التركيــة  الحــدود  عنــد  الغــاز  خــط  ينتهــي  أن  املقــرر  ومــن 
اليونانيــة حيــث يخطــط إلقامــة مســتودعات ضخمة للغاز، 

وسيبلغ طوله نحو 1100 كلم.
أنابيــب  خــط  إلغــاء  حــال  فــي  أنــه  غربيــة  تقاريــر  وذكــرت 
»تركيــش ســتريم«، فــإن روســيا ســتتضرر مــن جهتــن، مــن 
جهــة األمــوال التــي خســرتها حتــى اآلن فــي دراســات الخــط 
وتلــك التــي منحتهــا لليونــان. وهــي أمــوال مقــّدرة بحوالــى 

ملياري دوالر. أما من الجهة الثانية، فهي ستخســر وجود 
ممــر لبيــع غازهــا إلــى أوروبــا، بعيــدًا عــن املــرور بالحــدود 

األوروبية والتعقيدات القانونية. 
ورغــم عــدم تطــرق العقوبــات الروســية على تركيــا إلى ملف 
الطاقة، الذي يمثل باألساس ثمرة التعاون بن البلدين، لم 

تبِد أنقرة أية مخاوف بشأن انقطاع الغاز الروسي.
إلــى تركيــا،  املــوّرد األول للغــاز الطبيعــي  وتعتبــر روســيا 
ومــن املخطــط أن تصــل الواردات مــن األخيرة هذا العام، إلى 
مــا يقــارب الثالثــن مليــار متــر مكعــب، أي أكثــر مــن نصــف 

احتياجات الغاز في تركيا.
يقلــل  روســيا،  مــن  التركيــة  الغــاز  واردات  ضخامــة  وعلــى 

مراقبون أتراك من أية أزمة قد تحدث بهذا الشأن.
وقــال رئيــس مجلــس الصناعــة والتجــارة التابــع للجيــش 
التركي، أفق أونال: »إن قامت روسيا بقطع الغاز عن تركيا، 
فإننــا ســنتأثر علــى املــدى القريــب، لكــن علــى املــدى البعيــد 
وأذربيجــان  إيــران  منهــا  البدائــل،  مــن  الكثيــر  توجــد  فإنــه 

وشمال العراق وقطر والجزائر«.
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رسمية  مصرفية  مــصــادر  حـــذرت 
تنامي ظاهرة  مــن  يمنية وخــبــراء 
الــشــيــكــات املــرتــجــعــة، خــاصــة بعد 
زيـــــــادة حــجــمــهــا بــــصــــورة الفـــتـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب في مــارس/آذار املاضي وإغالق مئات 

الشركات وإفالسها.
ــادت إحــصــائــيــة خــاصــة بــالــبــنــك املــركــزي  ــ وأفــ
الـــيـــمـــنـــي، حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى 
املقدمة  الشيكات  أن  بــهــا،  حصرية  تفاصيل 
عن املؤسسات الحكومية في املركز الرئيسي 
لـــلـــعـــام 2015 حـــتـــى نــهــايــة  لــلــبــنــك بــصــنــعــاء 
الثاني املاضي، تجاوزت 35  نوفمبر/تشرين 
ألف شيك بمبلغ 864.8 مليار ريال )4 مليارات 
أكثر  منها  املرتجعة  الشيكات  بلغت  دوالر(، 

من 34 ألف شيك بمبلغ 682.3 مليار ريال.
أما القطاع التجاري فقد قّدم للجهاز املصرفي 
خــــالل األحــــد عــشــر شــهــرًا مـــن الـــعـــام الــجــاري 
نحو 238.6 ألف شيك بعملتي الريال اليمني 
املرتجعة منهم  الشيكات  عــدد  بلغ  والـــدوالر، 
نحو 8.55 آالف شيك بمبلغ 360 مليون دوالر.

وكـــانـــت قــيــمــة الــشــيــكــات املــرتــجــعــة فـــي الــعــام 
نــحــو 255 مليون  قـــد ســجــلــت  املـــاضـــي 2014 
املرتجعة  الــشــيــكــات  قــيــم  أن  يعني  مــا  دوالر، 
بالنسبة للنشاط التجاري قد سجلت ارتفاعا 

بحدود 30% وبما يعادل 105 ماليني دوالر.
شماخ  أحمد  اليمني  املصرفي  الخبير  ونبه 
املرتجعة،  الشيكات  قيمة  زيـــادة  أخــطــار  إلــى 
بــســبــب عــــدم كــفــايــة الــرصــيــد نــتــيــجــة الــحــرب 

وإفالس الشركات.
وقال شماخ لـ »العربي الجديد« إن زيادة عدد 
الــشــيــكــات املــرتــجــعــة تــــؤدي إلـــى فــقــدان الثقة 
ينعكس سلبا  مــا  بــرمــتــه،  املــصــرفــي  بالقطاع 
عــلــى االقـــتـــصـــاد، إذ لـــن يــكــون ثــمــة ضــمــانــات 

تونس ـ فرح سليم

يبدو أن األزمة الروسية التركية ستكون قارب 
بفعل  املــكــلــومــة  الــتــونــســيــة  للسياحة  الــنــجــاة 
الــضــربــات اإلرهــابــيــة املــتــتــالــيــة الــتــي تلقاها 

القطاع على امتداد األشهر األخيرة.
ومــــن املــنــتــظــر أن يــتــجــه وفــــد رســـمـــي تــقــوده 
وزيرة السياحة سلمى اللومي إلى العاصمة 
مـــوســـكـــو مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
ــــاورات مع  ــــشـ الــــجــــاري مـــن أجــــل اســتــكــمــال املـ
الحكومة الروسية وكبريات شركات الرحالت 
الرحالت  من  بتحويل جــزء  والسفر إلقناعها 
تركيا  نــحــو  مبرمجة  كــانــت  الــتــي  السياحية 

ومصر إلى تونس.
السياحة منذ شهر أغسطس/ وسعت وزارة 

لــلــوقــوف عــلــى ســالمــة املـــعـــامـــالت الــتــجــاريــة. 
وأوضـــح أن الشيك فــي اآلونـــة األخــيــرة يلعب 
الـــــــدور املــخــصــص  لــلــغــايــة غـــيـــر  دورًا مــهــمــا 
لــه كــوســيــلــة لــدفــع آلــيــة الــتــمــويــل أو كوسيلة 
لــلــضــمــان، إال أن هـــذا الــــدور قــد أفــــرز مشاكل 

وآثارا سلبية كثيرة.
ــبـــب طـــــــارئ لـــظـــاهـــرة  ــى سـ ــ ــمــــاخ إلــ وأشــــــــار شــ
الشيكات املرتجعة يتلخص في ظروف الحرب 
التي أفضت إلى عدم توفر سيولة لدى البنوك 
اليمنية، وخاصة للمبالغ بالدوالر والعمالت 
الصعبة. ولفت إلى أن الشيكات املرتجعة هي 
مــن املــؤشــرات االقــتــصــاديــة الــتــي يــدل ارتــفــاع 
حــجــمــهــا عــلــى مــشــكــلــة فـــي تـــدفـــق الــســيــولــة، 
املستهلكني وأصــحــاب  قــــدرة  عـــدم  وبــالــتــالــي 
مؤكدا  بالتزاماتهم،  الــوفــاء  على  املــؤســســات 
عــلــى أهــمــيــة أن يــقــوم الــبــنــك املــركــزي باتخاذ 
خطوات للحد من النزيف االقتصادي واملالي، 
ــرة الـــشـــيـــكـــات املـــرتـــجـــعـــة الــتــي  ــاهــ وضـــبـــط ظــ

تسجل تزايدا ملحوظا.
ــيــــون فــــــي قـــطـــاع  ــنــ ــمــ ــــون يــ ــــؤولــ ــســ ــ ويــــــؤكــــــد مــ
املصارف، أن الجهاز املصرفي أكثر القطاعات 
والتغيرات  باالضطرابات  تأثرا  االقتصادية 
في  الحاصلة  والسياسية  األمنية  ــداث  واألحـ
إلى  اليمن  فــي  ــاع  األوضــ تفاقم  وأدى  الــبــالد. 

آب املــاضــي إلقــنــاع الــبــنــك املـــركـــزي التونسي 
بقبول ســداد الخدمات السياحية من السوق 
السياحة  بــهــدف تنشيط  بــالــروبــل،  الــروســيــة 
الــوافــدة من روسيا. وأفــاد املسؤول اإلعالمي 
بــــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة ســـيـــف الــــشــــعــــاللــــي، بـــأن 

قيام أصحاب رؤوس األموال بتحويل أموالهم 
إلى العملة الصعبة؛ مما أدى إلى ندرة العملة 
ــة إلــــى مــشــاكــل فـــي نقل  ــافـ األجـــنـــبـــيـــة، بـــاإلضـ
الالزمة  النفطية  املشتقات  وانــعــدام  السيولة 
الــكــهــربــائــيــة االحــتــيــاطــيــة،  املـــولـــدات  لتشغيل 
كما تسبب االختالل األمني إلى تعرض بعض 
ــــروع الــبــنــوك إلــــى عــمــلــيــة ســـطـــو، والــبــعــض  فـ
اآلخــر إلــى أضـــرار مــاديــة وتــوقــف األعــمــال في 
الــفــروع املـــوجـــودة فــي املـــدن الــتــي تــوجــد بها 

اشتباكات مسلحة.
ويـــعـــد الــقــطــاع املــصــرفــي فـــي الــيــمــن صــغــيــرا 
ومـــــحـــــدودا، يــضــم 18 مــصــرفــا تــقــســم إلــــى 8 
مـــصـــارف مــحــلــيــة تــجــاريــة )تـــديـــر شــبــكــة من 
الـــفـــروع تــبــلــغ 179 فـــرعـــا(، وخــمــســة مــصــارف 
ــا(،  مــحــلــيــة إســــالمــــيــــة )تــــضــــم نـــحـــو 50 فــــرعــ

وخمسة فروع ملصارف أجنبية أغلقت.
وأظهرت تقارير دولية وتحليالت اقتصادية 
الترتيب  فــي ذيـــل  اليمني  الــشــعــب  أن  حــديــثــة 
البنوك. وبحسب  استخدام  من حيث  العاملي 
النشرة الدورية »مييد« املتخصصة في مجال 
األعــمــال، فــي عــددهــا الــصــادر نهاية أكتوبر/
اليمنيني  مــن  فــإن %6  املــاضــي،  األول  تشرين 

يمتلكون حسابات بنكية.
ويــعــانــي الــيــمــن ضــائــقــة مــالــيــة مــنــذ سيطرة 
وتوقف  فيه،  السلطة  على  الحوثيني  جماعة 
ــحــــرب  ــع الــ ــ ــدفــ ــ ــة. وتــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــدات الـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ املــ
واألوضاع املتردية فيه، وحالة عدم االستقرار 
إلى  اليمني  الــريــال  واالقــتــصــادي،  السياسي 
مــزيــد مــن فــقــدان قيمته وهــبــوط سعر صرفه 
ــدوالر وبــقــيــة الــعــمــالت الــصــعــبــة، مما  ــ أمــــام الـ
ينذر بتأثير سلبي على اقتصاد البالد الهش. 
واســتــنــزفــت جــمــاعــة الــحــوثــي مـــا يــربــو على 
احتياطي  مــن  دوالر  املليار  ونصف  مليارين 
الــنــقــد األجــنــبــي لـــدولـــة الــيــمــن خــــالل األشــهــر 
الثمانية املاضية فقط، حيث تراجع احتياطي 
العمالت الصعبة من 4.383 مليارات دوالر في 
يناير/كانون الثاني إلى 2.4 مليار دوالر في 

أكتوبر/تشرين األول.
وســجــل الـــريـــال الــيــمــنــي، مــنــذ أواخــــر أكــتــوبــر 
املــاضــي، أدنـــى مــســتــوى لــه أمـــام الــــدوالر منذ 
مارس/آذار املاضي، حيث هوى إلى 270 رياال 
امتناع  أغــســطــس/آب بسبب  فــي  مــقــابــل 240 
البنوك الحكومية عن صرف الدوالر واليورو.

أيـــام،  قــبــل  اليمنية،  الــبــنــوك  وحــــذرت جمعية 
مـــن أنــهــا قـــد تــضــطــر إلعــــالن إيـــقـــاف الــنــشــاط 
املــصــرفــي وإغــــالق املـــصـــارف، بــعــد أن شهدت 
لليمن، حاالت  املؤقتة  العاصمة  عــدن،  مدينة 
سطو مسلح على البنوك، آخرها السطو على 

بنك اليمن الدولي األحد املاضي.

إلقناع  السياحة  وزارة  بذلتها  التي  املساعي 
املــــصــــرف املــــركــــزي بـــقـــبـــول الــــروبــــل الـــروســـي 
تــقــدمــت بشكل كــبــيــر، مــشــيــرا إلـــى أن الــزيــارة 
القادمة لوزيرة السياحة إلى موسكو ستتوج 
ــبـــذولـــة ســـابـــقـــا، وســيــتــم خــاللــهــا  الـــجـــهـــود املـ
وضع اللمسات األخيرة الستكمال اإلجراءات 
شركات  كبريات  تعامالت  بتسهيل  املتعلقة 
وأبــرز  التونسية.  السوق  مع  الروسية  السفر 
الــجــديــد«،  لـــ »الــعــربــي  الشعاللي فــي تصريح 
بــاســتــمــرار حركة  تــراقــب  الــســيــاحــة  أن وزارة 
الــســيــاح فـــي الـــعـــالـــم، مــشــيــرا إلــــى أن »األزمــــة 
لــلــســوق التونسية  الــتــركــيــة قــدمــت  الــروســيــة 
هدية ثمينة ال يجب التفريط فيها«. وأضاف 
اقــتــنــاص مــثــل هــذه  أنـــه يتعني عــلــى املهنيني 
الـــفـــرص واالســـتـــفـــادة مــنــهــا إلنـــعـــاش الــقــطــاع 

الــســيــاحــي الـــذي شــهــد تــراجــعــا فـــاق 40% في 
عــــدد الـــحـــجـــوزات مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. 
ويعتبر الشعاللي أن تحويل جزء من حصة 
الــســوق الــتــركــيــة مــن الــســيــاح الــــروس املــقــدرة 
ــح نـــحـــو تـــونـــس  ــائــ ــاليــــني ســ ــن 4 مــ ــ بـــأكـــثـــر مـ
السياحي  املــوســم  فــي  نــوعــيــة  نــقــلــة  سيحقق 
الــحــالــي ويــخــفــف مـــن وطــــأة مــعــانــاة الــقــطــاع 
الــروســيــة مهمة  الــســوق  إلــى أن  عموما، الفتا 
أكبر  وأن  العاملية  السياحية  الحركة  جــدا في 

الوجهات تتنافس عليها.
ويعّول مهنيو السياحة على الزيارة املرتقبة 
لــلــوفــد الــــــوزاري إلـــى مــوســكــو مـــن أجـــل إبـــرام 
عقود سياحية تشعل من جديد أنوار الفنادق 
تــذهــب بخطى  الــتــي  السياحية  واملــنــتــجــعــات 
متسارعة نحو اإلقفال وتسريح العمال. وبلغ 
شهر  منذ  أبوابها  أغلقت  التي  الفنادق  عــدد 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي نــحــو 70 فــنــدقــا في 
املحافظات الساحلية، فيما يرتفع هذا العدد 
إلى أكثر من 200 فندق في محافظات الجنوب 
التي تعيش سياحتها وضعا كارثيا.  وتشير 
البيانات الرسمية إلى أن عدد السياح الروس 
الــوافــديــن إلــى تونس بلغ هــذا الــعــام نحو 80 
ألف سائح، فيما قدر عدد الوافدين من السوق 
ألــف سائح.   260 بنحو   2014 الــروســيــة سنة 
ــرا، مــــن إقــــنــــاع وكــيــل  ــؤخــ وتــمــكــنــت تـــونـــس مــ
أسفار روسي من تحويل السياح املتواجدين 
في مصر ممن قرروا قطع عطلتهم إثر إسقاط 
الــطــائــرة الــروســيــة، لــقــضــاء بقية الــعــطــلــة في 
للسياحة  واعــدة  تونس. وتعد روسيا سوقا 
التونسية، بخاصة إذا ما تمكنت الحكومة من 
رفع العقبات أمام شركات السفر التي تشترط 
ــداد  ــن الــتــســهــيــالت، بــمــا فـــي ذلــــك سـ جــمــلــة مـ
الــخــدمــات بــالــروبــل، وفـــق مــصــادر فــي وزارة 
السياحة.  وكان منظمو رحالت سياحية من 
السوق الروسية قد ذكروا مؤخرا، أن انخفاض 
سعر صــرف الــروبــل الــروســي مقابل الـــدوالر 
األمـــيـــركـــي، يــقــلــل مـــن فــــرص زيــــــادة مــعــدالت 
الــســيــاحــة الــروســيــة فــي مختلف الــــدول التي 
عت تونس مع روسيا، 

ّ
يفضلها الــروس.  ووق

الـــعـــام املــــاضــــي، اتــفــاقــيــة حــــول الـــتـــعـــاون في 
مجال السياحة، كما تم إعداد برنامج تموله 
الحكومة الروسية لتحفيز 2.5 مليون متقاعد 
في موسكو على السفر إلى تونس للسياحة 
انتظار تعميم املشروع ليشمل  والترفيه، في 
باقي متقاعدي املدن الروسية، واملقدر عددهم 
بعشرات املاليني. وتأثرت السياحة التونسية 
بــحــالــة عـــدم االســـتـــقـــرار األمـــنـــي والــســيــاســي، 
الذي شهدته البالد على مدار األعوام األربعة 

املاضية. 
وتعتبر الــســيــاحــة أحـــد أعــمــدة االقــتــصــاد، إذ 
ألــف شخص بشكل مباشر وغير  تشغل 400 
مـــبـــاشـــر.  ولـــجـــأت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة إلــى 
آليات ترويجية جديدة لجذب السياح وإبرام 
كثيرا  عليها  تعول  ال  كانت  دول  مع  اتفاقات 
تستهدف  كانت  حيث  السابقة،  السنوات  في 

السياحة األوروبية بشكل أساسي. 
واردات  أن  التونسي  املــركــزي  املصرف  وأعلن 
السياحة فــي تــونــس تــراجــعــت خــالل األشهر 
ــاري 2015  ــ ــجـ ــ الـــعـــشـــرة األولــــــــى مــــن الــــعــــام الـ
انــخــفــض  الـــســـيـــاح  ــدد  عــ وأن   %33.4 بــنــســبــة 
الــفــتــرة ذاتــهــا من  بنسبة 33.9% مــقــارنــة مــع 
الــعــام املــاضــي 2014.  وقــال املــركــزي فــي بيان 
صــحــافــي أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء: »ســجــلــت 
املداخيل السياحية تراجعا حادًا بنسبة 33.4 
فــي املــئــة حــتــى نــهــايــة تــشــريــن األول املــاضــي 
)نوفمبر( مقارنة بمستواها قبل سنة، لتبلغ 

2.087 مليار دينار )مليار دوالر(«.
 وأضــاف: أن أهــم مؤشرات القطاع السياحي 
تواصل االنكماش خالل شهر أكتوبر/تشرين 
بــالــعــدد  يــتــعــلــق  فــيــمــا  بــخــاصــة   ،2015 األول 

اإلجمالي للسياح.
وأكــــدت منظمة الــســيــاحــة الــعــاملــيــة فــي تقرير 
حــديــث أن الــقــطــاع الــســيــاحــي أصــبــح املــصــدر 
األول للعمالت األجنبية لحوالى 38% من دول 
العالم، كما أبرز التقرير ذاته أن القطاع أصبح 
يــحــقــق أداء أفــضــل عــلــى مــســتــوى الـــصـــادرات 
ــة بـــالـــقـــطـــاعـــات  ــارنــ ــقــ ــي مــ ــ ــارات فـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ

االقتصادية األخرى.

الرباط ـ مصطفى قماس

كشفت الحكومة املغربية عن خطة جديدة تراهن من خاللها 
على تأهيل نحو نصف مليون شاب للخروج من البطالة التي 
أربـــع ســنــوات لحكومة  نــحــو  فــي محاصرتها طيلة  تفلح  لــم 
عــبــداإللــه بــنــكــيــران. وتــنــدرج هــذه الــخــطــة، حسب مــا أوضحه 
رئيس الحكومة، عند تقديمه الحصيلة االجتماعية لحكومته 
أمام الغرفة الثانية من البرملان، ضمن االستراتيجية الوطنية 
للتشغيل التي كانت التزمت بها الحكومة، والتي تمتد حتى 
نهاية 2015. وتراهن الحكومة املغربية عبر الخطة التي أشار 
إليها بن كيران مساء أول من أمس الثالثاء، على إعــداد 500 
ألف باحث عن فرصة عمل بهدف تحسني ظروفهم للتشغيل. 
هذا ما كشفت الخطة الجديدة املقرر أن تمتد إلى نهاية 2020.

ويعتبر هذا الهدف الرئيسي ملخطط تنمية الوكالة الوطنية 
الوساطة في  إليها  التي تعود  والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش 
سوق العمل باململكة، علما أن ذلك املخطط سيمتد بني 2016 
و2020. ووفق بيانات وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، 
تتركز  مــواطــن،  مليون   1.16 املــغــرب تصيب  فــي  البطالة  فــإن 
نسبة كبيرة منهم في الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 15 
و34 عاما، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب إلى 36.6%، وهي 
نسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية أخرى، ما اعتبره محللون 
التوصل  الــجــديــد،  مــن املخطط  للمجتمع. ويـــراد  مــصــدر قلق 
ــوازاة مع  ــاملــ إلــــى إدمـــــاج 445 ألــــف بــاحــث عـــن فــرصــة عــمــل، بــ
استفادة 20 ألف مستفيد من برنامج التشغيل الذاتي الخاص 
تأهيل  إلــى  الوكالة  وتطمح  املشاريع.  أصحاب  من  بالشباب 
العمل لفترات طويلة،  الذين يتعطلون عن  حاملي الشهادات 
كــمــا تــســعــى إلتـــاحـــة أول فــرصــة عــمــل لــلــشــبــاب مـــن خريجي 

املعاهد والجامعات. 
وتــخــطــط الــوكــالــة مـــن أجـــل االضـــطـــالع بــمــا الــتــزمــت بـــه أمـــام 
املــغــرب، والتشجيع  أنــحــاء  فــي جميع  التواجد  إلــى  الحكومة 
عــلــى إنـــشـــاء صـــنـــاديـــق جــهــويــة ومــحــلــيــة مـــن أجــــل تحسني 

فـــرص الــعــمــل. وأوضــــح أنـــس الــدكــالــي، املــديــر الــعــام للوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل، في تصريحات صحافية، أن هذه 
املؤسسة تسخر جميع إمكانياتها من أجل بلوغ أهداف هذه 
الخطة، وذلــك عبر استكشاف فرص العمل وتوفير املعلومة، 
والتوجيه، والوساطة. يشار إلى أن الحكومة املغربية أعلنت 
مؤخرا، عن برنامج إلعداد 25 ألف شاب حاصل على شهادة 
اإلجــازة في جميع التخصصات، خالل الثالثة أعــوام املقبلة، 

شريطة أن يكون أولئك الشباب في مرحلة البحث عن عمل.
هذا البرنامج يستهدف حاملي الشهادات الذين يعانون من 
ــد، والـــهـــدف مــنــه تــزويــد الــخــريــجــني الــذيــن  بــطــالــة طــويــلــة األمــ
يــعــانــون مـــن الــبــطــالــة، بــمــهــارات تستجيب ملــتــطــلــبــات ســوق 
العمل، حيث يستفيدون من ذلك اإلعداد خالل فترة تصل إلى 
في  البطالة  ملحاصرة  تسعى  الحكومة  أن  ويــبــدو  شــهــرا.   12
صفوف الشباب قبل أشهر قليلة من نهاية واليتها، بخاصة 
أن مــعــدل البطالة تــعــدى فــي التسعة أشــهــر األولـــى مــن العام 
الجاري 10%، بينما كانت الحكومة تراهن على خفض معدل 

البطالة إلى 8% في نهاية واليتها.
وتفيد املندوبية السامية للتخطيط أن املعدل الوطني للبطالة، 
ال يخفي كون البطالة وصلت إلى 15.1% في املدن، في مقابل 
 %79.8 أن  للمندوبية  تقرير حديث  ويشير  القرى.  في   %4.5
من الذين يواجهون البطالة، يوجدون في املدن، و63.5% منهم 
تتراوح أعمارهم بني 15و29 عاما، و26.7% لديهم مؤهل عال.

من   %30.6 تصيب  الــبــطــالــة  أن  إلـــى  التشغيل  وزارة  وتــشــيــر 
الــشــبــاب، وهـــي نسبة تــتــجــاوز املــســتــويــات الــتــي بلغتها في 

بلدان عربية أخرى.
وكلما كان الشخص من خريجي الجامعات، كلما طالت مدة 
البطالة، فنحو 75.8% من خريجي الجامعات الذين يعانون 

من البطالة، لم يسبق لهم العمل من قبل. 
وكان البنك املركزي املغربي قد حذر، قبل أربعة أشهر، حكومة 
بالده من خطر ارتفاع معدل البطالة، الناجم عن تباطؤ نمو 

االقتصاد خالل السنة املاضية إلى %2.4.

الديون المتعثّرة تطّوق 
شركات اليمن

الضرائب.. سالح االحتالل ضد المقدسيينتونس تبحث عن حصة في كعكة السياحة الروسية

)Getty( زيادة عدد الشيكات المرتجعة يؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي)يشهد المغرب تظاهرات بشأن البطالة بين الحين واآلخر )فرانس برس

تسعى تونس لجذب السياح الروس الذين انصرفوا عن مصر وتركيا )فرانس برس(

المغرب: خطة لتشغيل 500 ألف شاب

أظهرت بيانات للبنك 
المركزي اليمني حصلت 
عليها »العربي الجديد« 

بشكل حصري، أن قيمة 
الشيكات المرتجعة في 

 البالد قفزت بحدود 
30% نتيجة إفالس كثير 

من الشركات

إصالح جذري 
في المملكة

ذكرت صحيفة »الفاينانشال تايمز« 
البريطانية في تقرير أمس، أن السعودية 

تضع اللمسات األخيرة على خطط 
إصالح جذري لالقتصاد بمساعدة 

فريق كبير من املستشارين الغربيني 
التكنوقراطيني. ونقلت الصحيفة عن 
 مصادر أن فريق املستشارين كشف 
عن هدر كبير لألموال واإلسراف في 

اإلنفاق.
وقال أحد املسؤولني السعوديني إن انهيار 
أسعار النفط كان بمثابة ضربة تحذيرية 
لتصحيح املمارسات السيئة في االعتماد 
املفرط عليه. وبينت الصحيفة البريطانية 

أن التحدي القادم للمملكة هو اقتصاد 
يختلف جذريا مع سياسة خارجية أكثر 
حزما بما يتماشى مع تطلعات املواطنني 

السعوديني، واالستفادة من الثروة النفطية 
دون االعتماد عليها فقط.

تراجع أرباح »الوساطة« 
الكويتية

رفعت شركات الوساطة املالية في الكويت 
أمس، نتائجها املالية عن أعمال األشهر 
األحد عشر األولى من العام الجاري إلى 

هيئة أسواق املال. وأظهرت البيانات أن 
إجمالي إيرادات القطاع، الذي يضم 14 

شركة مرخصا لها من الهيئة، بلغ 6 
ماليني دينار )18.3 مليون دوالر(، فيما 

بلغت اإليرادات للفترة ذاتها من العام 
املاضي 8.6 ماليني دينار.

وتعكس تلك النتائج تراجعا قدر %30.4 
في إيرادات قطاع الوساطة، ما يعزوه 

مراقبون إلى انحدار قيم التعامالت املالية 
في سوق املال الكويتية، وضعف التداول 

في السوق. 

تخارج مصرف قطري 
من اإلمارات

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أمس، 
إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع 
حصته البالغة 40% في البنك العربي 

املتحد الذي يواجه مشكالت في اإلمارات، 
لكنه لم يجد مشتريا حتى اآلن.

ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة 
مقرا له من صعوبات منذ بضعة أشهر، 

حيث غادر رئيسه التنفيذي بعدما تحول 
البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا 

بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية 
القروض املتعثرة.

ضعف الطلب على العملة 
الورقية

أعلنت شركة »دي ال رو« البريطانية لطباعة 
العمالت أنها سوف تخفض اإلنتاج حول 
العالم، بسبب هبوط الطلب على العمالت 

النقدية الورقية. وذكرت الشركة أمس، أنها 
تخطط لتقليص الطاقة اإلنتاجية من 8 

مليارات ورقة نقدية إلى 6 مليارات سنوًيا. 
كما أعلنت أنها سوف تغلق مصنعًا لإلنتاج 
في مالطا، في إطار تدابير لخفض التكاليف 

من شأنها توفير 13 مليون جنيه إسترليني 
سنوًيا بدًءا من عام 2018. وتقوم شركة 

»دي ال رو« في الوقت الحالي بطباعة أكثر 
من 150 عملة مختلفة، باإلضافة إلى 

جوازات السفر الخاصة باململكة املتحدة، في 
حني أنها كانت قد بدأت طباعة العمالت في 

عام 1860.

تغيير نظام الضرائب
قامت إندونيسيا بتغيير نظام تطبيقها 

لضريبة الرفاهية على بعض العقارات مثل 
الشقق واملنازل وذلك وفقًا لقيمة العقار 
وليس مساحته. وأوضحت الحكومة أن 

هذه الخطوة من شأنها ضبط نظام تسعير 
العقارات الذي يؤثر على القطاع. ووفقًا 

للتعديالت، أشارت وزارة املالية اإلندونيسية 
إلى أنه سيتم توقيع ضريبة رفاهية قدرها 
20% على سعر املنزل الذي يصل إلى 20 

مليار روبية )نحو 1.5 مليون دوالر( فأكثر. 

دير شبيغل تخفض عمالتها
أعلنت مجموعة »دير شبيغل« األملانية عن 
نيتها إلغاء 150 وظيفة بحلول نهاية العام 
2017 وجعل جزء من موقعها اإللكتروني 

مدفوع األجر، على أمل توفير حوالى 16 
مليون يورو )16.2 مليون دوالر( في السنة. 
وتشكل هذه الوظائف املوزعة على مجاالت 
التحرير والتوثيق والطبع، أكثر من خمس 
إجمالي الوظائف في املجموعة التي تتخذ 

من هامبورغ )شمال أملانيا( مقرا لها وتضم 
727 موظفا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
المقدمة  الشيكات  بلغت 
الحكومية  المؤسسات  عن 
نحو  نوفمبر،  نهاية  حتى 
 864.8 بمبلغ  شيك  ألف   35
مليار ريال )4 مليارات دوالر(، 
المرتجعة  الشيكات  بلغت 
منها أكثر من 34 ألف شيك 

بمبلغ 682.3 مليار ريال.

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

اإلسرائيلي  االحــتــالل  سلطات  تــواصــل 
الحملة الضريبية بصمت ودون توقف 
الــقــدس،  القديمة مــن  البلدة  فــي أســـواق 
والــتــي طــاولــت مــئــات املــحــال التجارية 
هـــنـــاك، ضــمــن مــمــارســات االحـــتـــالل في 
الفلسطينيني  أنــشــطــة  عــلــى  الــتــضــيــيــق 
في األراضي املحتلة. وتوسعت نطاقات 
القليلة  األيــــام  فــي غــضــون  الحملة  تــلــك 
املـــاضـــيـــة، إلــــى أحـــيـــاء مــتــاخــمــة لــلــبــلــدة 
ــتــــدت لــبــعــض بــلــدات  الـــقـــديـــمـــة، بـــل وامــ
القدس. وتشير بيانات الغرفة التجارية 
فـــــي الــــــقــــــدس، إلـــــــى أن طـــــواقـــــم الــــدهــــم 
الضريبي املشتركة مع شرطة االحتالل، 
الشعبية في  الهّبة  انـــدالع  داهــمــت منذ 
الــقــدس مــا يــزيــد عــن ألــف محل تجاري 
في أسواق البلدة القديمة ومئات املحال 

التجارية الواقعة خارج أسوارها.
املــــداهــــمــــات  مـــــن  ــة  ــلـ ــمـ ــحـ الـ هـــــــذه  وأدت 
الـــتـــي تــتــم بـــصـــورة يــومــيــة إلــــى إرهــــاق 
ــا،  ــ ــادًي ــتــــصــ ــدة الـــقـــديـــمـــة اقــ ــلــ ــبــ تــــجــــار الــ
ومــضــاعــفــة ديــونــهــم املــفــروضــة عليهم 
الوطني  التأمني  وملؤسسات  للضريبة 
اإلســرائــيــلــيــة، ولــبــلــديــة االحـــتـــالل الــتــي 

تجبي منهم رسوما مختلفة.
وقــّدرت بيانات سابقة لبلدية االحتالل 
حجم الضرائب التي تجبيها سنويا من 
املقدسيني بأكثر من مائة مليون شيكل 
)25.8 مليون دوالر(، ال تنفق منها على 
األحياء املقدسية سوى 5%، فيما تذهب 
املبالغ األخرى املتبقية إلى املستوطنات 
الــيــهــوديــة، خــاصــة تلك املقامة فــي قلب 

األحياء املقدسية.
الضريبي، في  الــدهــم  وقــصــدت حمالت 
ــوار الــبــلــدة  ــ ــارج أســ ــ أول انـــتـــقـــال لــهــا خـ
ــلـــــوان )جـــنـــوبـــي  ــة، مـــنـــطـــقـــة ســـ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
الــــــقــــــدس(، مـــــا اضـــــطـــــر  الــــعــــشــــرات مــن 
بعد  إغــالق محالهم،  إلــى  التجار هناك 

ِقَبل  ال  خيالية  مبلغ  عليهم  فرضت  أن 
لــهــم بــدفــعــهــا، وســــط شــعــور بالغضب 
ــلـــى تـــجـــاهـــل الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  عـ
لــهــم، وشــح الــدعــم املــوّجــه لــدعــم صمود 
مــواطــنــي الـــقـــدس، فــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
الحكومة اإلسرائيلية رصد مائة مليون 
املــســتــوطــنــني  اقـــتـــصـــاد  ــعـــاش  دوالر إلنـ
ــلـــى خــلــفــيــة مــــا تـــعـــّرض  فــــي الــــقــــدس عـ
لـــه مـــن انــتــكــاســات أخـــيـــًرا بــفــعــل الــهــّبــة 
بلدة  في  الفلسطينيون  الشعبية. وذاق 
العيسوية )شمالي القدس(، مرارة هذه 
االقتحامات التي تنّوعت ما بني ضرائب 
البلدية، والدخل، ورسوم املياه، ومئات 
فيما  واملــركــبــات،  البناء  على  املخالفات 
يــضــرب الــحــصــار اإلســرائــيــلــي الــخــانــق 
االقتحامات  عــن  عــدا  جميًعا،  مداخلها 
واملـــداهـــمـــات الــلــيــلــيــة واعـــتـــقـــال الــفــتــيــة 
يقول محمد  كما  وترويعهم،  واألطــفــال 
أبــــو الـــحـــمـــص، مـــن لــجــنــة املــتــابــعــة في 
ــــذي  ــربـــي الــــجــــديــــد«، والـ ــعـ ـــ«الـ الـــبـــلـــدة، لـ
يصف الوضع في البلدة باملنهار تماما 
اقتصاديا. وليس بعيدًا عن العيسوية، 
ــتـــالل تــجــار قــريــة  تــالحــق ســلــطــات االحـ
بــاقــتــحــامــات مــمــاثــلــة ملحالتهم  الـــطـــور 
الباهظة  املــخــالــفــات  الــتــجــاريــة وفــــرض 
ضدهم، وهو ما يتضح من رصد مركز 
املــخــتــص  ــــوة«،  ــلـ ــ حـ »وادي  مـــعـــلـــومـــات 
بالشأن املقدسي، إذ رصد املركز حمالت 

دهم واستهداف للتجار.
ــلـــطـــات االحـــــتـــــالل بــمــخــتــلــف  وتــــشــــن سـ
مؤسساتها )البلدية والضريبة ودائرة 
القرية،  اإلجـــراء واألرنــونــا(، حملة على 
ــا بـــشـــكـــل خــــــاص،  ــ ــارهـ ــ ــــجـ تــــســــتــــهــــدف تـ
وبحماية مــن قـــوات وشــرطــة االحــتــالل، 
وتــــحــــرر مـــخـــالـــفـــات بـــحـــق الـــتـــجـــار فــي 
)500 شيكل  بـــني  تــــــراوح  الـــطـــور  قـــريـــة 
»وادي  وأوضــــــح  شـــيـــكـــل(.  آالف   5 إلــــى 
 عن مسؤولني في الطور، أن 

ً
حلوة«، نقال

بدعوى  التجار  على  فرض 
ُ
ت املخالفات 

التجارية  املحالت  لوحات  عدم مطابقة 
للمواصفات أو عدم تسجيلها بالدوائر 
املختصة، أو عرض بضائع أمام املحالت 
أو التدخني، عالوة على مخالفات تحرر 
عشوائًيا للسيارات املركونة في الشارع 
فرض غرامات مالية على 

ُ
الرئيس، وقد ت

أي شخص يدخن داخل املحل التجاري.
وقــــال عــضــو لــجــنــة املــتــابــعــة فــي الــطــور 
مفيد أبـــو غــنــام، ملــركــز وادي حــلــوة، إن 
»اإلجــــــــــراءات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــقــدس 
ــــى تـــهـــويـــد املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة  تــــهــــدف إلــ
بإجبار سكانها على الرحيل من خالل 

محاصرتهم بالضرائب املختلفة«.
وأضـــاف أبــو غــنــام أن الــتــاجــر املقدسي 
له  ُحـــررت  أن يجد مخالفة  بــات مألوفا 
لصقت على باب محله، فيما تترك 

ُ
وقد أ

التجار بالتوجه  مذكرات أخرى تطالب 
إلـــى دوائــــر االحـــتـــالل املــخــتــلــفــة، وإبــــراز 
رخص مزاولة املهن، ومن لم يتمكن من 
إثــبــات ذلــك يتم إخــطــاره بــإغــالق محله، 
أو الحصول على رخصة مزاولة بعد أن 

يتم تغريمه وفرض املخالفات عليه.
وتــعــتــبــر هـــذه الــحــمــالت فــي نــظــر تجار 
ــيـــة  ــقـــامـ ــتـ ــة، أعــــــمــــــااًل ثـــــأريـــــة وانـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ املـ
مـــن مـــواطـــنـــي املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة، الــذيــن 
تــحــّمــلــهــم ســلــطــات االحـــتـــالل تــداعــيــات 
الهّبة الشعبية املستمرة والتي انطلقت 
البلدة  القدس. ومن تجار  من  شرارتها 
القديمة فــي الــقــدس مــن ال يــرى فــي ذلك 
نقيصة أو عيًبا، بل بـــادروا إلــى إطالق 
الحلبي على شارع  الشهيد مهند  اســم 
الواد، تأسًيا بالشهيد الحلبي الذي قتل 
مــســتــوطــنــني اثــنــني قــبــل نــحــو شــهــريــن، 
ومـــن بــعــده انــفــجــرت مــوجــة عــارمــة من 
تتحول  قــد  الــتــي  الفلسطيني،  الغضب 
إلى انتفاضة عارمة إذا استمرت جرائم 
الــقــتــل واإلعـــدامـــات الــيــومــيــة ومــمــارســة 
الفلسطينيني  على  الضغوط  من  املزيد 

خاصة في القدس.

تقارير عربية

مصارف

أسواقسياحة

بطالة

يزور وفد حكومي 
تونسي برئاسة وزيرة 

السياحة، موسكو، 
منتصف الشهر الجاري

قــال مدير االتــحــاد الــدولــي للنقل 
ــي تــيــلــر  ــ ــونـ ــ ــــوي )إيـــــــاتـــــــا( تـ ــجــ ــ ــ ال
)الصورة(، أمس، إن الطلب العاملي 
مع  يتباطأ  الــجــوي  الشحن  على 
العام من نهايته حيث لم  اقتراب 
ــزد األحـــجـــام ســـوى 0.5% في  تـ

أكتوبر/تشرين األول.
بياناته  الدولي في  االتحاد  وقــال 
الجوي،  الشحن  لحركة  الشهرية 
الــشــحــن  ــات  ــ ــدمـ ــ خـ مـــــــــزودي  إن 
ــلــــى زيــــــــــادة الـــســـعـــة  يـــعـــمـــلـــون عــ
الطلب،  تباطؤ  رغــم  االستيعابية 
وهــو مــا أدى إلــى تــراجــع معامل 
إلــــــــى حــــــوالــــــى %44  الــــحــــمــــولــــة 
ــى مــســتــويــاتــه منذ  ــ مــســجــال أدنـ

عام 2009.
وذكــــر مــديــر االتـــحـــاد، فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي عــمــمــه االتــــحــــاد عــلــى 
وسائل اإلعالم، أن بوادر تحسن 
طـــلـــبـــيـــات الـــتـــصـــديـــر قــــد تــبــشــر 
التجارة والشحن  بالخير لحركة 
ــــجــــوي لـــكـــن مــــن املــســتــبــعــد أن  ال
يــحــول ذلـــك دون تــبــاطــؤ الشحن 

الجوي نهاية عام 2015.

تباطؤ 
الشحن 
الجوي
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

يبدو أن مساعي إيران للعودة إلى 
سوق النفط بقوة لن تكون باألمر 
الهني، رغم رفع العقوبات الدولية 
املقرر بحلول العام املقبل 2016، حيث تواجه 
البالد تحديات ومشكالت عدة تتركز أغلبها 
ــــدرة طـــهـــران عــلــى مــنــافــســة كــبــار  فـــي مــــدى قـ
أقــل من  بــات الطلب فيه  املنتجني فــي ســوق 
ــعــــروض. وتــشــيــر الــبــيــانــات الـــدولـــيـــة إلــى  املــ
أن إيــــران تــواجــه تــحــديــات فــي أســــواق ظلت 
لسنوات هي األكبر بالنسبة لصادراتها من 

النفط، رغم العقوبات الدولية.
وهبطت واردات آسيا من النفط اإليراني إلى 
أدنى مستوى في عامني في أكتوبر/تشرين 
الخام  أكــبــر مشتري  املــاضــي، إذ عــزف  األول 
اإليــرانــي عــن زيـــادة مشترياتهم، رغــم اتفاق 
تــاريــخــي بــشــأن بــرنــامــج طــهــران الــنــووي تم 
الــتــوصــل إلــيــه فــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي مع 
ــــدول الــكــبــرى. وأظـــهـــرت بــيــانــات حكومية  الـ
وبيانات تتبع حركة الناقالت، أن واردات أكبر 
أربعة مشترين من إيران؛ وهم الصني والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية بلغت 803.6 آالف 
بــتــراجــع بلغت نسبته %35  يــومــيــا،  بــرمــيــل 
الــنــووي، حيث  عما كانت عليه قبل االتــفــاق 
إلـــى 1.2 مــلــيــون برميل  وصــلــت صـــادراتـــهـــا 
يوميا، كما تراجعت الصادرات بنسبة %8.5 
على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر/تشرين 

األول من العام املاضي 2014.
ــران تـــواجـــه تــحــديــات  ــ وتــظــهــر األرقــــــام أن إيــ
كبيرة في ما يتعلق بسياستها الرامية إلى 
التصدير خالل  في  والتوسع  اإلنتاج  زيــادة 
العقوبات  رفــع  على  اعــتــمــادا  املقبلة،  الفترة 
عنها. وتنتج إيران حاليا 2.8 مليون برميل 
يــومــيــا، بــيــنــمــا أعــلــن الــقــائــمــون عــلــى وزارة 
إنتاجها  ستزيد  إيــران  أن  والحكومة  النفط 
ــور رفـــع  ــ ــا، فـ ــيـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ بــنــحــو 500 ألـ
العقوبات الدولية، اعتبارًا من 2016، على أن 
يــزداد بمليون برميل يوميا بعد عــام، وهو 
ما سيزيد من حدة التنافس في السوق وفق 

التوقعات.
الثالثاء  يــوم  وبحسب وكــالــة مهر اإليــرانــيــة 
املاضي، فإن وزيــر النفط بيغن زنغنه، بعث 
برسالة ملنظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك«، 
طــالــب فيها الـــدول األعــضــاء بــاحــتــرام سقف 
اإلنــتــاج املــشــتــرك الـــذي يصل إلــى 30 مليون 
برميل يوميا، لكن هذا الرقم يبلغ حاليا وفق 

الوزير اإليراني 31.3 مليون برميل.
ــة  ــيــ ــة اإلســــالمــ ــهــــوريــ ــمــ وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الــــجــ
اإليرانية لأنباء »ارنــا« قد نقلت عن زنغنه، 
قــولــه يــــوم الــســبــت قــبــل املـــاضـــي، إن طــهــران 
ــك« لــزيــادة  ــ ال تــحــتــاج إلـــى تــصــريــح مــن »أوبـ
إنتاج النفط، مشيرا إلى نية بالده استرجاع 
حصصها في السوق، والتي خسرتها بسبب 
العقوبات، وهو ما ينبئ باستمرار الصراع 

في سوق النفط وفي أوبك ذاتها.
ــواق الــطــاقــة الــعــاملــيــة، اجــتــمــاع  ــ ــب أسـ

ّ
وتــتــرق

»أوبــك« غدا الجمعة. وعلى عكس التوقعات 
اإلنتاج  لخفض  املنظمة خطوات  تتخذ  بــأن 
بهدف دعم األسعار التي تراجعت ألكثر من 
 ،2014 املــاضــي  الــعــام  منذ منتصف  النصف 
تتراجع  أال  عاملية  مالية  مؤسسات  توقعت 
املنظمة عن زيادة اإلنتاج، وهو ما يتوقع أن 
يعارض  داخلها، حيث  االنقسام  يزيد حالة 
عدد من الــدول، على رأسها فنزويال وإيــران، 
زيــــادة اإلنـــتـــاج، بــســبــب وجــــود فــائــض كبير 

يتجاوز الستة ماليني برميل فوق الطلب.
ــال الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الــطــاقــة اإليـــرانـــي،  وقــ
ــاري، فــــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــــصـ حـــســـني أنـ
ــاد فـــي الــســوق  ــحـ ــد«، إن الــتــنــافــس الـ ــديـ ــجـ الـ
ــــن  ــائـ ــ ــــى زبـ ــلـ ــ ــي لــــلــــحــــفــــاظ عـ ــ ــأتــ ــ ــة يــ ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
زبائن  والستقطاب  معهودين  ومستهلكني 
جــــدد. وأضـــــاف أنــــصــــاري، أن هــنــاك مشكلة 
رئيسية بني إيران واململكة العربية السعودية 
بــــالــــذات، قــائــال إن »بــعــض األطــــــراف تسعى 
لــإبــقــاء عــلــى الــضــغــوطــات عــلــى االقــتــصــاد 
اإليراني، والــذي تنتظر البالد انتعاشه بعد 
االتـــفـــاق«، معتبرا  الــعــقــوبــات بموجب  إلــغــاء 
ــاق يــســتــطــيــع فــتــح الـــبـــاب على  ــفـ أن هــــذا االتـ

أعلنت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، 
تـــدرس سبال لخفض اإلنــفــاق بخاصة  أنــهــا 
على دعم قطاع الطاقة، حيث يضغط هبوط 
العامة، وال تزال  النفط على ماليتها  أسعار 
بـــعـــض الـــفـــواتـــيـــر مــســتــحــقــة لـــشـــركـــات نــفــط 

عاملية.
وقـــــال قـــبـــاد طـــالـــبـــانـــي، نـــائـــب رئـــيـــس وزراء 
كردستان في مؤتمر صحافي مساء الثالثاء: 
ــــدرس خـــيـــارات لـــإصـــالح وبــعــضــهــا قيد  »نــ
ــم املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة  الــتــنــفــيــذ لــخــفــض دعـ

والكهرباء«.

مصراعيه أمــام إيــران لحل بعض مشكالتها 
التي تراكمت خالل السنوات املاضية.

ــرى تــتــعــلــق  ــ ــ وتــــابــــع أن هــــنــــاك مـــشـــكـــالت أخـ
اإليراني، موضحا  للنفط  املستوردة  بالدول 
أنـــه عــنــدمــا تــتــراجــع صــــادرات إيــــران للسوق 
اآلسيوية؛ فهذا قد يعني ركودا في تلك الدول 
املضطرة لتخفيف ميزان وارداتها من النفط.
ــائــــج رفــــع  ــتــ وقــــــــال أنــــــصــــــاري إن »حــــصــــد نــ
األشهر  خــالل  ملموسة  ستصبح  العقوبات 
األولـــــى مـــن الـــعـــام 2016«، لــكــنــه أكــــد وجـــود 
تــحــديــات عــديــدة تعترض إيــــران، الــتــي تريد 
الــتــي خــســرتــهــا بسبب  اســتــعــادة حصصها 

ضغط العقوبات.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
األمــيــركــيــة ذكــــرت قــبــل نــحــو ثــالثــة أســابــيــع، 

أن خــالفــات بــني الـــدول األعــضــاء فــي »أوبـــك« 
أّجلت صدور تقرير عن استراتيجية املنظمة 
االنتهاء  املفترض  من  وكــان  الطويل.   لأمد 
مــن الــتــقــريــر بــدايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
املــــاضــــي، وذلـــــك بــعــد مــنــاقــشــات بـــني الــــدول 
ــاء عــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء، لــيــتــم في  األعـــضـ
املقبل  الــــوزاري  مــا بعد عــرضــه على املؤتمر 
 ممثلي الدول األعضاء 

ّ
للمصادقة عليه، لكن

للتقرير،  مــوحــدة  صياغة  إلــى  يتوصلوا  لــم 
ما أدى إلــى تأجيل إصـــداره، وفــق الصحيفة 
األميركية. ويمكن أن تجري النقاشات حول 

االستراتيجية في مؤتمر »أوبك« املقرر غدا.
ويــأتــي اجــتــمــاع »أوبــــك« فــي وقـــت يــزيــد فيه 
ــعــــروض مـــن الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــاملــيــة  املــ
على الطلب، كما تبلغ املخزونات مستويات 

ــبـــات  ــلـــى املـــرتـ ــاد شــعــبــنــا عـ ــ ــتـ وأضـــــــــاف: »اعـــ
ــــرى  ــات أخـ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــة الـــســـخـــيـــة ومـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
تــمــولــهــا إيـــــرادات الــنــفــط. لــكــن مــا كـــان يمكن 
يمكن  ال  )للبرميل(  دوالر   100 عند  تنفيذه 
أن هناك  وتــابــع  دوالرا«.   40 عند  أن يستمر 
حــاجــة إلصـــالحـــات كــبــيــرة إلحــــداث الــتــوازن 
باملالية العامة لإقليم، والتي ضعفت بفعل 

الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف أن اإلقليم يقدم وقود الديزل والغاز 
الطبيعي مجانا ملنتجي الكهرباء املستقلني، 
وهـــو مــا يــرفــع فــاتــورة دعـــم قــطــاع الكهرباء 

ثالثة  إلــى  كردستان  تتحملها حكومة  التي 
مليارات دوالر سنويا.

إقليم كردستان نزاعا مع  وتخوض حكومة 
الحكومة املــركــزيــة فــي بــغــداد، الــتــي خفضت 
ــيـــم فــــي الـــعـــام  ــلـ األمــــــــوال الـــتـــي يــتــلــقــاهــا اإلقـ
املاضي، مما جعله غير قادر عن دفع رواتب 

املوظفني ومستحقات الشركات النفطية.
وحكومة كردستان مدينة بماليني الدوالرات 
عالمات  هناك  لكن  الدوليني،  النفط  ملنتجي 
ــدفـــق األمـــــــــوال. وقـــــــررت حــكــومــة  ــدء تـ ــ عـــلـــى بـ
ــراج عــن أمـــوال لــشــركــات تصدير  اإلقــلــيــم اإلفــ
الــنــفــط عـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املــــاضــــي، لــكــن شـــركـــات أجــنــبــيــة حـــــذرت من 
تـــقـــلـــص اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي اإلقـــلـــيـــم إذا لــم 

تتواصل املدفوعات.
وقال بيجان رحماني، رئيس مجلس اإلدارة 
الــتــي  الــنــرويــجــيــة،  »إن.أو«  لــــدي  الــتــنــفــيــذي 
تعمل في كردستان إن حكومة اإلقليم مدينة 

لشركته بما يزيد عن مليار دوالر.
وقال رحماني في املؤتمر: »بدون املدفوعات 
أكــثــر مما  بــاســتــثــمــارات  الــقــيــام  ال نستطيع 
ــامـــل  ــكـ ــلــــى ســــالمــــة وتـ يـــتـــطـــلـــبـــه الــــحــــفــــاظ عــ
حتى  إنتاجنا  انخفض  املستمرة.  عملياتنا 
ألــف برميل يوميا  الــعــام بنحو 50  اآلن هــذا 
عـــن ذروتـــــه فـــي الــربــيــع املـــاضـــي بــســبــب قلة 
االســتــثــمــار والـــنـــقـــص الــطــبــيــعــي فـــي إنــتــاج 
 40 من  أكثر  كردستان  في  وتعمل  الحقول«. 
عمالقة.  شــركــات  بينها  أجنبية  نفط  شــركــة 
وُينتج اإلقليم حاليا كميات من النفط تقدر 
القسم  ألف برميل يوميا، تصدر  بنحو 650 
األكبر منه من خــالل أنبوب خــاص باإلقليم 
الــتــركــي عــلــى البحر  يــربــطــه بميناء جــيــهــان 

املتوسط.
)العربي الجديد، األناضول(

وفي ظل هذه األسعار املنخفضة، فإن جاذبية 
االستثمار في قطاع النفط تتراجع، وهو ما 
يثير قلق إيران التي تسعى إلى جذب الشركات 
العاملية واملستثمرين في هذا القطاع. وأّجلت 
تبلغ  العالم مشروعات  النفط حــول  شــركــات 
بينها  مـــن  دوالر،  مــلــيــار   200 نــحــو  قيمتها 
مــشــروعــات مــتــطــورة ومــرتــفــعــة الــكــلــفــة، مثل 

مــشــروعــات الــرمــال النفطية فــي كــنــدا واملــيــاه 
الــعــمــيــقــة فـــي أفــريــقــيــا وجـــنـــوب شــــرق آســيــا.  
وكـــانـــت 137 شــركــة أجــنــبــيــة قـــد شـــاركـــت في 
لعرض  مــؤخــرا  اإليــرانــيــة  بالعاصمة  مؤتمر 
مــشــاريــع وعــقــود الــنــفــط اإليــرانــيــة الــجــديــدة، 
وأعلن وزير النفط اإليراني خالله عن توقيع 
عقود بقيمة 25 مليار دوالر، بعد تطبيق قرار 
إلغاء العقوبات. كما أكدت وزارة النفط على 
ضرورة دعم القطاع الخاص اإليراني، ليدخل 
إلـــى جــانــب املــســتــثــمــر األجــنــبــي فـــي الــحــقــول 
النفطية، وهو ما قد يساعد البالد على رفع 
مــســتــوى الــتــنــقــيــب واإلنـــتـــاج ومـــن ثـــم زيـــادة 

الصادرات.
الثالثة  الــقــمــة  مــؤخــرا  طــهــران  استقبلت  كــمــا 
البالد  وأعلنت  للغاز،  املصدرة  الــدول  ملنتدى 

خــاللــهــا عــن زيــــادة إنــتــاجــهــا مــن الــغــاز خــالل 
العامني القادمني ليصل إلى أكثر من مليار متر 
أجواء  من  االستفادة  يوميا، وحاولت  مكعب 
ما بعد االتفاق النووي من خالل التأكيد على 
تطوير االستثمار مع الدول الحاضرة. وكانت 
إلى  اإليرانية قد وصلت  النفطية  الصادرات 
2.2 مليون برميل يوميا قبل تشديد الحظر 
إال  عــام 2011،  اإليــرانــي  النفط  الــغــربــي على 
ارتفع تدريجيا وبشكل نسبي  الرقم  أن هذا 
منذ توقيع اتفاق جنيف النووي املؤقت عام 
2013، حيث تم تعليق تطبيق العقوبات على 
إيران رغم عدم إلغائها بالكامل حتى الوقت 
الراهن.  وبينما يقول خبير الطاقة اإليراني، 
أنــصــاري، إن بعض األطــــراف تسعى  حسني 
لــإبــقــاء عــلــى الــضــغــوطــات عــلــى االقــتــصــاد 

اإليراني، مشيرا إلى الخالفات بني السعودية 
ــران، فــإن الــريــاض التي تعد أكبر مصدر  وإيـ
»أوبــــك« وتستحوذ وحــدهــا على  فــي  للنفط 
ــتــــاج املـــنـــظـــمـــة، تـــؤكـــد أن عـــدم  نـــحـــو ثـــلـــث إنــ
مواجهة  يستهدف  إنتاجها  املنظمة  خفض 

املنافسني من خارج »أوبك«.
وكــــان األمــيــر عــبــدالــعــزيــز بــن ســلــمــان، نائب 
البترول السعودي، ذكر خالل اجتماع  وزير 
البترول  لــوزراء  السادس  املستديرة  الطاولة 
ــــدول آســـيـــا بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة  والـــطـــاقـــة لـ
الثاني املاضي،  الدوحة في نوفمبر/تشرين 
أن خفض االستثمارات في قطاع البترول في 
إلــى تراجع  العالم سيؤدي  أماكن أخــرى من 
إمــــدادات الــخــام مــن الـــدول غير األعــضــاء في 

أوبك في 2016 وما بعده.

سباق الحصص 
يدفع إيران للوراء
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تحديات كبيرة تواجه إيران الساعية إلى زيادة اإلنتاج )فرانس برس(

)Getty( الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل زيارته مستودعًا لشركة روسنفت)حقل نفط شمال العراق )فرانس برس

)Getty( زيادة اإلنتاج تعزز مخزونات النفط عالميًا

واردات الصين والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية 

من نفط إيران تتراجع %35

أعلى  أي  مــلــيــارات برميل،  تــقــارب 3  قياسية 
بثالثة أضعاف من الكميات املعتادة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة، قد قالت في 
الــثــانــي املـــاضـــي، إن نمو  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــنــفــط سيتباطأ الــعــام 
 1.2 بــحــدود  النمو  يكون  أن  متوقعة  املقبل، 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي 2016، مــقــابــل 1.8 

مليون في 2015.
ــادر عـــن مــصــرف  كــمــا ذكـــر تــقــريــر حــديــث صــ
ــيــــركــــي، أن هــنــاك  ــان ســـتـــانـــلـــي« األمــ ــ ــورغـ ــ »مـ
مخاطر تــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد مــن االنخفاض 
فــي أســعــار الــنــفــط فــي ظــل ارتــفــاع املــعــروض 
املخاطر  هــذه  أهــم  أن  الــطــلــب، موضحا  على 
النفط  وعــودة  العاملي  االقتصاد  تباطؤ  هي 

اإليراني برفع العقوبات الدولية عن طهران.

كبار مشتري النفط يقلصون وارداتهم من طهران

األســواق  النفط في  أسعار  انخفضت 
العاملية أمس، بعد أن أظهرت بيانات 
ــتــــرول األمــــيــــركــــي، أن  ــبــ مــــن مـــعـــهـــد الــ
الواليات  في  الخام  النفط  مخزونات 
ــبـــوع املــاضــي،  املــتــحــدة ارتــفــعــت األسـ
ــة الـــنـــطـــاق  ــ ــعـ ــ ــانـــب تـــكـــهـــنـــات واسـ ــجـ بـ
بـــأن تــبــقــي مــنــظــمــة الــبــلــدان املــصــدرة 
اإلنتاج،  زيــادة  »أوبـــك« على  للبترول 

فضال عن تباطؤ االقتصاد العاملي.
وتراجع سعر الخام األميركي الخفيف 
للبرميل،  إلــى 41.63 دوالرا  22 سنتا 
مــنــذ مطلع   %10 مــن  أكــثــر  منخفضا 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
 كــمــا نــــزل خــــام بــرنــت فـــي الــتــعــامــالت 
دوالرا   44.29 إلـــى  سنتا   15 الــدولــيــة 

للبرميل.
الواليات  الخام في  وزادت مخزونات 
املـــتـــحـــدة بــــواقــــع 1.6 مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

خـــالل األســـبـــوع املـــاضـــي، لــتــصــل إلــى 
مــع  ــقـــارنـــة  مـ ــيـــل،  بـــرمـ مـــلـــيـــون   489.9
 471 قـــدره  بهبوط  املحللني  تــوقــعــات 

ألف برميل.
وقــــال مــعــهــد الــبــتــرول األمــيــركــي يــوم 
مــــخــــزونــــات  إن  املــــــاضــــــي،  ــاء  ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ الـ
الخام في  الخام في مستودع تسليم 
»كاشينغ« بوالية أوكالهوما ارتفعت 

453 ألف برميل.
وتــــســــبــــبــــت تــــخــــمــــة املــــــــعــــــــروض فـــي 
ــار أكـــثـــر مــــن %60  ــ ــعـ ــ انـــخـــفـــاض األسـ
لــكــن   ،2014 ــيــــو/حــــزيــــران  ــونــ يــ مـــنـــذ 
ــتـــوقـــع أن تــغــيــر »أوبــــــك«  ــن غـــيـــر املـ مــ
على  اإلبـــقـــاء  فــي  املتمثلة  سياستها 
زيـــادة اإلنــتــاج، حفاظا على حصتها 
الــســوقــيــة فــي مــواجــهــة منتجني مثل 

روسيا وأميركا الشمالية.
)رويترز(

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية، 
ــا اســـتـــخـــراج  ــ ــيـ ــ ــلــــة روسـ أمــــــــس، مــــواصــ
ــفــــط بــــمــــعــــدالت هـــــي األعـــــلـــــى بــعــد  ــنــ الــ
بــلــغــت 10.78  الــســوفــيــيــتــيــة،  الــحــقــبــة 
مـــاليـــني بــرمــيــل يـــومـــيـــا، فـــي نــوفــمــبــر/ 
انخفاض  رغم  املاضي،  الثاني  تشرين 
الــخــام عامليا. وتجتمع منظمة  أســعــار 
الــبــلــدان املــصــّدرة للبترول )أوبـــك( غدا 
الــجــمــعــة، وســــط تــخــمــة مـــعـــروض أدت 
إلى انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 
في  دوالرا   115 من  للبرميل  دوالرا   45

يونيو/ حزيران 2014.
ــعــــضــــو فــي  ــر الــ ــيــ وقـــــــــــررت روســــــيــــــا، غــ
للمشاورات  وفــد  إرســـال  عــدم  املنظمة، 
االجــتــمــاع، لتشككها في  املــعــتــادة قبل 
النفط  استعداد »أوبــك« لخفض إنتاج 

من أجل تعزيز األسعار.
وأظــهــرت إحــصــاءات نوفمبر/ تشرين 

الــــثــــانــــي، اســــتــــمــــرار مـــســـتـــوى اإلنـــتـــاج 
الروسي القياسي املرتفع 10.78 ماليني 
بــرمــيــل يــومــيــا املــســجــل فـــي أكــتــوبــر/ 

تشرين األول املاضي.
مزيدا  الـــروس  النفط  منتجو  ويباشر 
استعداد  بما يظهر  الحفر،  أعــمــال  مــن 
أكبر بلد منتج للخام في العالم لخوض 
مــعــركــة طــويــلــة عــلــى الــحــصــة السوقية 
مــع »أوبــــك« فــي ظــل قـــدرة الــقــطــاع على 
مــواصــلــة الــعــمــل، فــيــمــا ســاعــد تــراجــع 
املنتجني  التكاليف  وانخفاض  الروبل 

الروس. 
لــكــن زيــــادة اإلنـــتـــاج تــأتــي رغـــم تــراجــع 
الـــــــصـــــــادرات الــــروســــيــــة عـــبـــر خـــطـــوط 
بــرمــيــل  مـــاليـــني  إلــــى 4.318  ــيـــب  ــابـ األنـ
يوميا من 4.465 ماليني برميل يوميا 

في أكتوبر/ تشرين األول.
)رويترز(

المخزونات األميركية 
تخفض األسعار

إنتاج قياسي لروسيا 
رغم تراجع الصادرات

مال وسياسة

أظهرت بيانات دولية، أن صادرات إيران النفطية سجلت تراجعا كبيرا إلى 
أسواق ظلت لسنوات هي األكبر بالنسبة لها، ما يشير إلى مواجهة 
طهران تحديات في ما يتعلق بزيادة اإلنتاج والتصدير، ال سيما في ظل 

سباق منتجي النفط على الحصص الدولية

قال وزير النفط اإليراني، بيغن زنغنه، إن إيران ال تحتاج إلى أخذ اإلذن لزيادة 
 .2016 المقبل  العام  الدولية  العقوبات  رفع  بعد  الخام  من  إنتاجها 
وزارة  معلومات  موقع  ونقل 
أمس،  اإلنترنت  على  اإليرانية  النفط 
التي  التصريحات،  هذه  زنغنه  عن 

كررها خالل األيام الماضية.
ــدان  ــل ــب ــع مــنــظــمــة ال ــم ــت ــج وت
غدا  »أوبـــك«  للبترول  الــمــصــدرة 
الجمعة. وتقول طهران إن على 
المنظمة  في  اآلخــريــن  األعــضــاء 
الطريق  إنتاجهم إلفساح  تقليص 

لعودة إيران إلى السوق.

زيادة اإلنتاج »دون إذن«

رؤية

جواد العناني

ـــاٌب وأدبـــــــاٌء كــثــيــرون مــفــتــونــني بــقــصــة هــــ.ج.ويـــلـــز 
ّ
مـــا يــــزال كـــت

غريب.  عــالــم مستقبلي  إلــى  بطلها  الـــزمـــان«، حيث يصل  »آلـــة 
األشخاص الذين يقطنون فوق األرض خائفون من أن يتخطفهم 

الساكنون تحت األرض. 
ــاء، في  ــ تــعــودنــا أن يتبع األدبـ والــحــيــاة تقلد األدب، ولــيــس كــمــا 
وها  منها،  فيقتبسون  الحياة  أحـــداث  وتصوراتهم،  خياالتهم 
نحن نرى أمام أعيننا في هذا الزمان العالم ينقسم مع الوقت إلى 
قسمني، واحــد يعيش فــوق األرض يتنعم، ويخاف على حياته 
أو  القاطنني تحت األرض فعليًا  اآلخــريــن  اعــتــداءات  املرفهة من 

مجازًا، وهؤالء القسم الثاني.
ويرى الكاتب الفرنسي بيكيتي في كتابه »رأس املال في القرن 
الحادي والعشرين«، أن العالم قد حصل فيه، في القرن الحادي 
أن  والسبب  والثروة.  الدخل  توزيع  والعشرين، تحول كبير في 

العائد على رأس املال أعلى بكثير من العائد على العمل. 
انتقال  الهائلة  التكنولوجية  والتحوالت  التطورات  بفعل  وحــدث 
في الدخل إلى املبدعني واملنظمني الجدد، بشكل لم يشهد العالم 
مثله قبل ذلك. ولذلك، صار 1% في املائة من سكان العالم فوق 

األرض يملكون 99% من األرصدة الرأسمالية في العالم. 
الكبير في  والــتــحــول  الصناعية،  الــثــورة  بعد  الــعــالــم،  وقــد شهد 
مماثلة  ظــاهــرة  عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  الصناعية  املجتمعات 
للقرن الحادي والعشرين. ولكن بروز قوى مضادة تحت األرض، 
إن جاز التعبير، كالنقابات العمالية والحركات االجتماعية، أدت 

إلى تحسني األجور والرواتب على حساب األرباح والفوائد.
وال يحصل هذا التحول الكبير في الدخول والثروات، إن استمر 
الحادي والعشرين، من دون ردود  القرن  الحال على حاله، في 

فعل اجتماعية حادة على هذا الحال.
على  واستيالءها  املاركسية  الثورة  العشرين  القرن  شهد  لقد 
األيديولوجية  انتشرت  العالم. وكذلك  الحكم في دول مهمة في 
من  املتحّررة حديثًا  النامية،  الــدول  في  االشتراكية، خصوصًا 
االستعمار، والتي لم يرق لها النموذج الرأسمالي املرتبط بالقوى 
املستغلة واملستعمرة، فاستعاضت عن ذلك بالفكر االشتراكي.

الحالي، سيشهد  نمطه  على  ثابتًا  الدخل  توزيع  حــال  دام  ومــا 
، في 

ً
الــعــالــم بـــروز نــمــاذج فكرية جــديــدة. وقــد بــدأنــا نـــرى، مــثــال

دول شمال أوروبا النموذج االقتصادي االجتماعي الذي يعطي 
الناس حقوقهم وحاجاتهم األساسية بانفتاح، لكنه، في مقابل 
الدخول  أصحاب  على  عالية، خصوصًا  يفرض ضرائب  ذلــك، 
 بــني فــئــات املجتمع 

ً
املــرتــفــعــة، مــا يــبــقــي تــوزيــع الــدخــل مــعــقــوال

املختلفة.
وقد رأينا في دول كثيرة، في السنوات األخيرة، ارتفاعًا حادًا في 

معدالت البطالة، خصوصًا بني الشباب.
ــبـــر ســنــًا مــهــيــمــن عــلــى الــفــعــالــيــات  ــذا يــعــنــي أن الــجــيــل األكـ ــ وهـ
االقـــتـــصـــاديـــة، ويــحــتــفــظ لــنــفــســه بـــفـــرص الــعــمــل عــلــى حــســاب 
الــشــبــاب. ولــهــذا، عــدنــا الــى العالم الكالسيكي الـــذي افــتــرض أن 
عرض العمل كبير، وبــدون حــدود، وأن األجــور تخضع لنظرية 
الــقــانــون الــحــديــدي الـــذي ال يسمح بــزيــادة فــاتــورة الــرواتــب عن 

مقدار معني، مهما زادت أعداد املوظفني والعاملني.
وينطبق هذا بشكل أكبر على الدول النامية، وقد رأينا أن هنالك 
ارتفاعًا حادًا في البطالة بني صفوف الشباب. ومما يعقد هذا 
األمر أكثر أن املجتمعات النامية وصلت أو اقتربت من الوصول 
إلى ما يسميها علماء الديمغرافيا الفرصة السكانية، أي أن أكثر 
من ثلثي السكان يقعون في سن العمل. وهذا يعني زيادة في 

العروض من ساعات العمل، ومن صفوف الباحثني عن العمل.
املناسب قبل  العمل  البحث عن  مــدة  الوقت نفسه،  وتــطــول، في 
الحصول عليها. ولذلك، كثر الفساد في تعبئة الوظائف الشاغرة 
إغراء  وأصبح  النفوذ.  واستخدام  والقرابة  بالوساطة  املحدودة 
املال ممكنًا للحصول على فوائد من هؤالء املعينني بالواسطة، 
مــا ال يستحقونه  أنفسهم حصلوا على  هــم  ألنــهــم  الــنــفــوذ،  أو 

بالطريقة نفسها.
أساسيني،  أمــريــن  فــي  كبيرًا  توسعًا  نشاهد  أصبحنا  ولــذلــك، 
الرسمي، أي االقتصاد غير املسجل لدى  األول االقتصاد غير 
الــدوائــر الــرســمــيــة، والـــذي ال يــدفــع ضــرائــب، وال يــأخــذ خدمات 
ــــؤالء، بــالــطــبــع، يــســتــخــدمــون األطــفــال  ــا.. وهـ الــحــكــومــة ودوائــــرهــ
والشباب بأجور زهيدة وساعات عمل أطــول. وكل هذا يجري 
فوق األرض، لكنه مخفي عن أنظار الجهات الرسمية، ويشكل 
العربية، إلى ما يتراوح بني  نسبة قد تصل، في بعض األقطار 

40% و50% من مجموع االقتصاد الكلي.
ر، في هذا اإلطار، ما جرى مع التونسي محمد بوعزيزي 

ّ
ونتذك

 في القطاع الرسمي، فتحول إلى بائع متجول، 
ً
الذي لم يجد عمال

وأدى صفعه من شرطية إلى إحراق نفسه، شعورًا منه باإلذالل، 
العنف  الحركات وموجات  الــذي اشعل فتيل  الثقاب  فكان عود 

وحتى الحروب التي نشهدها اآلن في أقطار عربية عدة.
األنفاق،  استخدام  إلــى  الحصار،  أهلها، بسبب  لجأ  غــزة،  وفــي 
وبــنــاء نــظــام تــجــاري متكامل عــبــرهــا، وتــنــوعــت األنــفــاق تحت 
الــذي تحدث عنه  للعالم  أليس في هــذا تجسيدًا واقعيًا  األرض، 

هـ.ج.ويلز؟
املنظمة، واألولــى أسهل  أو  الفردية  الجريمة،  إلى  ويلجأ آخــرون 
 على رجال الشرطة، لكن العقدة في الجريمة 

ً
متابعة وأيسر مناال

املنظمة التي تسمى »تحت األرض«، أو »underground«. ولهذه 
اقتصادها الخاص بها، وإدارتها الفعالة القاسية التي ال تسامح 
الــفــشــل فــي إنــجــاز املــهــمــات املــطــلــوبــة، وقـــد رأيــنــا نــمــوًا مــتــزايــدًا 
مجاالت  في  والعاملة  للحدود،  العابرة  اإلجرامية  املنظمات  في 
الرقيق األبيض، وتهريب السالح واملخدرات، واألعضاء البشرية 

واألطفال.
إلى  تنقسم  الــدولــيــة  املجتمعات  أن  على  كثيرة  شــواهــد  هنالك 
جزئني. نفر قليل غني متمتع بالسلطة وبالثراء، وأكثرية تكابد 
من أجل لقمة العيش وتأمني الحد األدنــى من متطلبات الحياة. 
وفي غياب العدالة، وانتشار الفقر والبطالة بني الشباب، يصبح 
العنف وسيلة مقبولة، وحتى طريقة حياٍة ال يرى  إلــى  اللجوء 

أصحابها فيها غرابة.
ــك، يــقــوم هــــؤالء مـــن خــلــف الـــقـــانـــون، ومــــن تــحــت األرض،  ــذلـ ولـ
باالنقضاض على من هم فوق األرض... واألعجب من هذا كله 
أن آلة الزمان التي تخيلها الروائي البريطاني ويلز لم تتحرك من 
مكانها. وما رآه بطل القصة في املستقبل وقع في املكان نفسه 

الذي كان ينسج فيه خيوط قصته على الورق.

ما فوق األرض وتحتها
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أسامة عثمان

ة محاربة  ال يفتأ بشار األسد يؤّكد أولويَّ
اإلرهــاب لديه، وِمــن جديد تصريحاته أن 
ــمــون على  ــا، مــصــمِّ ــاءهـ »ســـوريـــة، وأصـــدقـ
 أشكاله؛ 

ِّ
ضيِّ في مكافحة اإلرهــاب، بكل

ُ
امل

ألنــهــم واثــقــون بــأن الــقــضــاء على اإلرهـــاب 
ـــة فـــي إرســـاء  ــل الــخــطــوة األســـاســـيَّ ســيــشــكِّ

استقرار املنطقة والعالم«.
كما ال يتوانى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
القادة  من  أسالفه  كما  نتنياهو،  بنيامني 
املغالطة،  هــذه  توظيف  عن  اإلسرائيلّيني، 
بزجِّ موضوع اإلرهــاب في معركتهم، ضدَّ 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؛ لــتــخــلــط إســرائــيــل، 
ا  قانونّيً املشروعة  املقاومة  بني  عمد،  عن 
للتساوق  ــا واإلرهـــاب، في محاولٍة  ودولــّيً
مـــع هــــذا األمـــــر الــــــذي  كـــّرســـتـــه واشــنــطــن، 
 ملـــــــآرب ســيــاســّيــة 

ً
ــة ــ ــعـ ــ ــذت مـــنـــه ذريـ ــ ــخـ ــ واتـ

ة. تتعّدى حدوده الحقيقيَّ
وال يخفى أن هذا االستخدام، أو االنــدراج 
ة املسّماة محاربة اإلرهاب،  في هذه العمليَّ
ترميم  األولـــى  متصلتني:  فائدتني  ق 

ِّ
يحق

 
ٍّ

لكل ا،  عاملّيً ة 
َّ
املهتز أو  مة، 

َّ
املهش ة  الشرعيَّ

ــام األســـــــد، إســـرائـــيـــل  ــظــ ــن إســــرائــــيــــل ونــ مــ
بأبشع صــوره،   

ّ
املحتل دور  تــمــارس  التي 

ــة،  ــة الــدولــيَّ وأكــثــرهــا اســتــهــتــارًا بــالــشــرعــيَّ
والــــرأي الــعــام الــعــاملــّي، وحــقــوق اإلنــســان، 
 جرائم مشهودة على مأل من إعالم 

ً
مقترفة

ــــداءات في  ــتـ ــ ــف تــلــك االعـ
ِّ
الـــعـــالـــم، مـــا يــصــن

كلوفيس مقصود

بعد فشل املجتمعني في مؤتمر كوبنهاغن 
املـــنـــاخـــي عــــام 2009 في  الــتــغــيــر  ملــكــافــحــة 
الــتــوصــل إلـــى خـــطـــوات مــلــمــوســة ملــواجــهــة 
الــحــراري، يأتي مؤتمر باريس،  االحتباس 
ــــق األمـــــــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــــريـ الــــــيــــــوم، لـــيـــعـــيـــد بـ
اتــخــاذ إجـــــراءات دولــيــة حــاســمــة للتصدي 
لـــهـــذا الــخــطــر الــبــيــئــي املـــحـــدق، فــاملــشــاركــة 
املؤتمر  الرؤساء في  الدولية على مستوى 
 رئــيــســيــا فـــي إمــكــانــيــة نــجــاح 

ً
تــمــثــل عـــامـــال

املــحــادثــات، ولــهــا أيــضــا داللـــة رمــزيــة على 
تزايد التزام املجتمع الدولي في هذا امللف، 
فخطر التغير املناخي بات جديا للغاية، إذ 
ترتفع حرارة كوكبنا بشكل مضطرد، األمر 
الــذي يــؤدي إلــى تسارع في ذوبــان الجليد 
وبالتالي،  الشمالية،  القطبية  املنطقة  فــي 
ارتــفــاع فــي مــنــســوب مــيــاه املــحــيــطــات. وكــم 
من الجزر والدول التي باتت مهددة بالغرق 
يؤكد  التي  بنغالديش  مثل  املحيط،  تحت 
الـــخـــبـــراء أن أكــثــر مـــن 50% مـــن ســواحــلــهــا 
ستغمرها املــيــاه، فــي حــال ارتــفــع مستوى 

البحر مترًا واحدًا فقط!
ــة، أبـــــدى املــجــتــمــع  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ وفــــي الـــسـ
فــي تبني سياسات  الــدولــي تقاعسا كبيرًا 
ــود، بــشــكــل  ــعــ ــا يــ ــّرة بـــالـــبـــيـــئـــة، مــ غـــيـــر مــــضــ
رئيسي، إلى رغبة زعماء الــدول الصناعية 
والــــصــــاعــــدة، عــلــى حـــد ســــــواء، فـــي ضــمــان 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي دولـــهـــم، وإن على 
حــســاب املــنــاخ. لــكــن، يــبــدو أن الــحــال تغير 
ــاراك أوبــامــا  ــ الـــيـــوم. فــالــرئــيــس األمــيــركــي بـ
أكــد هــذا األمـــر فــي كلمته أمـــام املجتمعني، 
حــيــث وصــــف املـــؤتـــمـــر بـــأنـــه نــقــطــة تــحــول 
فــي الجهود الــدولــيــة الــهــادفــة إلــى مكافحة 
ــد اصــطــدمــت حماسة  الــتــغــيــر املــنــاخــي. وقـ
أوباما بواقعية نظيره الصيني، شي جني 
بــيــنــغ، الــــذي اعــتــبــر أن مـــحـــادثـــات بــاريــس 
النهاية.  بــدايــة جــديــدة، ولــيــس خــط  نقطة 
الــرغــم مــن هــذا التباين البسيط بني  وعلى 
الــبــيــئــيــة التي  الــرئــيــســني، إال أن االتــفــاقــيــة 
في  األمــيــركــي والصيني،  الــطــرفــان،  وقعها 
املاضي،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 
تشكل داللــــة واضــحــة عــلــى رغــبــة الطرفني 

إيمان القويفلي

الخليجيات  الــنــســاء  تــوجــد  أن  ملـــاذا يجب 
واإلدارات  الـــســـيـــاســـي  الـــعـــمـــل  مـــجـــال  فــــي 
الــعــلــيــا لــلــدولــة الــخــلــيــجــيــة، وأن يــمــارســن 
ــتـــخـــاب، وأن يــتــقــّدمــن  ـــح واالنـ

ّ
 الـــتـــرش

ّ
حــــق

بــاســتــمــرار لــلــدخــول إلــى املــزيــد مــن حقول 
؟ 

ّ
دونهن كانت مغلقة  التي  والقوة  النفوذ 

ُيــفــتــرض فــي إجــابــة هــذا الــســؤال أن تكون 
بــديــهــيــة، لكنها لــيــســت كــذلــك حــقــا. خلف 
الــواجــهــة الــنــســائــيــة لـــدول الــخــلــيــج، حيث 
عرض أحدث ُمنجزات األنظمة السياسية 

ُ
ت

ــــي تـــمـــكـــني املــــــــــرأة، تــخــتــبــئ  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ
تفاصيل كثيرة. 

تقول واجهة املشهد الخليجي إن هذا هو 
زمن تمكني املرأة، وأن تغيرًا جذريا يحدث 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــوم فــ ــيــ ــي املـــجـــتـــمـــعـــات. الــ فــ
تجري انتخابات بلدية تشارك فيها املرأة 
ألول مــــرة. وفــــي اإلمـــــــارات، تـــتـــرأس امــــرأة 
االتــحــادي، وهناك نساء  الوطني  املجلس 
في مستويات مختلفة وزارية وتشريعية 
واســتــشــاريــة فــي ُعــمــان وقــطــر والبحرين 
والكويت، وتتقدم هذه الدول في مؤشرات 
وتــواجــه  الجنسني،  بــني  الــفــوارق  تضييق 
ــيـــة  ــم حـــكـــومـــاتـــهـــا تــــــيــــــارات إســـالمـ ــظـ ــعـ مـ
وتآكل  القضايا،  خــواء  من  داخليا  تعاني 
ــة، فــــــصــــــارت تــــــراهــــــن عــلــى  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
إلى  واملــتــلــّهــفــون  ــرأة.  املــ تمكني  ممانعتها 
التحديث االجتماعي في الخارج والداخل 
ــة  ــيــ ــة وراثــ ــمـ ــظـ يــــروقــــهــــم املــــشــــهــــد، هــــــذه أنـ
ومـــجـــتـــمـــعـــات قــبــائــلــيــة وإســـــــالم مــتــشــدد 
تـــتـــحـــداهـــا املـــــــــرأة جـــمـــيـــعـــا، وتـــنـــجـــح فــي 
الوصول إلى واجهة املشهد بدعم وإيمان 
التفاصيل  املستنير.  األبــــوّي  الــحــاكــم  مــن 
املشهد  هـــذا  وراء  تختبئ  الــتــي  الـُمشكلة 
تقع في مستويي رؤية الحّكام إلى تمكني 

املرأة ورؤية املرأة ذاتها إلى تمكينها. 
في مستوى رؤية الحاكم إلى تمكني املرأة، 
تنهض أول أزمـــة فــي َحــضــرة مشهد األب 
ــو ُيــــبــــارك حـــضـــور نــســاء  ــ الـــســـيـــاســـي، وهـ
وثقافّي  اجتماعّي  مــال  )بــرأس  نخبويات 
إلــى جــواره في املشهد السياسي.  ضخم( 
أن  الخليج  في  الحكم  منظومات  تفترض 
أهــدافــهــا مــن تــمــكــني املــــرأة ال تــحــتــاج إلــى 
تمحيص: إنهم يسعون إلى اإلنصاف ورفع 
وإنهاء  املشاركة  فــي  الحق  إشــبــاع  الظلم، 
التهميش واالستبعاد االجتماعي، أهداف 
الــبــداهــات فــي الخطاب  ترقى إلــى مصاف 
الــســيــاســي الــحــديــث، بــيــنــمــا تــتــمــثــل أزمـــة 
في  بــالــذات  الخليجي  السياسّي  الخطاب 
أن هذه األهداف ال تمثل منطلقاته العامة 
، لــكــنــه يتمسك 

ً
الـــتـــي يـــصـــدر عــنــهــا أصـــــال

ــــورة مـــنـــاســـبـــاتـــّيـــة  ــــصـ ــا بـ ــتـــحـــضـــارهـ بـــاسـ
اجتماعّي  حــّيــز  فــي  احتفالية  ومــشــهــدّيــة 
مــحــصــور وُمــنــتــقــى بـــدقـــة. هـــذا الــتــنــاقــض 
في السياق السياسي الخليجي، وإن كان 
يبدو مبدئيا في صالح املرأة، إال أنه يؤول 
فــعــلــيــا إلــــى نـــمـــوذج مـــن الــتــمــكــني خفيف 
الوزن في تأثيره وصلته باملجتمع. حالة 
للمجلس  رئــيــســا  القبيسي  أمـــل  انــتــخــاب 
الوطني االتحادي في دولة اإلمارات مثال 
الـُمنتخب  املجلس  هذا  يتشكل  نموذجي. 
في الواقع بطريقة مقلوبة، بدءًا من نقطة 
الــذيــن  املــواطــنــني  الــحــكــومــة  فيها  تنتخب 
ـــح 

ّ
ــق الـــتـــرش ســتــســمــح لـــهـــم بـــمـــمـــارســـة حــ

ثم  فقط(،  املواطنني  من   %50( واالنتخاب 
يــنــتــخــب مــواطــنــو الـــدرجـــة األولـــــى هـــؤالء 
نــصــف أعــضــاء املــجــلــس الــــذي يــتــم تعيني 
نصفه اآلخر بواسطة الحكام، ثم ُينتخب 
ــيــــؤدي املـــجـــلـــس فــــي الــنــهــايــة  الـــرئـــيـــس، لــ
مــســار تشكيل  اســتــشــاريــا وحـــســـب.  دورًا 
من  سلسلة  على  يــقــوم  ال  وعمله  املجلس 

خانة اإلرهاب، بل في »إرهاب الدولة«، بال 
أّي مبالغة؛ ملا تنطوي عليه من استهداف 
أو  للقّوة،  للمدنّيني، أو االستعمال املفرط 

ر، أو خطر حقيقّي. القتل من دون مبرِّ
إثر  تآكلت شرعّيته،  األســـد  بــشــار  ونــظــام 
ــة الـــواســـعـــة، ومــا  االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيَّ
ة حربّية، أفضت  تالها من معالجات أمنيَّ
سورية.  في  ة  الطبيعيَّ الحياة  تدمير  إلــى 
ـــا، صـــرف  ــائــــدة الـــثـــانـــيـــة، إســـرائـــيـــلـــّيً ــفــ والــ
ُيفتَرض  الــتــي  االستحقاقات  عــن  األنــظــار 
 

ُ
الطرف ى  أدَّ أن  بعد  إســرائــيــل،  تؤّديها  أن 

يستطيع  مــا   
ّ

كــل مــن جانبه،   ، الفلسطينيُّ
ة السياسّية(. من )استحقاقات العمليَّ

ــة إســـــرائـــــيـــــل أن  ــومــ ــكــ وهــــــنــــــا، تـــنـــســـى حــ
ها املعلنة، 

ُ
االحتالل، بحّد ذاته، هو جريمت

ــّرة عــلــيــهــا، كــمــا تــنــســى اعــتــقــالــهــا  واملــــصــ
وتــتــنــاســى حمايتها  وقــتــلــهــم،  ــفــــال،  األطــ
ــا، بــجــنــود االحـــتـــالل،  املــســتــوطــنــني، فــعــلــّيً
والــتــغــطــيــة عــلــى جــرائــمــهــم، كــمــا حــصــل، 
مــثــااًل، ال حــصــرا، فــي جريمة حــرق أســرة 
دوابشة. وقد تعامل )القضاء اإلسرائيلي( 
ة الفتى، محمد أبو خضير، الذين 

َ
مع قتل

خضير  بقتل  ة  إسرائيليَّ محكمة  دانتهم 
ــد  ــه، لــكــنــهــا قــالــت إنــهــا تــريــد الــتــأكُّ وحـــرقـ
ــة، وذلــــك بــعــد أن قــّدم  ــة الــعــقــلــيَّ مــن األهــلــيَّ
مــحــامــي الـــدفـــاع عــن املــتــهــم الــرئــيــســي في 
ا  الجريمة، يوسيف بن دافيد، تقريرًا طّبّيً
عـــي فــيــه أن  ــة، يـــدَّ ــة الــنــفــســيَّ عـــن الــوضــعــيَّ
ــة.  املـــذكـــور يــعــانــي مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيَّ

ــد فــي ســوريــة،  ومـــن جــهــٍة، مــا أحــدثــه األسـ
منذ ما يزيد عن أربع سنوات، يكفي ويزيد 
لتنصيب بشار من أكابر اإلرهابّيني؛ بما 
رات الــبــلــد،  ــب بـــه مـــن دمــــار عــــام ملــــقــــدَّ تــســبَّ
ة، وال تعوزنا  ولنسيج وحدتها االجتماعيَّ
من  ة،  السوريَّ الثورة  أيقونات  من  األمثلة 
ــِتــل 

ُ
أمــثــال الــطــفــل، حــمــزة الخطيب الـــذي ق

 ،2011 حــزيــران  يونيو/   25 اعتقاله،  بعد 
ل في جسده أبشَع تمثيل، إلى منشد 

ِّ
وُمث

ــثـــورة، إبــراهــيــم الــقــاشــوش الــــذي قتلته  الـ
ــة، 4 يــولــيــو/ تــمــوز  ـ ــــن الـــســـوريَّ قـــــّوات األمـ
2011، وذبــحــتــه، واقــتــلــعــت حــنــجــرتــه، ثم 

ألقته في نهر العاصي. 

 
َ

األســد أضعاف نظام  قتل  لة،  املحصِّ وفــي 
أضـــعـــاف مـــا قــتــلــه تــنــظــيــم داعــــش وجبهة 
 
ً
النصرة، لكنه يقترب من أن يصبح ركيزة
ة في محاربة اإلرهاب، مع أن أطروحة  مهمَّ
يــات الــتــطــّرف 

ِّ
أن بــقــاءه كـــان مــن أهـــّم مــغــذ

زات 
ِّ
ــة في ســوريــة، ومــن أهــّم محف والــدمــويَّ

 ،
ً
ــة الــســيــاســّيــة ال تــــزال شــاخــصــة الــطــائــفــيَّ

ا.  ا وعملّيً نظرّيً
 السياسة، 

ّ
غــم من ذلــك كله، تظل الــرَّ وعلى 

ــة، أكــثــر َمــْيــال، نحو   أو الـــقـــرارات الــســيــاســيَّ
ــة  ـ ــيَّ ــعـ ــواقـ ، فــبــحــســب )الـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ الــتــبــســيــط املـ

ة( التي يفرط الرئيس األميركّي،  السياسيَّ
ــــي اســــتــــخــــدامــــهــــا، فـــإن  بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا، فـ
الخطر األكبر ينبغي تقديُمه على الخطر 
ينبغي حسمه،  الــداهــم  والخطر  األصــغــر، 
قبل الخطر اآلِجــل، فـجماعات مثل داعش 
وجبهة النصرة، وَمن هي على شاكلتها، 
أخذت تشّكل خطرًا واسع النطاق، والهّوة 
بــني املــنــظــومــة الــغــربــّيــة، وتــلــك الجماعات 
ــة( واســعــة وعــمــيــقــة، فــال مجال  )الــجــهــاديَّ
لــلــتــعــايــش مــعــهــا، أو لــحــلــول وســــط، لكن 
ــد املــــنــــدرج ضـــمـــن املــــحــــور اإليــــرانــــّي  ــ األســ
 الـــطـــمـــوحـــات، 

ّ
الـــــروســـــّي، يـــمـــكـــن، فــــي أقــــــل

احتواؤه، أو مساومته.
لــــكــــن هـــــــذا الــــتــــعــــاطــــي يـــتـــجـــاهـــل الــــطــــرف 
نتنياهو،  في حالة  )الفلسطينّيني  اآلخــر، 
والــشــعــب الــــســــورّي، أو قــســمــا كــبــيــر منه 
ــبــاتــه وحــقــوقــه. 

ّ
فـــي حــالــة األســـــد( ومــتــطــل

الكيانات ال تعرض  أن هــذه  كما يتجاهل 

، بقدر ما أن 
ً
محاربة اإلرهاب طرفا أصيال

هدفها األصيل هو البقاء، على ما هي عليه 
ـــع )إســـرائـــيـــل(، وكــذلــك  مـــن احـــتـــالل وتـــوسُّ
نظام األســد الــذي له تجارب وسوابق في 
الــتــعــاون مــع مــن كــانــت الـــواليـــات املتحدة 
ـــني، فـــي أثـــنـــاء احــتــاللــهــا  تــصــفــهــم إرهـــابـــيِّ
محاربة  أصبحت  فهل  للعراق.  العسكرّي 
 لتبييض وجـــوه ساسة 

ً
اإلرهــــاب وســيــلــة

طني في جرائم إرهاب  مفلسني؟ بل ومتورِّ
ة ضدَّ  ضدَّ شعوب أخرى، أو جرائم إنسانيَّ

شعوبهم؟!
جــوهــر املــســألــة أن االنـــخـــراط فــي محاربة 
ــرطــــني مــن  ــخــ ــنــ ــّرئ املــ ــ ــبــ ــ »اإلرهــــــــــــــــاب« ال يــ
جــرائــمــهــم الــســابــقــة، والـــراهـــنـــة، وال يلغي 
تهم عن ازدهــاره. بل يلقي بظالل  مسؤوليَّ
ة برّمتها، وقد يسّعر نار  الشّك على العمليَّ

اإلرهاب، ويزيده جنونا.  
وهــذا اإلصــرار من إسرائيل ونظام األسد 
ــة تــوظــيــف »الــحــرب  املــتــقــاطــَعــنْي فــي جــزئــيَّ
على اإلرهــــاب«، هــذا اإلصـــرار منهما على 
رفض االعتراف بالوقائع املوجبة للتنازل، 
يــا 

ِّ
وإحـــقـــاق الــحــقــوق يــجــعــل مــنــهــمــا مــغــذ

ع  تشجِّ التي  ة  االجتماعيَّ للبيئة  ا  مستمّرً
ف والعنف، ويشّكك حتى في النيات  التطرُّ
ــة مـــن إطـــــالق هــــذه الـــحـــرب، مـــا قد  الــغــربــيَّ
التضليل لشعوبها  ُيدخلها في حالٍة من 
التي اصطلت بنار اإلرهاب، في حواضرها 

وعواصمها.
)كاتب فلسطيني(

ولعل  املناخي.  التغير  تهديد  مكافحة  فــي 
املفاجأة األبرز، كان موقف الرئيس الروسي، 
فالديمير بوتني، الذي أبدى اهتماما بالغا 
بهذا امللف الذي لم توله موسكو أي أهمية 

في السابق.
ــع أن يـــتـــركـــز أكــــبــــر قــــــدر مــن  ــوقــ ــتــ ومــــــن املــ
ــلـــى الـــتـــوصـــل  املــــفــــاوضــــات فــــي بــــاريــــس عـ
ــعــــدالت االحـــتـــبـــاس  ــاق لــخــفــض مــ ــفــ إلـــــى اتــ
الـــحـــراري بــنــســبــة درجـــتـــني مــئــويــتــني. ومــا 
ــزام الـــــدول بــخــطــوات  ــتـ يــوحــي بــالــتــفــاؤل الـ
مــلــمــوســة غــيــر مــســبــوقــة، لـــتـــدارك املــخــاطــر 
البيئية. فالصني، املسؤولة عما يقارب ربع 
العالم،  مستوى  على  الدفيئة  االنــبــعــاثــات 
تعهدت، للمرة األولى، بالحد من انبعاثاتها 
من الكربون بنسبة 60% بحلول العام 2030 
مقارنة بما كانت عليه في العام 2005. وفي 
هــذا السياق، تجدر اإلشــارة إلــى أن الصني 
باتت، في السنوات األخيرة، أكبر مستثمر 

في مصادر الطاقة البديلة في العالم. 
أمـــا الـــواليـــات املــتــحــدة، فــتــعــتــزم تخفيض 
بـــني 26 و%28  ــراوح  ــتــ يــ بــمــا  انــبــعــاثــاتــهــا 
بــحــلــول الــعــام 2025، مــقــارنــة بــمــا كـــان في 
الــرئــيــس  أن  الـــعـــام 2005. ويـــبـــدو واضـــحـــا 
ــدة الـــرئـــاســـة،  ــ ــذ تـــولـــيـــه سـ ــنـ ــيــــركــــي، ومـ األمــ
ــا بـــخـــيـــار مــكــافــحــة  ــبـــدي الـــتـــزامـــا واضــــحــ يـ
املــنــاخــي، على خــالف سلفه جــورج  التغير 
بوش االبــن، وهو التزام ترجمه أوباما في 
البيت  قــدم  أواًل، حيث  الداخلية،  سياساته 
البيئة  حماية  لوكالة   

ً
كامال دعما  األبيض 

األمـــيـــركـــيـــة لـــتـــفـــرض قــــيــــودًا عـــلـــى شـــركـــات 
إنــتــاج الــطــاقــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. كما 
أنه رفض التوقيع على بناء خط كيستون 
لنقل الــوقــود األحــفــوري املــلــوث للبيئة من 
كندا. وعلى الصعيد الخارجي، وقع أوباما 
اتفاقية تاريخية مع نظيره الصيني للحد 

من االنبعاثات الدفيئة.    
ــد االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي بــتــقــلــيــص  ــهــ ــعــ وتــ
يــقــل عـــن 40% بحلول  بــمــا ال  االنــبــعــاثــات 
ــا كـــانـــت عــلــيــه  ــقـــارنـــة مــــع مــ ــعــــام 2030 مـ الــ
تقليص  فــتــعــتــزم  روســــيــــا  ــا  ــ أمـ  ،1990 فــــي 
انبعاثاتها بنسبة تتراوح بني 25 % و%30 

بحلول العام 2030.
فــي ضـــوء هـــذا الــحــشــد الـــدولـــي الــــذي نـــراه، 

املــشــاركــة، بقدر مــا يقوم على سلسلة من 
االستبعاد والتهميش، وتآكل وزن تمكني 
املرأة في هذا النموذج ُيوجزُه أنُه محاولة 
املــرأة  استبعاد  إنــهــاء  على  عالمة  لتقديم 
على  يتشّكل  مجلسا  برئاستها  سياسيا 
ن، إنها 

ّ
أساس االستبعاد، الصريح واملبط

للمرأة من خــالل مؤسسة  محاولة تمكني 
 .

ً
سياسية غير ُممكنة أصال

وتــفــضــي هــــذه األزمــــــة األولــــــى حــتــمــا إلــى 
األزمــة الثانية، وهي تناقض خطاب األب 
مــا دام  ــرأة،  املـ السياسّي نفسه عــن تمكني 
لــلــتــمــكــني مــفــرغــا مـــن منطلقات  نــمــوذجــه 
عامة وثابتة، ألنه سيصل، حتما، إلى نقطة 
املــرأة  تمكني  حــول  خطابه  فيها  يصطدم 
مكاٍن  في  املوجودة  السياسية  بأولوياتِه 
بالطبع،  لــألخــيــرة  الغلبة  آخـــر، وســتــكــون 
السياسية  التخبطات  أغــلــب  يفسر  وهـــذا 
املـــرأة. ما يجري في االنتخابات  في ملف 
البلدية السعودية نموذج لحظي لهذا، إذ 
ر 

ّ
فيما كانت هذه االنتخابات تشكو التعث

وخواء املفرزات في دوراتها السابقة، فإنها 
كسبت، هذا العام، وهجا استثنائيا يتمثل 
في مشاركة النساء ألول مرة. في منتصف 
األسبوع، تم استبعاد لجني الهذلول التي 
ــحــت لــخــوض االنــتــخــابــات، والــظــاهــر 

ّ
تــرش

أنها استبعدت، ألن لها سابقة في املطالبة 
السيارة، كانت ذات  املــرأة في قيادة  بحق 
إلى احتجازها  طابع محرج دوليا، وأدت 
ــحــرم 

ُ
أســابــيــع. وحــاصــل هـــذا هــو مشهد ت

فــيــه امـــــرأة مـــن مــمــارســة حــقــهــا املـــشـــروع، 
ألنـــهـــا طــالــبــت بــحــقــهــا املـــمـــنـــوع، ويــحــدث 
هذا في سياق سياسي يحتفي بممارسة 

 !
ّ
النساء السعوديات حقوقهن

ــن هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، ربــمــا  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
يــبــقــى الهـــتـــمـــام األبــــويــــة الــســيــاســيــة فــي 
املــرأة وزن  الخليج ببعض مظاهر تمكني 
ســيــاســّي رمـــــزي، لــكــن الــتــقــديــرات املــبــالــغ 

وهـــذه الحيلة مــعــهــودة مــن إســرائــيــل، إذ 
يها   مجرميها وإرهابيِّ

َّ
غالبا ما يتضح أن

كان  كما  ا.  نفسّيً مضطربون  أو  مجانني، 
ــن تــخــلــيــص حــــــارق املـــســـجـــد األقـــصـــى،  مــ
العقاب، حني  دينس مايك، في 1969، من 
ــل إلى  زعمت إسرائيل أنه مجنون، ثم ُرحِّ
أن   يعيش فيها، من دون 

ّ
أستراليا؛ وظــل

يظهر عليه أيُّ أثر للجنون، أو غيره. ثم ال 
يمنع ذلك كله، وغيُره، نتنياهو أن يخرج 
قــا ومـــــــزاودًا، بــأنــه يــحــمــي األمــاكــن  مــتــشــدِّ
املــقــّدســة، )ومــن أبــرزهــا املسجد األقصى( 

من داعش.
ــد، حـــني يــحــاول  ــ وكـــذلـــك يــفــعــل بــشــار األسـ
ا ينبغي على نظامه أن  صرف األنظار عمَّ
ة التي  يفعله من تغييرات في بنيته األمنيَّ
لم يعد قسم كبير من الشعب السوري يقبل 
بها، وهو النظام ذو السوابق في اإلرهاب، 
د فــي مقابلة لــه مع  إذ سبق لبشار أن هــدَّ
ة في نوفمبر/  »صنداي تايمز« البريطانيَّ
يــحــرق  ــزال  ــ »زلــ ـــ ــ بــ ــانـــي 2011  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
د بــأفــغــانــســتــان  املــنــطــقــة بــكــامــلــهــا«، وهـــــدَّ
أفغانستان، ولم  أو بالعشرات من  أخــرى، 
يــكــتــِف بــالــقــول، بــل شـــرع فــي الــفــعــل، ومــا 
ميشال  األســبــق،  اللبنانّي  الــوزيــر  ة  قضيَّ
ــد الــــذي  ــ ســـمـــاحـــة املـــســـتـــشـــار لـــبـــشـــار األســ
اعترف بالتخطيط، مع رموز نظام األسد؛ 
داخــل  واغــتــيــال،  تفجير  بعملّيات  للقيام 
لــبــنــان، كـــان مـــن شــأنــهــا أن تــهــيــئ لــحــرٍب 

ا بعيدة.
ّ
أهلّية، ما قضّيته عن

البيئية،  التحديات  لهذه  للتصدي  الــيــوم، 
نجد أن املساهمات العربية في هذا املجال 
ــقـــدم، وتـــحـــتـــاج إلــى  ــتـ مـــا زالـــــت فـــي طــــور الـ
السنوات  فــي  أكــبــر  وتــعــزيــز بشكل  تكثيف 
املــقــبــلــة. وتـــبـــرز بــضــعــة مــشــاريــع نــاجــحــة، 
يــنــبــغــي الــبــنــاء عــلــيــهــا فـــي املــســتــقــبــل، مثل 
مــحــطــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــــحــــراريــــة فــي 
مدينة  ومــشــروع  املغربية  ورزازات  مدينة 
الطاقة  على  بالكامل  تعتمد  الــتــي  مــصــدر 
املتجّددة في أبو ظبي، غير أن تلك الجهود 
ال تــرتــقــي إلـــى حــجــم هـــذا الــتــحــدي الكبير 
الذي يواجهه العالم اليوم، فوطننا العربي 
ليس في منأى عن تأثيرات التغير املناخي، 
التي ضربت سورية  الجفاف  موجة  إن  إذ 
بني عامي 2006 و2009، والفيضانات التي 
شــهــدتــهــا املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــام 
2009، ومــوجــات الــحــر الــتــي طــاولــت مصر 
هذا العام، وأودت بحياة نحو 80 شخصا، 
يشهدها  التي  املناخية  التغيرات  تجليات 
عــاملــنــا الـــيـــوم. لــــدى وطــنــنــا الــعــربــي مـــآٍس 
بــدءًا من  وتــحــديــات جمة كثيرة يواجهها، 
اإلرهاب، وصواًل إلى الفقر وضعف االلتزام 
بالتنمية املستدامة، غير أنــه، ومــع ذلــك، ال 
بد للحكومات واملجتمعات املدنية العربية 
التغير  مكافحة  فــي معركة  تنخرط  أن  مــن 
املــنــاخــي، مــن أجـــل االرتـــقـــاء إلـــى طموحات 

وآمال لألجيال القادمة.  
)مفكر عربي(

الــرمــزي تــأتــي، قطعا،  فيها لــوزن التمكني 
على حساب تهميش وزن التمكني الفعلي. 
تقدمت اململكة العربية السعودية بصورة 
عــامــّي 2013 و 2014، على  بــني  مــفــاجــئــة، 
مــقــيــاس الـــفـــارق بــني الــجــنــســني فــي تقرير 
ــم  الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة الــــــذي تــــصــــدره األمــ
املتحدة، وانتقلت مباشرة من املرتبة 145 
ــام اململكة  إلــى املــرتــبــة 56، لــم تتحسن أرقـ
إال بشكٍل طفيف في حزمة مؤشرات املرأة 
التي تكّون هذا املقياس )وتتعلق بالتعليم 
والعمل والصحة(، لكن مؤشرًا واحدًا قفز 
قفزة هائلة من 0.1 إلى 19.9، وهو مؤشر 
)عدد املقاعد النيابية( التي شغلتها املرأة 

في مجلس الشورى ألول مرة عام 2013. 
إلى   

ّ
أنفسهن النساء  نــظــرة  مستوى  على 

، يشّجع هذا السياق في الخليج، 
ّ
تمكينهن

أواًل، على تشكل نوع خاص من النسوية، 
ُمـــفـــرغ مـــن أي مــعــيــار، بــاســتــثــنــاء إيــصــال 
املـــــرأة إلــــى مــنــاطــق نــفــوذ ومـــجـــاالت عمل 
. عندما يكون 

ً
مــا كــانــت تــوجــد فيها قــبــال

الهدف األوحــد هو تحقيق هــذا االقتحام، 
ــه إنـــجـــاز جيد  ــا، أنــ فـــإنـــه يــعــنــي، بــشــكــٍل مــ
لــلــمــرأة، عــنــدمــا تقتحم مـــجـــاالٍت جــديــدة، 
حتى إذا كانت محكومة بمنطق الفساد، أو 
التسلط. كان هناك ُمبتهجون  التمييز أو 
بمشاركة امرأة خليجية في قصف سورية 
الرغم  الدولي، على  التحالف  قــوات  ضمن 
من وجــود آالف األسئلة حول تلك الحرب 
سياسيا وأخالقيا، وكان هناك ُمبتهجون، 
عندما اعتلت نائبة كويتية منصة رئاسة 
ــة، على الــرغــم مــن أنــهــا رميت  مجلس األمـ
ثم  العنصري.  بخطابها  مشهورة  بأنها 
ــرورة  ــذا الــتــركــيــز الـــنـــســـوي عــلــى ضــ إن هــ
ظــهــور املـــــرأة فـــي الـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة، 
ــنــــاصــــب« أيـــــا كـــانـــت،  والـــــوصـــــول إلـــــى »املــ
ــن الــنــســويــة  ُيـــســـاعـــد عــلــى بـــنـــاء نــســخــة مـ
الــنــخــبــويــة الــطــمــوحــة، راديــكــالــيــة فـــي ما 
يتعلق بقضايا التمكني السياسي، لكنها، 
في  للتسوية،  نفسه، مستعدة  الــوقــت  فــي 
تخّص  التي  النسوية  القضايا  ما يخص 
الــقــاعــدة الــنــســائــيــة األوســــع فــي املجتمع. 
وأخيرًا، تساهم هذه االتجاهات في حجب 
ــصــّدق 

ُ
ــرأة نفسها الــتــي قــد ت الــرؤيــة عــن املـ

حقوقها،  ستهبها  السياسية  األبــويــة  أن 
وتغفل عــن فهم إمــكــانــات الــواقــع الــتــي قد 
تــحــمــل لــهــا فـــرصـــا فـــي اتـــجـــاهـــاٍت أخـــرى 
الــدراســات إلى  غير متوقعة. تشير بعض 
الريعية في  الــدولــة  الوثيق بــني  االرتــبــاط 
الخليج والنظام األبوي، تحديدًا بالحفاظ 
ــتــــي يــتــســّيــدهــا  ــــوذج األســـــــــرة الــ ــمـ ــ ــى نـ ــلـ عـ
الــرجــل املكتفي مــالــيــا وغــيــر املــحــتــاج إلــى 
ــرأة وإســهــامــهــا فـــي الـــدخـــل، وهــو  ــ عــمــل املـ
التعليم  املــرأة من  ما يترتب عليه حرمان 
وفاعليتها  اســتــقــاللــهــا  والــعــمــل وضــعــف 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. هـــذا يــعــنــي أن 
ستترتب  التي  املقبلة  االقتصادية  األزمــة 
ــد  ــ

ّ
ــول ــار الـــنـــفـــط وتــ ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ عـــلـــى انــــخــ

ضغوطا اقتصادية على األسرة، قد تحمل 
للمرأة فرصا تحررية أكبر ربما من مرحلة 

الطفرة السابقة. 
يــجــب أن تــوجــد الــنــســاء الــخــلــيــجــيــات في 
العليا  واإلدارات  السياسي  العمل  مجال 
 

ّ
ــلـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة، وأن يـــمـــارســـن حـــق لـ
ح واالنتخاب. لكن، في الوقت نفسه، 

ّ
الترش

يجب أن تعّبر هذه الواجهة النسائية عن 
حقيقة واقع النساء في الداخل املعتم، وأن 
يكون تمكني املرأة جزءًا من مستوى أشمل 
من العدالة االجتماعية واملشاركة. تحليق 
الـــواجـــهـــة الـــنـــســـائـــيـــة، بـــعـــيـــدًا عــــن الـــواقـــع 
االجتماعي، ال يعني إال أن كل هذا التطور 

يحدث بصورة مصطنعة.
)كاتبة سعودية(

نتنياهو واألسد يحاربان اإلرهاب!

لنساهم في مكافحة التغير المناخي

الواجهة النسائية لدول الخليج

لنظام األسد 
تجارب وسوابق في 

التعاون مع من كانت 
الواليات المتحدة 
تصفهم إرهابيِّين

ال بد للحكومات 
والمجتمعات 

العربية من أن تنخرط 
بمكافحة التغير 

المناخي

يجب أن يكون تمكين 
المرأة جزءًا من 

مستوى أشمل من 
العدالة االجتماعية 

والمشاركة

آراء

ماجد عبد الهادي

ّيض لي أن أشارك ضمن وفد من 
ُ
قبيل انهيار االتحاد السوفييتي بنحو سنتني، ق

التي كانت  األفغانية، كابول،  العاصمة  إلى  زيــارة  الفلسطينية في  التحرير  منظمة 
توشك على بلوغ نهاية عهد الدكتور محمد نجيب الله، آخر رؤساء البالد الشيوعيني 
الذي آلت به الحال، بعد ما يقرب من أربع سنوات تقريبًا، إلى سقوط نظام حكمه، 
ولجوئه إلى مكتب هيئة األمم املتحدة، ثم إلقاء حركة طالبان القبض عليه، وإعدامه 

وأحد أشقائه شنقًا، بشريط معدني، على أحد أعمدة الكهرباء عام 1996.
كنت، حينئٍذ، في مقتبل حياتي املهنية، وقد نشطت على مدى األيام السبعة التي 
أمضيتها هناك، في إعــداد مــواد صحافية متنّوعة عن حــال بــالد رزحــت سنوات 
املــدعــوم بتدخل عسكري  الشيوعي  طويلة تحت صــراع دمــوي مدمر بني نظامها 
الواليات  من  املقابل،  في  املدعومة،  الجهاد«  و»قــوى  السوفييتي  االتحاد  من  هائل 
الله نفسه، وقابلت  العرب، فأجريت حــوارًا مع نجيب  املتحدة األميركية، وحلفائها 
فوجئت  فلسطينيني  طــالب  آراء  استطلعت  كما  ونــقــابــيــني،  حكوميني  مــســؤولــني 
بوجودهم  يدرسون في جامعة كابول، بينما لم يكن ممكنًا، في ظل تلك الظروف، 

لقاء أٍي من ممثلي قوى املعارضة املسلحة.
الـــزيـــارة، بعدما  الكثير مــن تفاصيل  النسيان على  تــراكــم غــبــار  الــرغــم مــن  وعــلــى 
أبــدًا أسلوب هبوط  الطائرة  اليوم، أكثر من ربع قــرن، فإن ما لن أنساه  مر عليها، 
طريقة  ثم  كــابــول،  إلــى  موسكو  من  نقلتنا  التي  الروسية(  الطائرة  )نعم،  الروسية 
اب إلى أن الطائرة تكّرر دورانها في 

َّ
صعودها. ففي نهاية رحلة الذهاب، انتبه الُرك

محيط فضائي ضّيق، ولوقت طويل نسبيًا، فوق املطار، وحني استوضح بعضهم 
عّما يحدث، تهّرب طاقم املضيفني من الجواب، إلى أن حانت لحظة الهبوط بسالم، 
وجاء مساعد الطيار، فأوضح أن خطر صواريخ »ستينغر« األميركية الصنع التي 
يمتلكها »املجاهدون« في محيط العاصمة األفغانية يحول دون الهبوط التدريجي 
املعتاد، ويفرض على قائد الطائرة مواصلة التحليق بها على ارتفاع يزيد عن سبعة 
كيلومترات، إلى أن تصير على مستوى املدرج تمامًا، حيث تبدأ بالهبوط وفق طريقة 
ق املدخنة«، وكذا األمر أيضًا عند اإلقــالع، إذ تصعد لولبيًا، كأنها 

ّ
يسمونها »تسل

داخل أنبوب دائري، وال تتجه أفقيًا، إال بعد أن تعلو فوق مدى مضادات الطائرات.
ملــاذا أروي هــذه النتف مــن الــذكــريــات، اآلن؟ هــو ســؤال ربما ال يحتاج جــوابــًا، أمــام 
الروسية لتتصّدر واجهة األحــداث، منذ تحطم واحــدة منها،  الطائرات  تقّدم أخبار 
مدنية، فوق صحراء سيناء، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين األول املاضي، وحتى 
في  لسورية،  الشمالية  الحدود  عند  تركية،  بنيران  أخــرى، حربية،  إسقاط  بعد  ما 
الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. لكن جوابًا تلقائيًا، كذاك، 
ال يغني عن القول إن الحادثة األولــى، بما أثارته من تعاطف إنساني مع الضحايا 
الروسية، ليستا في منأى  القوة  األبرياء، والثانية بما انطوت عليه من كسر هيبة 
وأسلحتها،  بطائراتها  موسكو  تأني  هنا،  والبليغ.  القاسي  األفغاني  الـــدرس  عــن 
لتنقذ نظامًا ديكتاتوريًا متداعيًا، وقتل مئات األلوف من شعبه، مثلما ذهبت، هناك، 
بجيوش جــرارة، لتمنع سقوط نظام حكم عميل لها. هنا، أيضًا يدفع الــروس، في 
أيامنا هذه، عربونًا أولّيًا من ثمن تدخلهم العسكري املباشر في سورية، بعد ثمن 
باهظ دفعوه، هناك، في ثمانينات القرن املاضي، ليؤدي مع عوامل أخرى، إلى انهيار 

إحدى أكبر إمبراطورياتهم عبر التاريخ، االتحاد السوفييتي. 
ولن ُيغّير في هذا الدرس شيئًا أن أميركا تحول دون امتالك املعارضني السوريني 
الــروســي، فالديمير بــوتــني، شخصية  الــرئــيــس  لــن تنفع  صــواريــخ أرض جــو، كما 
املنطقة عمومًا، ال  أهل هذه  بل  السوريني، ببساطة،  الدولي«، ألن  املجتمع  »بلطجي 
يقلون اعتدادًا بكرامتهم عن األفغان، وها هي الحرب الضروس تضطره، وطائراته، 
ق املدخنة«، إيــذانــًا بهزيمته في ســوريــة، وتــرك حليفه بشار األســد، 

ّ
إلــى بــدء »تسل

ملصيٍر يشبه مصير نجيب الله.

أحمد عمر

يتها تحلية 
ّ
اللؤلؤ، وحل أعــددت خطبة ممتازة، دّبجتها في رأســي، ونظمتها مثل 

»قامشلوكي«،  نــزح من  العم »غمكني«  ابــن  الشريفة.  واألحــاديــث  القرآنية  بــاآليــات 
ألسباب غير التي نزحت من أجلها. خاصمه الحجي بعد تكريم وترحيب، فوعدته 
اليومية في  العصر  البني، فالحجي صديقي، وأنــا شريكه في نزهة  بإصالح ذات 
يا غمكني،  منك،  وليعتذرّن  بل  ويالطفك،  يــزورك  ه 

ّ
باشا. ألجعلن أوسمان  حديقة 

اعتذارا.
اسمه غمكني، فالكرد، في الهزيع األخير من عصر القوميات، جنحوا إلى األسماء 
واستذكرت  والعفو،  اإلحــســان  على  تحّض  التي  الكريمة  اآليــات  الفاجعة. حفظت 
األحاديث الشريفة الكثيرة، وقصص السيرة النبوية والتاريخية عن فضائل اإلنفاق 
ْحِسِننَي »، 

ُْ
ُه ُيِحبُّ امل

َّ
اِس َوالل

َّ
َعاِفنَي َعِن الن

ْ
 َوال

َ
َغْيظ

ْ
اِظِمنَي ال

َ
ك

ْ
اِء َوال رَّ

َّ
اِء َوالض رَّ »ِفي السَّ

واملرأة التي دخلت النار في هّرة، والرجل الذي دخل الجنة في سقية كلب... الترك 
يعطفون على الحيوانات عطفًا غير عطف األوروبيني، فهم يحسنون إليها لله، من 
الطعام على رؤوس  السنة،  أو »تــٍن«، وينثرون، في يوم محدد في  غير استحواذ 
تجد  دائمًا  الشوارع  وفي  الشهيرة.  العزيز  عبد  بن  ملأثرة عمر  استذكارا  الجبال، 
طعامًا للهررة، وكان الصديق  فرج بيرقدار في زيارة إلسطنبول قد أبدى رضاه 
اإلحسان  كان  وإذا  بخير..  للكالب هي  أمة تحسن   :

ً
قائال التركية  الحضارة  على 

للحيوان يدخل الجنة، فكيف البن أخيك غمكني النازح الضيف إلى جوارك.. هكذا  
سأختم خطبتي،  فينهض باكيًا، ونهرع سويًا إلى دارة غمكني، ليعتذر منه ويقّبل 

رأسه.
الـــذي كنت  الــصــمــون،  الــحــجــي، بعد أن اصطحبت كيسًا  كبيرًا مــن   جلست مــع 
أختلسه مــن فــوق الــســور، بجانب حــاويــة القمامة، مــن أجــل إطــعــام حــمــام حديقة 
»روشتة«،  االمتحانات  في  الغشاشون  الطالب  يسميه  ما  كتبت  باشا،   أوسمان 
ولصقتها بأسفل الهاتف، حتى ال أنسى آية مهمة أو حديثًا شريفًا. الحجي رجل 
تقي، يصلي الجمعة في مسجد موالنا جامي. يحضر في وقار صارم، ويتجه إلى 
، يعصبها على رأسه، فهو يعتقد أنها سنة نبوية، ويتأخر في 

ً
خزانة يّدخر فيها لفة

الخروج، حتى يكون األخير بعد أداء »تراويح« من الصلوات النوافل!  كنت موقنًا 
أني سألنّي الحديد، ومن جملة القصص التي رويتها له، في خطبتي الطويلة، في 
اجتمع حولنا  الــذي  للحمام  الخبز  أنثر  وأنــا  والعفو،  اإلحسان  سياق حديثي عن 
ليسمع خطبتي العظيمة،  قصة عمر بن الخطاب مع العصفور، وهي؛ أّن ابن عباس 
الله عنهما في املنام، بعد وفاته بليلتني، فقال له: كيف حالك يا  رأى عمرًا رضي 
أمير املؤمنني؟ فقال عمر: طاشت تلك اإلشــارات، وضاعت تلك العبارات. فقال له: 
ماذا صنع الله بك؟ قال عمر: والله، إن كاد عرشي أن ينهد، لوال أن لقيت الله غفورًا 
رحيمًا. قال له: لنصرتك لإلسالم؟ قال: ال. قال: بعلمك؟ قال: ال. قال: بعدلك؟ قال: ال. 
 يلعبون بعصفـور 

ً
قال: إذًا ملاذا؟ قال عمر:  كنت أسير باملدينة يومًا، ورأيت أطفاال

قد قّيدوه بخيط، ففككته، فطار العصفور.
فقيل لــي: يــا عــمــر، فككت إســـار الــعــصــفــور، ونــحــن نــفــكُّ إســـارك الــيــوم مــن الــنــار، 

وندخلك الجنة.
الحمام، وكــأن عشر  تــلــّون وجــهــه، واعتكر، فطار  الحجي بغتة، وقــد  هنا، وقــف 
ا ضبع. قال: يعني 

ّ
طلقات خردق 12 ملم أطلقت عليها، وبقي غراب عنيد له فك

لم ينفع عمرًا عدله، وتقواه، وجهاده، وزهــده، لوال ذلك العصفور الحقير! طاش 
التي  الغش  بورقة  وانشغلت  ريقي،  وبلعت  تلعثمت،  عباراتي،  سهمي، وضاعت 
سقطت، وأنا أحاول االعتذار عن الرواية: هي قصة غير مثبتة، وهي حلم رآه ابن 
 من أن أصلح ذات البني بني العمومة، جعلت الحمام كله يطير، 

ً
عباس. وهكذا، بدال

 بالخيط، الوحيد الذي صمد هو غراب البني األسود. .. كان 
ً
وبقي العصفور مكبال

ينعق منتصرًا.

سالمة كيلة

م، حيث ترّدد النظم، ويكّرر 
ُ
ظ

ُّ
 على نتائج التمّرد والثورة على الن

ً
باتت سورية مثاال

ما  أن يحدث، هنا،  تريدون  بالقول: هل  آخــر  أو طالب  احتّج قطاع،  إعالمها، كلما 
حدث في سورية؟

د الشعب. هذا  واَجه مطالب الطبقات الشعبية، وبات ُيهدَّ
ُ
هكذا، بكل بساطة باتت ت

عليها  الطريق  قطع  وتريد  الــثــورات،  تخاف  التي  العربية  بالنظم  ق 
ّ
يتعل ال  املــنــوال 

بالتهديد والتخويف قبل القمع، بل بات هو الخطاب الذي يكّرره اإلعالم »الغربي«، 
ز على أن نتيجة كل ثورة شعبية هي الفوضى والقتل والدمار، وتغلغل 

ّ
الذي يرك

القاعدة وداعش، وبالتالي انتشار األصولية واإلرهاب. وسورية املثال على ذلك كله، 
القتل  الــثــورات هو  إليه   على أن ما تقود 

ً
الــثــورة السورية مثاال هي »املــثــال«. باتت 

والدمار واإلرهــاب وانتشار األصولية والتعصب والحرب الطائفية. وما جرى في 
سورية يساعد على »تأكيد« ذلك، ألن ما يجري تكراره في الخطاب »توصيف ملا 

يحدث في سورية«.
هذا هو الخطاب الرائج، اليوم، سواء من إعالم النظم أو من اإلعالم »العاملي«. هذا ما 
ُيراد تعميمه حقيقة مطلقة، بحيث تصبح املعادلة هي أن كل ثورٍة ال تؤدي سوى 
إلى نشوء كل تلك األحداث، أي أن الثورة تعني القتل والدمار واألصولية واإلرهاب. 

بالتالي، هل هناك من يريد الثورة بعد ذلك؟
»النتيجة  هــي  هــذه  فهل  األسبقية،  حــول  الفضول  اإلعــالمــي«  »الضغط  هــذا  يثير 
الطبيعية للثورات« أو أن ما حدث في سورية كان مقصودًا من أجل أن تتحّول إلى 
مثال على النتائج املمكنة للثورات؟ التركيز اإلعالمي على هذه املسألة ملفت، ويجب 
أن يستحوذ على االهتمام، بالضبط ألنه ليس مصادفة أو نتيجة »اكتشاف حدث 
بواقع  يقبلوا  أن  عليهم  إن  للمفقرين  القول  ونتيجتها  فاملسألة حساسة،  مفيد«، 
يموتوا  بــأن  يقبلوا  أن  أي  والــدمــار.  القتل  يكون مصيرهم  أو  فقرهم وتهميشهم، 
الرأسمالية، اآلن، في لحظة   وتهجيرًا. هذه هي معادلة 

ً
جوعًا، بدل أن يموتوا قتال

ز للثورة، نتيجة 
ّ
قمة تأزمها، وشعورها بأنها على شفير انهيار، وأن الشعوب تتحف

انفجاري نتيجة  الــذي صنعته هــي، فالعالم في وضــع  النهب واإلفــقــار والتهميش 
األزمة العميقة التي دخلتها الرأسمالية، بعد أن تحولت إلى رأسمالية مال، وبعد أن 
بات النهب أساس تراكم الثروة أكثر من أن يكون من القطاع املنتج. فباتت تسارع 
في النهب، من دون أن يكون ممكنًا أن تتوقف، بعد أن أفقرت الشعوب بشكل كبير.
العربية كانت مؤشرًا على احتمال انفجار عاملي كبير. لهذا،  الثورات  وال شك أن 
كان يجب أن ُيصنع مثال يخيف ويردع، ويكون مبررًا لتشديد النهب تحت تهديد 

الخوف من مصير دموي. لكن، هل يسمح الجوع بهذا التخيير؟
ر إلى سورية هو التخويف من مصير مماثل، 

ّ
الهدف من هذا الخطاب الذي يؤش

وبالتالي، تأكيد الرأسمالية والنظم التي تمثلها أن من واجب الشعب أن يبقى ساكنًا، 
يقبل بكل النهب الذي يعانيه، سواء بارتفاع األسعار أو في زيادة الضرائب، أو في 
ر في االحتجاج أو التمرد أو الثورة. 

ّ
خصخصة ما لم يخصخص، من دون أن يفك

دون ضجيج.  من  تنهب  أن  وتحب  تنهبهم،  ملن  البطيء  املــوت  تحّب  فالرأسمالية 
لهذا، تقول بوضوح إن من يثور فمصيره هو مصير السوريني، القتل أو االعتقال 
تالوينها  بمختلف  الرأسمالية،  عملت  الــذي  املثال  هو  هــذا  التهجير.  أو  الوحشي 

و»تناقضاتها«، على تحقيقه في سورية بالتحديد.
سورية مثال، مثال للوحشية والفظاعة، مورست ضد الشعب السوري، وباتت أداة 
ذلك  يكن  ولــم  والتهميش.  والبطالة  الفقر  من  تعاني  التي  العالم  لشعوب  تخويف 
الرأسمالية  نتيجة وحشية  بل كان  النظام فقط،  نتيجة وحشية  أو   ،

ً
كله مصادفة

الشعوب.  ثــورة  تفرض  أزمــة مستعصية، ســوف  تعيش  أنها  تعرف  التي  نفسها 
لهذا حّرضت كل ما هو وحشي في النظام، وساعدت بتصدير قوى متوحشة من 
األصوليات، من أجل أن تحدث املجزرة، لكي تقول إن هذا هو مصير كل تمرد على 

النظام، النظام الذي يجب أن يبقى مستقرًا، حسب منظورها.

زياد خداش

اب آخــريــن رائــعــني، ســرق ذات 
ّ
هكذا أقــرأ الــصــورة: فــي داخــل كــل كاتب جثث لكت

، فيما بعد 
ً
غيبوبة مفرداتهم، وذاب في سياقهم، ونهب فضاءهم، ثم أشبعهم قتال

الصحو والنضج، باالتفاق معهم أو من دون معرفتهم. هكذا تصطف جثة نزار 
قباني داخل روح محمود درويــش. وتجلس بكامل خيالئها جثة ريتسوس في 
قصائد سعدي يوسف. وبال حراك، تربض جثة هنري ميللر داخل جسد جاك 
كروياك، وتموء من عزلتها جثة جون فيت في جنون األميركي بوكوفسكي. ال 
ال  كلنا،  من  منهوبون  بكلنا،  كلنا محاصرون  أحــد،  من  الهرب  من  ن 

ّ
يتمك أحــد 

فرصة للبياض الكامل والبدايات العذراء، مفتاح النجاة في )القتل( من دون إخفاء 
لنا، ودلــيــل نضج واستقالل وطريق  )قــتــل( بعضنا مفخرة  فــأدلــة  األدلـــة  طبعًا، 

خاصة.
إدوار الخراط )القتيل( الجميل الذي يجلس داخل أرواح معظم جيلي من فلسطني، 
محاطًا بكامل الهيبة والحب واالمتنان، طاملا استولى على مفرداتنا، وسحب لغتنا 
إلى حدائقه، لترعى هناك عشبه وخبزه وغيومه. مات إدوار بعد كتب مهمة كثيرة، 
كــان لها وقــع مفترق طــرق وطعم إيــقــاع لــغــوي، لــم يكن مــن السهل التخلص من 
واقعية  أولــى صدماته حساسية  عالية«  سحره بسهولة. كان لقصص »حيطان 
العربي. وحني قرأ  تقليدية، كانت تسيطر على املشهد األدبــي في مصر والعالم 
جيلي رواياته »رامة والتنني« و»الزمن اآلخر« و»حريق األخيلة« و»صخور السماء«، 
توافق ذلك مع تحوالت عميقة تجتاج بنية السرد الفلسطيني. بدأ جيلي في نهب 
 ورؤى، وأحيانًا، وهذا )األخطر( سياقات، كنا نعرف أنها البدايات، وأن 

ً
الخراط لغة

هذا النهب طبيعي جدًا، بل ومشرعن. وحني اكتشفنا دروبنا الخاصة، احتفظنا 
ر 

ّ
نتذك منه،  التخلص  فترة  طــوال  وبقينا  القلب،  فــي  رائــعــٍة  بمكانٍة  الــخــراط  لجثة 

خراطيتنا، إن صح التعبير، بكثير من املتعة.
لــم يــكــن إدوار الــخــراط مــجــرد ســـارد قــصــص، كـــان شــاهــدًا عــلــى عــصــر عاصف 
بــاالنــفــجــارات االجــتــمــاعــيــة واالنـــقـــالبـــات الــفــكــريــة والــتــحــوالت الــســيــاســيــة، كانت 
مقاومة االستعمار أولى تجليات هذا العصر وشروطه، وكان الخّراط شجاعًا بما 
الهتافية  املنتظمة  الخيطية  بواقعيتها  التقليدية،  املقاومة  عن سرب  ليخرج  يكفي 
وتفتيت  واألحــــالم  الــحــارقــة  والــلــغــة  والتفكك  الــداخــلــي  للجمال  انــحــاز  التمجيدية، 

ر وتكنيك كسر الزمن الخيطي في الكتابة.
ّ
اللحظات وجماليات التأمل والتذك

فتح من الصفحة األولى، في الوسع تطيير 
ُ
ال تحتاج قراءة روايات الخراط إلى أن ت

الكتاب في الجو وتلقفه باليدين وبدء القراءة من الصفحة املفتوحة. لطاملا أحببنا 
جميعًا، نحن جيل تسعينيات الجنون السردي في فلسطني، تطيير الكتب والتوغل 
في عمقها، بال بدايات وال نهايات، كتب ال تجبرنا على التنفس املنتظم معها. كانت 
رغبتنا عارمة وشقية في الركض املتوتر امللهوف النزق والضائع داخل النصوص، 
وفي التيه وعدم العودة من الكتاب إلى الواقع. كان الخراط وأدونيس طائرينا اللذين 
ال نمل من االستئناس بتوحشهما وبريتهما، كانا مرجعني مهمني لجوهر كتابتنا 
وانهمرت على  النصوص،  الراهن، بصدئه وسطحيته وتكراريته في  التي نسفت 

األحالم والتمزق وكسر املتوقع.
 لي مع الخراط تجربة طريفة. زرته في بيته صيف 1996، رفقة الشاعرة الفلسطينية 
نداء خوري. لم أكن أصدق، حينها، أني أجلس في بيت معبودي ومسروقي األول، 
ظللت أنظر إليه صامتًا، إلى أن استغرب هو، وقال لي، بصوت تهكمي ضاحك: »إيه 
هو أنا جني يعني قدامكن، متتكلم يا ابني«، فاعتذرت له وقلت: أنا مرتبك جدًا، ألني 
إنــه شخصيا ســرق فالسفة  أسرقك كثيرا في نصوصي. فضحك كثيرًا، وقــال 
أقتله اآلن قبل  إلى أن قتلهم شر قتلة. وطلب مني أن  وشعراء أوروبيني كثيرين، 
فوات األوان، فوعدته أن أفعل، وهذا ما حدث، راقبت لغتي، وهي تتحول إلى شيء 

آخر، أقرب إلى واقعي وإحساسي.
رحم الله إدوار الخراط الذي أسكننا فسيح كتبه.

بوتين يتسلّق المدخنة عصفور عمر بن الخطاب

الحرب ضد الثورة، سورية مثاًال مات أول قتالي
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اإلدارة  فــي  أحــد  خلــد  فــي  يــدور  يكــن  لــم 
األميركيــة أن وزيــر الخارجيــة جــون كيــري 
ســيحقق  املحتلــة  فلســطني  إلــى   بزيارتــه 
نجاحــا، أو حتــى خرقا في جدار العالقة بني 
الفلســطينيني واملحتــل اإلســرائيلي، أو حتى 
باألصــل  املقطوعــة  العالقــة  مســتوى  علــى 
بــني الرئيــس محمود عبــاس ورئيس الوزراء 
بنيامــني نتنياهــو، بــل كانــت محاولــة تحــت 
حققــت ضبطــا  فــإن  العتــب«،  »رفــع  عنــوان 
لألوضــاع »فبهــا ونعمــت«، وإال فهــي الزيارة 
األخيــرة لــإدارة الحاليــة مــع اقتــراب موعــد 
نهايــة عهدهــا، مــن دون أي نجــاح يذكــر فــي 

ملف التسوية.
واضحــة  املحبطــة  كيــري  تعابيــر  كانــت 
للعيان، بعد لقائه عباس الذي رفض شــجب 
عمليــات الطعــن في إطار ما تســميها اإلدارة 
األميركيــة »خطــوات بنــاء الثقــة«، بــل وألقــى 
عباس بوجه كيري خمسة ملفات، يتقدمها 
واألســرى  والجرحــى  الشــهداء  عــدد  ملــف 
الفلســطينيني منــذ انــدالع انتفاضــة القــدس، 
فــي األول مــن أكتوبر/تشــرين أول املاضــي، 
الســلطة  بحــل  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  مهــددا 
لنتنياهــو.  املفاتيــح  وتســليم  الفلســطينية، 
وأكيــد،  نهائــي،  بانطبــاع  كيــري  خــرج  وقــد 
وهــو مــا عّبــرت عنــه الصحــف اإلســرائيلية 
من مصادر مســاعديه  أن الحالة »ميؤوس« 

منهــا بالكامل .
هــذه الزيــارة التي قوبلت بعــدم الرضى، هدد 
فيهــا عبــاس بخيــار آخــر، وهــو التوجــه الــى 
األمــم املتحــدة، وتحديــدًا إلــى الجمعيــة العامة 
-حيــث الفيتو األميركي معطل- الســتصدار 

قرار حماية دولية للشــعب الفلســطيني.
وبــادر  نتنياهــو،  تلقفهــا  الخيــارات  هــذه 

الــوزاري  للمجلــس  جلســة  لعقــد  ســريعا 
وعــد  مــا  ســيناريوهات  لبحــث  املصغــر، 
بهــذا  وهــو  للســلطة،  حــل  مــن  عبــاس  بــه 
االجتمــاع علــى املســتوى اإلعالمــي علــى أقل 
 ،

ً
تقديــر، يبعــث رســالة مزدوجــة لعبــاس، أوال

للشــارع  وثانيــا  تهديــده،  بتفريــغ مضمــون 
اإلســرائيلي عبر الظهور بمظهر املســيطر.

الصحــف  نقلتــه  عمــا  النظــر  وبغــض 
اإلســرائيلية مــن اختــالف فــي وجهات النظر 
علــى مســتوى الــوزراء في ذلــك االجتماع بني 
مؤيــد ورافــض، إال أن اإلســرائيلي ليــس مــن 
مصلحتــه علــى اإلطــالق انهيــار الســلطة، أو 

العمــل على انهيارها.
الســلطة  وضــع  الــكالم  مــن  املقصــود  ليــس 
املشــروع  خدمــة  خانــة  فــي  الفلســطينية 
النظــرة  أن  تبيــان  بقــدر  اإلســرائيلي، 
واملصلحة اإلسرائيلية ترفض هذا السقوط، 
العتبــارات عــدة، تقــف فــي مقدمتهــا الوضــع 
األمنــي، وهــو مــا أشــار إليــه جهــاز الشــاباك 
واملنظومــة األمنيــة اإلســرائيلية، محــذرة مــن 
تداعيــات خطيــرة فــي حــال الســقوط في ظل 

انتفاضة القدس.
ويمكن لبعضهم أن يعتبر أن انهيار السلطة 
الفلسطينية يحقق إلسرائيل فرصة ذهبية، 
تنتظرهــا لتحقيــق عــدة أهــداف، كالســيطرة 
مجددا على الضفة الغربية، والعمل بأريحية 
في البناء االســتيطاني، واســتكمال مشــروع 
إلــى وقــف  القــدس، وصــوال  الســيطرة علــى 
علــى  والسياســية  االقتصاديــة  التداعيــات 
الدولــي واألوروبــي تحديــدا جــراء  املســتوى 
بهــا  معتــرف  غيــر  مســتوطنات  فــي  البنــاء 

دوليا، فالســلطة اختارت طريق االنســحاب.
إال أن واقــع انهيــار الســلطة فــي هــذه املرحلــة 

واقــع  ظــل  فــي  غيــره،  عــن  مختلــف  بالــذات 
جديــد فرضتــه انتفاضــة القــدس. لــو تحقــق 
إلــى انخــراط حركــة  ذلــك االنهيــار ســيؤدي 
االنتفاضــة،  فــي  كوادرهــا  بكامــل  فتــح 
وســيفتح باب املشــاركة الشعبية على أوسع 
مصراعيــه، خصوصــا، مــع انهيــار املنظومــة 
األمنيــة الفلســطينية، مــا يــؤدي إلــى دخــول 
جديــدة،  شــعبية  مرحلــة  فــي  االنتفاضــة 

عنوانها »الكل الفلســطيني«.
خيــار  هنــاك  يكــون  لــن  الواقــع،  هــذا  أمــام 
العمــل  نحــو  التوجــه  ســوى  الفصائــل  أمــام 
العســكري، فمرحلة التأييد والتبني وإطالق 
املواقــف السياســية ســتنتهي، لتبــدأ مرحلــة 
جديــدة، مســتغلة فرصــة الســقوط النهائــي 
فــي  جهودهــا  ومكثفــة  التســوية،  ملشــروع 
توسيع وتضخيم االنخراط الشعبي لضرب 
مــع  املعادلــة،  وتغييــر  اإلســرائيلي،  العــدو 
التوقــع بدخــول القــوات األمنيــة الفلســطينية 

فــي املواجهــة، بتوجيه وبغير توجيه.
هــذا الســيناريو ماثــل للعيــان أمــام املنظومــة 
األمنية اإلسرائيلية، وهو إن تحقق سيفرض 
تحديا أكبر يفوق قدرة التحمل اإلسرائيلية، 
وسيعود بالذاكرة اإلسرائيلية إلى انتفاضة 
األقصــى عــام ألفني بتداعياتها الكارثية على 
التبعــات  عــن  ناهيــك  اإلســرائيلي،  املجتمــع 
واملســؤوليات االقتصاديــة واألمنيــة لشــعب 
تحت االحتالل، وما سيثيره األمر من إعادة 
اعتبار واهتمام عربي ودولي على املســتوى 
الشــعبي للقضيــة الفلســطينية، مــا ســيؤدي 
ويهــدد  »إســرائيل«  مكانــة  تفويــض  إلــى 
املســتوى  علــى  محتلــة  دولــة  »شــرعيتها« 

الدولي. 
 أحمد الصباهي )فلسطين(

محنــة العــراق تختلــف عــن باقــي املحــن، بعــد أن صار شــعاره املــوت والحزن، والخــوف يمأل قلوب 
أبنائه جراء الفنت التي أعادت العراق إلى عصور التخلف والجهل.

أصبــح العــراق مســرحا للعمليــات العســكرية وتجــارب الفنــون القتالية، ومرتعا آمنــا لقطاع الطرق 
وحلبة صراع ال تنتهي بني شعوب األمم، بعد أن كانت تسمى دار السالم.

عندما كان يدور الحديث عن التقسيم سابقا، كانت مالمح الوجوه الرافضة للفكرة تسبق الكالم، 
من منطلق أن قوة العراق بوحدة أراضية وشعبه، ثم تغير األمر اليوم بسبب نجاح الدعاية الغربية 

املضللة، والتي تدفع باتجاة التمييز العرقي الطائفي الذي مزق البلد.
يدفع السيناتور األميركي جو بايدن صاحب مشروع الدويالت الثالث، بكل الوسائل املتاحة، إلى 
تحقيق هذا املشروع وبقوة، حتى يتسنى لألميركان تنفيذ أجنداتهم املخطط لها قبل 20 عاما

لة 
ّ
 من مشــروع الدويالت الثالث، املتمث

ً
املحزن أن أميركا نجحت وبامتياز، وقطعت شــوطا طويال

بالدولــة الســنية فــي الغــرب، وهــي التــي تمتلــك مخزونــا كبيــرًا مــن الغــاز والفوســفات والكبريــت، 
خرى كردية 

ُ
وأراض ذات تربة خصبة ومؤهلة للزراعة، ودولة شيعية في الجنوب غنية بالنفط، وا

بة.
َّ
مال ذات طبيعة خال

ّ
في الش

وتقوم الرؤية األميركية على أســاس تأســيس جيش من املكّون الســني، على غرار حرس اإلقليم 
في كردستان، من أجل إتمام مشروع التقسيم. ويركز السفير األميركي، ستيوارت جونز، دائما 
علــى إقليــم األنبــار، ويقــول إنــه ال يمكــن أن يســتقر العــراق إال بوجــود جيش ســني تنــاط به مهام 

حماية اإلقليم.
ويعــول األكــراد كثيــرًا علــى االنفصــال فــي ظــل وجــود ُحكومــة اتحاديــة، تتعــارض مــع أهدافهــم 
املرســومة، والتــي تتمثــل بقيــام دولــة كرديــة كبــرى، بضــم محافظــة كركــوك وأجــزاء كبيــرة مــن 

سنجار، ومنطقة سهل نينوى، إضافة إلى مدينة طوز خورماتو.
وقد انعكست إفرازات الحروب واملشكالت السياسية من تجاذبات وخالفات، وسرقة املال العام، 
وظهــور مجاميــع مســلحة خارجــة عــن القانــون علنــا، ســلبا علــى الشــعب العراقــي، والتعامــل مــع 
ــد حالــة مــن اليأس، وعــدم الرغبة باالســتمرار في ظل 

ّ
املواطنــني علــى أســاس املذهــب واملناطقيــة ول

هذه الظروف القاسية.
خياران أحالهما مر، إما العيش في ظل التمييز ونبذ اآلخرين وإذاللهم، بدوافع طقوسية ودينية، 
أو تحديد املصير بإقليم يضمن لك العيش بســالم وأمان، مع توفر حقوق املواطنة بشــكل كامل، 

، من قبل الطبقة السياسية الحاكمة.
ً
ولكن على حساب تقسيم أرض العراق املمزق أصال

ويتحــدث أبنــاء املناطــق الســنية عن مشــروع األقاليم ويروجونه، ألن مناطقهــم عانت األمرين، من 
قتــل وتشــريد وتفجيــر للمنــازل، واملعاملــة الســلبية مــن أبنــاء املناطق التــي نزحوا إليها، وتشــديد 
اإلجــراءات األمنيــة عليهــم، وإجبارهــم بالوقــوف علــى شــكل طوابير طويلة لغرض اســتحضار ما 
يسمى الكفيل، بينما اإليرانيون يتجولون ويدخلون متى أرادوا، من دون تأشيرات دخول، األمر 

الذي قضى على أمل وحدة الشعب وأراضي الوطن.
سيف سعدي )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

كمال عبد اللطيف

الســنوات  فــي  العربيــة،  املجتمعــات  تعــرف 
ــِذُر 

ْ
ن

ُ
ت تاريخــي،  مخــاض  لحظــات  األخيــرة، 

بأهواٍل كثيرة، وبحكم أن هذه اللحظات تتم 
داخــل دائــرة زمانيــة ومجالية أوســع وأكبر، 
تتجــاوز  يجــري  مــا  وعواصــف  ريــاح  فــإن 
لتشــمل  املعهــودة،  الجغرافيــة  الحــدود 
محيطــا يــزداد شســاعة، وتتضــح مالمــح ما 
يحصــل فيــه وأهدافه يوما بعد يوم. وبحكم 
أننــا ال نســتطيع معرفــة، وال تقديــر كل هــذا 
االســتعانة  دون  مــن  أمامنــا،  يجــري  الــذي 
إلــى  ســنتجه  فإننــا  وضوابطــه،  بالتاريــخ 
حاضرنــا  فــي  يقــع  مــا  عالمــات  معاينــة 
بالوســائل التاريخيــة املتاحــة، علــى الرغــم 
مــن صعوبــة الوقائــع التــي نواجــه كل يــوم 

ومنذ سنوات.
ي، أو 

ِّ
ال وقــت، فــي نظرنــا، لخطابــات التشــف

خطابات تحصيل الحاصل، ذلك أن لحظات 
ا، أواًل 

ّ
ة ملا نحن فيه وعليه، تقتضي من

َ
ُمَماِثل

وقبل كل شيء، القيام بجملة من املراجعات 
الكبــرى ملجمــل قناعاتنــا، وملجمــوع املبادئ 
والقواعــد التــي نســتخدم فــي العــادة عندمــا 
واجه مثل هذه املشكالت، فبدون مراجعاٍت 

ُ
ن

وخيــارات  رات  تصــوُّ بلــورة  مــن  ننــا  تمكِّ

أحمد ماهر

ليســت غريبــة حالــة الشــماتة املخزيــة التــي 
مــن مؤيــدي  أبداهــا املطّبلــون واإلعالميــون 
العمليــات  بعــد  مصــر،  فــي  الحاكــم  النظــام 
اإلرهابيــة فــي باريس، أخيــرًا، على الرغم من 
أن الرئيــس الفرنســي هــو الرئيــس األوروبي 
الوحيد الذي لّبى دعوة عبد الفتاح السيسي 
في حفل افتتاح تفريعة قناة السويس، وهو 
فــي  األوروبيــن  الزعمــاء  فــي  تحفظــا  األقــل 
التعامــل مــع السيســي، والتحفــظ األوروبــي، 
النظــام  مــع  التعامــل  فــي  عمومــا،  والغربــي 
الحاكــم فــي مصــر، نتيجــة انتهــاكات حقــوق 
هــذا  يقــل  وإن  الحريــات،  وقمــع  اإلنســان 
التحفــظ مــع الوقــت كمــا كان متوقعــا، وكمــا 
راهــن السيســي، ففــي نهايــة األمــر »املصالــح 

تتصالح«.
الخائبــة  التفســيرات   

ً
غريبــة وليســت 

والتــي  باملؤامــرة،  واملشــبعة  والســاذجة 
يرّوجهــا أنصــار النظــام وأبواقه حــول »ملاذا 
فرنســا؟« فســتجد مخابيــل يرّوجــون نظرية 
تآمر أوروبا وأميركا على فرنسا، ومخابيل 
آخــرون يروجــون نظريــة تآمــر فرنســا علــى 
نفســها، وأن كل التفجيــرات تمثيليــة، علــى 
الــذي  الســاذج والســطحي  التفســير  اعتبــار 
مــن  هــم  والغــرب  وفرنســا  أميــركا  أن  يزعــم 

الت العاصفة،  جديــدة، مكافئــة لحجم التحوُّ
ن بلغٍة وخطاباٍت لم تعد  ســنواصل التحصُّ
يجــري  مــا  بتجــاوز  وال  ــل، 

ُّ
بتعق ال  تســعف 

أمامنا وفوق رؤوسنا. 
شــرطا  َعــدُّ 

ُ
ت الــذات  محاســبة  أن  ر  نتصــوَّ

أساســيا فــي هذه املراجعــة التي نروم القيام 
بهــا، وتــزداد أهميــة هــذه املحاســبة، اليــوم، 
عندمــا نواجــه أنفســنا بجملــة مــن األســئلة، 
ِبيــل مــاذا أثمــرت معــارك مجتمعاتنــا 

َ
مــن ق

ر؟  والتحــرُّ الحريــة  مجــال  فــي  األخيــرة 
ومــاذا جنينــا قبــل ذلــك، مــن جهــود مفكرينا 
ومصلحينــا، الذيــن حرصــوا علــى مجابهــة 
إشــكاالت مجتمعنــا فــي النهضــة والتقــدم؟ 
ثــم مــا هــي العبــر التــي يمكــن اســتخالصها 
من أدبيات الجمعيات واملؤسســات واملراكز 
التــي اعتنت، وتواصل عنايتها بالخيارين، 
فــي  الديمقراطــي  والسياســي  اإلصالحــي 

مجتمعنا؟
الســؤال،  دائــرة  توســيع  فــي  حــرج  ال 
التعليمــي  نظامنــا  كذلــك  تشــمل  وجعلهــا 
األميــة  اســتمرار  أن  ذلــك  أســالكه،  بجميــع 
مناهجنــا  قــدرة  وعــدم  مجتمعاتنــا،  فــي 
وبرامجنــا فــي التعليــم علــى تطويــر بنيــات 
الوعــي الســائد داخــل مجتمعاتنــا، تكشــف، 

بجالء، أننا نخبط خبط عشواء. 

يحّركون داعش ضد مصر والشرق األوسط، 
ومــا حــدث مــن عمليــات إرهابيــة فــي أوروبــا 

وفرنسا تمثيلية أو نيران صديقة.
الــذي  املوحــد  الخطــاب  هــذا  غريبــا  وليــس 
حالــة  عــن  يتحــدث  والــذي  باطــل،  بــه  يــراد 
فــي  االســتثنائية  واإلجــراءات  الطــوارئ 
فرنســا وأوروبــا، بعــد العمليــات اإلرهابيــة، 
أو  مصطنعــة  بســذاجة  ويتســاءلون، 
»اســتعباط متعمــد«: ملــاذا لــم يعتــرض أحــد 
فرنســا.  فــي  االســتثنائية  اإلجــراءات  علــى 
وليس تساؤلهم غير البريء غريبا، فهذا هو 
الخطاب املوجه املوحد في هذه األيام، وهذا 
وكلمــة  املضلــل،  والتســطيح  التســاؤل  هــو 
الباطــل التــي يراد بها مزيد من الباطل، إنها 
األوامــر التــي صــدرت بمزيــد مــن التســطيح 
والتغييــب والخــداع والتضليــل. فهم أول من 
يعلمون أن حالة الطوارئ في فرنسا مؤقتة، 
وليست دائمة كعندنا، وأنه ال بد من موافقة 
البرملان، أواًل عندهم، وليست برغبة الرئيس 
أن  بــد  وال  عندنــا،  كمــا  األمنيــة،  واألجهــزة 
تكــون محكومــة بوقــٍت، وبرقابــة مجتمعيــة 
وضوابــط صارمــة، وليســت إجــراءات قمعية 

واستبدادية، »وحسب املزاج« كما عندنا.
أن  يعلــم  مــن  أول  هــم  واملزايــدون  املطبلــون 
القانــون  تطبيــق  بــن  شاســعا  فارقــا  هنــاك 
فــي فرنســا وتطبيقــه فــي مصــر، فقــد يكــون 

لــم يعــد هنــاك وقــت لالنتظــار، أو للســقوط 
مجــددًا فــي ِحَبــال األحــالم امللونــة، هربــا مــن 
ولعلنــا  فــي حصولــه،  الجميــع  مــآٍل ســاهم 
غضــٍب  لحظــِة  بإنجــاز  بالــذات،  مطالبــون، 
محاســبة  عمليــة  لبنــاء  تهيــئ  صارمــة، 
مصيرنــا،  عــن  فيهــا  نتســاءل  تاريخيــة، 
ل كثيــرًا مــن  وســط ُرَكام  الخــراب الــذي َحــوَّ
مدننــا إلــى أتربــة وخــالء، حيــث تتجــه فلــول 

رين من الهاربن نحو املجهول. املهجَّ
مــاذا يمكــن أن نفعــل، ونحــن نالحــظ تنامــي 
نواجــه  كيــف  والعنــف؟  الخــراب  مظاهــر 
املــوروث  إلــى  املجنونــة  عوداتنــا  مظاهــر 
بالوكالــة،  حــروب  فــي  لتوطينهــا  وقيمــه 
ــة  همجيَّ أســاليب  فيهــا  تســتخدم  حــروب 
شــبابنا  معانــاة  لصــور  عاكســة  كثيــرة 

في اإلصالح أو التغيير، أخطر من اإلرهابي، 
كمــا تفعــل األجهــزة األمنيــة عندنــا؟ هــل مــن 
يعترض على قانون التظاهر أو يخالفه يتم 
حبســه ثالث ســنوات، أو خمس، كما عندنا؟ 
هــل مــن املمكــن أن يتم الحكم في فرنســا على 
مجموعة من الشباب بالسجن املؤبد، ملجرد 
لهــم، علــى غيــر  عــزاء لصديــق  أقامــوا  أنهــم 
هــوى الســلطات التــي اعتبــرت ذلــك تجمعــا 
بدون ترخيص، وتم القبض عليهم، وهو ما 

حدث، أخيرًا، مع بعض قيادات »6 إبريل«؟
هل يمكن أن تسمع في فرنسا عن اعتقال أو 
حبــس مــن يرفــض بعــض مواد في الدســتور 
أو كلهــا؟ أو يتــم حبــس مــن يعارض أو حتى 
قضــاء  لديهــم  هــل  هوالنــد؟  الرئيــس  يســب 

إلــى  شــبابنا  يدفــع  الــذي  فمــا  وضياعهــم؟ 
االنتصــار لقيــم وثقافــة ال عالقة بينها وبن 
حاضرنا ومكاسبه في املعرفة وفي الحياة؟ 
أعتقــد أن محاســبة الــذات، وفــي هذا الظرف، 
د وال  ــَردُّ

َ
ِلنــا مــن دون ت

َ
تتيــح لنــا مجابهــة ِعل

أكثــر  وربمــا  نــدرك،  أصبحنــا  فقــد  تأجيــل، 
املطلقــة  الهيمنــة  بــأن  وقــت مضــى،  أي  مــن 
وتاريخنــا،  ذاتنــا  عــن  ســائدة  رات  لتصــوُّ
لطموحاتنــا  محاصــرة  عمليــات  تمــارس 

م.. التاريخية في النهضة والتقدُّ
وأن  شــامل،  عجــز  حالــة  فــي  أننــا  يبــدو 
تدبيــر مقتضيــات مــا يقــع فــي مجتمعاتنــا 
يتــم بطريقــة لــم نعــد نــدرك نظــام إيقاعهــا، 
ة 

َ
ــال

ُ
غ ُيْصــِدر  وكيفيــات حصولهــا، فعندمــا 

وال  والتكفيــر،  القتــل  فتــاوى  املتطرفــن 
يجــدون أي حــرج فــي تدريــب شــبابنا علــى 
تفجيــر أجســامهم، وحصــد أرواح األبريــاء 
فــي كل مــكان، فــإن أوضاعنــا العامــة تــزداد 
، في نظرنا، من  بؤســا وشــقاًء. ولهذا، ال مفرَّ
أن نحاســب أنفســنا، وذلــك بوقــف مسلســل 
املخاتلــة والحســابات الصغيــرة، التي تولي 
متناســية  املؤامــرة،  ملنطــق  زائــدة  أهميــة 
أدوارنــا املؤكــدة فــي كل مــا وقــع ويقــع داخل 

مجتمعاتنا، فهل نستطيع القيام بذلك؟
)أستاذ جامعي مغربي(

مثلنــا يحكــم بظاهــر األوراق، ويأخــذ برواية 
اتهامــات  مجــرد  كانــت  ولــو  فقــط،  الشــرطة 
هــل  حقيقــي؟  دليــل  أي  بــدون  فقــط  مرســلة 
بتوجيهــات  يتحــّرك  مثلنــا  قضــاء  لديهــم 
أماكــن  فرنســا  فــي  لديهــم  هــل  الســلطة؟ 
احتجــاز غيــر آدميــة مثــل مــا فــي مصــر؟ هــل 
الســجون  فــي  وانتهــاكات  تعذيــب  لديهــم 
حبــس  لديهــم  هــل  االحتجــاز؟  أماكــن  أو 
احتياطــي، يمكــن أن يطــول ويتجــدد بطــول 
وبــدون  واضحــة،  تهــم  بــدون  كلــه،  العمــر 
إحالــة إلــى املحاكمة؟ هل يتم احتجاز اآلالف 
فــي ظــروف قاســية،  فــي فرنســا، ووضعهــم 
ومعاملتهــم كاملجرمــن ملجــرد االشــتباه، أو 

ملجرد االختالف؟
هل يتم معاملة من يعارض، أو ينتقد بشكل 
سلمي، مثل أخطر اإلرهابين، مثلما يحدث 
عندنــا؟ هــل يتــم فــرض رأي واحــد وصــوت 
كمــا  معــارض،  فصيــل  ألي  وإقصــاء  واحــد 

يحدث عندنا؟
لألســف، يعلــم قطيــع املطبلــن أنــه ال مقارنــة 
بن هنا وهناك، فاألسباب تختلف واألطراف 
تختلــف، واألشــخاص واملؤسســات تختلف، 
والثوابــت والضوابــط تختلــف. ولكــن، مــاذا 
يمكــن أن تفعــل مــع قطيــع التطبيــل والنفــاق 

وخلط الحقائق؟ هل ُيجدي الكالم؟
)ناشط مصري معتقل(

فــي  أيضــا،  فعلنــا،  مــاذا  ذلــك،  وبجانــب 
نعايــن  ونحــن  والثقافــة،  اإلعــالم  مجــال 
املجــاالت،  هــذه  فــي  الحاصلــة   الثــورات 
ومــا أصبحــت تمارســه مــن أشــكال التأثيــر 

على ناشئتنا؟
يحــق لنــا أن نتســاءل أمــام االنســداد الــذي 
حصــول  كيفيــات  عــن  عقــود  منــذ  نواجــه 
التغّيــر والتطــور في املجتمــع وفي التاريخ؟ 
ب،  د ومركَّ

َّ
م بأن املوضوع معق

ّ
وإذا كنا نســل

بحكــم أن املســار التاريخــي، بصــورة عامــة، 
ليــس دائمــا خطيــا أو تصاعديا، بــل تعتريه 
الت تدفعــه، أحيانا، إلــى األمام، وتعود  تحــوُّ
بــه أخــرى إلــى الــوراء، كمــا تعتريــه انقالباٌت 
ن بها، وبما تحمله من نتائج،  يصعب التكهُّ
ِاعف 

َ
أو تفتحــه مــن آفــاق، فــإن هذا األمــر ُيض

مسؤوليتنا في لزوم املواجهة، والبحث عن 
وسائل الخالص التاريخي املتاحة.

إنجــاز  علــى  األســئلة  هــذه  مثــل  تســاعدنا 
ساســة  لذواتنــا،  وحســاب  مراجعــة  لحظــة 
املجتمــع  منظمــات  فــي  وفاعلــن  ومثقفــن 
املدنــي، فنحــن ال نســتثني أحــدًا مــن مســألة 
خصوصــا  ومحاســبتها،  الــذات  مراجعــة 
وظواهــر  إشــكاالت  اليــوم،  نواجــه،  ونحــن 
الجارفــة  الســيل  ميــاه  أن  تجعلنــا نكتشــف 
تغمر اليابسة، ما ارتفع منها وما انخفض. 

ولكــن  البلديــن،  فــي  متشــابها  القانــون 
واملــواد  بالثغــرات  مليئــة  قوانيننــا  أيضــا 
واأللفــاظ املطاطــة التــي تــم وضعهــا بشــكل 
متعمــد، ليتــم تطبيقهــا »حســب املــزاج« على 
املغضــوب عليهــم، كمــا أن قانــون العقوبــات 
فــي فرنســا تــم تحديثــه، أخيــرًا، فــي حــن أن 
باملــواد  ملــيء  مصــر  فــي  العقوبــات  قانــون 
املتراكمــة والتعديالت املتداخلة واملتناقضة 

منذ عشرات السنن.
بلــد  فرنســا،  تاريــخ  نغفــل  أن  يجــب  وال 
الحريات في الدفاع عن الحريات، وتاريخنا 
فــي االســتبداد والقمــع، وتاريــخ فرنســا فــي 
تطبيــق القانــون على الجميــع بدون محاباة 
ألحد كدولة قانون. وتاريخنا املعروف دوليا 
فــي االســتثناءات واملحابــاة لبعــض الفئــات، 
أو تطبيق القانون على الغالبة واملعارضن 
فقــط. هــل نحن فعال دولــة تحترم القانون أو 

الدستور، هل يتم تطبيقه على الجميع؟
بعــد  كثيــرة،  النتقــادات  هوالنــد  تعــّرض 
رفــض  مــن  وهنــاك  اإلرهابــي،  الحــادث 
ــظ 

ّ
اإلجــراءات االســتثنائية، وهنــاك مــن تحف

اتهامهــم  تــم  فهــل  واليســار،  اليمــن  مــن 
للطابــور  االنتمــاء  أو  لداعــش،  بالعمالــة 
فــي  املعارضــن  اعتقــال  تــم  هــل  الخامــس؟ 
فرنســا؟ هــل يوجــد تخويــن كمــا عندنــا؟ هــل 
يتــم اعتبــار مــن يعارض الحكومــة، أو يرغب 

العرب في زمن مراجعة الذات

قطيع التطبيل والنفاق والتخوين

محاسبة الذات، وفي 
هذا الظرف، تتيح لنا 

مجابهة ِعَلِلنا من 
د دون َتَردُّ

المزايدون أول من 
يعلم أن هناك فارقًا 
شاسعًا بين تطبيق 
القانون في فرنسا 

وفي مصر
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بيروت - عبد الرحمن عرابي

عــن  الحديــث  العربيــات  النســاء  تتجنــب 
تعرضهــن ألشــكال العنــف العائلــي عــادة 
معظمهــا  يرتبــط  األســباب.  مــن  للكثيــر 
بالخــوف مــن مواجهــة عنــف أكبر، ودائمــا في إطار 
خضوعهــن لســطوة املجتمــع الذكوري. ومع تحول 
مخيمــات الالجئــن الســورين فــي بلــدان اللجــوء 
إلــى مجتمعــات قائمــة بذاتهــا، تطــرح املؤسســات 
األهليــة فــي لبنــان تســاؤاًل حــول آثــار اللجــوء فــي 
رفع مستوى العنف في تلك املخيمات، في محاولة 
للحــد مــن آثــار اللجــوء علــى الالجئــن الســورين 

ومن بينهم النساء.
العامليــة  يومــا   16 الـــ  حملــة  إطــار  فــي  ذلــك  يأتــي 
ملناهضة العنف ضد املرأة، شاركت فيه مؤسسات 
نســوية لبنانيــة فــي مشــروع يحمــل اســم »إشــراك 
املجتمعــات املحليــة والقــادة املحليــن فــي الوقايــة 
مــن العنــف ضــد املرأة«، ســلط الضوء على املشــاكل 
التي تعاني منها الالجئات السوريات خصوصا.

 5 شــهادة  عــرض  وثائقيــا  فيلمــا  املشــروع  شــمل 
الجئــات ســوريات فــي لبنــان مــن مختلــف الفئــات 
واملســتويات  اإلثنيــة  واالنتمــاءات  العمريــة 
التعليمية. تحدثن بشــكل صريح عن أبرز املشــاكل 

التــي يعانــن منهــا فــي املخيمــات.  تقــول الناشــطة 
 »املشكلة األولى 

ّ
»العربي الجديد« إن نوال مدللي لـ

التــي تعانــي منهــا الالجئــات الســوريات فــي لبنان 
للعنــف  تعرضهــن  عــن  الحديــث  مــن  الخــوف  هــي 
، وهــو أمــر طبيعــي فــي ظــل البيئــة القاســية 

ً
أصــال

مــن  للعنــف  فيهــا  ويتعرضــن  فيهــا  يعشــن  التــي 
الــزوج ومســؤول املخيــم إلــى جانب ســاعات العمل 

الطويلة والقاسية وضعف الرعاية الطبية«. 
لذلــك أطلقــت عدة جمعيات مشــاريع خاصة تهدف 
تقنيــات  وطــورت  الجنــدري،  العنــف  ملناهضــة 
االســتماع الــى الســيدات الســوريات. تعلــق مدللــي: 
معنــا  شــاركت  التــي  الســيدات  إحــدى   

ّ
أن »حتــى 

فــي املشــروع حولــت خيمتهــا الــى مــا يشــبه مركــز 
املعنفــات  الســيدات  الــى  لالســتماع  اجتماعــي 

محاولة تقديم املساعدة«.
ترفــض الطفلــة مريــم »التحول إلى حّمالة أو عاملة 
في الحقل، بل أريد العودة إلى املدرسة بعد عامن 
مريــم  حلــم  اصطــدم  الدراســة«.  عــن  التوقــف  مــن 
بالتخصــص فــي الطــب يوما ما بقســوة الحياة في 
مخيم للجوء »وعدم القدرة على تأمن البدل املالي 
للمواصالت من والى املدرســة وشــراء الكتب«، لكن 
دفاعها عن هذا الحلم لم يتوقف، بعد. تقول الطفلة 
في الوثائقي: »افتحوا لنا مدرسة بدل إرسال علب 

الطــون )تونــا( والســردين«. فــي شــهادتها تعــرض 
نســرين مجموعــة صعوبــات واجهتهــا كزوجة وأم 
وباحثة عن عمل. تتحدث عن طفلتها البالغة سنة 
وثالثة أشهر: »حالت اإلجراءات املعقدة واملسافات 
البعيدة دون تســجيل ابنتي في الســفارة الســورية 
أصبحنــا  العــام  تجاوزهــا  وبعــد  والدتهــا،  عنــد 
بحاجــة إلــى رفــع دعــوى إثبات نســب لتســجيلها«. 
تــم  عمــل  عــن  البحــث  نســرين  محاولــة  لــدى 
رفضهــا: »بســبب قدرتــي املحــدودة علــى اســتخدام 
كمــا  اإلنجليزيــة..  لغتــي  وضعــف  الكومبيوتــر، 
العمــل،  فــي  تتعــرض ســيدات ســوريات للتحــرش 
مــن جنســيات  مــن زمالئهــن  أقــل  ويتلقــن رواتــب 
مختلفة«. بقيت في املنزل الصغير املســتأجر »إلى 
أن تــرك أهــل زوجــي ســورية وأقامــوا معنــا فبــدأت 

الخالفات بيني وبن زوجي«.
عــن  الســن  صغيــرة  الجئــة  تتحــدث  جهتهــا،  مــن 
معاناتها من العنف األســري في بلدتها الســورية، 
أجبرهــا  لبنــان.  شــرق  فــي  اللجــوء  مخيــم  وفــي 
والدهــا علــى الــزواج في عمــر مبكر: »كان عمري 11 
 حياتــي ســتتغير بأكملهــا 

ّ
عامــا فقــط. لــم أدرك أن

بعــد أن أخلــع فســتاني األبيــض ألجــد نفســي أمــام 
رجــل ومســؤولية. كنــت فرحــة بالفســتان األبيــض 
فقــط«. مــع بــدء األزمة انتقلت مع زوجها إلى لبنان 

أزر  ولــم   
ً
حامــال »كنــت  املعانــاة:  فصــول  لتســتمر 

الطبيــب ســوى مــرة واحــدة بســبب األلــم الشــديد، 
وقّدر الله أن تكون الوالدة بال مشاكل«. 

شــمس عمرهــا 27 عامــا، لكــن التجاعيــد والتعــب 
مــن  تعمــل  أكبــر.  بعمــر  يبّيناهــا  وجههــا  علــى 
عيل أسرتها منفردة: »أربح 

ُ
الصباح حتى املساء لت

عشــرين ألــف ليــرة فــي اليــوم )13 دوالرًا أميركيــا( 
وبالــكاد أؤمــن مصــروف زوجــي العاطــل عن العمل 

وستة أطفال«.

مجتمع
أعلــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان كــي مــون أن 60 مليــون شــخص فــي العالــم عرضــة لالتجــار 
بالبشر والعمل القسري، مضيفا أن »21 مليونا آخرين مستعبدون«، وذلك بمناسبة اليوم العاملي 
فــت نحــو 60 

ّ
إللغــاء الــرق الــذي صــودف أمــس. أضــاف أن »األزمــات اإلنســانية الحــادة فــي العالــم خل

مليــون إنســان طــردوا مــن ديارهــم«، محــذرًا مــن أن هــؤالء عرضــة لخطــر االتجــار بالبشــر والعمــل 
القســري. وفي ما يتعلق بالعبودية، أوضح أن هناك أشــكاال عدة من العبودية، مثل خدمة األطفال 
)األناضول( في املنازل، والعمل في الزراعة واملصانع، وغيرها.  

أعلــن مهندســون فــي جامعــة العلــوم الزراعيــة وامليكانيكيــة فــي تكســاس، أمــس، عــن ابتــكار تقنّيــة 
جديــدة تحــول الهاتــف املحمــول إلــى مجهــر متنقــل لتشــخيص مــرض املالريــا فــي قريــة بروانــدا 
ص باملجهــر، لكــن يمكــن 

ّ
فــي أفريقيــا. وقــال أســتاذ الهندســة الطبيــة جيــرار كــوت إن املالريــا تشــخ

تشخيصها من خالل هاتف محمول ومجهر كبير يوضع على املنضدة، وهي مهمة معقدة نسبيا 
يتوالها فني مدرب. وتجدر اإلشارة إلى أن الجهاز الجديد يستعن بكاميرا الهاتف الذكي لتكوين 
)رويترز(  سماكة من شعرة اإلنسان بعشر مرات.  

ّ
صور دقيقة ألجسام أقل

تشخيص المالريا من خالل الهاتف المحمول60 مليون شخص عرضة لالتجار بالبشر

الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   25 من  الفترة  في 
الــذي  ــجــاري  ال األول  كــانــون  ديسمبر/   10 حتى 
تنظم  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اليوم  يصادف 
النشاط  مــن  يــومــً   16 حملة  المتحدة  األمـــم 
الجنس  نوع  الجندر  على  القائم  العنف  لمناهضة 
وهي تهدف إلى رفع الوعي العام وحشد الناس 

في كل مكان إلحداث التغيير.

حملة الـ16 يومً

قــد يكــون الرقــم مخيفــا. بــل هــو كذلــك. 
األمــم  منظمــة  باســم  املتحدثــة  أعلنــت 
ســارة  )اليونيســف(  للطفولــة  املتحــدة 
 الجئــا لقوا حتفهم 

ً
كــرو، أن »185 طفــال

في بحر إيجه الواقع بني تركيا واليونان 
خالل عام 2015«. أضافت أن »نحو 30 
فــي املائــة من وفيات الالجئني خالل هذا 
العام هم من األطفال، وقد وصل عددهم 
 مــن أصل 590 شــخصا 

ً
إلــى 185 طفــال
في بحر إيجه«.

كرو أشارت إلى »أننا لم نستطع تحديد 
عــدد األطفــال الذين توفوا خالل رحالت 
نظــرًا  املتوســط،  البحــر  عبــر  الهجــرة 

لضآلة البيانات«.
لـــ  ســابقة  إحصائيــات  وذكــرت 
»اليونيسف« أن معظم األطفال الالجئني 
لقــوا  الذيــن  عامــا(   12 ســن  )تحــت 
حتفهم هذا العام ينحدرون من ســورية 
وأفغانســتان والعــراق، مــا يعنــي أن 30 
فــي املائــة من أصل 3500 حالة وفاة في 
املتوســط هم أطفال، أي أن أكثر من ألف 
فتــى فارقــوا الحيــاة فــي رحــالت اللجوء 
البحريــة املحفوفــة باملخاطــر منــذ مطلــع 

عام 2015 . 
الفتــرة  فــي  أنــه  »اليونيســف«  وذكــرت 
الثانــي  يناير/كانــون  بــني  مــا  املمتــدة 
وســبتمبر/أيلول من العام 2015، ُسجل 
أكثــر مــن 200 ألــف طلــب لجــوء ألطفــال 
دول  إحــدى  إلــى  لالنتقــال  يســعون 

االتحاد األوروبي.
بلــغ  الدوليــة،  الهجــرة  ملنظمــة  ووفقــا 
العــدد اإلجمالــي لالجئــني الذيــن عبــروا 
البحــر املتوســط، منــذ مطلع عــام 2015، 
878 ألــف الجــئ، بزيــادة قــدرت بأربعــة 
املاضــي.  العــام  مــع  باملقارنــة  أضعــاف 
أمــا هــذا الصبــي )الصــورة(، فقــد حالفه 

الحظ، ووجد من ينقذه من الغرق.
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املــوت. وهــذه إجــراءات اتخذت سريعًا، حتى 
قبل كشف النقاب عن التدابير على املستوى 

الوطني.
فـــي قـــاعـــدة فــالــكــارتــيــيــه عــلــى بــعــد خمسن 
عناصر  ر 

ّ
يحض كيبك،  مدينة  من  كيلومترًا 

القوات املسلحة املكان الذي يستوعب 1500 
شخص فــي الــوقــت نفسه. ثــّمــة عــشــرة مبان 
ــادة لــتــدريــب  ــســتــخــدم عــ

ُ
فـــي الــقــاعــدة الــتــي ت

طـــاب الــكــلــيــة الــحــربــيــة خـــال الــصــيــف، غير 
ــبـــاد مــقــبــلــة عــلــى فــصــل الـــشـــتـــاء الـــذي  أن الـ
تنخفض فيه درجــات الحرارة إلى 40 درجة 
مع  املعنيون  تعاقد  لــذا  الصفر،  دون  مئوية 
شركة تجهيز مباٍن لعزل األرضيات والُسقف 
وبناء جدران خارجية جديدة باإلضافة إلى 
تأمن أجهزة تدفئة وتهوئة. والورشة التي 
تفوق كلفتها 1.5 مليون دوالر أميركي، هي 
جزء من الجهود التي تبذلها مقاطعة كيبك 

الستقبال أول دفعة.
في مدينة مونتريال عاصمة مقاطعة كيبك، 
ُيــمــكــن بــســهــولــة مــاحــظــة الــلــهــجــة الــســوريــة 
عـــنـــد الـــتـــقـــاطـــعـــات الــغــنــيــة ثــقــافــيــًا فــــي قــلــب 
العاصمة. محمد )22 عامًا( وصل إلى املدينة 
فــي إحــدى  ـــب تسجيله 

ّ
قبل ثاثة أشهر ورت

عن  بحماسة  يتحّدث  املشهورة.  جامعاتها 
بناء  الجحيم واملهانة ملحاولة  »الهروب من 

النقيض  على  هــي  نبرته  جــديــد«.  مستقبل 
من األصوات الصادرة من أوروبا التي تعّبر 
عــن مــعــانــاة الــاجــئــن الــســوريــن والــهــاربــن 
مــن مــوت الــشــرق األوســـط عمومًا، وأمنيات 
أكثرهم بالعودة إلى بادهم مع أّول مامح 
االستقرار. هنا، تجد الاجئن يتحدثون عن 
مستقبل جديد، عن مشاريع دراسة وأعمال 

وازدهار.
في أحد مقاهي منطقة سان - لوران الواقعة 
عــنــد الــحــدود الــشــمــالــّيــة ملــونــتــريــال، تجلس 
عائلتان سوريتان صغيرتان. األولى مؤلفة 
من أب وأم وطفل، أما الثانية املشابهة فهي 
 جـــديـــدًا فـــي الـــقـــريـــب. الــقــهــوة 

ً
تــنــتــظــر طـــفـــا

أميركية وليست تركية كما في أحياء الشام 
وبيروت، غير أن ذلك ال ُيفقد الحديث أي لذة، 
خصوصًا وســط كــثــرة املــواضــيــع وإثــارتــهــا 
الزوجتن: »هــل رأيتم  للجدال. تسأل إحــدى 
الرسائل التي انتشرت في محطات الباصات 
عن  اليمن  فيها  يتحدث  والــتــي  فرنسا  فــي 
ر الجميع مما 

ّ
رؤيــتــه املحقة وكــيــف أنــه حـــذ

ــــرى إلــى  يــــحــــدث؟«. مـــن جــهــتــهــا، تــلــفــت األخــ
أحــــد أبـــنـــاء الــجــالــيــة الـــــذي كــــان يــنــتــقــل في 
مــجــمــع تــجــاري مــرتــديــًا جــلــبــابــًا، قــائــلــة: »ال 
ُيمكن االستمرار هكذا. ثمة ظواهر ال ُيمكن 

تحملها«.

مونتريال ـ حسن شقراني

فـــي حـــن تــعــيــش أوروبـــــا مــواســم 
مّهد 

ُ
وت اإلرهاب واإلساموفوبيا 

لتغّيرات  االجتماعية  معاناتها 
فــــي الــــصــــراع الــــدائــــر فــــي الــــشــــرق األوســــــط، 
ــن األطـــلـــســـي  ــ ــة األخـــــــــــرى مــ ــفــ ــتـــعـــد الــــضــ تـــسـ
ب 

ّ
يترق الجميع  سورين.  الجئن  الستقبال 

الوافدين  دمــج  في  الكندية  التجربة  نتيجة 
الجدد.

بحسب الخطة املرسومة، تنطلق الرحات من 
أن تحط  عّمان. وبمجرد  األردنية  العاصمة 
الطائرات في مطاَري تورونتو ومونتريال، 
الوافدين  على تسجيل  الحثيث  العمل  يبدأ 
وفرزهم، بعدما تكون فرق الفحوص الطبية 
والبيروقراطية واألمنية قد أنهت عملها في 
الشرق األوسط، إلثبات أهلية هؤالء لإلقامة 
الــدائــمــة فــي كــنــدا. ويــعــنــي ذلـــك أن يتمتعوا 
واجباتهم،  بكامل  ويلتزموا  كافة  بالحقوق 
من دون أن يشمل األمر حصولهم على جواز 

سفر كندي وال على حق االقتراع.
الــخــطــة الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة 
أخيرًا، تقضي باستقبال 25 ألف الجئ خال 
ثــاثــة أشــهــر. عــشــرة آالف مــنــهــم قــبــل بــدايــة 
عـــام 2016، فــي حــن يــصــل الــبــاقــون بحلول 
نهاية فبراير/شباط املقبل. ومن املتوقع أن 
يستقر هؤالء في 36 مدينة كندية، بمساعدة 
نّسق 

ُ
ت التي  واملنظمات  املحلية  املجتمعات 

مـــبـــاشـــرة مـــع الــحــكــومــة مــنــذ عـــقـــود إلدارة 
مــثــل هـــذه الـــحـــاالت. إلـــى ذلــــك، ُيــســتــقــبــل 10 
آالف الجـــئ جــديــد خـــال عـــام 2016 برعاية 
حكومية، باإلضافة إلى عدد غير محدد من 

الاجئن املكفولن من القطاع الخاص.
ُيشّكل هــذا املــســار الــذي تعتمده أوتـــاوا في 
التعاطي اإلنساني مع أزمة اللجوء السوري، 
ــــي ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة  ــًا فـ ــيــ ــاســ ــًا أســ ــّونــ ــكــ مــ
ــادة جـــاســـتـــن  ــيــ ــقــ ــــدة بــ ــــديـ ــــجـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـ
 تصاعد 

ّ
تــرودو. وهو خيار حّساس في ظل

مــشــاعــر الــعــنــصــريــة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
األمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــــــا. والحــــتــــواء املـــخـــاوف 
الاجئن،  بــن  إرهابين  ل 

ّ
تسل إمكانية  مــن 

ــت الــحــكــومــة إجـــــــراءات مـــشـــددة ُيـــرَســـل 
ّ
تــبــن

األوســط،  الشرق  إلــى  بموجبها 500 عنصر 
نصفهم من السلك العسكري واآلخــرون من 
أمنية، تتحفظ  املدنية. والعتبارات  اإلدارات 
ــتـــى الــــيــــوم عــــن كـــشـــف كــيــفــيــة  الـــحـــكـــومـــة حـ
فيجرون  املــدنــيــون  أمــا  العسكرين،  انتشار 
املخصصة  املكاتب  في  والتحاليل  األبحاث 
فـــي الــقــنــصــلــيــات ومـــراكـــز الــتــســجــيــل. ُيمكن 
ــزام املــاكــيــنــة الــبــيــروقــراطــيــة  ــتــ ملـــس مــــدى الــ
والفنية الكندية بالقرار املتخذ، عبر معاينة 
عمل املحافظات واإلجراءات العملية لتأمن 
املـــســـاحـــات الــــازمــــة لـــوصـــول الـــهـــاربـــن من 

    التجربة
الكندية

خطة تضمن 
أمنها وسالمة 

الالجئين السوريين

أمام  حدودها  كندا  في  الفدرالية  الحكومة  تفتح 
الالجئين السوريين، وإنما بحسب خطة وشروط تضمن 
الحفاظ على أمنها وسالمة مواطنيها، وتحرص على 

منع اإلرهابيين من التسلل إلى أراضيها

لم يحَظ قرار وزارة 
التربية الوطنية في 

المغرب، بتدريس المواد 
العلمية في المرحلة 

الثانوية باللغة الفرنسية، 
بإجماع المواطنين أو 

المتخّصصين، وإن كان 
هناك اعتراف بأهمية 

اللغات في سوق العمل

»فْرنَسة« التعليم في المغرب ال ترضي الجميع

يستقر الوافدون في 36 
مدينة كندية، بمساعدة 

المجتمعات المحلية 

اندماج المسلمين في 
أميركا الشمالية، أسهل 

مما هو عليه في أوروبا

االئتالف الوطني من أجل 
اللغة العربية يصر على 

إسقاط قرار وزارة التربية

قرار »فرنسة« المواد 
التعليمية »يناقض

النص الدستوري«

1819
مجتمع

الرباط  ـ حسن األشرف

املقّررات  الجدال حول »فرنسة«  ما إن يخمد 
ويحتدم  يعود  حتى  املــغــرب،  فــي  التعليمية 
من جديد، وخصوصًا بعد قرار وزير التربية 
ــق 

ّ
الــوطــنــيــة رشــيــد بــلــمــخــتــار األخـــيـــر، املــتــعــل

في  والتكنولوجية  العلمية  املـــواد  بتدريس 
املــرحــلــة الــثــانــويــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة. وكـــان 
كيران  بــن  اإللــه  عبد  الحكومة  رئيس  موقف 
الفــتــًا، إذ عــاتــب بلمختار على إصـــدار قــراره 
من دون األخــذ بعن االعتبار طلبه تأجيله، 
ــــال جــلــســة  ــــس، خـ ــاء أول مــــن أمــ ، مـــسـ

ً
قــــائــــا

برملانية، إن هذا القرار له تبعات خطيرة على 
األجيال املقبلة.

وانــقــســم املــغــاربــة حــول الــقــرار. وفيما اعتبر 
الــعــلــمــيــة باللغة  ــواد  ــ املـ الــبــعــض أن تـــدريـــس 
قــال آخــرون  التاميذ كثيرًا،  العربية ال ينفع 
ة تهدف 

ّ
إن »فرنسة املواد التعليمية هي خط

إلى هدم اللغة العربية في الباد«.
املــغــربــيــة على  الــتــعــلــيــم  قــــرار وزارة  ويــنــص 

ــلــــوم  ــعــ ــات والــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــي الـ ــ ــادتــ ــ ــــس مــ ــدريــ ــ تــ
الــفــيــزيــائــيــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة فـــي مــرحــلــة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي بــــدءًا مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
إمكانية  إلــى  نفسه  الوقت  في  املقبل، مشيرًا 
الفرنسية خال  باللغة  املـــواد  هــذه  تــدريــس 

العام الجاري. 
املغرب  فــي  التعليم  تعريب  سياسة  وكــانــت 
ــي أواخـــــــــر ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــد بــــــــدأت فـ ــ قـ
بسبب  صــعــبــًا  تطبيقها  كـــان  وإن  املـــاضـــي، 
تدريس  واستمر  كثيرة.  وعراقيل  صعوبات 
أوائــل  الفرنسية حتى  باللغة  العلمّية  املــواد 
تسعينيات القرن املاضي، قبل تعريب جميع 

املواد.
ــتــــاف  ــذا اإلطــــــــار، يـــقـــول مـــنـــّســـق »االئــ ــ فــــي هـ
ــل الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة« )يـــضـــّم  ــ الـــوطـــنـــي مــــن أجـ
ــتـــي تــعــنــى  ــددًا مــــن املـــنـــظـــمـــات املـــغـــربـــيـــة الـ ــ عــ
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة(، فـــــؤاد بـــو عـــلـــي، إن قـــرار 
النص  »يناقض  التعليمية  املـــواد  »فــرنــســة« 
استكمال  بمثابة  أنـــه  يضيف  الــدســتــوري«. 
ملــــشــــروع الـــفـــرنـــســـة بـــعـــد إقـــــــرار الــبــكــالــوريــا 

الــفــرنــســيــة، الفــتــًا إلـــى وجــــود نــّيــة للتخلص 
من اللغة العربية، وإلحاق املــدارس املغربية 
بفرنسا.  ويؤكد بو علي أن جميع املنظمات 
إسقاط  على  العمل  قــررت  لائتاف  املشّكلة 
أنه  الوطنية، وخصوصًا  التربية  قــرار وزيــر 

لــلــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي املـــغـــرب. ويــســأل: 
»كـــيـــف يــمــكــن لــلــتــلــمــيــذ الـــــذي يـــــدرس املــــواد 
العلمية باللغة العربية في املرحلة الثانوية، 
الجامعة  في  بالفرنسية  ويدرسها  يعود  أن 
العليا؟«.  أو املعاهد  أو األقسام التحضيرية 
ويشير إلى أهمية فرنسة املــواد العلمية في 
جميع املــراحــل، نظرًا إلــى عــدم توفر األســس 
تلك  لتعريب  والــتــربــويــة  والتقنية  العلمية 
املواد، داعيًا إلى تهيئة الظروف في املستقبل 
الــقــريــب لــتــدريــس الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة أيــضــًا 
العلمية،  املــــواد  أســاســيــة، وخــصــوصــًا  كلغة 
ألن غالبية األبحاث العلمية التي يحتاجها 
الــطــاب فــي الجامعة عــادة مــا تنشر باللغة 

اإلنجليزية.
مـــن جــهــتــه، يــقــول املـــواطـــن مــحــمــد الـــــزواوي، 
املــواد  »فرنسة«  قــرار  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
العلمية جاء ليصّحح الخطأ الذي ارتكب من 
وزارات التعليم في وقت سابق، موضحًا أنه 
»ال أهمية لتدريس مواد علمية وتكنولوجية 
باللغة العربية، وخصوصًا أن الطالب سيجد 

نفسه مجبرًا على دراستها باللغة الفرنسية 
في الجامعة ومعاهد الهندسة والطب. يتابع 
الفرنسية  باللغة  العلمية  املـــواد  تــدريــس  أن 
التي  العوملة،  ينسجم مع ما تفرضه ظاهرة 
تستوجب دراســة مثل هــذه املــواد واملــقــررات 
في  الفرنسية  العربية، وتحديدًا  اللغة  بغير 
البلدان الفرنكوفونية، واإلنجليزية في سائر 

بقاع العالم.
بدوره، يؤّكد الناشط املدني وعضو املجلس 
الــديــن عــيــوش، أن من  نـــور  األعــلــى للتعليم، 
مــصــلــحــة الــتــلــمــيــذ املـــغـــربـــي دراســـــــة املـــــواد 
دراستها  وليس  الفرنسية،  باللغة  العلمية 
باللغة العربية في املرحلة اإلعدادية، وتغيير 
أنه  إلــى  الــثــانــويــة. ويشير  املرحلة  فــي  اللغة 
يؤيد قرار »فرنسة« املواد العلمية، موضحًا 
أن هـــــذا املـــقـــيـــاس أســــاســــي لـــنـــجـــاح أجـــيـــال 
العمل،  املستقبل، وضمان دمجهم في سوق 
ــمــهــم املــــواد 

ّ
الفـــتـــًا إلــــى ضــــــرورة ضـــمـــان تــعــل

العلمية باللغة الفرنسية على املدى القريب، 
واإلنجليزية على املدى املتوسط.

ــردي، وقـــد ُرفــــض حــتــى مـــن املــتــخــصــصــن،  ــ فـ
موضحًا أن جميع الخيارات مفتوحة. 

كام بو علي تؤيده بوشتاوية فهمي، وهي 
»من  إنــه  تقول  البكالوريا.  فــي صــف  تلميذة 
املــواد  التلميذ جميع  يــدرس  أن  املقبول  غير 
الــعــلــمــيــة فـــي قــســمــي اإلعــــــــدادي والــتــأهــيــلــي 
الفرنسية  باللغة  ليدرسها  العربية،  باللغة 
في املرحلة الثانوية. تضيف أن التلميذ الذي 
العربية،  العلمية باللغة  املــواد  اعتاد دراســة 
ــلـــيـــه دراســــتــــهــــا بــالــلــغــة  ســـيـــكـــون صـــعـــبـــًا عـ
الفرنسية، الفتة إلى أنه »ليس لديها مشكلة 
ل اإلبقاء على 

ّ
مع اللغة الفرنسية، لكنها تفض

العربية حتى ال يقع التلميذ في حيرة«.
ــــاط  ــربـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــــديـ ــــول مـ ــقـ ــ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
خالد  واالستراتيجية  السياسية  للدراسات 
الشرقاوي السموني، إن قرار »فرنسة« املواد 
العلمية يأتي بعد فشل سياسة تعريب املواد 
العلمية في املرحلة الثانوية، واعتماد اللغة 
ما  الجامعي،  التعليم  مرحلة  فــي  الفرنسية 
استراتيجي  تخطيط  وجـــود  عــدم  على  يــدل 

، املــواضــيــع مــثــيــرة لــلــجــدال. وهـــي تقع 
ً
فــعــا

فـــي صــلــب الــنــقــاش الــقــائــم بـــن املــهــاجــريــن 
والاجئن وأبناء األقليات أنفسهم، وبينهم 
ـــي يـــســـتـــقـــرون  ــتـ وبــــــن الـــــــــدول الــــجــــديــــدة الــ
فــي مرحلة  القضايا  بـــرزت هــذه  فيها. وقــد 
التحضير لخطة استقبال الاجئن وتهيئة 
الـــرأي الــعــام على هضمها، غـــداة اعــتــداءات 
ــئـــن الــتــي  بــــاريــــس. وُحــــــــــّددت هـــويـــة الـــاجـ
في  لاستقرار  واملؤهلن  الحكومة  ترعاهم 
كندا، بالعائات واألطفال واملثلين جنسيًا. 
درس ملفاتهم فقط 

ُ
أما الرجال العازبون، فت

في حال كانوا مثلين أو يرافقون عائاتهم. 

وقــد أثـــار هــذا األمـــر انــتــقــادات مــن جماعات 
ــــور الـــبـــالـــغـــن غــيــر  ــــذكـ حـــقـــوقـــيـــة تـــــرى أن الـ
ــك الـــذي  املــتــزوجــن فـــي خــطــر ال يــقــل عـــن ذلـ
لنشاطهم  نظرًا  األخـــرى،  الــشــرائــح  تواجهه 
الاجئن  أن  إلــى  اإلشـــارة  السياسي. تجدر 
عبر كفيل من القطاع الخاص، ال يخضعون 
الحكومة،  تفرضها  الــتــي  نفسها  لــلــشــروط 
بــل ُيــطــلــب فــقــط تــطــابــق مــؤهــاتــهــم مــع تلك 
املــحــددة فــي قــانــون الــلــجــوء والــهــجــرة الــذي 

تعتمده أوتاوا.
مـــن املــفــتــرض أن تــلــعــب الـــشـــروط املـــذكـــورة 
أنــه  االنـــدمـــاج، خــصــوصــًا  فــي تسهيل  دورًا 
السابق«.  بكثير من  اليوم أصعب  »أضحى 
وبــحــســب اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه صحيفة 
»مــونــتــريــال غــازيــت« أخــيــرًا، تــبــّن أن »ثمة 
قلقًا متزايدًا في أوساط الكندين من كيفية 
اســتــقــبــال الــاجــئــن الــجــدد، عــلــى الــرغــم من 
ــح ملــــبــــدأ اســـتـــقـــبـــال الـــاجـــئـــن«.  ــ ــ دعـــــم واضـ
ُيــذكــر أن االســتــطــاع لــيــس عــلــمــيــًا، وُيظهر 
يرفضون  فيه  املشاركن  من   %45 نسبة  أن 
لكن،  أساسها.  من  الاجئن  استقبال  فكرة 
الكندي  املجتمع  يبدو  ذلــك،  من  الرغم  على 
ــى اآلن مــتــمــاهــيــًا مـــع قــيــم الــتــنــوع الــتــي 

ّ
حــت

ــاد إحــيــاءهــا وصـــول  يــتــمــتــع بــهــا والـــتـــي أعــ
مع  وتحديدًا  أخيرًا،  الحكم  إلى  الليبرالين 
الرسائل اإليجابية حول التعايش وااللتزام 

باالندماج التي أطلقها ترودو.
من جهة أخــرى، ثّمة توافق على أن اندماج 

تحديدًا،  منهم  املسلمن  أوسطين،  الشرق 
فـــي مــجــتــمــعــات أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، أســهــل 
مــمــا هـــو عــلــيــه فـــي أوروبـــــــا. نــظــام املـــبـــادرة 
تدفعهم  للجميع  حوافز  يؤّمن  الرأسمالية 
ُيبعدهم   

ً
مــا يشّكل عــامــا العمل، وهــو  إلــى 

عن التفكير في التطرف. هنا، تقتضي دورة 
العمل مراكمة أكبر قدر ممكن من الساعات 
التي على أساسها ُيحتَسب األجر النهائي. 
بــالــتــالــي، ال يــقــبــض مــن تــخــلــف عــن الــعــمــل. 
أمــا في أوروبـــا وتحديدًا في فرنسا، فيبرز 
نــمــوذج الــرفــاهــيــة مــا بــعــد اإلنــتــاج الــحــّدي، 
إذا صــح التعبير. وهــو مــا يعني أن األمــان 
الوظيفي يحفظ حقوقك ومستوى معيشتك 
مع قــرارك تمضية نسبة متزايدة من وقتك 

خارج دوامة العمل.
لتنظيم  كابوس  كأنها  كندا  تبدو  هنا،  من 
»داعـــــش« أو أي مــنــظــمــة أو فــكــر يــدعــمــه أو 
يخلفه، فأبناء أحزمة الهجرة هنا منشغلون 
باإلنتاج والتعلم. وإن ُوجدت انحرافات في 
محصورة  عـــادة  تــكــون  فــهــي  مجتمعاتهم، 
بسرقات صغيرة واتجار بالحشيشة. الفعل 
رفاهية،  املجتمعات  أكثر  في  األول موجود 
ويمارسه من يملك املال أساسًا. أما الثاني، 
الحكومة  مــع خطة   جرميًا 

ً
فــعــا يــعــود  فلن 

تشريع املاريجوانا.
على الرغم من أن األصوات العنصرية علت 
إال سياسيًا  مبّرر  على نحو مسعور وغير 
ـــحـــدة مـــع تــعــهــد الــرئــيــس 

ّ
فـــي الــــواليــــات املـــت

بــاراك أوباما استقبال الاجئن السورين، 
ظهر  الــذي  الوحيد  العنصري  الفعل  أن  إال 
فــي كــنــدا هــو عــبــارة عــن نكتة وســرعــان ما 
ألــقــي الــقــبــض عــلــى املــهــرج - الــجــوكــر الــذي 
أطــلــقــهــا. فـــي تــســجــيــل فــيــديــو انــتــشــر على 
بقتل عربّي واحد  توّعد  »يــوتــيــوب«،  موقع 

أسبوعيًا.
الــحــدث، مــن جاستن  بــهــذا  جميع املعنين 
ــن 

َ
ــن الــســوريــت

َ
تــــرودو وصــــواًل إلـــى الــعــائــلــت

تمضي  أن  يأملون  املونتريالي،  املقهى  في 
الوافدين  اندماج  ويكون  على خير،  األمــور 
الــــجــــدد بـــســـاســـة الـــتـــعـــايـــش الـــحـــالـــي بــن 

األقليات واملجتمع الكندي.

كندا

غرينالند

االسكا

الواليات المتحدة ا�ميركية

تحقيق

عكار ـ شيرين قباني

ــة  ــنـــوصـ ــقـ ــيــــر املـ ــــاط الــــعــــصــــافــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات الـ بــــــ
عكار  منطقة  فــي  الــصــيــاديــن  بخراطيش 
الشمالية في لبنان، مهنة الصغار الذين 
ــنـــوات الــعــشــر.  ــم الـــسـ ــارهـ ــمـ ال تــتــعــدى أعـ
الــفــقــر والــبــؤس دفـــع األهــالــي إلـــى إرســـال 
الرابعة  املــال. عند  أبنائهم للعمل وجني 
فجرًا، ينتظر عمر )7 سنوات( قدوم رفاق 
حارته، ليشكلوا صفًا واحــدًا عند مدخل 
بــلــدة الــعــريــضــة. وحـــن يسمعون صــوت 
هــديــر ســـيـــارة، يــصــرخ كـــل واحــــد مــنــهــم: 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة فقط  ـــــام بــــ 5 آالف 

ّ
»أنـــــا مل

يساعد  أنـــه  أي  دوالرات(«،  ثــاثــة  )نــحــو 
فــي الــتــقــاط الــعــصــافــيــر. ويـــرى أن الطفل 
الذي ينجح في إقناع »الزبون« )الصّياد( 

بأخذه معه إلى الرماية، هو طفل ذكي.
غالبية األوالد يعملون في هذه املهنة في 
موسم الشتاء، وتحديدًا منذ بداية شهر 
أكتوبر/تشرين األول وحتى 22 نوفمبر/

تشرين الثاني. بعدها، يعود البعض إلى 
مدارسهم، فيما يعمل آخرون في الزراعة. 
يــقــول عمر إنــه يشعر بامللل فــي املــدرســة 
وتـــضـــايـــقـــه قــــســــوة األســــــاتــــــذة وضـــربـــه 
بالعصا فــي بعض األحــيــان. يــرى نفسه 
. يساعد حاملي البنادق 

ً
 وليس طفا

ً
رجا

والحمام  العصافير  ويحمل  عملهم،  في 
بـــن يـــديـــه. يــصــف يـــوم عــمــلــه بـــ«املــمــتــع«. 
يقول: »أرتدي ثيابي قبل النوم. أستيقظ 
وأتوّجه إلى مدخل القرية حيث املقاوص 
)األراضـــــــي الـــتـــي يــســتــأجــرهــا الـــصـــيـــاد(. 
ما مــّرت سيارة رباعية الدفع أعرض 

ّ
وكل

عــلــى ســائــقــهــا املـــســـاعـــدة. أطـــلـــب الــقــلــيــل 
ــال، لــكــن فــي بــعــض األحــيــان يكون  مــن املــ
الــصــيــاد كــريــمــًا، ويــعــطــيــنــي أضـــعـــاف ما 
أريـــــده«. يــتــابــع: »يــبــدأ الــصــيــاد بتجهيز 
بندقيته وتصويبها نحو السماء. وحن 
يرى أي طائر، يطلق النار نحوه ويرديه 
. أركض وأبدأ البحث عن العصفور. 

ً
قتيا

إذا عثرت عليه أحصل على املال«.
يقول عمر: » أتمنى أن أصبح صيادًا في 
يحمل  الــذي  هو  القوي  الرجل  املستقبل. 
البندقية ويطلق النار وال يخاف«. يرغب 
في ادخار املال لشراء بارودة وخراطيش، 
ويــحــتــفــظ بــهــا فــي غــرفــة نــومــه. يــقــول إن 
بلدته محاذية للحدود السورية، ويسمُع 
أن األوضــــــاع األمــنــيــة مـــتـــدهـــورة. بــرأيــه، 

البندقية ستجلب له ولعائلته األمان. 
لُعَدي )7 سنوات( قصة مختلفة. يرفض 
 :

ً
فكرة القتل تمامًا. يمازحه صديقه قائا

»هذا طير«. يجيبه ُعَدي رافعًا رأسه إلى 
األعلى: »للطير روح مثل اإلنسان. فلماذا 
نقتله؟«. عانى هذا الطفل من مرارة الحرب 
ــره الـــصـــيـــد بـــوصـــفـــه مــهــنــة  ــ فــــي بـــــــاده. كـ
وهــوايــة. لم يحتمل رؤيــة صديقه يحمل 
عــصــفــورًا مــقــتــواًل بــن يــديــه، ويخشى أن 
يــصــاب بــرصــاص طــائــش. يــذّكــره مشهد 
القتل والدمار في حلب،  الدماء بمشاهد 
ــه ال يــحــب كـــل شــخــص يحمل  ــقـــول إنــ ويـ
ــــاش«. لـــذلـــك، فضل  ــــرشـ »الـــكـــاشـــن« و«الـ

العمل في تأمن أراٍض خاصة للصيد. 
ــداد  ــتــ ــة بـــعـــد اشــ ــ ــــوريـ ــــن سـ هــــــرب عــــــدي مـ
ــده وتــولــت زوجـــة عّمه  الــحــرب. تــوفــي والـ
أحضان  مــن  بالقوة  خــذ 

ُ
أ بعدما  تربيته، 

والدته. فبرأي عائلة والده، »من العار أن 
ُيرّبى االبن في كنف أم رفضت الخضوع 
لــرغــبــات أهـــل الــــزوج والـــهـــرب مــعــهــم إلــى 

لبنان«. 

ــروف  ــ ــظــ ــ ــه: »الــ ــ ــمـ ــ ــول عـ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
املــعــيــشــيــة بــاتــت صــعــبــة لــلــغــايــة. قــررت 
إلــى بلدة  إلــى لبنان، وتــحــديــدًا  اللجوء 
العريضة القريبة من الحدود السورية. 
ــــي األراضــــــــي  بــــــــدأت الـــعـــمـــل كـــــمـــــزارع فـ
بــاإلضــافــة إلـــى تــربــيــة املــواشــي ألتمكن 
من توفير الطعام لعائلتي وابن أخي«. 
وهـــو لــم يــفــّرق أبـــدًا بينه وبـــن أوالده، 
أرملة  »رفضت  يضيف:  قوله.  حد  على 
البقاء  مــعــنــا، وفــضــلــت  الــقــدوم  شقيقي 
إلــــى جـــانـــب والـــدتـــهـــا فـــي حـــلـــب. أخـــذت 
الــولــد وجئنا إلــى هــنــا. أحــيــانــًا، أسمح 
فهي  الهاتف،  عبر  معها  بالتواصل  لــه 
ــا لــســت ظــاملــًا.  ــ والـــدتـــه فـــي الــنــهــايــة وأنـ
أردت فقط حماية األوالد من الصواريخ، 
التي كانت تنهمر فوق رؤوسهم بشكل 
عشوائي، وال تميز بن مدني وعسكري 
ومــقــاتــل. أدخــلــتــه إلـــى املـــدرســـة، إال أنــه 

يعمل في موسم الصيد فقط«.
الــعــم أن »عـــدي يــحــب أن يكون  يضيف 
املصابن  ليعالج  املستقبل  فــي  طبيبًا 

واملـــــرضـــــى. أتـــمـــنـــى أن أحــــقــــق لــــه هـــذه 
األمنية في املستقبل«. 

في املقابل، يقول أحد املواطنن، اكتفى 
ســامــي«،  بــــ«والـــد  نفسه  عــن  بالتعريف 
العصافير والركض خلفها  »التقاط  إن 
هو مهمة كاب الصيد وليس األوالد«. 
يرفض فكرة إرســال األوالد إلــى السهل 
البنادق في ممارسة  ملساعدة أصحاب 
ــدد من  ــة غــيــر مـــرحـــب بـــهـــا، مـــن عــ هـــوايـ
أهــالــي املنطقة. يــقــول: »عـــدا عــن كونها 
ــة الـــجـــيـــران، فإنها  مــزعــجــة وتــقــلــق راحــ
ــلــــى حــــيــــاة األطـــــفـــــال،  ــكـــل خــــطــــرًا عــ تـــشـ
وخصوصًا أولئك الذين يذهبون بثياب 

ة ال تقيهم البرد. 
ّ
رث

املشقة؟«.  هــذه  يتحملوا  أن  لهم  فكيف 
والــــشــــظــــايــــا  »الــــــــــبــــــــــارود  أن  ــيــــف  يــــضــ
تؤذي  قد  البندقية  فوهة  من  املتطايرة 
ــــذا يعني  الـــطـــفـــل«. ويــعــلــق ســـاخـــرًا: »هـ
ــون مـــــن مـــصـــيـــبـــة الـــفـــقـــر  ــرجــ ــخــ أنــــهــــم يــ
ليقعوا في مصيبة أخرى، وهي املرض 

واملستشفيات«.  

أطفال يلتقطون طيور الصيادين

ينطلقان لجمعها )العربي الجديد(

ينتظرون الطيور )جوزيف براك/فرانس برس( 

تتغيّر لغة المواد العلمية 
في الجامعة 

)عبد الحق سنا/فرانس برس(

يأملون أن تمضي األمور على خير )فرانس برس(

25.000
الجئ سوري تستقبلهم كندا 

خالل ثالثة أشهر، عشرة آالف منهم 
قبل بداية عام 2016.

في لبنان، قد تجد 
أطفاًال يعملون على 

التقاط الطيور التي 
يقنصها الصيادون. 

هذه مهنة تدر 
عليهم بعض المال 
في موسم الصيد. 

لكن يبقى خوف من 
خطرها عليهم
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قضايا

برهان غليون

املــتــطــرفــة،  التنظيمات  تــنــامــي  مــع 
وتـــكـــّرر الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة، في 
أكثر من مكان، تعود إلى الصدارة 
العنصرية،  والسياسات  واألفــكــار  النظريات 
أو شــبــه الــعــنــصــريــة الــتــي كــانــت تـــؤكـــد، منذ 
عقود طويلة، عدم صالحية اإلسالم للتعامل 
مــع قــيــم الــحــضــارة الــعــصــريــة. وتــتــعــاظــم، في 
الرسمية واألهلية في  مــوازاة ذلــك، الضغوط 
العزلة على  والعالم، لضرب طــوق من  الغرب 
املــســلــمــن، وبــالــتــالــي، تهميشها  مــجــتــمــعــات 
والتعاطف  التضامن  مــن  شعوبها  وحــرمــان 
إزاء ما تتعّرض له من معاناة، من النظم التي 
إلى  الهادفة  األجنبية  التدخالت  أو  تحكمها، 
احتواء أخطار انفجاراتها. وتكاد الحكومات 
املرتد  العنف  تأثير  تحت  تعمم،  أن  الغربية 
إليها، ما أخذته على سياسات رئيس الوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق، نــــوري املــالــكــي، الــطــائــفــيــة. 
لـــكـــن، عــلــى مــســتــوى الــعــالــم اإلســـالمـــي الـــذي 
ــة مــع  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــذهـ ــــي الـ ــاد يـــتـــطـــابـــق فـ ــكــ يــ
اللجوء إلى خيار الضغط  العربي، أي  العالم 
والـــعـــزل والــتــهــمــيــش والـــحـــصـــار. ولــــو قــّيــض 
التيار  سيتحول  تستمر،  أن  السياسة  لــهــذه 
الجهادي إلى قوة رئيسية، في العقود املقبلة، 
في هذه املجتمعات، بدل أن تتضاءل جاذبية 

أفكاره. 

اإلسالم من مثال إلى عدو 
ــــي الــــــواقــــــع، إلـــى  تـــســـتـــنـــد هــــــذه الــــســــيــــاســــة، فـ
تــــراث طــويــل مـــن الــتــشــكــيــك بــمــقــدرة اإلســــالم 
واملــســلــمــن عــلــى مـــجـــاراة الــحــداثــة والــتــفــاعــل 
الــقــرن السابع  الــعــصــر. فحتى  اإليــجــابــي مــع 
ــيـــون يــــــرون فــي  ــربـ ــغـ عـــشـــر، كـــــان املـــثـــقـــفـــون الـ
العقل والحكمة، وغــيــاب تسلط  اإلســـالم ديــن 
العاملية  وروح  الدولة،  على  البابوية  السلطة 
واإلنــســانــيــة الــتــي كــانــت تطبع حــيــاة ونشاط 
املــســلــمــن الـــذيـــن يــتــنــقــلــون، مـــن دون خـــوف، 
الــواســعــة. لكن هذه  على رقعة اإلمــبــراطــوريــة 
الــصــورة ســوف تنقلب رأســـا على عــقــب، منذ 
نهاية القرن السابع عشر، بموازاة التحوالت 
الــعــمــيــقــة الــتــي كــانــت تــطــرأ عــلــى املجتمعات 
مــا تعلق منها بالتحوالت  األوروبــيــة، ســواء 
االقتصادية ونشوء الصناعة، أو بالتحوالت 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــطــــور االتــــجــــاهــــات الـــثـــوريـــة 
والــتــطــلــعــات الــشــعــبــيــة لــقــلــب الــنــظــم املــلــكــيــة 
ــدأت أوروبـــــا تنفصل  املــطــلــقــة. وبــمــقــدار مـــا بــ
ــقـــرون الــوســطــى، ونــظــمــهــا،  فــعــلــيــا عـــن فــكــر الـ
وتشعر بتفوقها في مقابل التراجع املضطرد 
ــة وانــــحــــســــار  ــ ــيـ ــ ــــالمـ لــــقــــوة املـــجـــتـــمـــعـــات اإلسـ
ســطــوتــهــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة فـــي آســيــا والــشــرق 
ــــط وأوروبـــــــا فـــي املـــيـــاديـــن الــعــســكــريــة،  األوســ
ستولد نزعة قوية لدى الغربين، من مفكرين 
وقادة رأي عام ومواطنن عادين، للنظر إلى 
اإلســـــالم ومــنــظــومــاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
الشعور  تعكس  سلبية،  نــظــرة  واالجتماعية 
سياق  وفــي  التاريخي.  التفوق  بهذا  املتزايد 
تأكيد هذا التفوق، وإعــادة إنتاجه في الواقع 
الــذي عني، كما  العملي، ولد علم االستشراق 
أظــهــر ذلـــك إدوارد ســعــيــد، فــي كــتــابــه الــالمــع، 
بالعنوان نفسه، بإعادة صناعة صورة الشرق 
اإلســــالمــــي، وتــكــريــســه عـــاملـــا مـــغـــايـــرًا لــلــغــرب 
تماما، وفي الوقت نفسه، نقيضا له، ومتخلفا 
معا  والــشــرعــي  الطبيعي  مــن  بما يجعل  عنه 
ــادة تأهيله.  ــ إخــضــاعــه والــســيــطــرة عــلــيــه وإعـ
هــكــذا تــحــول اإلســـالم إلــى خــصــم، ولــو أصبح 
خــصــمــا ضــعــيــفــا ال يــحــتــاج إلــــى جــهــد كــبــيــر، 

إلخضاعه، وفرض الوصاية عليه.  
وإلـــى تلك الــفــتــرة، واألدبــيــات الــتــي أنتجتها، 
ترجع الصورة التي سادت منذ القرن الثامن 
عــشــر لـــإســـالم، والـــتـــي صــنــعــت لــتــكــون، على 
الرغم من تعددية املدارس واملقاربات، وتباين 
الــــطــــروحــــات فــــي جـــديـــتـــهـــا ومــوضــوعــيــتــهــا 
وفــلــســفــاتــهــا، الــنــقــيــض لــتــلــك الــــصــــورة الــتــي 
ــن نـــفـــســـهـــا، بـــعـــد عــصــر  أنــتــجــتــهــا أوروبـــــــــا عــ

النهضة، في الدين والدولة واملجتمع. 
ــح،  ــ ــورة، بــشــكــل واضـ ــ ــــصـ ــذه الـ ــ ويـــظـــهـــر فــــي هـ
الفرق بن مجتمعات الغرب التي نجحت في 
الــقــرون الوسطى  نــزع ثــوب املــاضــي وتقاليد 
الحرية،  مصاف  في  وارتقت  عنها،  وقيودها 
وديناميكية،  وتقدم  كحركة  التاريخ  ودخلت 
ومـــجـــتـــمـــعـــات املـــســـلـــمـــن الـــتـــي ال تــــــزال شــبــه 
مــحــنــطــة، تــجــتــر مــاضــيــهــا، وتــتــعــلــق بــهــوس 
بن  أي  عنها،  االنــفــكــاك  وتــرفــض  بتقاليدها، 
الــعــقــل، وأخــــرى ال تــزال  مــجــتــمــعــاٍت يحكمها 
وتخضع،  والسحر،  الخرافة  لذهنية  تخضع 
ــيـــم الــديــنــيــة،  ــقـ فــــي تــحــركــاتــهــا لــلــعــاطــفــة والـ
مــن سيطرة  الــدولــة  فيها  تــحــّررت  مجتمعاٍت 
رجـــال الــديــن، وأصــبــحــت دولــــًة حــــرًة، تعكس، 
مواطنيها  حــريــة  وعلمانيتها،  حريتها  فــي 
غــارقــًة في  ــزال  تـ تــحــّررهــم، ومجتمعات ال  أو 
الــســلــطــة األبـــويـــة االســـتـــبـــداديـــة والــوصــائــيــة 
لتأكيد  تستخدمه  الــتــي  أو  بــالــديــن،  املتقنعة 
أتباعها  وأجــســاد  أرواح  استعبادها  شرعية 
الـــذيـــن لـــم يــعــرفــوا مــعــنــى الــحــريــة، وال الــحــق 
املــواطــنــة، مجتمعات متجددة  والــقــانــون، وال 
ــقـــيـــس درجـــــــة تــقــدمــهــا  تـــهـــتـــم بــــاإلنــــســــان، وتـ
ــرة الــحــقــوق والـــحـــريـــات لــلــفــرد،  ــ بــتــوســيــع دائـ
والتعليمية  املــاديــة  الحياة  شــروط  وتحسن 
والثقافية، ومجتمعات تقليدية قديمة ال يزال 
العصبية  روح  ضحية  الــفــرد  اســتــقــالل  فيها 

الــعــائــلــيــة، أو الــعــشــائــريــة، أو الــطــائــفــيــة، وال 
يــكــاد يشعر بــوجــوده وفـــرادتـــه. وأخـــيـــرًا، بن 
مجتمعات تحول فيها الدين إلى منبع ملشاعر 
الــتــضــامــن والـــتـــعـــاون اإلنـــســـانـــيـــة واملـــواقـــف 
يستخدم  إســالمــيــة،  ومجتمعات  األخــالقــيــة، 
القاسية  املعامالت  للتغطية على  الدين  فيها 
والعدوانية، وقيدًا على أي تفكير حر، ويرهن 
والتقاليد،  للماضي  أفرادها  وحياة  حياتها، 

ويقطع صالتها مع الحداثة واملدنية. 
غــابــت هــذه الــصــورة بعض الــوقــت، أو كــادت، 
الــعــشــريــن، على  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  فــي 
أثـــــر نـــشـــوء الـــحـــركـــات الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، 
وتــشــكــل الــــدول الــحــديــثــة فــي الــبــالد العربية، 
وبــــــــــروز شـــخـــصـــيـــات وزعـــــــامـــــــات ســـيـــاســـيـــة 
إلــى جمال عبد  أتــاتــورك  تحديثية، مــن كمال 
الناصر والحبيب بورقيبة وهــواري بومدين 
وصدام حسن وغيرهم، وتبني نخب ثقافية 
الــتــي كانت  األفــكــار  عــديــدة  وسياسية عربية 
ســائــدة فــي عــصــرهــم، كــالــقــومــيــة واملــاركــســيــة 
والـــشـــيـــوعـــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وحتى التيارات اإلسالمية، التي بقيت أحزاب 
أقــلــيــة بــن الــحــربــن الــعــاملــيــتــن، كــانــت أقـــرب، 
فـــي تــفــكــيــرهــا وســلــوكــهــا، إلـــى األخــــذ بالقيم 
الــلــيــبــرالــيــة منها إلـــى مــا بـــرز فــي مــا بــعــد من 
ــار أصـــولـــيـــة وتــأصــيــلــيــة، تـــعـــرف نفسها  ــكـ أفـ

بالتضاد مع قيم الحداثة.
لكن، منذ السبعينيات التي شهدت سلسلة من 
اإلخفاقات العربية، على مستويات  متعددة، 
وصــعــود الــتــيــارات الفكرية األصــولــيــة، بــدأت 
الــشــكــوك تــظــهــر مــن جــديــد فــي مــقــدرة الــعــرب 
في مسيرة  الفعلي  االنخراط  على  واملسلمن 
العربية،  املجتمعات  تعثر  وســاهــم  الــحــداثــة. 
ــيـــرة، فــي مــواكــبــة الــتــحــوالت  فــي الــعــقــود األخـ
الديمقراطية التي أعقبت سقوط جدار برلن 
فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة وغـــيـــرهـــا، بـــعـــودة هــذه 
األطروحات. وبرزت نظرية االستثناء العربي 
ليثبتوا  غــربــيــون،  باحثون  عليها  عمل  التي 

الحداثة، قيم  أهــل لتشرب قيم  العرب غير  أن 
الحرية واملساواة والفصل بن الدين والدولة. 
ولذلك، هم عــاجــزون، وسيبقون عاجزين عن 

االنتقال نحو نظم ديمقراطية. 

إحباط النبوءة الغربية  
ــة الــــقــــول إن مــــا نـــشـــهـــده،  ــغـ ــالـ ــبـ ــيـــس مــــن املـ لـ
ة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــيــــوم، هـــو تــحــقــيــق الـــنـــبـــوء الــ
الــغــرب، فــي صــراعــه مــن أجــل فــرض الوصاية 
ــمــــن، وإلــــحــــاقــــهــــم  ــلــ ــســ ــى مـــجـــتـــمـــعـــات املــ ــلــ عــ
بإمبراطورياته، ثم بأسواقه، ومناطق نفوذه، 
استراتيجيا  تهديدًا  يشكلون  كــانــوا  أن  بعد 
له، قد حققت نفسها، أو هي، في طريقها، إلى 
تحقيق نفسها بنفسها. فاملسلمون املتهمون 
ــمـــود أصــبــحــوا  ــجـ بــالــتــقــلــيــد واملـــحـــافـــظـــة والـ
يــتــبــنــون هـــم أنــفــســهــم، أو قــســم كــبــيــر منهم، 
هذه الصورة، ويطابقون بن اإلسالم والعداء 
لــلــحــداثــة، أو الــتــعــلــق بــالــنــمــاذج الــتــقــلــيــديــة، 
سواء جاء ذلك باسم تطبيق تعاليم اإلسالم 
ــه، أو  ــدائــ الــصــحــيــح، أو الــــدفــــاع عــنــه ضـــد أعــ

مقاومة الهيمنة والغطرسة الغربية. 
ــادة صــوغ صـــورة اإلســالم  أراد الــغــرب فــي إعـ
أن يـــحـــول املـــســـلـــمـــن إلـــــى خـــصـــوم وأعـــــــداء، 
ــيـــاســـات الــهــيــمــنــة  ــك سـ ــ ــــالل ذلـ ويــــبــــّرر مــــن خـ
واإللــحــاق، وقــد تحولوا إلــى خــصــوم وأعـــداء 
بــالــفــعــل، أو هــم فــي طريقهم العــتــبــار الــعــداء 
الديني  للغرب جــزءًا من إيمانهم واعتقادهم 
الغرب  إن  القول  يمكن  وبهذا،  معا.  والقومي 
ــه، وفــــرض عــلــى الـــشـــرق أن يلعب  ــانـ ربــــح رهـ
الدور الذي أراد له أن يلعبه في عالم الحداثة 
مصدر  إلـــى  يــحــولــه  وأن  التكنومعلوماتية، 
ــم يــعــد  ــ ــيـــســـي لـــلـــحـــضـــارة. ولــ ــرئـ ــد الـ ــهـــديـ ــتـ الـ
اإلسالمية  املجتمعات  مــن  كثير  الــيــوم  هناك 
الــتــي تحظى بــدرجــة مــقــبــولــة مــن االســتــقــرار 
فــي حــضــارة عصرها.  والتماسك واالنــدمــاج 
وتدمير  تفكيك،  لعمليات  تــعــّرض  وأكــثــرهــا 
واسعة  عمراني  وبعضها  وثقافي،  سياسي 

النطاق أيضا. 
ومــن دون أن يمتلك مشروعها، وال أدواتــهــا، 
حل العالم اإلسالمي-العربي محل الشيوعية، 
في تجسيد عناصر التخريب والعنف والعداء 
للقيم اإلنسانية في الثقافة واملخيلة الغربية 
املعاصرة، وهو يتحول، أكثر فأكثر، إلى بؤرة 
ســواء  والــتــهــديــدات،  املخاطر  لجميع  منتجة 
مـــا تــعــلــق مــنــهــا بــانــتــشــار الــعــنــف واإلرهـــــاب 
أو بــتــهــديــد االســـتـــقـــرار اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 
تداعياتها  الــتــي تتحمل  الــنــزاعــات  وانــتــشــار 
الخطيرة الدول واملجتمعات األخرى القريبة 
الهجرات  مسائل  الــيــوم،  وتشكل،  والــبــعــيــدة. 
ــة مــحــور  ــيــ ــابــ الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــات اإلرهــ
السياسة الغربية واألرضية الجديدة، إلعادة 
بناء التحالفات الدولية، وربما إلعادة تغيير 
الشرق  املنطقة  في  الجيوسياسية  الخريطة 

أوسطية. 
ــيـــز وســــائــــل اإلعــــــــالم عــلــى  ــيــــاق تـــركـ ــــي ســ وفــ
مظاهر »انحطاط« اإلسالم واملسلمن وعجز 
اإلنسانية  اإلنـــجـــازات  مــجــاراة  عــن  ثقافاتهم 
ــى تـــنـــاقـــض نـــزعـــاتـــهـــم  ــلــ ــال، وعــ ــ ــــجـ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
العنفية مع قيم التعاون والتعايش والسالم، 
وفساد حكامهم ونظمهم، وتخبط مفكريهم 
ــذال ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة  ــ ــتـ ــ ونـــخـــبـــهـــم، وابـ
ــر الـــكـــراهـــيـــة  ــاعـ ــة،  تـــنـــتـــشـــر مـــشـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ والـ
أبناء  ضد  االنتقامية  واألعــمــال  والعنصرية 
ــغـــرب،  الـــجـــالـــيـــات اإلســـالمـــيـــة املــقــيــمــة فــــي الـ
لتطبيق  الــحــكــومــات،  على  الضغوط  وتـــزداد 

إجراءات خاصة لتقييد حركة أبناء الجاليات 
واملــجــتــمــعــات اإلســـالمـــيـــة، ولــوضــعــهــا تحت 
رحمة تدخالت متزايدة، عسكرية وسياسية 

واستخباراتية غربية. 
دورًا  للحداثة  نقيضا  اإلســـالم  تصوير  لعب 
كبيرًا في تبرير سياسات اإلخضاع والوصاية 
والتفكيك والتقسيم لعالم اإلسالم، وتقويض 
والعشرين.  التاسع عشر  القرنن  في  أركــانــه 
ويلعب الــيــوم االعــتــقــاد بــأن أصــل العنف في 
مجتمعات املسلمن هو رفضهم قيم الحداثة 
دورًا أكبر في التخلي عن املسؤولية تجاه ما 
تعيشه هذه املجتمعات، والتنكر اللتزاماتها 
الدولية، تجاه ما تعرفه من انتهاكات خطيرة 
ــة، وحــــرمــــان املــســلــمــن  ــيـ ــانـ لــحــقــوقــهــم اإلنـــسـ
مــن الــتــعــاطــف والــتــضــامــن الــدولــيــن أمـــام ما 
يــتــعــّرضــون لـــه مـــن مـــجـــازر مــهــولــة، ال تــكــاد 
إنسانية،  عاطفة  أو  يذكر،  احتجاج  أي  تثير 
أو مــحــاســبــة قــضــائــيــة وتــحــقــيــق لــلــعــدالــة. 
ولـــعـــل املــــأســــاة الـــســـوريـــة املــســتــمــرة مــنــذ ما 
يــقــارب خمس ســنــوات تــقــدم أكــبــر دلــيــٍل على 
جــفــاف يــنــابــيــع الــتــضــامــن اإلنــســانــيــة تــجــاه 
هذه املعاناة، والقبول بتعطيل قواعد العمل 

واألعراف واملواثيق الدولية. 
نستسلم  وال  بــذلــك،  نــســلــم  أن  لــنــا  ينبغي  ال 
ملثل هذا املصير. وال يشكل حاًل إدانة الغرب، 
وإنــــمــــا ال بــــد مــــن خـــطـــة عــمــلــيــة، لــكــســر هـــذه 
املاضي  فــي  حصل  فما  الجهنمية.  املتوالية 
الــعــربــيــة واإلســالمــيــة  للمجتمعات  عــــزٍل  مــن 
الحداثة  تعارض  عن  فارغة  نظريات  نتيجة 
قــدرة املسلمن على مواكبة  واإلســـالم وعــدم 
في  اليوم،  يتحول،  يكاد  الجارية،  التحوالت 
ــاب والــهــجــرة  مــواجــهــة تــنــامــي مــوجــتــي اإلرهــ
ــــى مـــحـــور أجــــنــــدة رئــيــســيــة فــــي الــســيــاســة  إلـ
ــا يضمن  ــى تــقــديــم كـــل مـ ــة، تـــهـــدف إلــ ــيـ الـــدولـ
ضــبــط املــجــتــمــعــات اإلســالمــيــة، وإخــضــاعــهــا 
النظم  دعــم  ومــن ضمنها  الــوســائــل،  بجميع 
االســـتـــبـــداديـــة، وتـــجـــديـــد عــصــر الـــوصـــايـــات 
والــحــمــايــات األجــنــبــيــة ونـــزع غــطــاء الــســيــادة 
والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة عــنــهــا. وفــــي الــنــتــيــجــة، 
زيــادة عزلها وحصارها وتهميشها، وأعني 
باملتوالية الجهنمية تعاضد العزل واإلرهاب 
وتـــغـــذيـــة واحـــدهـــمـــا اآلخـــــــر. فـــخـــوف الـــغـــرب 
املــســلــمــن يشجع عــلــى تــعــزيــز سياسات  مــن 
الــعــزل والــتــهــمــيــش، وبــمــقــدار مــا ُتــحــرم هــذه 
السياسات املجتمعات اإلسالمية-العربية من 
فرص التقدم واالندماج في الحضارة، تفاقم 
وتهدد وجود  والعنف،  التطرف  من جاذبية 

القيم املدنية. 
وحّري بالدول الكبرى التي حّملت سياسات 
نـــوري املــالــكــي اإلقــصــائــيــة مــســؤولــيــة تنامي 
اإلرهــاب أال تحذو حــذوه تجاه عالم اإلسالم 
واملشاركة  الدمج  بخيار  تلتزم  وأن  العربي، 
بـــدل عزلهم  الــدولــيــة،  الــحــيــاة  فــي  للمسلمن 
عــنــهــا. ولـــن تــكــون تــكــالــيــف ســيــاســة اإلدمــــاج 
الــبــلــدان أعلى  فــي هـــذه  واملــشــاركــة والتنمية 
مـــن تــكــالــيــف اســتــبــعــادهــا مـــن دائـــــرة الــتــقــدم 
واملدنية، وتحييد مئات املالين من املسلمن، 
ومالحقة  أو ضبط حركتهم  إرادتـــهـــم،  وشــل 
لسياسة  ينبغي  ال  بــاخــتــصــار،  متطرفيهم. 
ــت الــســبــب  ــانــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــيــ ــارثــ ــكــ ــكــــي الــ ــالــ املــ
الرئيسي في ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وتــوســع انــتــشــارهــا فــي الــعــراق وســـوريـــة، أن 
تــتــحــول إلـــى ســيــاســة عــاملــيــة تــجــاه الشعوب 

واملجتمعات اإلسالمية املأزومة. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

مخاطر سياسات وأفكار عنصرية تعود مع تنامي اإلرهاب والتطرف

عالم اإلسالم أمام المراقبة والحصار

تراث طويل من 
التشكيك بمقدرة 

اإلسالم والمسلمين 
على مجاراة الحداثة 

والتفاعل اإليجابي مع 
العصر

مجتمعات المسلمين 
ال تزال شبه محنطة، 

تجتر ماضيها، وتتعلق 
بهوس بتقاليدها، 

وترفض االنفكاك عنها

أراد الغرب في إعادة 
صوغ صورة اإلسالم أن 

يحول المسلمين إلى 
خصوم وأعداء، ويبّرر 

بذلك سياسات الهيمنة 
واإللحاق

تتقصى المقالة التالية للمفكر السوري برهان غليون أوجه المخاطر التي يتعرض لها عالم اإلسالم في الغرب، مع تصدر أفكار 
وتصورات وسياسات عنصرية وشبه عنصرية، ترى في المسلمين مجموعات غير مؤهلة للحضارة

)Getty( 2015 مسلمون في باريس ينددون في مسيرة بالهجمات اإلرهابية ويعلنون »ليس باسمنا« في 21 نوفمبر

إلهية  لمشيئة  الفرد  إرادة  يرهن  الــذي  اإلسالمي  الدين  فكرة  عــادت 
محل  المسلمين  عند  واإلبداع  والحركة  النشاط  روح  ويشل  مطلقة، 
فكرة الدين العقالني والهوية اإلسالمية القوية المتماسكة. وتكرست، 
المسلمين غير قادرين على  إن  القائلة  الفكرة  الوقت، بشكل أكبر،  مع 
عدم  وأن  واستيعابها،  التطور  متطلبات  وفهم  بالعصر،  اللحاق 
شروط  في  تكمن  ال  الحداثة  مضمار  في  التقدم  على  قدرتهم 
هي  وإنما  وتغييرها،  تشكلها  فهم  يمكن  التي  التاريخية  وجودهم 
التي تمزج حتمًا، وبصورة ال  الدينية،  ناجمة عن طبيعة اعتقاداتهم 
مناص منها، بين الديني والمدني، وال تترك للعقل أي فسحة للحركة 
بأن  وإيمانهم  االعتقادات،  هذه  على  فكرهم  واقتصار  المناورة،  أو 
كل شيء في الوجود مقدر سلفًا ومكتوب، أو خاضع لمشيئة عليا 
والسياسية  الفكرية  عطالتهم  في  يتجلى  ما  وهذا  تغييره.  يمكن  ال 
ونضوب ملكاتهم اإلبداعية، وسيطرة فكرة الجبرية على حياتهم، أو 
ما كان يوصف، في القرن الثامن عشر، بـ »الفاتاليزم« اإلسالمي، والتسليم 

باألمر الواقع.

العقل وفكرة الجبرية
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اعتقال إسماعيل اسكندراني 
والتهمة... إلقاء محاضرة

تغطية األحداث اإلرهابية: 
تطور رغم النقد

انتهاكات الحوثيين وقوات 
صالح تتجه جنوبًا

القاهرة ـ نادين ثابت 

أمــن  نيابــة  وّجهــت  اعتقالــه،  مــن  أيــام  بعــد 
صحافــي  ال إلــى  املصريــة،  العليــا  الدولــة 
اإلســكندراني،  إســماعيل  االســتقصائي، 
املســلمن  تهــم االنضمــام لجماعــة اإلخــوان 
املحظورة، والترويج لها ونشر أخبار كاذبة، 
وأمــرت بحبســه 15 يومــا على ذمــة التحقيق 
وإعادة عرضه، بعد غد الخميس، الستكمال 
التحقيــق. يأتــي ذلــك بعــد حوالــي 48 ســاعة، 
من القبض على اإلســكندراني، لدى وصوله 
مطار الغردقة شرق مصر، قادما من أملانيا.

»العربــي  لـ قضائيــة  مصــادر  وقالــت 
الجديــد«، إن القضيــة املتهــم فيهــا إســماعيل 
اإلســكندراني يشــاركه فيها عــدد من قيادات 
جماعة اإلخوان في شمال سيناء، من بينهم 
عمــار جــودة، رئيــس مجلس مدينــة العريش 

في عهد الرئيس املعزول، محمد مرسي.
وأضافت املصادر، أن تحريات األمن الوطني 
نســبت إلــى املتهمن اإلخــوان، باإلضافة إلى 
تابعــة  صفحــات  عــدة  إدارة  اإلســكندراني، 
وتيــارات  اإلخــوان،  جماعــة  فــي  ألعضــاء 
التواصــل  موقــع  علــى  أخــرى  إســالمية 
تحــركات  تنتقــد  »فيســبوك«،  االجتماعــي، 
فــي شــمال ســيناء. وتحــرض هــذه  الجيــش 
الصفحات املواطنن ضد حرب الجيش على 
اإلرهــاب، ونشــر بيانــات ومعلومــات وصــور 
تتهــم الجيــش بارتكاب مجــازر وجرائم ضد 

اإلنسانية في شمال شرق سيناء.
وأوضحت املصادر أن القضية بدأ التحقيق 
وأن  املاضــي،  مــارس/آذار  منــذ  فيهــا، 
اإلسكندراني قد صدرت ضده مذكرة توقيف 

قضائية في شهر مايو/أيار املاضي.
عــن  املعــروف  ظــل  فــي  املصــادر،  ورجحــت 
اإلســكندراني مــن خصومته مــع اإلخوان، أن 
تكــون تحريــات األمــن قــد قامــت علــى أســاس 
االجتماعــي  التواصــل  صفحــات  اســتعانة 
املذكورة بكتاباته، التي ينشرها في عدد من 

املواقع اإللكترونية العربية والعاملية. 
واتهمت خديجة جعفر زوجة اإلسكندراني، 
ســفارة مصر في برلن بالتورط في القبض 
فــي حــوار صحافــي  قالــت  إذ  علــى زوجهــا، 
مــع موقــع »مصــراوي« املصــري: »مــا عرفناه 
الئحــة  فــي  املدرجــن  ضمــن  كان  اســمه  أن 
قدمتهــا  مذكــرة  علــى  بنــاًء  وصــول،  ترقــب 
نفســها  الروايــة  برلــن«.  فــي  مصــر  ســفارة 
برلــن  فــي  املصريــة  الســفارة  تتهــم  التــي 
اإلســكندراني،  علــى  القبــض  فــي  بالتــورط 
جــرى تداولهــا على لســان آخريــن، من بينهم 
عبدالرحمــن  املصــري،  الصحافــي  الباحــث 
عيــاش، الــذي أكد اعتراض الســفارة املصرية 
فــي برلــن رســميا علــى الورشــة التــي تمــت 
املاضــي،  األول  أكتوبر/تشــرين  أملانيــا  فــي 
حــول اإلرهــاب اإلســالمي فــي مصــر وكيفيــة 
احتجــاج وزيــر  إلــى  األمــر  تفكيكــه، ووصــل 

الخارجية للسفارة األملانية في مصر.
وأضافت املؤسسة املنظمة للورشة »أخبرت 
الســفارة  احتجــاج  بعــد  املصريــن  جميــع 
بعــدم ضمــان ســالمتهم بعد عودتهــم ملصر، 
ولكنهم حضروا جميعا«. وتحدث إسماعيل 
عن اإلرهاب في سيناء، مؤكدًا أن الحاضرين 
تواصلــوا مــع الســفارة املصريــة ملعرفة أوجه 
االعتــراض، واكتشــفنا أن حضــور أكاديمــي 
إال  الســبب،  كان  لإخــوان  املعارضــن  مــن 
أنــه واضــح أن الســفارة أرســلت تقريــرًا ضــد 
وجميــع  الورشــة  فــي  ملشــاركته  إســماعيل 
املصرين عادوا إلى مصر، ولم يتم التحقيق 
معهــم، وقرر إســماعيل أن يــزور أكثر من بلد 

وعند عودته تم احتجازه«.
وأضــاف عيــاش فــي تدويناتــه علــى مواقــع 

منوعات

حريات

اليمن

تونس

تصّدر وسم »#حرية_بطعم_الذل« لوائح تغريد
األكثر تداوًال في لبنان بعد ساعات من إتمام 

عملية تبادل العسكريين المخطوفين. 
وغرّد الناشطون منتقدين الطرق المختلفة 

التي تعاملت فيها وسائل اإلعالم المحلية مع 
الخبر. وكتبت فاتن »انتهت أزمة العسكريين 

المخطوفين بجرعة ذل إعالمي جرّعتنا إياه 
وسائل اإلعالم اللبنانية التي استثمرت التغطيات 

لصالحها«.

عربيًا، انتشر وسم »#اطردوا_السوريين_
من_السعودية« بعد العثور على الطفلة 

جوري حية وبصحة جيدة، عقب اختطافها 
منذ أكثر من شهر في السعودية. وأثارت 
القضية ردود فعل متناقضة على شبكات 

التواصل، حيث أطلق مغرّدون وسمًا ُوصف 
بالُعنصري، وذلك على خلفية إلقاء السلطات 

السعودية القبض على شخص من الجنسية 
السورية اُتهم بضلوعه بالتخطيط للعملية.

كُثر استخدام وسم »#مضاربة_كورنيش_
الدمام« بعد انتشار فيديو يوثّق تدخل 

عدد من الشبان السعوديين للدفاع عن 
فتاة حاول أحد المارة التحّرش بها. ودافع 

الناشطون عن تدّخل الشبان فيما انتقد آخرون 
العنف، وأّكد مغرّدون أن المتحرّش توفي إثر 

إصابة بالغة تلّقاها عند مهاجمته. وكتبت 
مها »عند غياب العقوبة فإن قانون الغاب 

هو من يحكم الشارع في أوطاننا«.

التواصل »إســماعيل قال لي إنه راجع مصر 
هيوقفــه  محــدش  أنــه  تمامــا  مقتنعــا  وكان 
فــي املطــار، ألن مفيــش أي قضايــا عليــه وال 
عمــل حاجــة يســتحق إنــه يتحاســب عليهــا. 
والســفير  برلــن،  فــي  املصريــة  الســفارة 
املصــري هنــاك، ووزارة الخارجيــة املصريــة، 

يتحملون مسؤولية سالمة إسماعيل«.

تونس ـ محمد معمري

االعتــداءات  منــذ  التونســي  اإلعــالم  يعيــش 
الفرنســية  العاصمــة  لهــا  تعرضــت  التــي 
تحــت  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   13 يــوم 
ضغــط املقارنــة بــن تغطيــة وســائل اإلعــالم 
الفرنســية لهــذه األحــداث، وتغطيــة وســائل 

اإلعــالم التونســية للعمليــات اإلرهابية التي 
الــذي  االعتــداء  وآخرهــا  تونــس،  شــهدتها 
تعرضــت لــه حافلــة تقــل عناصر مــن الحرس 
فــردًا   20 وفــاة  إلــى  أدى  والــذي  الرئاســي؛ 

وجرح 22 آخرين.
هــذه املقارنــة فرضــت نفســها ملــا اتســمت بــه 
وســائل اإلعــالم الفرنســية مــن مهنيــة عاليــة 
وموازنــة  باريــس،  ألحــداث  تغطيتهــا  فــي 
مــن  املعلومــة،  فــي  املواطــن  بــن حــق  دقيقــة 
الهلــع  إثــارة  أو  القومــي  باألمــن  مــّس  دون 
لــدى املتلقــن. تــوازن غــاب عنــد الكثيــر مــن 
وســائل اإلعــالم التونســية؛ ممــا دفــع الهيئــة 
العليا املســتقلة لالتصال الســمعي البصري 
إلى املسارعة بعد االعتداء على حافلة األمن 
الرئاســي بيومــن إلــى إصــدار مجموعــة مــن 
التوصيــات لوســائل اإلعــالم، حتــى تتجنــب 
بعــض املنزلقــات التي وقعــت فيها. منزلقات 
دفعــت الهيئــة الــى معاقبــة إذاعــة شــمس أف 
أم وتلفزيون نســمة ماليا، لبثهما شــهادة أم 
أحــد أعــوان الحــرس الرئاســي وهــي مكلومة 
وتبكــي وتصــرخ؛ وهــو مــا اعتبــر اســتغالال 

غير مقبول لحالتها النفسية.
»العربي  السيدة آمال الشاهد وفي تصريح لـ
الجديــد«، اعتبــرت أن اإلعــالم التونســي وفي 
تغطيتــه األخيــرة للحادثة اإلرهابية تحســن 
كثيــرا رغــم بعــض األخطاء. وأضافت أن هذه 
األخطــاء تعــود أساســا إلــى نقــص التجربــة 
فــي التعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث، ودعــت 
 مؤسسة إعالمية 

ّ
 ميثاق خاص بكل

ّ
إلى سن

يحــدد طــرق التغطيــة، والتي يجــب أن ترتكز 
فــي  املواطــن  حــق  إهمــال  املهنيــة دون  علــى 
املــّس بضــرورات املحافظــة  املعلومــة، ودون 
على األمن القومي. رأي تشاركها فيه السيدة 
ميدانيــة  وهــي صحافيــة  الســاعي؛  ســميرة 
غطــت العديــد مــن األحداث اإلرهابيــة، والتي 
 
ّ
»العربــي الجديــد« أن لـ اعتبــرت فــي حديــث 

اإلعــالم التونســي نجــح فــي تجــاوز األخطاء 
إرهابيــة  عمليــة  أول  منــذ  فيهــا  وقــع  التــي 
جدت بتونس، من خالل التعاطي مع الحدث 
بــكل مهنيــة، ومــن خــالل تمكــن املواطــن مــن 
املعلومة من دون تخويفه، والسقوط بالتالي 
للجماعــات  اإلعالميــة  االســتراتيجية  فــي 
اإلرهابيــة. وتضيــف: »فــي املقابل على رجال 
التعاطــي  علــى حســن  التــدرب  أيضــا  األمــن 
أداء  علــى  ومســاعدتهم  اإلعالميــن،  مــع 
عملهــم حتــى يقــع تالفــي بعض التجــاوزات، 
أثنــاء  الصحافيــن  علــى  االعتــداء  ومنهــا 
الحادثــة  بعــد  حصــل  مثلمــا  عملهــم  أداء 
اإلرهابيــة األخيــرة، وهــو مــا يســتدعي رســم 
خطة تواصل لدى وزارة الداخلية التونسية 
واضحــة املعالم تســاعد الصحافــي على أداء 
عمله دون حصول احتكاك مع رجال األمن«. 
فــي  الفرنســي  اإلعــالم  مــع  املقارنــة  عــن  أمــا 
تعاطيه مع الحادثة اإلرهابية التي شهدتها 
ومقارنتهــا  باريــس،  الفرنســية  العاصمــة 
بتعاطــي اإلعالم التونســي مــع األحداث، فقد 
رأى اإلعالمــي التونســي حمــزة البلومــي أن 
»حرفية اإلعالم الفرنســي ال شــك فيها، ولكن 
املشــكلة ال تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تتعــدى 
ذلــك إلــى حرفيــة وتعامــل مؤسســات الدولــة 
التلفزيونــات  أن  إلــى  وأشــار  اإلعــالم«.  مــع 
العامليــة قامــت بنقــل األحــداث علــى املباشــر 
دون أن يتــم منعهــا مــن ذلــك أو يأمرهــا أحــد 

بالتحفظ. 
لوزيــر  اإلعالمــي  املستشــار  الوقينــي،  وليــد 
يــرى  اإلعالميــة  التغطيــة  وحــول  الداخليــة 
أن محاربــة اإلرهــاب ال يمكــن أن تتــم، ونحــن 
نقــوم باإلشــهار ملنتــوج اإلرهابيــن عبــر بث 
أن  يجــب  التــي  الصــورة  ضحاياهــم،  صــور 

ننقلها هي تلك التي تترجم إرادة الحياة.

صنعاء ـ شادي ياسين

اتسعت دائرة انتهاكات مليشيا الحوثين وقوات الرئيس 
ــاب 

ّ
وكت الصحافيــن  ضــد  صالــح  عبداللــه  علــي  املخلــوع 

الــرأي املناهضــن لهــم إلــى مناطــق فــي جنــوب اليمــن، كمــا 
حدث في محافظة الضالع.

وقــال ناشــطون إن قــوات الحوثيــن وصالــح شــنت حمالت 
اختطــاف ومداهمــات ملنــازل إعالميــن مناهضــن لهم بعد 
سيطرتهم على أجزاء واسعة من مدينة دمت ومناطق في 

ريف املحافظة، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
الحوثيــن  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الناشــطون  وأضــاف 
اختطفــوا الناشــط اإلعالمــي فــوزي الحقــب، واقتــادوه إلــى 
جهــة مجهولــة، كمــا اقتحمــوا منزل الصحافي بــالل الربية 
ونهبــوا محتوياتــه. وقــال صالــح الحقــب »اختطفــوا فوزي 
الحقــب املعــروف لــدى الجميــع بمدنيته وعــدم حمله قطعة 
ســالح طــوال حياتــه. هــذه املليشــيا تســتنفد كل خيــارات 
أبنــاء دمــت وتدفعهــم وبقوة للتعامل معها باملنطق نفســه 

الذي ال تعرف سواه«.
املخلــوع  الرئيــس  بقــوات  املســنودون  الحوثيــون  واعتــاد 
ــاب 

ّ
الصحافيــن وكت علــى مالحقــة  علــي عبداللــه صالــح، 

الرأي املعارضن في أي منطقة يسيطرون عليها، وما يزال 

مصيــر ثالثــة عشــر صحافيــا مجهــواًل بعــد اختطافهــم في 
العاصمــة صنعــاء. وقــال الصحافــي بــالل الربيــة، فــي بــالغ 
لــه، إن الحوثيــن وقــوات صالــح »اقتحمــوا منزلــه وأقدمــوا 
علــى كســر األبــواب والعبــث وإتــالف كل محتويــات املنــزل 
وتفتيش كل شبر فيه حتى مالبس األطفال وأدوات املطبخ 
والحمــام«. وقــال تلفزيــون ســهيل التابــع لحــزب التجمــع 
اليمنــي لإصــالح، إن قــوات الحوثيــن وصالــح اقتحمــت 

منزل مراسله في الضالع، الصحافي نصر املسعدي.
وأضاف في بيان له، إن املداهمة غرضها محاولة اختطافه 
علــى خلفيــة نشــاطه اإلعالمــي، وحــن لــم يجدوا املســعدي، 
اختطفــوا شــقيقه مــن املنــزل، كمــا حاولــوا اختطــاف نجلــه 

البالغ من العمر أحد عشر عاما.
وفي السياق، قال تلفزيون سهيل إن أحد صحافييه نجا من 
املوت بعد إطالق مســلحن حوثين وموالن لصالح النار 
على ســيارة الصحافي في املحطة فوزي املريســي في بلدة 
يعيــس، شــمالي الضالع. ودعــت املحطة نقابة الصحافين 
اليمنيــن واالتحاد الدولــي للصحافين وجميع املنظمات 
جرائــم  »إلدانــة  والدوليــة  والعربيــة  املحليــة  الحقوقيــة 
مليشــيا الحوثيــن وصالــح بحــق الصحافيــن، خصوصــا 
مــا تتعــرض لــه طواقمنــا مــن اختطافــات ومطــاردات علــى 

خلفية نشاطهم الصحافي«.

السفارة المصرية في 
برلين تتحّمل مسؤولية 

سالمة إسماعيل

المقارنة مع اإلعالم 
الفرنسي فرضت نفسها 

بعد االعتداءات

الصحافي المصري اسماعيل االسكندراني )العربي الجديد(
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ــّج. في  تــقــديــم »الــنــقــوط« بشكل مــبــاشــر وفــ
الـــريـــف يـــبـــدأ جــمــع »الـــنـــقـــوط« قــبــل الــفــرح 
بــيــومــني أي يـــوم »الــحــنــة« ويــكــون اإلعـــان 
ــاف قــبــلــهــا بشهر  ــزفــ ــن مـــوعـــد الــحــنــة والــ عـ
على أقل تقدير ليتمكن كل فرد من إحضار 
مــا عليه، ويــكــون النقوط يــوم »الــحــنــة« أي 
فــي الحفلة الــتــي تسبق الــــزواج، عــبــارة عن 
مبالغ مالية تتراوح من 5 دوالرات إلى آالف 
الدوالرات، كل حسب حالته املادية، وتسجل 
»النقوط« في دفتر خاص لردها فيما بعد. 
ويمكن أن يقدم املهنئني »حمايل« بداًل عن 
»الـــنـــقـــوط« أي ســلــعــة غــذائــيــة وخـــضـــروات 
ــــي كــــا الـــحـــالـــتـــني فــي  ولــــحــــوم وطــــيــــور، وفـ

،  يكون النقوط من نصيب أهل 
ً
مصر مثا

الـــعـــروس، وبــعــد الـــزفـــاف بـــيـــوم، وهـــو يــوم 
أخــرى  مــرة  املهنئون  يحضر  »الصباحية« 
لتهنئة العروسني في منزلها ويقدموا لهم 

رشا بخيت

»النقوط«.. عــادة قديمة ومــوروث 
عــــربــــي شـــعـــبـــي يــنــتــقــل مــــن جــيــل 
»فــك«  إلـــى آخـــر، ظــهــر بــاألســاس لـــ
ضائقة مالية، أو مساعدة شخص مقبل على 
ــزواج حــديــثــًا. هــو عــرف لــه أســس وتقاليد  الــ
واضحة، ُعرف في األصل مع حفات الزفاف، 
ويــعــتــبــره الـــعـــرب، املــصــريــون بشكل خــاص، 
دينا ال بد من دفعه، فيقومون بتسجيل قيمة 
»النقوط« في دفتر خاص، حرصًا على ردها 

في مناسبة مماثلة.
ــع الـــظـــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الــتــي  ومــ
ــلـــب األســـــــر، يــلــجــأ الــــعــــرب، إلـــى  تـــمـــر بـــهـــا أغـ
الهدايا العينية في  عادة »النقوط« بداًل عن 
املناسبات اإلجتماعية املختلفة، واألكثر من 
ذلـــك أنــهــم يــخــتــرعــون حــفــات وهــمــيــة لجمع 

»النقوط«.
الــتــي يتم فيها جمع  املناسبات  أشــهــر  ومــن 

»النقوط«: 

األفراح
ــفـــات الــــزفــــاف هــــي املـــنـــاســـبـــة الــرســمــيــة  حـ
ــقــــوط«، وفــيــهــا يحظى  ــنــ األكـــبـــر لــجــمــع »الــ
األســد  بنصيب  الشعبية  واألمـــاكـــن  الــريــف 
ــقــــوط«، بــيــنــمــا فـــي األمـــاكـــن  ــنــ مـــن جــمــع »الــ
الزفاف من أجهزة  األكثر رقيًا تكون هدايا 
مــنــزلــيــة وغــيــرهــا بــمــثــابــة »الـــنـــقـــوط«، وقــد 
بــــــــدأت بـــعـــض األســــــــر تـــلـــجـــأ إلــــــى »قـــائـــمـــة 
الــــــــزواج«، حــيــث يــضــع املــــدعــــوون الــفــلــوس 
فــي حــســاب خـــاص بــالــعــروســني فــي البنك، 
وهـــي الــطــريــقــة األنــســب لــلــهــروب مــن حــرج 

ال أريد أن أحصر نفسي 
في القالب الغنائي لذلك 

اخترت التمثيل

األفراح هي المناسبة 
األساسية التي يتم فيها 

تقديم النقوط

2223
منوعات

العروس  الــذي يكون من نصيب  »النقوط« 
هــذه املــرة وليس من نصيب األهــل، وقطعًا 
يــكــون  السبب فــي فتح أول دفــتــر »نــقــوط« 

بالنسبة للعروسني.
وفــــي املـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة، الـــتـــي تـــقـــام فيها 
ــام الــبــيــوت، يقدم  ــــراح فــي الـــشـــوارع وأمــ األفـ
الفرح وعانية على املسرح  »النقوط«، يوم 
أمــــام الــعــروســني، ويــقــوم »نــبــطــشــي« الــفــرح 
في  وأهليهما  للعروسني  »الــنــقــوط«  بطلب 
املـــيـــكـــروفـــون، ويــعــلــن عـــن قــيــمــة »الــنــقــوط« 
الــتــي يــقــدمــهــا املــهــنــئــون بــشــكــل عــلــنــي أمــام 
ــريــــن، لـــيـــتـــولـــى مــــســــؤول تــســجــيــل  الــــحــــاضــ

»النقوط« الكتابة في الدفتر أثناء الفرح.

الوالدة
ــــوالدة إحــــدى املــنــاســبــات الــرئــيــســيــة  تــعــد الــ
»الــتــنــقــيــط«، يــقــوم فــيــهــا األهــــل واألقـــــارب  لـــ
ــقــــوط« لـــلـــوالـــديـــن،  ــنــ ــاء بـــدفـــع »الــ ــ ــدقــ ــ واألصــ
بمناسبة قدوم ضيف جديد ملساعدتهم على 
الكثير من األسر  الجديدة، وتحبذ  النفقات 
تــقــديــم »الـــنـــقـــوط« بـــدال مـــن إحـــضـــار هــدايــا 
لديهم.  مــكــررة  تــكــون  أو  مــرغــوب فيها  غير 
ــدول الــعــربــيــة، واملــجــتــمــعــات  ــ وفـــي بــعــض الـ
املــتــوســطــة والــغــنــيــة انــطــلــقــت أيـــضـــًا عـــادة 
متجرًا  األهــل  يختار  حيث  الطفل«،  »قائمة 
ويقوم  األطفال  مفروشات  أو  املابس  لبيع 

أصدقاؤهم وعائاتهم بوضع املال هناك.

المرض
الورود أو الشوكوالتة أو قالب الكيك يعترف 
بــهــا فــقــط ســـكـــان املــنــاطــق الـــراقـــيـــة فـــي املـــدن 
عند زيارة املريض، أما في املناطق الشعبية 
»النقوط« هو األساس عند زيارة  والريفية فـ
ــريـــــض، ملـــســـاعـــدتـــه فــــي تـــكـــالـــيـــف الــــعــــاج،  ــ املـ
ويعتقد البعض أن »النقوط« في تلك الحالة 
أكثر فائدة للمريض وأسرته لسد جزء كبير 
من تكاليف العاج. وفي بعض األحيان تكون 
ــقـــوط« فيحضر  ــنـ  عـــن »الـ

ً
»الـــحـــمـــايـــل« بـــديـــا

بعض األقارب واألصدقاء األطعمة، والطيور 
والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة وكــــرتــــونــــات الــعــصــائــر 

للمريض بداًل من املال.

الوفاة
ــالــــة وفــــــــاة، يــــذهــــب الــبــعــض  ــنـــد حـــــــدوث حــ عـ
إلعــطــاء أســـرة املــتــوفــى »الــنــقــوط«، ملساعدته 
ــراء تــلــك املــنــاســبــة. وبــعــض  ــ فـــي تــكــالــيــف إجــ
األمول تذهب أيضًا ملساعدة األسرة في حال 
 عند األسر 

ً
كانت فقيرة. وهذا ما يحصل مثا

املسيحية في لبنان، حيث تجمع األموال التي 
ضعها املــعــزون فــي سلة خــاصــة، »عــن راحــة 
الــراحــل«، فــإذا كانت العائلة فــي وضع  نفس 
اقــتــصــادي ســيــئ، تــأخــذ الــفــلــوس، وإن كانت 
األسرة ميسورة، تذهب األموال إلى الكنيسة.

حفالت الطهور
وعادة ما تكون تلك الحفات وهمية، القصد 
منها جمع األموال. وتتفق العائات على تلك 
املناسبة، وتــقــوم بــدفــع »الــنــقــوط« الـــذي يرد 

لها مرة أخرى في حفلة وهمية مماثلة.
 

األفراح الجمعية 
منذ ما يقرب من 10 سنوات ظهرت األفــراح 
الجمعية، وفيها تقام حفلة زفاف لعروسني 
غير مــتــواجــديــن مــن األســــاس، تــهــدف لجمع 
»الـــنـــقـــوط«، إلنـــشـــاء مـــشـــروع تـــجـــاري معني 
أو ألي  أو ميكروباص  أو شـــراء ســيــارة نقل 
العضو  عــلــى  الجمعية  وتــــدور  آخــــر،  غـــرض 
اآلخر الذي يقيم مثل ذلك الفرح، وهكذا حتى 
آخـــر عــضــو. وعــــادة يقيم »الــفــرح الجمعية« 
شخص قام بتقديم »النقوط« ألشخاص كثر 
ولم يعد لديه مناسبة لرد »النقوط«، أو ليس 
»النقوط«، ويحتاج  لرد  قريبًا  لديه مناسبة 
ــة أو الــخــروج مــن ضائقة  ــال لــحــل أزمـ إلـــى املـ

مالية.

جمالتقاليد

حرفةمقابلة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الحمامي  جهاد  الفلسطيني  الــشــاب  يجد  لــم 
وســيــلــة لــلــتــضــامــن مـــع الـــهـــّبـــة الــجــمــاهــيــريــة 
ــلـــة فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة والــــقــــدس  املـــشـــتـــعـ
أكثر من شهرين إال من خال  املحتلتني منذ 
تــطــويــع الــفــضــة والــنــحــاس لــصــنــاعــة قـــادات 
وخــواتــم تحمل صــور قبة الــصــخــرة، وعــبــارة 
»انــتــفــاضــة الـــقـــدس«. ونــبــعــت فــكــرة املــشــروع 
عــنــد الــحــمــامــي، مــن واقـــع األحــــداث املستمرة 
والهّبة  الفلسطينية  األراضـــي  تعيشها  التي 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــتـــــال اإلسـ ــ ــد االحـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة ضــ
ومــمــارســاتــه فــي املــســجــد األقــصــى ومــحــاولــة 

فرض التقسيم الزماني واملكاني عليه.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ويـــؤكـــد الــحــمــامــي لــــ

الـــهـــدف الــرئــيــس مـــن وراء اســتــغــال املــعــادن 
ورســـــم املــســجــد األقـــصـــى وشـــعـــار انــتــفــاضــة 
ــة الـــصـــخـــرة، هــــو الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــبـ ــقــــدس وقـ الــ

الــعــمــل ال تبتعد عــن »األكـــشـــن« فــي كثير من 
املواقف.

يـــقـــول رامــــــي عـــيـــاش حـــــول تـــجـــربـــتـــه الــفــنــيــة 
األولى في عالم السينما: »لم أخف من تجربة 
التمثيل أبدًا ولو كان انشغالي األول واألخير 
في الغناء، لكنني ال أريد أن أحصر نفسي في  
القالب الغنائي فقط، كل النجوم الكبار جربوا 
وحــقــقــوا نــجــاحــات كبيرة فــي عــالــم السينما، 
مــن جمهورهم،  أكــثــر  يتقربون  وهـــذا جعلهم 
مقتنع  لكنني  الــيــوم،  الــظــروف  اختلفت  ربما 
الجمهور  ذلــك  أن يعجب  وأتمنى  قدمت،  بما 
الفيلم منتصف ديسمبر  الذي ينتظر  الكبير 
الــحــالــي«.  وعــن التمثيل يــقــول رامـــي عياش: 
»هـــي الــتــجــربــة األولــــى لــي فــي عــالــم التمثيل، 
الفكرة جيدة جدًا وترسم بالنسبة لي تحديا 
آخـــر يـــحـــاول تــغــذيــة طــمــوحــي الــفــنــي الكبير 

الذي ال أريده أن يقتصر على الغناء«.
قــال رامي  الفيلم،  الــذي استغرقه  وعــن الوقت 
خالها  مــن  استطعنا  قليلة  »أشــهــر  عــيــاش: 
الــذي  واإلخـــراج  والسيناريو  القصة  ننفذ  أن 
تتناسب  رأيتها  لقصة  هــنــداوي  تــواله سعد 

ربيع فران

وحفاته  الغنائي  عمله  عــيــاش  رامـــي  يتابع 
الــتــي ال تــهــدأ، وهــو الــيــوم فــي املــغــرب يحاول 
إنـــهـــاء بــعــض األعـــمـــال الـــخـــاصـــة، والــحــفــات 
ومتابعة  بــيــروت،  إلـــى  عــودتــه  قــبــل  الغنائية 
الــذي يبدأ  إطــاق فيلمه األول »حكاية حــب« 
الخامس  فــي  اللبنانية  الــصــاالت  فــي  عــرضــه 

عشر من الشهر الحالي. 
»العربي الجديد« عن أمنياته  يشرح عياش لـ
غنية  تجربة  »كــانــت  األول:  بفيلمه  الــخــاصــة 
زادتـــنـــي خـــبـــرة فـــي عـــالـــم اإلنـــتـــاج والــتــمــثــيــل 
ــرت بـــشـــكـــل واضـــــح  ــ ــهـ ــ ــــصـ الــــســــيــــنــــمــــائــــي، وانـ
ــع الـــعـــمـــل املـــبـــنـــي عـــلـــى »األكـــــشـــــن« والـــحـــب  مــ

والرومانسية«.
هي املحاولة األولى برأي عياش التي لم يغب 
عنها الغناء، بل كان في صلب معالجة القصة 
رامــي  تــدور حــول عاقة عاطفية تجمع  التي 
باملمثلة إيمان العاصي، وسط تجاذبات بني 

مشاركة سكان القطاع في الهبة الجماهيرية 
ودعمها بشتى السبل ضد االحتال.

ويشير إلــى أنــه بــدأ العمل فــي مصنعه الــذي 
يــعــد األول مـــن نـــوعـــه فـــي الـــقـــطـــاع املــحــاصــر 
إسرائيليًا منذ عشر ســنــوات مــع بــدء أحــداث 
الــهــبــة الــجــمــاهــيــريــة واشــتــعــال األوضـــــاع في 
الفردية  العمليات  وتصاعد  الغربية  الضفة 
التركيز   

ّ
أن الحمامي  ضد االحتال. ويوضح 

عــلــى إصــــدار أعــمــال تــجــّســد واقـــع االنتفاضة 
ــــال املـــــعـــــادن كــالــفــضــة  الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن خــ
ــادي، بل  ــ ــ والـــنـــحـــاس لـــم يــكــن هـــدفـــه الـــربـــح املـ
لحشد الرأي العام الفلسطيني في غزة بشكل 
أكـــبـــر تـــجـــاه مـــا يـــجـــري فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس. ويلفت إلى أنه تعّمد أن تكون الكلفة 
دوالريــن  مبلغ  تتجاوز  ال  للقادة  اإلجمالية 
فقط من أجل اقتناء مختلف الفئات في القطاع 
لــهــا، ودعـــمـــًا لــلــهــبــة الــجــمــاهــيــريــة فـــي الضفة 
الغربية والقدس في وجه االحتال ومحاولته 

للسيطرة على املسجد األقصى. 
وحــجــم اإلقـــبـــال مــن قــبــل الــشــبــاب الــغــزي كــان 
كــبــيــرًا عــلــى الـــقـــادات والــخــواتــم الــتــي حملت 
بــداخــلــهــا الـــقـــدس واملــســجــد األقـــصـــى فـــي ظل 
الــهــبــة الــجــمــاهــيــريــة الــحــالــيــة، وفـــق حــمــامــي، 
ــه فــــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة ســيــقــوم  ــ ــبـــنّي أنـ ــــذي يـ الــ
ــتـــي تــجــســد  بـــإنـــجـــاز ســلــســلــة مــــن األعــــمــــال الـ
وتحاكي أحداث الهبة الجماهيرية في الضفة 
معدني  طــريــق  عــن  املحتلة  والــقــدس  الغربية 
الــنــحــاس والـــفـــضـــة، وطــرحــهــا لــلــجــمــهــور في 

الضفة الغربية والقطاع.

ــع شــخــصــيــتــي تــــمــــامــــًا«. أمـــــا تــعــلــيــقــًا عــلــى  مــ
»الـــبـــرومـــو« الــدعــائــي الــــذي يــظــهــر متفجرات 
هــذا من  »نعم  فيقول:  بالسيارات  ومــطــاردات 
ضمن األكشن الذي اعتمده املخرج.. وتطلبته 
القصة وصــور بطريقة متناسبة مع تسلسل 
القصة.. يؤكد رامي عياش أن اإلنتاج لبناني 

مصري«.
وعــن التكلفة يــوضــح أن املــيــزانــيــة املــرصــودة 
أملنا  كانت كبيرة: »هــذا فيلم سينمائي لكن 
أن يــحــقــق الــنــجــاح املــــرجــــو«. ويــعــمــل عــيــاش 
الــدول  الفيلم في كافة  أن يتزامن عــرض  على 
تــكــون ساعة  نفسه، حتى  الــيــوم  فــي  العربية 
الــصــفــر واحــــــدة فـــي كـــل دور الــســيــنــمــا الــتــي 
ستعرض العمل. وهو يريد التوجه في الوقت 
نفسه إلى جمهوره، ويتبادل معه الرأي بشأن 
الفيلم، خصوصًا أنها املرة األولــى التي يقف 
يحاول  ومغنيًا  األولــى  بالدرجة   

ً
ممثا فيها 

إنقاذ قصة حبه.
ــه يـــواصـــل  ــ ــك يــــؤكــــد رامـــــــي عــــيــــاش أنــ ــ ــــى ذلــ إلــ
يبصر  الــذي  الجديد  الغنائي  ألبومه  تجهيز 
النور بعد انطاقة الفيلم، »بداية العام املقبل 
سأكون حاضرا في ألبوم غنائي منّوع أصدر 
منه ثاث أغنيات ضمن الفيلم الجديد، وثاث 
أغـــنـــيـــات كـــانـــت صـــــدرت بــطــريــقــة »ســيــنــغــل« 
سيضمها إلى األلبوم، وأبرز التعاونات كانت 
مـــع املــلــحــن ســلــيــم عـــســـاف والـــشـــاعـــر مــيــشــال 
جــحــا وولــــده املــلــحــن جـــوزف جــحــا والــتــوزيــع 
لــجــان مـــاري ريــاشــي؛ وهــو إصـــدار عــن شركة 

Polaris وهي شركة جديدة«.

فّضة ونحاس نصرًة النتفاضة القدسرامي عياش لـ»العربي الجديد«: فتحت قلبي للسينما
بدأت في بيروت 

الحملة التسويقية 
الجديدة لفيلم »حكاية 

حب« أولى تجارب الفنان 
رامي عياش السينمائية

يحاول خبير التجميل 
اللبناني مجيد زهر 

التغيير في أنواع وألوان 
الماكياج.. أسئلة كثيرة 

يبدأ زهر في اإلجابة 
عنها مستعينًا بالممثلة 

السورية جيني إسبر

يصرّ الغزيّون على 
مشاركة المقدسيين 

انتفاضتهم، كّل على 
طريقته.. وتحديدًا 
من خالل الصناعات 

واألعمال الفنية

بيروت ـ العربي الجديد

يــبــدأ مجيد  األلــــوان حكاية ال تنتهي، هــكــذا 
زهـــر حــــواره مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، شــارًحــا 
األلـــــــوان املــوســمــيــة لــلــمــوضــة فـــي املـــاكـــيـــاج، 
ومــعــددًا  بعض املاحظات والنصائح حول 
كيفية استغال أدوات التجميل، وكذلك ألوان 

هذا املوسم البارد.
يــقــول خــبــيــر املــاكــيــاح مــجــيــد زهــــر: »نعيش 
من  للكلمة  مــا  بكل  التناقضات  الــيــوم عصر 
معنى: ال خطوط موحدة للتجميل النسائي، 
ــــن طـــريـــق  ــاح عـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــل بـــفـــعـــل الــــعــــوملــــة واالنـ ــ بـ
ــبــحــر نــحــن كــخــبــراء 

ُ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ن

تجميل إلى جميع هذه العوالم من أجل زينة 
املــــرأة«. بــدأ مجيد زهــر تــعــاونــه مــع عــدد من 
املمثلني العرب قبل سنوات، لكن تعاونه مع 
له  بالنسبة  فــواخــرجــي شكل  املمثلة ســاف 
اللواتي يفضلن  طريقا نحو زميات ساف 
التعاون معه في املناسبات، وأغلفة املجات 

املصورة في بيروت.
إسبر  جيني  الــســوريــة  املمثلة  زارت  مــؤخــرًا 
بــيــروت، والــتــقــت  خبير التجميل زهــر الــذي  
ــّدل فــــي مـــواقـــفـــهـــا الــتــجــمــيــلــيــة، »املـــمـــثـــات  ــ بــ

وال  بالنصيحة  يأخذن  السوريات  وتحديدا 
يخفن من العروض التي أقدمها أو نتناقش 
املــمــثــلــة«. ويــضــيــف عــن تعاونه  بشأنها مــع 
التي  الـــ relooking  هو املساحة   « مع إسبر: 
الصور  املجموعة من  هــذه  عملنا عليها في 
والتي غّيرت كثيرًا من إطالة الفنانة جيني 
ه 

ّ
إسبر وفي مفهومها أللــوان املاكياج  سمت

إسبر  جيني  لها«.  الجديد  »بالستايل«  هي 
فنانة مشغولة بالحركة  والعفوية، وهي إلى 
الــتــي عــرضــهــا عليها  ذلـــك اقتنعت بــاألفــكــار 
زهـــــر الـــتـــشـــابـــه بــــني شــخــصــيــتــهــا الــخــاصــة 
واأللــــــــوان كــــان ضــــروريــــًا. لـــذلـــك، يـــقـــول زهــر 
»ركـــزت على إبـــراز عينيها بــالــلــون األســـود، 
مــع ألـــوان »نــيــود« حــول العينني. كما لجأت 
الــلــون املــوف بــداًل مــن األحــمــر، وتماشى ذلك 
ــا بني  ــهـ ــدتـ مــــع  األزيـــــــاء الــعــصــريــة الـــتـــي ارتـ
األسود واألبيض، أما من ناحية الشعر، فقد 
املجّعد  الشعر  تسريحة  الشعر  مصفف  نفذ 
الحر والعريض، وبدا الشعر طبيعيًا ألقصى 

الدرجات«.
يــؤكــد مجيد زهــر أن األلـــوان »الــفــاتــحــة« هي 
مــا ستميز مــوســم األعـــيـــاد والــشــتــاء املــقــبــل. 
هناك تضارب مؤكد بني ألوان الشتاء القاتم 

وألوان الفرح النابعة من دور املوضة العاملية 
وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا مـــن قــبــلــنــا نــحــن كــخــبــراء 

تجميل.
يؤكد زهــر أنــه ضــد املـــرأة الحاملة بالتجميل 
ــة. على  ــاراة املــــوضــ ــمـــجـ ملـــجـــرد أنـــهـــا تــفــكــر بـ
الــعــكــس، ذلــــك يــضــعــهــا أمــــام تــجــربــة قــاســيــة 
جدًا قد تازمها طوال حياتها، لذلك كخبير 
ــــا ضــــد عــمــلــيــات  تــجــمــيــل ولـــســـت طـــبـــيـــًبـــا، أنـ
الــتــجــمــيــل الــتــي ال تــأتــي بــالــنــتــائــج املــرجــوة 
بكرة التي قد تكون 

ُ
خصوصًا  في األعمار امل

تداعياتها مع مــرور الوقت خطيرة أكثر من 
والــلــواتــي  بالعمر  تقدمن  الــلــواتــي  الــســيــدات 
من الضروري القيام بعمليات تجميل تؤخر 
ــيـــس قــتــل  قــلــيــا مــــن الــتــجــاعــيــد عـــنـــدهـــن ولـ
البشرة أو الجلد أو األنف والعيون، أو النفخ 
الذي لم يعد يجدي نفعا خصوصًا إن كانت 

الخدود أو الشفاه ال يلزمها هذا.
بالقول:  حديثه  زهــر  التجميل  خبير  يختم 
ــد فـــي هـــذا الــعــالــم كـــي يضفي  الــتــجــمــيــل ُوجــ
على املرأة جمااًل وليس العكس. أما البعض، 
التجميل  أنـــواع  اســتــغــال  فــي  ولقلة خبرته 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــــصــــالــــح املـــــــــــرأة، فـــيـــعـــمـــد إلــــى 

تشويهها، وحذاري من قلة الخبرة.

العادة الشعبية العربية 
األكثر انتشارًا

جهاد الحمامي أثناء عمله )عبد الحكيم أبو رياش(

ما هي »النقوط«؟ وفي أي مناسبات يتم تقديمها في المجتمعات العربية، المجتمعات 
الشعبية تحديدًا؟

النقوط

ماكياج النجوم

اصطباحة

بالل فضل

3 ـ »صحيح إن اآلية الكريمة بتقول إنه ال إكراه في الدين، لكن الكالم 
ده املفروض يبقى قبل دخول اإلسالم، مش بعد دخوله، وعشان كده 
الدين مش هزار  فاقتلوه، إلن  بــدل دينه  يقول من  في حديث شريف 
والعقد شريعة املتعاقدين«، هكذا كتب صاحبنا بحماس، فحمدت الله 
ألنه لم يكمل حجته التي ظنها مفحمة، بعبارة من نوعية »هو دخول 

اإلسالم زي خروجه«.
حني حاولت تذكيره بما يقوله بعض العلماء، عن ارتباط ذلك الحديث 
عصرنا،  على  لتطبيقه  منه  انتزاعه  يجوز  ال  معني،  تاريخي  بسياق 
رّد بحسم: من فضلك النص واضح وال يحتاج ألي علماء إليضاحه، 
الواضحة، هل هناك ما هو  بالنصوص  له: طيب، ما دمت تؤمن  قلت 
أوضح من قوله تعالى »ومن يدُع مع الله إلها آخر ال برهان له به فإنما 
حسابه عند ربــه إنــه ال ُيفلح الــكــافــرون«، فقال دون إبــطــاء: هــذه اآليــة 
كانت  إذا  ما  ومعرفة  نزولها،  أسباب  علماء إليضاح  إلــى  أوال  تحتاج 
منسوخة أم ال، فأدركت أن صاحبنا ال يبحث أبدا عن اجتهادات ليفكر 
فيها، فيختلف معها أو يتفق، بل يبحث فقط عن تأكيدات لرأيه القاطع 
املسبق، الذي يشعره بكمال اإليمان وتمام الصالح، كأنه سيكون أكثر 
لرسوله )ص( صريحة  يقولها  الــذي  تعالى،  الله  الدين من  غيرة على 
آيــات محكمة واضحة،  الكريم، وفــي  الــقــرآن  فــي مــواضــع متعددة مــن 
أكدت على مبدأ حرية العقيدة وأن هداية البشر ومحاسبتهم عقائديا 
من حق الله تعالى وحده، ومن أبرز ما جاء في هذه اآليات مثال قوله 
كِره الناس حتى يكونوا مؤمنني«، »فإنما عليك البالغ 

ُ
تعالى: »أفأنت ت

بُمصيطر«،  عليهم  لسَت  ــر، 
ِّ
مــذك أنــت  إنما  ــر 

ِّ
»فــذك الــحــســاب«،  وعلينا 

بالقرآن من يخاف وعــيــد«، »ولــو شاء  ر 
ِّ
أنــت عليهم بجبار فذك »ومــا 

بوكيل«،  عليهم  أنت  وما  عليهم حفيظا  وما جعلناك  أشركوا  ما  الله 
»وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنني«، »إن ربك هو أعلم بمن ضل 
الرشد  تبني  الدين قد  إكــراه في  باملهتدين«، »ال  أعلم  عن سبيله وهو 

من الغّي«. 
لألسف يتصور بعض املتدينني حني تــردد له هذه اآليــات، أنك تطلب 
منه االحتفاء بكل من يرتد عن اإلســالم، وتبني أفكاره، أو أنك تهون 
من شــأن الــردة عن اإلســالم، أو تــروج لها لكي تخرجه هو أيضا عن 
اإلسالم، مع أنك ال تطلب في الحقيقة ملعاملة املرتد أو الكافر أو امللحد، 
الكريم، فمع أن اإلسالم  القرآن  له اإلســالم نفسه في  أكثر مما يطلبه 
كغيره من األديان السماوية، ال يرى في الخروج عنه أو الكفر به أمرا 
ســهــال، بــل يعتبره أمـــرا شــديــد الــخــطــورة، وفــي ذلــك تــرد آيـــات عديدة 
من بينها: »ومن يتبّدل الكفر باإليمان فقد ضل سواء السبيل«، »إن 
وأولئك  توبتهم  قبل 

ُ
ت لــن  كفرا  ازدادوا  ثــم  إيمانهم  بعد  كــفــروا  الــذيــن 

الــذي يعتبر أن  الــقــرآن  الــشــرك لظلم عظيم«، لكن  الــضــالــون«، »إن  هــم 
الكافر  أو  املــرتــد  معاقبة  يــوكــل  بــالــكــفــر،  أصــال  نفسه  يظلم  اإلنــســان 
إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعلها حقا له وحــده، وال يجعل من حق 
آيــات عديدة  تــرد  الله، وفــي ذلــك  البشر أن يقوموا بمعاقبته نيابة عن 
قبل 

ُ
ت لــن  كــفــرا  ازدادوا  ثــم  إيمانهم  بعد  كــفــروا  الــذيــن  »إن  بينها:  مــن 

توبتهم وأولئك هم الضالون«، »ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار 
ثم  كفروا  ثم  آمنوا  ثم  كفروا  ثم  آمنوا  الذين  »إن  خــالــدون«،  فيها  هم 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال«، واآلية األخيرة 
معتقداتهم  في  الناس  بعض  تقلب  حقيقة  مع  الــقــرآن  بتعامل  توحي 
بني اإليمان والكفر بدرجاته، ومع ذلك فهي ال تورد عقوبة دنيوية ملن 
تعالى وحده،  الله  يد  في  عقابه  تجعل  بل  والكفر،  اإليمان  بني  يتقلب 
وهو ما ينطبق على كل اآليــات التي تتحدث عن الكفر، ومع ذلك كما 
واحـــدة حدا  مــرة  تذكر  »لــم  فإنها   العلواني،  طــه جابر  الدكتور  يقول 
للردة، أو عقوبة دنيوية لها، ال إعداما وال دون ذلك، ألن حاكمية القرآن 
وحمايتها  العقيدة  لحرية  تقرير  وحاكمية  ورحمة،  تخفيف  حاكمية 
وحفظها، وحاكمية تؤكد أن اإليمان والكفر شأن قلبي بني العبد وربه، 
أخروية  إنما هي عقوبة  اإليــمــان،  بعد  والــردة  الكفر  العقوبة على  وأن 
موكولة لله تعالى، وهو سبحانه صاحب الحق األخير واألول في هذا 
فيها،  السقوط  بعد  والــرجــوع عنها  ــردة،  الـ عــن  التوبة  أمــر  وأن  األمـــر، 

وقبولها وعدم قبولها، كل ذلك شأن إلهي بني الله وعباده«.

يسقط يسقط حكم الكرباج!

belalfadl@hotmail.com
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من الفيلم )العربي الجديد(

الشعر المجعد والطويل )العربي الجديد(

)Getty( في األفراح الراقية تختلف التقاليد )Getty( فرح شعبي مصري

)العربي الجديد(

ماكياج بالوان ترابية )العربي الجديد(



أول ما تقع عليه عيناك في هذه املكتبة، هو 
مفتوحة  كنوافذ  تبدو  التي  الكتب  معمارية 
املعرفة.. طوابق  اإلنسان على  تحكي إطاللة 
عالية من الكتب متعّددة األلــوان واإلضــاءة، 
ك 

ّ
بــل والــعــتــمــة أيــضــا، ُرّصــــت بــكــل أنـــاقـــة، عل

أخذتني  أليس  لكن  األســبــاب«..  على  لع 
ّ
»تط

ــال حـــكـــايـــتـــهـــا  ــ ــطــ ــ ــيــــث أبــ ــا؛ حــ ــهــ ــاحــ ــنــ إلـــــــى جــ
ـــقـــاتـــهـــا مــــعــــروضــــة كــــهــــدايــــا وتـــحـــف 

ّ
ومـــتـــعـــل

مختلفة األشــكــال واأللــــوان، ليس ابــتــداًء من 
الــكــتــب، ولــيــس انـــتـــهـــاًء بــمــخــدة الـــنـــوم الــتــي 
تغفو عليها »أليس في بالد العجائب«. فما 
 أن اقتنيت نسخة شعبية ملّونة 

ّ
كان مني إل

للحكاية كهدية لها في عيد ميالدها.
وحني رأت أليس وقوفي الطويل أمام عمارة 
الكتب، فطنت لدهشتي وولعي؛ فشّدتني من 
ذراعي إلى مغارة زمن الكتب، عائدة بي إلى 
2000 سنة قبل امليالد، ألشاهد، مأخوذًا، كتبا 
ومــخــطــوطــات بكل الــلــغــات املــعــروفــة وكأنها 
تحتوي  حيث  البورخيسية؛  بــابــل«  »مكتبة 
ــلـــيـــون كــــتــــاب ومــخــطــوطــة  ــلـــى نـــحـــو 14 مـ عـ
ورقية ورقمية في األدب واملوسيقى والشعر 

والرسم والنصوص املقدسة.. إلخ.
هنا، عثرُت على كتابات بخط اليد ملسّودات 
 ،)1973 -  1907( أودن  هــيــو  ويــســن  قــصــائــد 
، إضافة 

ً
ـ 1900( مثال  1854( وأوسكار وايلد 

إلــــى مــــســــّودات لــقــصــص وروايــــــــات تــشــارلــز 
ــاردي  هــ وتــــومــــاس   ،)1870  -  1812( ديــكــنــز 
تـــاريـــخ  فــــي  ــا  ــ أمـ وغـــيـــرهـــم.   ،)1928-  1840(
املـــوســـيـــقـــى، فـــتـــضـــم املـــكـــتـــبـــة نــــوتــــات تــمــتــد 
ألكــثــر مــن ألـــف عـــام مــن الــتــرانــيــم واألنــاشــيــد 

البوب والجاز  واألغاني، وصــوًل إلى أغاني 
املوسيقى  أعمال عظماء  عن   

ً
والـــروك، فضال

ـــ مــــــــوزارت وبــــــاخ وشـــوبـــان  الـــكـــالســـيـــكـــيـــة، كــ
الوقت  فــي  وهــانــدل وغــيــرهــم؛ حيث يمكنك، 
نفسه، أن تستمع إلى تسجيل صوتي لهذه 
 ،

ً
األعمال قبل أن يطلب منك أحد الزوار، مثال

مغادرة املوسيقى.
أما في زاوية تاريخ الكتابة، فأخذتني أليس 
إلــى الصني، حيث عثرنا على كتابات تعود 
إلــــى 130 ألــــف ســنــة وعـــظـــام نـــخـــرة لــكــتــابــة 
عمرها ثالثة آلف سنة، ولفائف حرير تعود 
 عن 

ً
ــيـــالد، فــضــال ــى قــبــل املـ ــ إلـــى األلــفــيــة األولـ

كتابات محفورة على الخشب تعود إلى 500 
سنة قبل املــيــالد، إضــافــة إلــى زاويـــة لتاريخ 
الــطــبــاعــة فـــي الـــشـــرق وأوروبـــــــا، حــيــث كــانــت 
تقابلها  قديمة  مطبعة  البهو  فــي  تنتظرني 
آلف من نماذج الطوابع البريدية وتاريخها 
فــي إنــجــلــتــرا والــتــي يــعــود أقــدمــهــا إلـــى عــام 

1891م.
ــلــــة، فـــهـــي حــقــا  أمـــــا املــــدهــــش فــــي هـــــذه الــــرحــ
الــنــصــوص املــقــّدســة مـــن الـــتـــوراة واإلنــجــيــل 
والــقــرآن الــكــريــم والــبــوذيــة والــهــنــدوســيــة؛ إذ 
ــت هــذه النصوص 

ّ
ــط

ُ
تــرى رأي العني كيف خ

الغاوي  ــبــرزهــا حرفية 
ُ
ت بكل محبة وجــمــال، 

اذة 
ّ

املسحور بروح النص املقدس مع صور آخ
للرحلة الروحية، وصوًل إلى »النيرفانا«، أو 

إلى اإليمان بوحدة الوجود.

عبديغوث

حــيــنــمــا هــــرعــــُت إلـــــى بـــــاب املــكــتــبــة 
استقبلتني  لــنــدن،  فــي  البريطانية 
فتاة جميلة املحيا وكأنني أعرفها. 
ظننت للوهلة األولــى أنها خارجة من كتاب 
ــه، إنها 

ّ
فــي الــطــفــولــة، وكـــان حــدســي فــي مــحــل

ألــيــس.. مــن غــيــرهــا الــتــي أخــذتــنــي فــي رحلة 
ُحــلــم فــي »بــــالد عــجــائــب« هـــذه املــكــتــبــة التي 
بـــاملـــصـــادفـــة تــحــتــفــي بـــمـــرور 25 عـــامـــا على 
إنشائها في منطقة سانت بانكراس، وأيضا 
بمناسبة مرور 150 عاما على صدور رواية 
الــعــجــائــب« )1865(، لكاتب  »ألــيــس فــي بــالد 
ــارول )1832 -  األطــفــال اإلنــجــلــيــزي لــويــس كــ

.)1898

الرياض ـ راجح العلي

ــــالم الــســعــوديــة«،  إلـــى جــانــب »مــهــرجــان األفـ
هــا هــي »الــرئــاســة الــعــامــة لــرعــايــة الــشــبــاب« 
علن إطـــالق »مــهــرجــان الشباب 

ُ
الــبــالد، ت فــي 

ــقــبــل. هــكــذا، ُيصبح 
ُ
لــأفــالم«، مطلع الــعــام امل

هناك مهرجانان لأفالم في السعودية التي 
ل توجد فيها صالة عرض تجارية واحدة.

ــمــنــع 
ُ
فــي بــلــٍد يفتقد إلـــى شــّبــاك الــتــذاكــر، وت

فيه،  الشّبان  من  كثير  يحاول  السينما،  فيه 
خــصــوصــا خـــالل الــعــقــد األخــيــر، الــعــمــل على 
صـــنـــاعـــة األفــــــــالم؛ حـــيـــث ُيــــالحــــظ أن حـــراكـــا 
ــون نـــاشـــئـــون  ــرجــ ــخــ ه مــ

ّ
ــول ــ ــتــ ــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــا يــ

ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــعـــون إلــــــى املــ ــرفــــون، يـــسـ ــتــ ومــــحــ
مــهــرجــانــات خليجية وعــربــيــة، مــحــاولــني أن 
السينمائية  الخارطة  على  يثبتوا وجودهم 

ــة قــصــيــرة،  ــيــ الــعــربــيــة مـــن خــــالل أفـــــالم روائــ
 وجود 

ّ
إن القول  ُيمكن  وثائقية. هل  وأخــرى 

مــهــرجــانــني، إلـــى جــانــب هـــذا الـــحـــراك، ممكن 
أن يــشــّكــل مـــقـــّدمـــة لفـــتـــتـــاح صـــــالت عــرض 

سينمائية في السعودية؟
 أن 

ّ
رغم ضبابية املشهد وتشاؤم الكثيرين، إل

رات إيجابية ناتجة 
ّ

الواقع ل يخلو من مؤش
عن استعداد بعض رجال األعمال لفتح دور 
في بعض املجّمعات التجارية في الرياض. ل 
يستطيع أحد أن يحّدد متى وكيف ستكون 
 ثــّمــة 

ّ
لـــكـــن الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة عــلــى األرض، 

تــوّجــهــا عـــامـــا، عــلــى املــســتــوى الــجــمــاهــيــري، 
يتوق إلى ذلك.

مـــن جــهــٍة أخـــــرى، ثــّمــة دعــــٌم بــاتــجــاه تنظيم 
ــن »مـــــهـــــرجـــــان األفـــــــالم  ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ الــــــــــــدورة الــ
الــســعــوديــة« الــــذي تــقــيــمــه »جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
الــثــقــافــة  »وزارة  إشـــــــراف  تـــحـــت  ــنــــون«  ــفــ والــ
ــدورة األولــــى مــن هــذا  ــ واإلعــــــالم«. انــطــلــقــت الـ
قم الــدورة الثانية 

ُ
املهرجان عام 2008، ولم ت

 في العام املاضي. وبعد قلق من عدم 
ّ

منه إل

هذا الذي 
اسمه كتاب

رغم اإلعالن عن إقامة 
مهرجان سينمائي في 

السعودية، إال أّن شكوكًا 
تدور حول قدرته على 

االستمرار، خصوصًا أن 
التجارب السابقة لم تكن 

مبّشرة

أول ما تقع 
عليه عيناك في هذه 

المكتبة، هو معمارية 
الكتب التي تبدو كنوافذ 
مفتوحة تحكي إطاللة 

اإلنسان على المعرفة.. 
طوابق عالية من الكتب 

متعّددة األلوان

يبدو سحب الكتب 
»اإلخوانية« من 

المكتبات المدرسية، 
في السعودية مجرّد 

خطوة دعائية، 
فمحاربة التطرّف 
تستدعي ما هو 

أعمق وأوسع من 
هذه الحركات

مهرجانان سينمائيان في بلٍد خاٍل من صاالت العرض

رقابة مشددة على مكتبات شبه مهجورة

بصحبة أليس في المكتبة البريطانية

َتعرض مخطوطات 
للكتب المقّدسة أُنجزت 

بكل محبة

رغم تشاؤم 
كثيرين إلّا أن هناك 

مساعي تتجه نحو افتتاح 
صاالت عرض

سحبت الوزارة مؤلّفات 
اإلخوان من مكتبات 

مهجورة أصًال

وودت لو بالكاد قلّبت 
بطرف إصبعي ورقة من 

هذه النصوص
كثيرة هي المكتبات في العالم العربي، نادرة تلك التي تمثّل مرجعيات 
التي  المكتبات  تلك  عدا  ما  ففي  المعرفة.  أهل  إليها  يحّج  أن  بد  ال 
بالدها  تراث  من  بقي  ما  جمعت 
سنوات  سرقات  تطاوله  لم  الذي 
ــا يدفع  ــن تــجــد م ل االســتــعــمــار، 
يجده  ال  ِسفر  على  لالطالع  باحثًا 
سياسة؛  تلك  عربية.  مكتبة  في  إال 
دولية  سياسة  أول  مستوى  في 
تكون  أن  التبعية  باب  من  حكمت 
ــج الــمــعــرفــيــة في  ــح مــعــالــم ال
الداخل  سياسة  هي  ثم  الشمال، 

التي ينخرها اإلهمال والروتين.

ماذا عن مكتباتنا؟

2425
ثقافة

زيارة

مشهد

رأي

فعاليات

بت بطرف إصبعي، 
ّ
رأيت، وودت لو بالكاد قل

ــم يــســمــح لنا  ــن هــــذه الـــنـــصـــوص - لـ ورقـــــة مـ
حتى بالتصوير، فكيف باللمس تحديدًا في 
القديم  للعهد  رأيـــت مخطوطة  الــقــاعــة.  هــذه 
تعود إلى منتصف القرن الرابع من املحتمل 
الشرح،  يشير  كما  فلسطني،  في  ت 

ّ
ط

ُ
خ أنها 

للعهد  مكتملة  مــخــطــوطــة  أقــــدم  وبــجــانــبــهــا 
باللغة  املــقــدس  للكتاب  الــجــديــد، ومــخــطــوط 
 Breath Of اإلغريقية، ومخطوطات مضيئة بـ

God، تأخذ بمجامع قلبك ولّبك.
»إن له لحالوة،  أمــا في زاويــة الــذي ُوصــف بـــ
وإن عليه لطالوة«؛ فتأملت ثالث مخطوطات 
لــلــقــرآن الــكــريــم، عــراقــيــة ومــصــريــة ومغربية، 

القائمون  هم  ها  الترخيص،  على  الحصول 
عليه يستعّدون لدورته الثالثة، التي ُيفترض 

م في الربع األول من عام 2016.
ّ
نظ

ُ
أن ت

في مراجعٍة سريعٍة لدورته املاضية )شباط/ 
 66 فيلما شاركت في 

ّ
فبراير 2014(، نجد أن

ــان، دارت مــعــظــم مــواضــيــعــهــا حــول  ــهـــرجـ املـ
تطّرقت  إذ  وإشكالياته؛  السعودي  املجتمع 
بعض األعمال إلى املرأة السعودية وحالها، 
بينما ذهبت أفالم أخرى إلى تسليط الضوء 
على املهّمشني في املجتمع، مثل عمل بعنوان 
»ضـــائـــعـــون«، لــلــمــخــرج مــحــمــد الـــفـــرج، الـــذي 
ــزءًا مــن حــيــاة ســكــان قــريــة في  يــصــّور فــيــه جـ
مدينة أبها، ل يحمل أهلها الجنسية ول أية 
أوراق ثبوتية مع أنهم ولدوا وعاشوا هناك.

املهرجان بهدوء،  الثانية من  الـــدورة  تمّر  لم 
بل شهدت هجوما عنيفا من قبل املتشددين، 
لم يقتصر على شبكات التواصل وحسب، بل 
أيضا من خالل الكم الكبير من الشكاوى التي 
ق بما سّماه 

ّ
تلقاها مسؤولون في الدولة تتعل

املــتــشــددون »تــرويــجــا للرذيلة والخــتــالط«، 
ــاًء ســعــوديــني  ــاهـــدوا رجـــــاًل ونـــسـ بــعــد أن شـ

يمشون على السجادة »الخضراء«.
لــكــن املــهــرجــان لــم يــتــوقــف، وهـــا هــو يستعد 
لــدورتــه الــثــالــثــة، إلــى جــانــب إعـــالن مهرجان 
قة 

ّ
 معل

ّ
كثيرٍة ستظل أن تساؤلٍت   

ّ
إل جديد. 

التظاهرتان  فهل ستتمّكن  الــحــني.  ذلــك  إلــى 
ــّبـــان املــوهــوبــني  مـــن اســتــيــعــاب طـــاقـــات الـــشـ
ـــحـــّبـــني لــلــفــن الـــســـابـــع؟ وهــــل ســتــشــّكــالن 

ُ
وامل

ــاح صــــــــالت عـــرض  ــتــ ــتــ ــا لفــ ــيــ ــعــ  واقــ
ً
ــال ــ ـــدخـ مــ

سينمائي في السعودية بشكل رسمي؟

إضافة إلى شرح ُمقتضب لرحلة نزول القرآن 
بآية »اقـــرأ«؛ جمعه زيــد بن ثابت، وُدّون في 

عهد عثمان بن عفان.
الــعــراقــيــة، هــنــاك كــتــابــة بالخط  فــي النسخة 
ــى الـــقـــرن الــتــاســع املــيــالدي  الــكــوفــي تــعــود إلـ
آليات من سورتي العنكبوت ولقمان، لم ُيشر 
ــاط أو الــنــاســخ. أمـــا النسخة 

ّ
إلـــى اســـم الــخــط

املــصــريــة الــتــي كتبت بــمــاء الــذهــب ملصحف 
كــان مفتوحا على سورة  الحجم  كامل كبير 
ـــ(،  ــ الـــواقـــعـــة، فــتــعــود إلـــى عـــام 1304م )704هــ
الخطاط  نسخها  بيبرس،  الظاهر  عهد  فــي 
مبادر.  بــن  محمد  وزّينها  الوليد  بــن  محمد 
فــي حــني تــعــود النسخة املــغــربــيــة، الــتــي بــدا 
بالنسختني  مقارنة  واضــحــا  التنقيط  فيها 
السابقتني، فقد كتبت في عام 1568م )975هـ(، 
املغربي  بالخط  الشريف،  السلطان  عهد  في 
لــســورتــي الــحــج واملــؤمــنــون، مــن دون إشــارة 
إلــى اســم الــنــاســخ. لكن الــشــرح يشير إلــى أن 
هـــذا الــنــمــط مــن الــكــتــابــة كـــان مستخدما في 

شمال أفريقيا واألندلس.
أعــــدت الــــــدوران أكــثــر مـــن مـــرة حـــول نفائس 
الــحــروف وســر الــخــلــود، إلــى أن ألفيتني في 
البهو أبحث عن أليس، لكن دون جدوى. على 
ما يبدو أنها عادت إلى ُجحر األرنب بعد أن 
ضّيعتني صغيرًا وتّوهتني كبيرًا في أروقة 
املــكــتــبــة الــبــريــطــانــيــة؛ أتـــأمـــل بـــإجـــالل كــبــيــر، 

وبمحبة طاغية، هذا الذي اسمه كتاب.

شبّاك تذاكر ال يلّوح منه أحد

غير صالح لالستهالك

العربي  بيروت  الرابعة والنصف عصرًا، ضمن فعاليات »معرض  اليوم، عند  ُتقام 
الدولي للكتاب«، ندوة لنقاش كتاب الكالم الصحيح في اللسان الفصيح للكاتب 
الشائعة،  الكلمات  عمله  في  المؤلّف  يتناول  الجابر.  محمد  اهلل  عبد  القطري 
النص  على  اعتمادًا  الصواب،  من  الخطأ  مبيّنًا  الصحافة،  مجال  في  خصوصًا 

القرآني والمعاجم.

يُقام في »غاليري رؤى 32« معرض جماعي في الثامن من كانون األول/ ديسمبر 
الجاري، ُتعرض فيه مجموعة من مقتنيات الغاليري، تضم أعماًال لكل من فاتح 
المدرّس )الصورة( ونذير نبعة وسعد يكن وحّمود شنتوت من سورية، إضافة 
إلى ألبيرت كوما بو من إسبانيا وشلبية إبراهيم من مصر ومونيك فان ستين من 

هولندا.

حقوق  ألفالم  كرامة  »مهرجان  من  السادسة  الدورة  السبت،  غد  بعد  تنطلق، 
فيلم  مع  التظاهرة  ُتفتتح  الملكي«.  الثقافي  »المركز  في  عّمان،  في  اإلنسان« 
على  الضوء  العمل  يسلّط  عيسوي.  هشام  المصري  مخرجه  بحضور  الثمن 
إلى شاب  السوريين في مصر، من خالل قّصة فتاة الجئة تتعرّف  الالجئين  قضية 

مصري، تلتقي الشخصيتان في ظروف عصيبة يمرّ بها كالهما.

خشبة  على  عرضًا  طرباند  فرقة  تقيم  ديسمبر،  األول/  كانون  من  السادس  في 
»مسرح الجمهور« في »دار األوبرا« في القاهرة، عند الثامنة مساًء. تضّم الفرقة، 
التي أّسستها الفنانة نادين خالدي عام 2007، موسيقيين عربًا وسويديين، يؤّدون 

أغاني عربية )عراقية خصوصًا( بطريقة تعتمد توزيعًا موسيقيًا معاصرًا.

C

بدر الراشد

عــنــدمــا كــنــت فـــي املــرحــلــة البــتــدائــيــة، ل 
أذكــر أن أحــدًا شّجعني على الذهاب إلى 
املكتبة املــدرســيــة، أو دفــع بــي إلــى قــراءة 
أو اســتــعــارة الكتب. مــا أذكـــره، هــو أنني 
اســتــعــرت وقـــــرأت بــضــعــة كـــتـــب، ل أذكـــر 
كانت  لكنها  محتواها،  ول  اآلن،  عددها 

أقل من أن تعّد على أصابع اليد.
قـــرأت املــجــالت األســبــوعــيــة املــتــداولــة في 
ــتــي »بـــاســـم« 

ّ
الــتــســعــيــنــيــات، مـــثـــل مــجــل

اقتنيتها،  الــتــي  الــكــتــب  أّول  و»مــــاجــــد«. 
كان »ألف ليلة وليلة«؛ اشتراه لي والدي، 
قــبــل أن أبــلــغ الــثــانــيــة عــشــرة. لــم يقتصر 
األمــــر عــلــى عــــدم الســـتـــفـــادة مـــن املكتبة 
املدرسية كشأن شخصي؛ إذ ل أذكر أنني 
 لي في تلك املرحلة، يقرأ، 

ً
شاهدت زميال

أو يستعير كتابا. وكان هذا قبل اقتحام 
اإلنترنت حياة السعوديني بعد 1999.

هذه التجربة، تخبرني عن مدى »غرابة« 
السعودية،  والتعليم  التربية  قرار وزارة 
الـــــــذي صــــــدر أول أمـــــــس، بـــســـحـــب كــتــب 
ــٌب لــــــإخــــــوان« مــن  ــ ــتـ ــ ــمــــت بـــأنـــهـــا »كـ ــهــ ــ

ُ
ات

فات 
ّ
املكتبات املدرسية، والتي شملت مؤل

لـ سيد قطب، وحسن البنا، وأبو األعلى 
املودودي، و»مالك بن نبي«.

ــــني عـــالمـــتـــي  ــي بــ ــبــ ــن نــ ــ ــك بــ ــ ــالـ ــ وأضـــــــــع مـ
مختلفة  وأفــكــاره  سياقه  ألن  تنصيص؛ 
البنا وقطب واملـــودودي، فهو  تماما عن 
تـــجـــاوز فـــي أطـــروحـــاتـــه أغـــلـــب مـــا قــّدمــه 
الــحــركــيــون حــتــى اللحظة،  اإلســالمــيــون 
قــرار  أن  يعني  مــا  بــاســتــثــنــاءات طفيفة؛ 
ســـحـــب الـــكـــتـــب مــــن مـــكـــتـــبـــات مـــهـــجـــورة 
، ليس عشوائيا في فكرته فقط، بل 

ً
أصال

في مضمونه. 
املكتبات  مــن  »اإلخــوانــيــة«  الكتب  سحب 
فالتنظيمات  دعــائــيــة.  املــدرســيــة خــطــوة 
التعليم  إدارة  تــريــد  الــتــي  ــيـــة«  ــابـ »اإلرهـ
الــكــتــب وحسب  مــحــاربــتــهــا، ل تستخدم 
لــلــتــرويــج عـــن نــفــســهــا، بـــل ذهـــبـــت أبــعــد 
من ذلك بكثير، من خالل آليات التجنيد 
والســتــقــطــاب ونــشــر رؤاهــــــا، إلــــى الــحــد 
الــذي بات الخوف من »املحادثات« التي 
تجري في ألعاب الفيديو، أكبر بكثير من 
الــخــوف مــن قـــراءة كــتــاب قــد يـــرّوج لفكٍر 

»إرهابي«.

أن  التنظيم،  ظهور  على  سابقة  كتاباته 
أي  اإلسالمية؛  للحركة  التابعني  األفـــراد 
الشباب الذين يقرؤون كتب قطب والبنا 
واملودودي، ملوثون، وغير »صالحني« لـ 

»الستهالك الداعشي«. 
»إدارة  فــــــي  نــــــاجــــــي،  بــــكــــر  أبــــــــو  يـــكـــتـــب 
إنهم  التوحش« بشكل صريح وواضــح، 
يــعــّولــون على »أبــنــاء األمـــة« مــن »شباب 
ــــة«، ل شــبــاب »الــحــركــة اإلســالمــيــة«،  األمـ

من أجل تجنيد نصف مليون »مجاهد« 
ملعاركهم. يقول: »إمكانية ضم هذا العدد 
مـــن أمــــة املـــلـــيـــار، أســـهـــل مـــن ضــمــهــم من 
شباب الحركة اإلسالمية امللّوث بشبهات 
أقـــرب إلى  الــســوء، فشباب األمـــة  مشايخ 
الفطرة... إن العاّمي بفطرته تفاعل معها 
الــعــراق( أفضل بمراحل  )أحـــداث احتالل 
ـــَعـــدة الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة الــذيــن 

َ
مــن ق

الــســوء«.  موا دينهم ألحــبــار ورهــبــان 
ّ
سل

وهنا ل يتحّدث عن »علماء السالطني«، 
بــل عــن الــحــركــات اإلســالمــيــة بعمومها، 

ومنها تنظيم »اإلخوان«. 
لسنا هنا فــي صــدد الــدفــاع عــن أدبــيــات 
ــوان، والــتــي تــم تــجــاوزهــا بمعايير  ــ اإلخـ
ــة  ــيــ ــــري الــــحــــركــــة اإلســــالمــ

ّ
ــعــــض مــــنــــظ بــ

نفسها، لكن ل يمكننا بحال أن نتفّهم أو 
أن ندافع عن محاربة الكتب.

ــّرر والـــبـــديـــهـــي الــحــديــث  ــكــ أصـــبـــح مـــن املــ
حـــول إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى أي كتاب 
عـــن طـــريـــق اإلنـــتـــرنـــت، وتــحــمــيــلــه خــالل 
ثـــوان، بما فيها أعــمــال »داعــــش«، وليس 
ربط، اعتباطيا، باإلرهاب. 

ُ
فات ت

ّ
فقط مؤل

اتـــهـــام الــكــتــب »اإلخـــوانـــيـــة« بــاملــســؤولــيــة 
ــاب، ل يختلف عــن التــهــامــات  ــ عــن اإلرهــ
العشوائية والدعائية املوجهة إلى الكتب 
»السلفية«، والتي تتجاهل عوامل أخرى 
ــرة، مـــثـــل الســـتـــبـــداد  ــاهــ ــظــ ـــل الــ ــي تـــشـــكُّ فــ
ــة وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة،  وانـــهـــيـــار الـــدولـ
ــــني صـــاغ  رغــــــم أن تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« حـ
سيطرته،  مناطق  في  »التعليمية«  كتبه 
استعان بأعمال سلفية، من كتابات »أئمة 

الدعوة النجدية«، ل كتب قطب والبنا.
عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا، يــطــرح َمـــن يمكن 
اعــتــبــاره مــنــظــرًا لــــ »داعــــــش«، وإن كــانــت 

تصويب

فوزي باكير

ــعــــرض الــكــويــت  ــق »مــ ــلـ بــيــنــمــا أغـ
للكتاب« أبواب دورته األربعني، ها 
والعشرون  السادسة  الــدورة  هي 
من »الدوحة للكتاب« تفتح أبوابها 
اليوم، تزامنًا مع استمرار فعاليات 
ُيختتم  الــدولــي«.  العربي  »بــيــروت 
لينطلق في  الــدوحــة،  املعرض في 
اليوم نفسه في جــّدة، قبل شهر 

من افتتاحه في القاهرة.
ازدحــــــــاٌم كــبــيــر ملـــعـــارض الــكــتــب 
ــذا الــــعــــام؛ وال نــــدري  ــ الـــعـــربـــيـــة هـ
ــر أن  ــنــــشــ ــ كـــيـــف تــســتــطــيــع دورال
تــوّزع نفسها على ثالث عواصم 
فــي وقــٍت واحـــد. مــن جهة أخــرى، 
ــعــانــي بــعــض املـــعـــارض قــصــورًا 

ُ
ت

ـــ »عــمــيــد  ــ ــًا مـــلـــمـــوســـًا. فـ ــيــ إعــــالمــ
ــيـــة« )بــــيــــروت(،  املــــعــــارض الـــعـــربـ
أو حتى  إلــى وجــود موقع  يفتقر 
صــفــحــة فــيــســبــوك ُيــنــشــر عليها 
معرض  أّمــا  وفعالياته،  برنامجه 
ــلـــن بــرنــامــجــه  ــعـ ــم ُيـ ــلـ ــة، فـ ــ ــدوحــ ــ ــ ال
ســوى قبل مــوعــده بخمسة أيــام، 
تـــفـــاصـــيـــل حـــول  ــن دون ذكـــــر  مــ
برامج  املشاركة. على ذكر  الــدور 
املــــعــــارض، حـــني نــمــّحــص فــيــهــا، 
ــنــا قــرأنــاهــا مــن قبل، 

ّ
نشعر وكــأن

أو مّرت علينا في سنوات سابقة؛ 
فاملواضيع، إلى حّد بعيد، تتكّرر: 
ــع الـــروايـــة الــعــربــيــة«، »ورشـــة  »واقــ
»تأثيرات  القصيرة«،  القصة  فــي 
ــــي الــــــروايــــــة«،  ــــعــــربــــي فـ ــيــــع ال ــــربــ ال

وغيرها من عناوين جاهزة.
فــي وســط هــذا الــزحــام والــتــكــرار، 
نــتــســاءل: مــا هــي مــهــّمــة معرض 
الكتاب؟ ومــاذا ننتظر منه؟ تبدو 
ــهــا مــجــّرد فسحة 

ّ
املــعــارض وكــأن

يتجمهر  اقــتــصــاديــة وســيــاحــيــة، 
في  وبسطاتهم  الــنــاشــرون  فيها 
ــا يــجــري   مــ

ً
ــيـــرة، عـــــــادة ــبـ ــٍة كـ ــاعــ قــ

التنافس على املباهاة بمساحتها، 
ت 

ّ
ر بشارٍع ملحال

ّ
يذك في مشهٍد 

بيع املالبس في ليلة العيد.

جوقة معارض

من المكتبة

فيصل سمرة، »عزازيل«، 120 × 180 سم، 2010

إياد القاضي، العراق، أكريليك وفحم ورصاص على ورق ثقيل، 2013
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

حــن خســر بلــد )الزعيــم( نصــف شــعبه 
فــي ذلــك الزلــزال املدمــر، اســتغرب العالم 
كيــف لــم تعلــن الحكومــة أن البلد أصبح 
املســاعدات  الجتــذاب  منكوبــا(،  )بلــدًا 
الخارجيــة، بــل علــى العكــس، فقــد صــدر 
بيان إذاعي يعلن أن الشعب »محظوظ«، 

ألن الزعيم نفسه لم يصب بأذى!
مــرت أعــوام طويلــة علــى تلــك الحادثــة، 
وكاد ينســاها الشــعب »املحظوظ«، لوال 
أن اجتــاح البلــد إعصار لم يشــهد العالم 
انهيــار  إلــى  وأدى  قبــل،  مــن   

ً
مثيــا لــه 

الزعيــم  قصــر  باســتثناء  كلهــا  األبنيــة 
الذي نجا بفضل بنائه الهندسي املتن، 
بقلعتــه  املتحصــن  الزعيــم  نجــا  ومعــه 
الذبــاب،  حتــى  وال  يخترقهــا  ال  التــي 
فيمــا شــردت الســيول الشــعب كلــه، ومــع 
ببيــان  الرســمية  اإلذاعــة  خرجــت  ذلــك 
وردّي يهنئ الشــعب »املحظوظ« بنجاة 

الزعيم.
أمــا حــن اجتاح فيــروس »اإليبــوال« بلد 
الزعيم وحصد ثاثة أرباع الشــعب، فلم 
تستنجد الحكومة بدول العالم األخرى، 
أيضــا، ألن  البلــد »منكوبــا«،  ولــم تعلــن 
ظهــور  بــدء  منــذ  حقــن  قــد  كان  الزعيــم 
املــرض باملصل املضــاد، فنجا من املوت، 
الشــعب  أفــراد  مــن  تبقــى  مــا  وفوجــئ 
»املحظــوظ«، بســيارات الحكومــة تــوزع 
بنجــاة  احتفــاء  الحلــوى  قطــع  عليهــم 

الزعيم.
وعلى هذا الغرار، مّر كل الكوارث األخرى 
علــى فلــول الشــعب »املحظــوظ« بســام، 
بمــا فيهــا مــن حرائــق وبراكــن وآفــات... 
إلى أن اجتاح البلد مرض جديد يســمى 
»إنفلونــزا الحميــر«، ولــم يصب فيه غير 
الزعيــم وحــده، فأعلنــت الحكومــة البلــد 

»منكوبا«، والشعب »منحوسا«.

لم يكد دخان التفجيرات ينقشع من سماء 
االحتبــاس  غــازات  تلّبــدت  حتــى  باريــس، 
وهــي  ســمائها  فــي  والسياســي  الحــراري 
مائــة  يحضرهــا  التــي  املنــاخ  قمــة  تســتضيف 
وخمســون رئيــس دولــة. وتهــدف القمــة إلــى خفــض 
حــرارة كوكبنــا. رســامو الكاريكاتيــر تناولــوا قمــة 

املناخ وهمومها العاملية في هذه الباقة املختارة.

مناخ 
إرهابي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الشعب محظوظ

شريط
فكتور إيمانويل ـ المكسيك

التلوث 
والجوع!

توم جانسن ـ كيغل كارتونز

احتباس سياسي كالحراري ـ الشرق األوسط اللندنية

لبنان مازال رهينة لحزب اهلل ـ مكة السعودية

أوباما لجنراالته: الطائرة الروسية لّوثت مناخ تركيا وتستحق العقاب! - ماكوي ـ كيغل كارتونزقمة باريس قبل أن يغرق العالم - ماريان كمنسكي ـ كيغل كارتونز

الدب القطبي ضحية التسخين الكوني في قمة باريس - ريبر هانسين ـ السويدالتلوث حزام انتحاري إرهابي أيضًا - برترام جيب ـ كيغل كارتونز

المخلوع صالح ليس مخلوعًا تمامًا ـ العرب اللندنيةهل يحتفظ بوتين بحق الرد كحليفه األسد؟ ـ الوطن القطرية

قمة المناخ حيث الفقير في خدمة الغني ـ الحياة اللندنية

أبيض وأسوأ
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رياضة

تولى الالعب 
اإلنجليزي 
السابق، غاري 
نيفيل، تدريب 
نادي فالنسيا 
اإلسباني لكرة 
القدم حتى 30 
يونيو/حزيران 
2016، حيث 
سيبدأ مهامه 
منذ يوم 
األحد المقبل، 
استعدادًا 
لمباراة أولمبيك 
ليون الفرنسي 
في التاسع 
من ديسمبر/
كانون األول 
الجاري ضمن 
دوري األبطال 
نيفيل العب مانشستر يونايتد والمنتخب اإلنجليزي سابقًا )Getty(األوروبي.

مغامرة جديدة

أكد الوريانو غونزاليز، رئيس االتحاد الفنزويلي، 
أن املدرب نويل سانفيسنتي سيبقى في منصبه، 

وذلك ردًا على رسالة نشرها قائد املنتخب توماس 
رينكون على صفحته بموقع )تويتر(، ويفترض 

أنها تحمل توقيع 14 العبا آخرين بالفريق، 
يطالبون فيها برحيل مجلس إدارة االتحاد 

»لعدم األهلية«. وأكد غونزاليز ملوقع صحيفة 
»ناسيونال«، أن لديه معلومات تفيد بعدم توقيع 

بعض ممن وردت أسماؤهم على الرسالة.

قام آالن جاكوبوفيتش، محامي مهاجم ريال 
مدريد اإلسباني، كريم بنزيمة، بانتقاد رئيس 
الوزراء الفرنسي مانويل فالس لعدم احترامه 

مبدأ »املتهم بريء حتى تثبت إدانته«، بعد أن قال 
األخير: »بنزيمة ال يعد قدوة جيدة، لذا ال يجب أن 
يتواجد في منتخب فرنسا«. وقال املحامي إلذاعة 

)أر تي ال(: »ما الذي فعله رئيس الوزراء بمبدأ 
املتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ لدينا الكثير 

لنقوله في القضية«. 

انتصر فيادلفيا فايرز للمرة الثالثة على التوالي 
وتغلب على أوتاوا سيناتورز 4-2، في دوري 
هوكي الجليد بأميركا الشمالية. وأحرز وين 

سيموندز هدف التقدم 3-2 لفايرز، قبل نهاية 
الشوط الثاني، حن حسم زميله شون كوتورييه 

االنتصار قبل أقل من دقيقتن على نهاية 
اللقاء. وسجل شاين جوستيسبيري، ويفغيني 

ميدفيديف هدفن لفايرز، بينما نجح سيناتورز 
في التسجيل عبر زاك سميث ومايك هوفمان.

االتحاد الفنزويلي يرفض 
رسالة الالعبين ويبقي 

على سانفيسنتي

محامي بنزيمة 
ينتقد رئيس الوزراء 

الفرنسي

فاليرز ينتصر للمرة 
الثالثة على التوالي 
في هوكي الجليد
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــطــــاعــــت الـــــكـــــرة املــــصــــريــــة أن  اســ
ــتـــام بعد  تــتــجــاوز حـــالـــة الــشــلــل الـ
فـــي األول من  مــذبــحــة بــورســعــيــد 
راح ضحيتها  التي   2012 عام  فبراير/شياط 
72 مــشــجــعــا أهــــالويــــا، وتـــعـــافـــت بــعــد إلــغــاء 
املسابقة موسمني متتاليني، ولكن لم تسترد 
األمنية  الحالة  بسبب  اآلن  حتى  جماهيرها 
يناير 2011، وكلما  ثـــورة 25  الــبــالد بعد  فــي 
ُيتخذ قرار بعودتها إلى املدرجات يلغى، فما 
ــادت تــحــضــر مـــبـــاراة الــزمــالــك وإنـــبـــي حتى  كــ
وقعت مذبحة الدفاع الجوي لتبقى املدرجات 
خــالــيــة إال فـــي قــلــيــل مـــن مـــبـــاريـــات املــنــتــخــب 

املصري وبعض املباريات القارية.
وعندما انتهت اإلجراءات التنظيمية واألمنية 
مع وزارة الشباب والرياضة واالتحاد املصري 
لكرة القدم تمهيدًا لعودة الجماهير مع الدور 
املــوســم،  هــذا  املمتاز  الـــدوري  ملسابقة  الثاني 
ــة بـــعـــد ســقــوط  تـــراجـــعـــت الـــجـــهـــات املــــســــؤولــ
الطائرة الروسية في صحراء سيناء لتخسر 
الكرة املصرية واألندية يوما بعد يوم ماديا 
وفــنــيــا ويــتــأثــر مــســتــواهــا ومـــردودهـــا بسبب 

2829
رياضة

قضية

الغياب الجماهيري الذي طال، إذ كان أهم ما 
يــنــايــر/كــانــون  شــهــر  مــنــذ  الجماهير  يميزها 
الــثــانــي عــام 1970 عندما دعــمــت الــبــالد كلها 
أفريقيا  لبطولة  لقب  بــأول  اإلسماعيلي  فــوز 
لألندية أبطال الدوري على حساب اإلنجلبير 

بطل زائير في ذلك الوقت.
على  تأثيرها  وعــدم  بــاريــس  تفجيرات  وبعد 
املــســابــقــات املــحــلــيــة هــنــاك، عـــادت مـــرة أخــرى 
لــلــدوري املصري  إعـــادة الجماهير  مــحــاوالت 
ــز وزيــــــــر الـــشـــبـــاب  ــزيــ ــعــ وعــــقــــد خــــالــــد عـــبـــد الــ
والرياضة اجتماعا مع ممثلي بعض األندية 
ــادة  ــ ــه بــــعــــدة تـــوصـــيـــات إلعــ ــنـ تــــم الـــــخـــــروج مـ
ديسمبر/  مــن  الثاني  النصف  فــي  الجماهير 
كــانــون األول أو عــلــى األكــثــر مــع بــدايــة الـــدور 
ــد الـــوزيـــر  ــ الـــثـــانـــي لــلــمــســابــقــة املـــحـــلـــيـــة، ووعــ
املجتمعني بعرض مقترحات عودة الجماهير 
وتأسيس شركة أمن خاص بمشاركة الوزارة 
واتــحــاد الــكــرة واألنــديــة على مجلس الـــوزراء 
انتخابات  انتهاء  النهائي بعد  القرار  التخاذ 
ــنـــواب. وكــانــت األنـــديـــة قــد عرضت  مــجــلــس الـ
عودة تدريجية للجماهير طبقا لقرارات األمن 
تــقــام مباريات  أن  املــبــاريــات، على  فــي بعض 
األهــلــي واملــصــري بـــدون جماهير لــعــدم إزالــة 

آثار املذبحة الشهيرة حتى اآلن.
وأثــبــتــت األحــــداث بــعــد ثـــورة 25 يــنــايــر 2011 
أن كرة القدم في مصر مسألة أهم من الحياة 
واملوت ألنها املتنفس الوحيد في ظل ظروف 
التباهي  وسيلة  أنها  كما  صعبة،  اقتصادية 
والــفــخــر والـــشـــعـــور بــالــعــزة والـــكـــرامـــة، وهــي 

أيضا موضع الحديث طوال أيام األسبوع.
وكــان قــد تقرر فــي وقــت سابق عــودة الــدوري 
املــصــري صــامــتــا، وبــعــدد مــحــدد مــن أعــضــاء 

الفريقني املتنافسني.
وتعود أحداث العنف في املالعب املصرية إلى 
املختلفة وعــدم  األجــهــزة  بــني  التنسيق  غياب 
وجود توقعات بما يمكن أن يحدث ويصعب 
التحكم فيه، إضافة إلى عدم االمتثال للقانون، 
وانتشار بدعة دخول الجماهير بدون تذاكر، 
والــســمــاح بــدخــول أعــــداد أكــبــر مــن املــقــررة أو 
حتى تفوق السعة الرسمية، واألهم هو غياب 
الثقة بني روابــط األلــتــراس وقــوات األمــن منذ 

أيام وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي. 
ــكـــروي فـــي مــصــر قـــد تــوقــف  وكــــان الــنــشــاط الـ
قرابة عام ونصف العام إثر مذبحة بورسعيد، 
حيث في األول من فبراير/ شباط 2012، والتي 
أدت  عنف  وأعــمــال  شــهــدت شغبا جماهيريا 
ملقتل 72 مشجعا من جمهور النادي األهلي، 

فريق  أمـــام  فريقهم  ملــبــاراة  خــالل مشاهدتهم 
املصري البورسعيدي في ملعب بورسعيد.

وكانت تلك األحداث هي أكبر كارثة في تاريخ 
الرياضة املصرية. 

ــــدت مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي مــصــر وقتها  وأيـ
املؤبد  والــســجــن  لــــ21 متهما  بــاإلعــدام  الحكم 
لــخــمــســة، والـــســـجـــن 15 عـــامـــا لــســتــة مـــن بني 
الــــقــــيــــادات األمـــنـــيـــة وبــــعــــض أفــــــــراد جــمــهــور 
املــصــري فــي مــــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي، 
قبل أن يتم الطعن على الحكم، وتعاد املحاكمة 

التي ال يزال القضاء املصري ينظرها.
وبــعــدهــا، قـــرر رئــيــس االتـــحـــاد املــصــري لكرة 
الـــقـــدم ســمــيــر زاهـــــر وقـــتـــهـــا، إيـــقـــاف الـــــدوري 
ــراء  ــ املــحــلــي املـــصـــري ألجــــل غــيــر مــســمــى وإجـ
الــتــحــقــيــق، فــيــمــا تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة لتقصي 
ــــدوري  ــاد الــ ــ ــرة. وعــ ــكــ الـــحـــقـــائـــق مــــن اتــــحــــاد الــ
لالنطالق في التاسع من يوليو/ تموز 2013 
وتـــــم اســـتـــئـــنـــاف مـــســـابـــقـــة الـــــــــدوري املـــصـــري 
أمنية،  لـــدواع  الجماهير  عــدم حضور  بشرط 
إال فـــي بــعــض املـــبـــاريـــات اإلقــلــيــمــيــة ملنتخب 
مصر واألهلي والزمالك، وبعد ثالث سنوات 
والرياضة  الشباب  وزارة  اتفقت  الغياب   من 
واالتـــحـــاد املــصــري مــع وزارة الــداخــلــيــة على 
عودة الجماهير إلى املالعب بعدد محدود بني 
خمسة إلــى عشرة آالف مشجع ، ولكن القرار 
الــدفــاع الجوي  قتل فــي مهده بــوقــوع مذبجة 

بسبب اشتباكات بني الجماهير وقوات األمن 
لتتوقف املسابقة من 9 فبراير / شباط وحتى 
بمدرجات  عودتها  ليقرروا  آزار   / مــارس   29
اإلدارات  مـــجـــالـــس  أعــــضــــاء  مـــــن   إال  خـــالـــيـــة 
وصرخات املدربني خارج الخطوط والالعبني 
أن 90 %  بالرغم من  املستطيل األخضر  على 
من املباريات جماهيرها من طرف واحد. وتم 
مساء يوم األحــد عقد اجتماع بني خالد عبد 
الــعــزيــز، وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، ورؤســــاء 
األندية الشعبية لبحث سبل عودة الجماهير 
ــاريـــات الـــــــدوري املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم مــرة  ــبـ ملـ
أخرى خالل املرحلة املقبلة. وأخطرت الوزارة 
ــاء تسعة أنــديــة، وهــي األهــلــي والــزمــالــك  رؤسـ
السكندري واملصري  واالتحاد  واإلسماعيلي 
البورسعيدي وغزل املحلة وسموحة وأسوان 
ومـــصـــر املـــقـــاصـــة، بــمــوعــد اجــتــمــاعــهــم بعبد 
العزيز ومــدى أهمية ذلــك إليــجــاد حــل سريع 
ألزمة غياب الجماهير عن حضور املباريات.  

عودة الجماهير إلى 
المالعب في منتصف 

شهر ديسمبر

تاباتا حصل أيضا 
على هذه الجائزة في 

أكتوبر الماضي

وخالل االجتماع اتفق رؤساء األندية مع وزير 
إلى  الجماهير  عــودة  تكون  أن  الرياضة على 
املالعب في منتصف شهر ديسمبر بالتنسيق 

مع وزارة الداخلية املصرية.
وحسب االتفاق، فإن عودة الجماهير ستكون 
املصرية،  البرملانية  االنتخابات  انتهاء  بعد 
ــبـــل انـــعـــقـــاد الــجــلــســة األولـــــــى مــــن مــجــلــس  وقـ
الــــنــــواب. وســيــتــم إنـــشـــاء شـــركـــة أمــــن خــاصــة 
والـــريـــاضـــة  الـــشـــبـــاب  وزارة  مــــن  بـــمـــســـاعـــدة 
واتــحــاد الــكــرة وذلــك األنــديــة، حيث سيساهم 

خاللها كل ناد حسب مقدرته املادية.
املباريات،  الشركة هي تأمني  وستكون مهمة 
إلى جانب مساعدة األندية من الجانب املادي، 
حيث سيحصل كل ناد على ربح مالي حسب 

نسبة مساهمته في إنشاء الشركة.
وسيتم تحديد عدد الجماهير التي ستحضر 
كل مباراة على حدة بناء على اعتبارين، هما 

السعة اإلجمالية للملعب وأهمية املباراة.
ــن املــــقــــرر أن يـــتـــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع تــكــمــيــلــي  ــ ومـ
لوزير الرياضة مع األندية الغير الجماهيرية 
خـــالل األســـبـــوع املــقــبــل، مــن أجـــل صــيــاغــة كل 

االقتراحات وتقديمها لوزارة الداخلية.
وعــقــب تــقــديــم االقـــتـــراحـــات لــلــداخــلــيــة، سيتم 
عــرضــهــا عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء فـــي األســبــوع 
لــيــتــم تــطــبــيــقــهــا  ـــن شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر،  األول مـ

مباشرة في منتصف الشهر نفسه.

سان جيرمان يسقط في فخ 
التعادل لتتوقف سلسلة انتصاراته

فــشــل حــامــل الــلــقــب بــاريــس ســـان جــيــرمــان مــن متابعة سلسلة انــتــصــاراتــه 
في  أنجيه  األرض  أمــام صاحب  السلبي  التعادل  فخ  في  التسعة، حني سقط 
الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم. ولعب نادي 
عاصمة األنوار في الهجوم بلوكاس مورا، وإدينسون كافاني وأنخل دي ماريا، 
السويدي  إقــحــام  ــداف، حتى مــع  أهـ إلــى  لــم يتمكن مــن ترجمة سيطرته  لكنه 
 ملورا في الدقيقة 72. وبنفس النتيجة انتهى لقاء 

ً
زالتان ابراهيموفيتش بديال

نيس مع مضيفه لوريان في الجولة ذاتها، ليحتل الفريقان املركزين الخامس 
والثامن بـ25 و22 نقطة على الترتيب. وحسم التعادل السلبي أيضًا لقاء نانت 
مع مضيفه ليون الذي احتفظ باملركز الرابع بـ26 نقطة في حني استمر نانت 

في منتصف الجدول بـ21 نقطة.

انتصارات للسيتي وإيفرتون وستوك 
في بطولة كأس رابطة المحترفين

بلغت أندية مانشستر سيتي وإيفرتون وستوك سيتي، وجميعها تنافس في 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، نصف نهائي بطولة كأس رابطة املحترفني. وحجز 
مان سيتي مقعده في دور األربعة بفوزه على ضيفه هال سيتي بأربعة أهداف 
بوني  ويلفريد  من  كل  توقيع  سيتي  مانشستر  رباعية  واحد.حملت  مقابل 
ود.87(،  )د.82  بروين  دي  وكيفني  )د.80(  إيهياناتشو  وكيليتشي  )د.12( 
أنـــدري روبــرتــســون هدفًا شرفيًا للضيوف )د.90(.بــيــنــمــا بلغ  أن يحرز  قبل 
إيفرتون الدور ذاته بعدما فاز على حساب مضيفه ميدلزبره، الذي أطاح في 
الدور السابق بمانشستر يونايتد.وانتصر إيفرتون بهدفني نظيفني سجلهما 
جيرارد دولوفيو، العب برشلونة السابق )د.20( وروميلو لوكاكو )د.28(.فيما 
أقصى ستوك سيتي شيفيلد وينزداي بثنائية حملت توقيع إبراهيم أفيالي 

)د.30( وفيليب باردسلي )د.75(.

ويزاردز يهزم كافاليرز بعد تألق جون وول
فريق  على   85-97 بنتيجة  للفوز  ويــــزاردز  واشــنــطــن  فريقه  وول  جــون  قــاد 
كليفالند كافاليرز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، حيث نجح في 

تسجيل 35 نقطة، وقدم أفضل مستوى ممكن له هذا املوسم مع الفريق.
في املقابل سقط كافاليرز للمرة األولى على ملعبه هذا املوسم، بعدما انتصر 
في أول تسع مباريات، وكان كليفالند قد حقق 29 انتصارًا في آخر 30 مباراة 

خاضها على أرضه وأمام جماهيره، وأحرز ليبرون جيمس 24 نقطة، وخطف 
ليتأثر  الــكــرات السهلة )تسع مـــرات(،  الكثير من  13 كــرة مــرتــدة، لكنه خسر 

كافاليرز ويخسر للمرة الخامسة هذا املوسم مقابل فوزه في 13 مباراة.
يــزال كافاليرز يمتلك في رصيده أفضل سجل  الخسارة األخــيــرة، ال  ورغــم 
بني فرق القسم الشرقي، لكنه تراجع مع توالي الجوالت، فبعد الفوز في ثماني 
أما  مباريات،  أربــع  في  مقابل خسارته  لقاءات  في  انتصر  متتالية،  مباريات 

ويزاردز فهو يتقدم بشكل جيد في الفترة األخيرة بعد البداية املتعثرة.

ميالن يتخطى كروتوتني بصعوبة
نجح املتألق جياكومو بونافنتورا في قيادة ناديه ميالن لفوز صعب على نادي 
الكأس  مواجهة  اإليطالي، خــالل  الثانية  الــدرجــة  دوري  من  الــقــادم  كروتوتني 
التي جمعتهما على ملعب السان سيرو ضمن مجريات الدور الرابع، لينتهي 
اللقاء بعد ذلك بنتيجة 3-1 للروسونيري. وحسمت املباراة في الوقت اإلضافي 
بعدما تقدم البرازيلي لويس أدريانو ألصحاب األرض في الدقيقة الثانية من 
الشوط الثاني،  قبل أن يعدل الكفة أنتي بوديمير للضيوف، واحتكم الطرفات 
في  طيبًا  يقدم مستوى  الــذي  بونافنتورا  ظهر  وهنا  إضافيني،  إلــى شوطني 
الفترة األخيرة بصحبة ناديه ميالن، في وسط امليدان هذا املوسم، حيث ترجم 
املهاجم  أضــاف  فيما   ،104 الدقيقة  في  الشباك  داخــل  مباشرة  الحرة  الركلة 

الشاب نيانغ الهدف الثالث.

الدوحة ـ العربي الجديد

حــصــل رودريـــغـــو تــابــاتــا، العـــب فــريــق الــكــرة 
بنادي الريان، على جائزة أفضل العب لشهر 
الثاني 2015، بعد املستوى  نوفمبر/ تشرين 
املـــمـــّيـــز الـــــذي واصـــــل تــقــديــمــه مـــع فــريــقــه في 
الركائز  أحــد  تاباتا  وكــان  قطر.  نجوم  دوري 
األساسية، وساهم مع زمالئه في فوز فريقه 
الريان باملباريات الثالث التي خاضها خالل 
الشهر، كما أنــه حصل على هــذه الجائزة في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، لــتــكــون هــذه 

املرة الثانية على التوالي.
ووصـــــل تــقــيــيــم أداء تـــابـــاتـــا بــشــكــل عــــام إلــى 
89.5، األعــلــى بـــدوري نجوم قطر خــالل شهر 
نوفمبر. وأظهر تاباتا أداًء طيبًا أيضًا خالل 
فترات  طــوال  ثابت  أكتوبر مع مستوى  شهر 
ــيـــات  ــائـ مـــشـــاركـــاتـــه، وفـــقـــًا لــــألرقــــام واإلحـــصـ
ــروزون«، الــتــي أكـــدت تفّوق  ــ الــتــي رصدتها »بـ
تـــابـــاتـــا عــلــى الـــالعـــبـــني فـــي عــــدد مـــن األرقـــــام 

واإلحصائيات.
ــط املـــهـــاجـــم عـــلـــى هـــذه  وحـــصـــل العـــــب الــــوســ

القاهرة ـ العربي الجديد

تواصلت االنسحابات من الدول املشاركة في 
التي  الرجال،  العالم لألسكواش لفرق  بطولة 
كان من املقرر إقامتها في مصر، هذا الشهر، 
بسبب مخاوف أمنية، بعدما أعلنت سبع دول 
انسحابها رسميًا من املنافسات، وهي فرنسا 
وكندا  املتحدة  والواليات  وأستراليا  وأملانيا 
ملوقف  البطولة  لتتعرض  وإنجلترا،  وفنلندا 

حرج للغاية قبل انطالقها.
وبــــاتــــت املـــســـابـــقـــة مــــهــــددة بـــعـــدمـــا انــضــمــت 
إنـــجـــلـــتـــرا إلـــــى قـــائـــمـــة الـــــــدول املــنــســحــبــة مــن 
املسابقة للسبب ذاته، في الوقت الذي أصدرت 
فيه اللجنة املنظمة ملونديال األسكواش بيانا 
صحافيا أكدت فيه صدمتها من االنسحابات 

رغم التأمينات األمنية لحفظ البطولة.
في  أنــه  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  وذكـــرت 
تــاريــخ 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
أرســلــت اتـــحـــادات فــرنــســا وأملــانــيــا وإنــجــلــتــرا 

الــجــائــزة كــأفــضــل العـــب لشهر نــوفــمــبــر، بعد 
أداء فني مميز خالل الشهر املاضي بالجوالت 
الــثــامــنــة والــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة، حــيــث أحـــرز 
الالعب 6 أهــداف وله تمريرة حاسمة، كما أن 

مدة اللعب 289.20 دقيقة.
وساهم تاباتا مع فريقه الريان في تحقيق رقم 
قياسي جديد في دوري نجوم قطر بالفوز في 
املسابقة.  بــدايــة  منذ  متتالية  مــبــاريــات  عشر 
ويــعــرض تحليل »بـــــروزون«، بــأن تــابــاتــا قام 
بــمــعــدل 51.3 مــن الــعــدو الــســريــع خـــالل شهر 
نوفمبر، وهذا املعدل يتخطى بكثير معدل أي 
العــب وســط مهاجم بــدوري نجوم قطر الذي 

يصل إلى 37.6 مرة.
الالعب  قــام  الفنية،  بالبيانات  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

باختراق منطقة الجزاء للمنافسني بمتوسط 
10.7 مــرات، ما يفّسر كثيرًا تمّكنه من إحــراز 
ستة أهداف في ثالث مباريات فقط، كما وصل 
معدل التمرير في املتوسط إلى 44.7 تمريرة، 
إلى  املتوسط  فــي  الناجحة  التمريرات  وعــدد 
34.0 تمريرة. وبلغ عدد مرات الدخول للثلث 
األخــيــر 10 مـــرات فــي املــتــوســط، مــا يشير إلى 

ــرت فــيــهــا  ــ ــ لـــالتـــحـــاد املــــصــــري مـــالحـــظـــات ذكـ
مــطــالــبــتــهــا بــتــوضــيــحــات وضـــمـــانـــات أمــنــيــة 
ــة، بــحــســب بـــيـــان االتـــحـــاد  ــاركــ ــشــ لـــلـــوفـــود املــ
ــل االتــحــاد  الــفــرنــســي لـــألســـكـــواش، فــيــمــا أرســ
يشاهد  كي  لألمن  لجنة مختصة  اإلنجليزي 
لكنها  الــواقــع،  أرض  على  األمــنــيــة  املتطلبات 
وجـــدت اإلجــابــة »غــيــر مطمئنة«، لــذلــك قــررت 

االنسحاب، بحسب الصحيفة الفرنسية.
ــكـــواش قد  ــاد اإلنـــجـــلـــيـــزي لـــألسـ ــحــ وكـــــان االتــ
أكــد الــقــرار قائال إن الــقــرار جــاء بعد نصيحة 
مستقلة أكدت أن املخاطر مرتفعة للغاية بعد 
الــتــي وقــعــت فــي مناطق عــدة حول  الهجمات 
التنفيذي  املــديــر  كــيــر ورث،  الــعــالــم. وأضــــاف 
لالتحاد اإلنجليزي: »بعد اإلعالن عن الخطط 
األمنية الخاصة بالحدث، وما تاله من تقرير 
ــل مــــن مــســتــشــاريــن أمـــنـــيـــني مــســتــقــلــني،  ــامـ شـ
وجــدنــا أن املــخــاطــر األمــنــيــة لــم تــتــراجــع إلــى 
ــبـــون األربـــعـــة  درجـــــة مـــقـــبـــولـــة«. واتـــفـــق الـــالعـ
الذين يشكلون الفريق اإلنجليزي وبقية أفراد 
البعثة بــاإلجــمــاع مــع قـــرار عــدم املــشــاركــة في 
البطولة في القاهرة في الفترة من 12 وحتى 
18 ديــســمــبــر/ كــانــون األول الــحــالــي. وتــحــذر 
وزارة الخارجية البريطانية حاليا من وجود 

تهديد مرتفع من خطر اإلرهاب في مصر.
مــن جــهــتــهــا، أصــــدرت الــلــجــنــة املــنــظــمــة بيانًا 
لالتحاد  الرسمي  املــوقــع  على  نشر  صحافيًا 
ــكــــواش، قـــالـــت فـــيـــه: »تــابــعــت  املــــصــــري لــــألســ
الـــعـــالـــم بمنتهى  الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملـــونـــديـــال 
القلق تلك التقارير اإلعالمية اإلنجليزية التي 

القوة الهجومية لفريقه والكفاءة التي يتمتع 
بــهــا الــالعــب، ووصـــل عـــدد الــتــصــويــبــات على 
املرمى من داخــل منطقة الــجــزاء إلــى تسديدة 
واحـــدة، ومــن خــارج مــن منطقة الــجــزاء إلــى 3 

تصويبات.
إلى  الريان،  وارتقى تاباتا، نجم وقائد فريق 
ــدارة هـــدافـــي دوري الــنــجــوم بــعــد الــجــولــة  ــ صـ
العاشرة عندما نجح في تسجيل هدف الفوز 
مباريات دوري  قمة  في  الجيش  أمــام  لفريقه 
بنتيجة  فائزا  منها  خــرج  والتي  قطر،  نجوم 
ربــاعــيــة  تـــابـــاتـــا ســجــل  الــنــجــم  )2-1(. وكـــــان 
التاسعة والتي خرج منها  الجولة  كاملة في 
على  نظيفة  أهــــداف  بتسعة  مــنــتــصــرا  فــريــقــه 
منافسه قطر. وارتفع رصيد تاباتا الذي كان 
يملك ستة أهــداف قبل جولتني قبل املواجهة 
الـــحـــالـــيـــة لــفــريــقــه إلـــــى 11 هـــدفـــا بــتــســجــيــلــه 
ــداف »ســـوبـــر هــاتــريــك« فـــي مــرمــى  ــ ألربـــعـــة أهـ
الجيش، ليتخطى كل  قطر وهــدف في مرمى 
مــنــافــســيــه وفـــي مــقــدمــتــهــم صــاحــب الثمانية 
أهــداف املغربي عبد الــرزاق حمد الله مهاجم 
الجيش الغائب بسبب اإلصابة. ويظل تاباتا 
الفريق  الريانية هو نجم  الجماهير  نظر  في 
األول الــذي تطغى نجوميته على كل النجوم 
الذين يضمهم الفريق مهما كانت نجوميتهم 
كــبــيــرة. وعــن ذلــك قــال نجم الــريــان إن موقعه 
في امللعب هو ما يعطيه الفرصة لكي يصنع 
ــا، لــكــنــه حــــرص على  ــدافــ الــــفــــارق ويــســجــل أهــ
التأكيد أنه يعمل بمساعدة رفاقه ويعمل من 

أجل الفريق وليس من أجل اسمه فقط.

تــتــحــدث عـــن نــيــة مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا االتـــجـــاه 
البطولة  نحو االعــتــذار عن عــدم املشاركة في 
الفترة  خــالل  مصر  ستنظمها  التي  العاملية، 
األول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ  19 ــتـــى  حـ  11 مــــن 
ــاد اإلنـــجـــلـــيـــزي  ــ ــــحـ ــل وإجـــــــــراء االتـ الــــحــــالــــي، بــ

لألسكواش اتصاالت مع 6 منتخبات أخرى، 
هي فرنسا وأميركا وأملانيا وكندا وأستراليا 
نفسه،  اإلجـــراء  اتــخــاذ  على  لالتفاق  وفنلندا، 
فــي مــا يتعلق بــقــرار عــدم املــشــاركــة، وذلــك في 

وقت حرج قبل انطالق البطولة بأيام قليلة«.

وتابع البيان: »أمام الجهود الكبيرة املبذولة 
مـــن كـــل مــؤســســات الـــدولـــة املــصــريــة إلنــجــاح 
تــنــظــيــم هـــــذا الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر، حـــتـــى يــخــرج 
بالصورة الالئقة باسم وتاريخ مصر العريق 
فــــي لــعــبــة األســـــكـــــواش، والـــــــذي تـــبـــذل وزارة 
الداخلية مجهودات كبيرة في اإلعداد لتأمني 
الـــوفـــود املــشــاركــة فــيــه بــشــكــل جــيــد، وفـــي ظل 
حــالــة الــتــوتــر الــتــي تصيب الــغــرب حــالــيــا من 

األحداث اإلرهابية...«.
إجراء  املنظمة  اللجنة  »تحاول  البيان:  وختم 
مقابالت سريعة مع سفراء الدول السبع، وفي 
مقدمتها إنجلترا، للتأكيد على أن مصر آمنة، 
وأن هــنــاك حــالــة تكاتف قــويــة مــن مؤسسات 
الدولة إلنجاح هذا الحدث العاملي، وتوضيح 
الــصــورة كاملة أمــام ســفــراء هــذه الـــدول، على 
أمل تعديل هذا املوقف املفاجئ، وذلك من واقع 
حرص اللجنة املنظمة برئاسة عاصم خليفة 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة جــمــيــع املــنــتــخــبــات الــــــــ23 فــي 
البطولة«. وكان من املفترض أن تشارك وفود 
ص بعد 

ّ
23 دولــة في املسابقة، لكن العدد تقل

البطولة  تسجل  قد  وربما  االنسحابات،  تلك 
انسحابات جديدة في حال أعلنت منتخبات 

قلقها من الهاجس األمني.
فت 

ّ
وكانت تفجيرات باريس األخيرة التي خل

أكثر مــن 129 قتيال ومــا يــقــارب الــــ80 جريحا 
والتي أعلن تنظيم الدولة )داعش( مسؤوليته 
العديد  قــلــق  زيــــادة  فــي  عــنــهــا، سببا رئيسيا 
مــن املــتــابــعــني والــريــاضــيــني فــي ظــل وقوعها 

بجانب استاد فرنسا الدولي.

انسحابات بالجملة من بطولة العالم لـ»األسكواش«تاباتا يخطف النجومية في الدوري القطري

مصرية  إعــالمــيــة  تــقــاريــر  أكـــدت 
األمم  لكاس  المنظمة  اللجنة  أن 
بطلب  التقدم  تــدرس  األفريقية 
يتخذ  حتى  المصرية  الكرة  التحاد 
قرارا بإيقاف نشاط الدوري المصري 
خالل  يوما   11 لمدة  القدم  لكرة 

شهر يناير/كانون األول القادم.
الجماهير  حضور  لضمان  وذلــك 
خالل  منتخبها  لمساندة  المصرية 
بخاصة  القارية  التظاهرة  هــذه 
مؤهلة  ســتــكــون  الــبــطــولــة  أن 

ألولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل.

إيقاف الدوري 
من أجل اليد

أثبت نجم الريان القطري 
رودريغو تاباتا أنه العب 

من طينة الكبار في 
دوري نجوم قطر

شكلت االنسحابات 
المفاجئة صدمة 

للمصريين الذين ما زالوا 
يحاولون إرسال التطمينات 

للمنتخبات

)Getty( حادثة بور سعيد غيرت معالم الكرة المصرية

)Getty( صورة من أحداث بورسعيد

)Getty( المدرجات المصرية اشتاقت للجماهير

)Getty( الجماهير المصرية عصب لعبة كرة القدم

)Getty( تاباتا نجم الريان القطري)Getty( بطل العالم لألسكواش محمد الشوبرجي)Getty(الالعب المصري عمر مسعد

غياب 
الجماهير

متى يصدر قرار عودة الجماهير إلى المالعب 
المصرية بشكل طبيعي؟ هذا هو السؤال 

الذي يطرحه الشارع الرياضي المصري باستمرار 
منذ حرمان الجماهير من مكانها الطبيعي

المدرجات الخالية تهّدد 
مستقبل الكرة المصرية

مباريـات
      األسبـوع

الخميس 3 ديسمبر / كانون األول 2015 م   21 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 458  السنة الثانيةالخميس 3 ديسمبر / كانون األول 2015 م   21 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 458  السنة الثانية
Thursday 3rd December 2015 Thursday 3rd December 2015



محمد السعو

خـــطـــفـــت مـــســـابـــقـــة كـــــأس االتــــحــــاد 
األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم هـــذا املــوســم 
األضواء من املسابقة األهم واألكبر 
ــقـــارة الـــســـمـــراء، دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا،  فـــي الـ
وذلــك نظير مشاركة أبــرز الفرق الكبيرة على 
الصعيد العربي، في مقدمتها األهلي املصري 
وغــريــمــه الـــزمـــالـــك، وكـــذلـــك الــتــرجــي والــنــجــم 
من  وغيرهم  التونسي  الصفاقسي  الساحلي 
الفرق، في الوقت الــذي قابلته مسابقة دوري 
الــتــي شــهــدت مــشــاركــة عربية  أبــطــال أفريقيا 
أكثر، خاصة من الفرق السودانية والجزائرية 
في أدوارها األخيرة. وبعد تتويج فريق النجم 
الـــعـــرب بمسابقة  الــتــونــســي بــالــلــقــب لــيــســعــد 
كأس االتحاد، كان األمر أشبه بمثابة تتويج 
للمسابقة ولألندية العربية أيضا فيها، حيث 
نجح النجم في حفظ ماء وجه األندية العربية 
الــكــبــيــرة الــتــي شــاركــت فــي املــســابــقــة، كــمــا أنــه 
تمكن من تسجيل انتصار في وقت هام كانت 
تونس بحاجته من أجل إسعاد العشاق الذي 
عــانــوا فــي ظــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي مــرت 

فيها البالد بعد تفجيرات العاصمة.
وبـــعـــيـــدا عـــن املــــواســــم املـــاضـــيـــة، فــقــد خطفت 
مسابقة كأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية« 

المسابقات 
األفريقية

الثانية  أن  رغم  األفريقي،  األبطال  دوري  هزمت  األفريقي  االتحاد  كأس 
شهد  الحالي  الموسم  لكن  أكبر،  مالية  وجوائز  إعالمية  بأهمية  تحظى 

مشاركة فرق ثقيلة جماهيريا، ليخطف األضواء من دوري األبطال

3031
رياضة

تقرير

ــم أنــهــا  ــرة، رغــ ــ ــذه املــ األضــــــواء بــشــكــل كــبــيــر هــ
األبــطــال،  دوري  خلف  ثانية  كبطولة  تصنف 
وتقل شأنا بجوائزها املخصصة أو التغطية 
ــرة تـــضـــم أبـــطـــال  ــيــ اإلعــــالمــــيــــة، بـــاعـــتـــبـــار األخــ
الــــدوريــــات الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة والــوصــيــف، 
فيما يــشــارك فــي الثانية أبــطــال الــكــؤوس في 
البلدان األفريقية، باإلضافة إلى ثالث الدوري 
العام من أفضل 12 دولة في تصنيف األندية 

األفريقية تحظى بنصيب األسد.

أسماء ثقيلة ونتائج مثيرة
يــعــتــبــر كــــأس االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي لــكــرة الــقــدم 
األكثر إثــارة هذا املوسم؛ ذلك أنه يضم أندية 
سبق أن توجت بلقب دوري أبطال أفريقيا في 
السنوات السابقة، وال شك أنها ظاهرة حديثة 

ولها تداعيات وأسباب كثيرة. 
األهـــلـــي حــامــل لــقــب كـــأس االتـــحـــاد األفــريــقــي 

والــزمــالــك قــطــبــا مــصــر أعــطــيــا ثــقــال للبطولة 
الثانوية، على الرغم من أن مشاركتهما فيها 
الــدوري  جــاءت بعد مشوار ضعيف فنيا في 
املــصــري وتــوقــفــات وغــيــاب لــلــجــمــاهــيــر؛ وكــل 
ذلك ساهم بتدني املستويات وبالتالي اللعب 
في كأس االتحاد االفريقي؛ وهو السبب الذي 

ال يعتبره النقاد بطبيعة الحال إيجابيا.
وجــذب كأس االتحاد -الــذي انطلق عام 2004 
بعد أن تم جمع كل من كأس أفريقيا لألندية 
الــفــائــزة بــالــكــؤوس، وكــأس االتــحــاد األفريقي 
لألندية اللتني توقفتا في نهاية نسخة 2003- 
األنظار على الصعيد الجماهيري والفني، مع 
الساحلي  كالنجم  أيضا  ثقيلة  فــرق  مشاركة 
البطل والترجي الذي شكل خروجه مفاجأة من 
املسابقة، وحتى الصفاقسي التونسي املتوج 
أفــريــقــيــا املــوســم املــاضــي  بلقب دوري أبــطــال 
2014، واملـــتـــوج أيــضــا بــكــأس االتـــحـــاد 2013 
والذي شكل حالة غريبة في املسابقة، بعدما 
خرج من الدور األول وتذيل ترتيب مجموعته 
فودع مبكرا!  ويعتبر كثيرون أن سبب اإلثارة 
أفريقيا نظير  الثانية  األبــرز وتفوق املسابقة 
ربط  فيما  الكبيرة،  األندية  تلك  مثل  مشاركة 
التي  الداخلية  العوامل  األمــر ببعض  آخــرون 
أثــــرت فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة كمصر 
وتونس، وأن األحــداث الدائرة هناك ساهمت 
املحلية بشكل  الــبــطــوالت  تــدنــي مستوى  فــي 
عـــام. كما يــعــزو كــثــيــرون أســبــاب ذلـــك؛ إلــى أن 
التصفيات األفريقية انطلقت بوقت مبكر، ما 
ــداد األنــديــة،  سبب ارتــبــاكــا فــي اســتــعــداد وإعــ
خــاصــة فــي مــجــال الــتــعــاقــدات غــيــر املكتملة، 
الــدوريــات  فــي  الطويلة  التوقفات  عــن  ناهيك 
أنديتها  عــانــت  والــتــي  كمصر..مثاال،  املحلية 

من موسم شاق وطويل للغاية. 
وشــكــل تــتــويــج فــريــق الــنــجــم الــســاحــلــي على 
حــســاب نــظــيــره اورالنــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب 
بهدف العبه عمار  إيابا  الــذي هزمه  أفريقي، 
الــذي كــان قد خطف تعادال ثمينا في  الجمل 
مباراة الذهاب مهد الطريق لعودة اللقب إلى 
تونس من جديد، أمرا سارا للفريق التونسي 

وللمسابقة على الصعيد العربي.
ــانـــون الـــخـــاص بـــهـــذه املــســابــقــة  ــقـ ويــقــضــي الـ
لـــدى االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الـــقـــدم، أن فــرق 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  دوري  فـــي  األول  الــتــصــنــيــف 
ســتــواجــه املــصــنــفــة ثــانــيــًا فـــي الــكــونــفــدرالــيــة 
األفــريــقــيــة، والــعــكــس صــحــيــح وهـــو مــا حــدث 
منذ دور الـ 16 إذ شارك األهلي املصري بطل 
املسابقة ثماني مرات، والزمالك املصري بطل 
املــســابــقــة خــمــس مــــرات، والـــرجـــاء البيضاوي 
مــرات، ووصيف  ثــالث  املسابقة  املغربي بطل 
بايرن ميونيخ في بطولة العالم لألندية سنة 
2013، والترجي بطل الكأس مرتني والوصيف 

أربع مرات 

الهرم المقلوب
عالمة  أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  وشكلت 

A A

»أبطال أفريقيا« شهدت 
تواجد ثالثة فرق جزائرية 

للمرة األولى

نونو يكشف عن أحد أسباب رحيله عن فالنسيا
أن ضمن  نونو أسبيريتو سانتو،  البرتغالي  السابق،  اإلسباني  فالنسيا  مــدرب  كشف 
األسباب التي دفعته للرحيل »وجود شكل من أشكال الصراع« بني الفريق والجماهير، 
حيث لم يستبعد وجود حملة منظمة ضده. وقال املدرب: »الالعبون باستطاعتهم تقديم 
املزيد، ولكنهم بحاجة للدعم والشعور والوقوف إلى جانبهم في األوقات السيئة. كانت 
املــدرب في  املـــدرب«. وصــرح  الفريق وينتقد فقط  لم يدعم فيها ميستايا  أوقــات  هناك 
مؤتمر وداعه: »كنت أشعر بأن هناك أمرًا ال يعمل، وإذا كنت أنا السبب، فإن االستمرار 
لم يكن منطقيًا، املسؤول الوحيد عن انخفاض املستوى كان أنا«. وتابع املدرب حديثه: 

»كنت موظفًا وقدمت أفضل ما لدّي وال أندم على شيء«.

سانشيز سيغيب عن مباريات مهمة ألرسنال
التشيلي  النجم  أن  إلــى  التقارير  بعض  أشـــارت 
أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، قد يغيب 
لتعرضه  األول،  كــانــون  نــهــايــة ديــســمــبــر/  حــتــى 
املباراة  املاضي في  األحــد  يــوم  إلصابة عضلية 
التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام نوريتش سيتي، 
الــدوري االنجليزي  الرابعة عشر من  في الجولة 
املمتاز لكرة القدم. وترجح املعطيات أنه سيبتعد 
عــن املــالعــب ثــالثــة أو أربــعــة أســابــيــع، باإلضافة 
إلى اللقاء الحاسم في دوري أبطال أوروبــا أمام 
وقد  األول(،  كانون  ديسمبر/   9( أوليمبياكوس 
يــغــيــب املــهــاجــم الــتــشــيــلــي أيــضــًا عــن مــواجــهــات 
ســنــدرالنــد وأســـتـــون فــيــال ومــانــشــســتــر سيتي 

وسوثهامبتون وبورنموث الشهر الجاري.
وينضم أليكسيس إلى قائمة طويلة من الغيابات 
وفرانسيس  أرتيتا،  وميكيل  كوسيلني،  لــوران  من   

ً
كــال تضم  املدفعجية،  في صفوف 

كوكلني، وسانتي كـــازورال، وتــومــاس روزيــكــي، وجــاك ويلشير، وثيو والــكــوت، ودانــي 
ويلبيك.

سامبولي سعيد بترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم
املدير  ســامــبــاولــي،  خــورخــي  األرجنتيني  يــرى 
لجائزة  ترشيحه  أن  التشيلي،  للمنتخب  الفني 
أفضل مدرب في العالم لعام 2015 جاء بفضل 
الــذي أعجب األوروبــيــني«.  »أداء منتخب تشيلي 
ــة مــحــلــيــة، أنـــه يشعر  ــ وصــــرح ســامــبــولــي إلذاعـ
النهائية  القائمة  في  للتواجد  كبيرة«  بـ«سعادة 
الــعــالــم،  لــجــائــزة أفــضــل مــــدرب فــي  للمرشحني 
الفني  املدير  إنريكي،  لويس  مع  يتنافس  حيث 
لبرشلونة اإلســبــانــي وبــيــب غـــوارديـــوال، مــدرب 
بايرن ميونخ األملاني. وبسؤاله عمن سيحصل 
عــلــى صـــوتـــه فـــي جـــوائـــز الــفــيــفــا، اعـــتـــرف أنــه 
سيكون من نصيب غوارديوال: »أكثر الفرق التي 
أحب متابعتها هو بايرن ميونخ، بسبب طريقة 
الذين حصلوا  بالالعبني  يتعلق  ما  وفي  لعبه«. 
الذهبية ألفضل  للكرة  للمرشحني  النهائية  القائمة  التصويت الختيار  على صوته في 
فــيــدال وأليكسيس سانشيز وليونيل  أرتــــورو  تُّ لصالح  قــال »صــــوَّ الــعــالــم،  فــي  العــب 
ميسي. بالنسبة لي، أرتورو وأليكسيس قدما الكثير للمنتخب، ليونيل بالنسبة لي هو 

األفضل في العالم«.

العب ريفر بليت يتمنى الفوز على برشلونة
قال العب وسط ريفر بليت األرجنتيني، ماتياس كرانيفيتر، الذي سينضم إلى صفوف 
العالم  كــأس  نهائي  إلــى  الحالي  فريقه  مع  بالتأهل  يحلم  إنــه  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو 
لألندية، ومواجهة برشلونة في املباراة النهائية. وصرح »أتمنى اللعب أمام فريق كبير 
بحجم برشلونة. يجب علينا االستعداد لهذا، ومحاولة الوصول إلى النهائي من جديد. 
أعرف أنه سيكون أمرًا رائعًا. دائمًا ما حلمت بالتتويج باأللقاب مع ريفر بليت، وتتبقى 

لي أيام قليلة مع النادي«.

وهو كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر اإلسباني، ثم انضم 
إلى فالنسيا عام 2005 مقابل 12 مليون يورو.

كان جزءا من فريق فالنسيا الذي فاز في بطولة كأس ملك 
إلى  انتقل  عــام 2010  إسبانيا في موسم 2007-08، وفــي 
نادي برشلونة مقابل 40 مليون يورو؛ حيث فاز بأول لقب 
دوري إسباني ودوري أبطال أوروبا، وفي صيف عام 2013 
بخمسة  قـــدرت  بصفقة  مــدريــد  أتليتيكو  نـــادي  إلــى  انتقل 
أول  لعب فيا  الــدولــي فقد  الصعيد  أمــا على  يـــورو.  مــاليــني 
مباراة دولية له في عام 2005، وقد شــارك منذ ذلك الحني 
في ثالث بطوالت كبرى، أصبح عضوا ال يتجزأ من منتخب 
إســبــانــيــا الــــذي فـــاز بــكــأس األمــــم األوروبـــيـــة 2008 وكــأس 
العالم 2006،  أهــداف في كــأس  العالم 2010، وسجل ثالثة 
وكـــان هـــداف بطولة كــأس األمـــم األوروبـــيـــة 2008 وحصل 
العالم 2010. سجل فيا 59  الفضي في كــأس  الحذاء  على 

هدفا ليصبح هداف منتخب إسبانيا »املاتادور« التاريخي، 
وسجل أيضا أهدافا في كأس العالم أكثر من أي العب آخر 
في  املباريات  بنسبة  أهــدافــه  تعد  فيما  إسبانيا،  تاريخ  في 
مباريات كأس العالم هي أعلى من الهداف التاريخي للبطولة، 
رونالدو، في حني نسبة األهــداف في املباريات التي حققها 
دي  ألفريدو  منذ  العــب  أي  يساوها  لم  االسباني  للمنتخب 

ستيفانو ما شكل لالعب ثقال في تاريخ الكرة اإلسبانية.
املنافسة  بإمكانه  بــالده  منتخب  أن  أكــد  اإلسباني  املهاجم 
والفوز ببطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2016( التي تقام 

في فرنسا. وقال: »فريق شاب أمامه مستقبل كبير«.
وعلى الصعيد الشخصي، أشار فيا، إلى أنه في كامل لياقته 

البدنية، وأنه منفتح على أي احتمالية في املستقبل.
وشدد مهاجم برشلونة السابق: »يتبقى عامان في تعاقدي 

مع فريق نيويورك سيتي، وبعدها سنرى«.

العربي الجديد

ميالده  بعيد  سانشيز  فيا  دافــيــد  اإلسباني  النجم  يحتفل 
القدم،  كــرة  يداعب معشوقته  يــزال  والثالثني، وهــو ال  الرابع 
حيث يحترف في نادي نيويورك سيتي من الواليات املتحدة 

األميركية، الالعب امللقب بـ »املارافيا« أي املعجزة.
يواصل فيا تألقه وعالقته املتواصلة مع الشباك، بعدما قدم 
وأتلتيكو  وفالنسيا  برشلونة  مع  أوروبــيــا  إبداعيا  مــشــوارا 
مدريد وأينما حل وارتحل، وقبل أن يعلن اعتزاله اللعب دوليًا 
التاريخي  الــهــداف  يعتبر  بــات  بعدما   2014 مــونــديــال  بعد 
ملنتخب إسبانيا لكرة القدم. فيا الذي تعرض إلصابة خطيرة 
مــع سبورتينغ  االحــتــرافــيــة  بــدأ مسيرته  كــان طفال  عندما 
خيخون، ومن ثم انتقل إلى ريال سرقسطة بعد موسمني، 
حيث لعب ألول مرة في الدوري اإلسباني، وفاز بأول ألقابه 

دافيد فيا

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

هداف منتخب 
إسبانيا »الماتادور« 

التاريخي الذي 
سجل أهدافًا في 

كأس العالم أكثر 
من أي العب آخر 

في تاريخ إسبانيا 
الكروي

فريق النجم 
الساحلي التونسي 
نجح في التتويج 
بلقب الكونفدرالية 
)Getty(

كان اتحاد العاصمة الجزائري ينشد أن يكون لقب دوري أبطال أفريقيا 
المسابقة  في  رائعا  أداًء  يقّدم  لم  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  نصيبه،  من 
ممثل  الفريق  عن  للغاية  رائعة  صورة  تشكيل  في  نجح  بل  األفريقية 
أبطال  دوري  بلقب  الكونغولي  مازيمبي  تّوج  بعدما  الجزائرية  الكرة 
أفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة، بفوزه 2-0 على ضيفه اتحاد الجزائر 
الجزائري في إياب الدور النهائي من البطولة، لكن رفع المتابعون قبعة 

االحترام للفريق الجماهيري في الجزائر.

دوري األبطال و»االتحاد«

وجه رياضي

فارقة هذا املوسم؛ إذ شهدت تواجد ثالثة فرق 
جزائرية للمرة األولى منذ فترة من خالل وفاق 
العلمة،  العاصمة ومولودية  واتحاد  سطيف 
وكــذلــك شــهــدت حــضــورا عــربــيــا مــن الــســودان 

عبر ناديي املريخ والهالل السودانيني. 
في  املعروفة  الفنية  الــفــوارق  من  الرغم  وعلى 
عالم الكرة األفريقية بني تلك األندية، والفرق 

الذي خرج من دور املجموعات، وكذلك املريخ 
الـــســـودانـــي. كــمــا لـــن نــنــســى مــشــاركــة فــريــقــي 
سموحة املصري ومولودية شباب العلمة في 
دوري أبطال أفريقيا وخروجهم بشكل مشرف 
الــثــمــانــيــة رغــم  مـــن دور  الــتــعــبــيــر-  -إن صـــح 
األبطال،  القليل في مسابقة بحجم  تاريخهم 
وغـــيـــاب الـــخـــبـــرة مـــقـــارنـــة بـــاألنـــديـــة الــعــريــقــة 

املــشــاركــة فــي كــأس االتــحــاد األفــريــقــي، يشعر 
املتابع إلى أن الصورة انقلبت رأسا على لقب 
مثل القاعدة املعروفة »الهرم املقلوب« في كلتا 
البطولتني، فأصبحت تشهد حضورا جديدا 
لــبــعــض الــفــرق كــاتــحــاد الــعــاصــمــة الــجــزائــري 
فــارقــة فــي املسابقة عكس  الــذي يشكل عالمة 
ــاق سطيف  حــامــل الــلــقــب املــوســم املــاضــي، وفـ

صاحبة الباع الطويل في تلك املسابقة. وفي 
الــعــرب أن يــســعــدوا، لكن األقـــدار  النهاية كــاد 
بلقب  الكونغولي  مازيمبي  يــتــوج  أن  شـــاءت 
بفوزه  الخامسة،  للمرة  أفريقيا  أبطال  دوري 
مازيمبي  ليفوز  الجزائر  اتحاد  على  2-صفر 
4-1 في مجموع املباراتني بعد فوزه 2 -1 على 

اتحاد الجزائر في عقر داره ذهابا.
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قصر الجعفرية
تحفة سرقسطة وآخر معاقل العرب شمال إسبانيا

ميسون شقير

ــيــــة  ــة أنــــدلــــســ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ســــرقــــســــطــــة مـ
بــامــتــيــاز، وصــاحــبــة االســــم الــذي 
الــذاكــرة كتحفة للجمال،   في 

ّ
يــرن

تــقــبــع فـــي قـــاع الـــتـــاريـــخ، وفـــي قـــاع الـــروح 
الحاضر واملنتصرة  املهزومة في  العربية 
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــنــ ــا املــــديــ ــــي أيــــضــ املـــــاضـــــي. هـ
الــتــي مــيــزهــا احــتــوائــهــا عــلــى الــجــص مما 
جــعــل ســكــانــهــا يــطــلــون كـــل بــيــوتــهــا فــيــه، 
الكثير  على  أيــضــا  احــتــواؤهــا  ميزها  كما 
مــن الــرخــام األبــيــض الـــذي يــزيــن مبانيها 
القديمة، لتتحول هذه املدينة لكتلة غيوم 
تتموضع على ضفاف نهر ابــرو الساحر، 
ولتتحول أيضا ألسطورة كــأول مدينة ال 
تدخلها األفاعي وإن دخلتها تموت فورًا. 

كـــي تــصــل إلـــى ســرقــســطــة عــلــيــك أن تعبر 
ــا  ــوارهــ ــل لــتــصــل إلـــــى أســ ــمــ جـــســـرهـــا األجــ
بدمشق،  تذكرك  التي  البيضاء،  الرخامية 
أبــواب كل اثنني  ويوجد لسرقسطة أربعة 
مــنــهــمــا مـــتـــقـــابـــان مـــمـــا يـــجـــعـــلـــك  تــحــس 
أن الــشــمــس فــي الــصــيــف تــدخــل إلـــى نهار 
ــة مــــن أول األبــــــــواب عـــنـــد الـــشـــروق  ــنـ املـــديـ
وتخرج من الباب املقابل عند الغروب، أما 

)Getty( قصر الجعفرية... كأنه ما تتركه الشمس من جمال ذهبي في سماء صيفية

C

في الشتاء فإنها تدخلها من الباب الثالث 
املجاور لألول وتخرج من الباب الرابع في 

غروبها.
ــر وأهــــــــم املـــعـــاقـــل  ــ ــ ــة آخـ ــطـ ــرقـــسـ تـــعـــتـــبـــر سـ
األنـــدلـــســـيـــة بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال اإلســـبـــانـــي، 
وكــمــا قــال الــبــاحــث  فــي تــاريــخ سرقسطة، 
كارلوس خينس أوتــرا، إن املدينة شهدت 
عصرين الزدهارها أولهما كان  في القرن 
املغربية  الــحــضــارة  بفضل  الــحــادي عشر 
اإلســـامـــيـــة الـــتـــي أدخـــلـــت إلســبــانــيــا علم 
ــلــــوم الـــجـــبـــر واملـــثـــلـــثـــات،  ــيـــات وعــ الـــريـــاضـ
واســتــخــدمــت هــذه الــعــلــوم فــي بــنــاء أجمل 
إرث معماري، كما  ما تمتلك إسبانيا من 
أنــهــا أدخــلــت الـــورق الـــذي لــم يكن معروفا 
ــا إلـــى  ــة أيــــضــ ــافــ فــــي كــــل أوروبـــــــــــا، بــــاإلضــ
وجود الحضارة املسيحية في املدينة، أما 
عصر االزدهـــار الثاني فقد كــان في القرن 
السادس عشر، بفضل نهر ابرو الذي كان 
يــنــقــل الــســلــع بـــقـــوارب صــغــيــرة مــن البحر 

املتوسط لشمال إسبانيا. 
عندما تصل سرقسطة سيستقبلك قصر 
الــجــعــفــريــة والــــذي ينسب إلـــى أبـــي جعفر 
ــود والـــــــذي يــعــتــبــره  ــ ــتـــدر بـــالـــلـــه بــــن هـ ــقـ املـ
العصور  القصور في  املؤرخون من أعظم 

ــلـــمـــون بــــدار  الــــوســــطــــى، وقـــــد ســــمــــاه املـــسـ
الـــســـرور لــعــمــق الـــســـرور الــــذي يــحــدثــه في 
النفس بسبب جمال بنائه وتميز حضور 
أن تدخل بهوه  إذ ما  الفن اإلسامي فيه، 
الواسع الفخم حتى تأسر ناظريك الجدران 
الــنــقــوش، ومن  مــن  للوحات  التي تحولت 
والرهافة  الصنع  املذهلة  الذهبية  التحف 
كــأنــهــا قــصــائــد ابـــن هـــود شــخــصــيــا الـــذي 
يعتبر أول من تغنى بقصره شعرا إذ قال 

فيه:
 

قصر السرور ومجلس الذهب
بكما بلغت نهاية الطرب   

لو لم يحز ملكي خافكما
لكان لدي كفاية األرب  

أو كــأنــهــا مـــا تــتــركــه الــشــمــس مـــن جــمــال 
ذهــبــي فــي ســمــاء صيفية على خــط األفــق 
مـــع الــبــحــر، هــــذا كــلــه يــأتــي إلــيــك مـــن هــذا 
الزخرفات واملنمنمات  أما  الذهبي،  البهو 
التي تنسدل من قناطر وزوايا القصر فهي 
كــأنــهــا شــراشــف مــطــرزة، لكنها مــن حجر 
ورخــــام، وقـــد اعــتــبــر هـــذا الــقــصــر نموذجا 

مصغرا عن قصر الحمراء في غرناطة.

ــلــــوك  ــد ســــــقــــــوط ســــرقــــســــطــــة أخـــــــــذ مــ ــ ــعـ ــ بـ
الــصــلــيــبــيــني الـــقـــصـــر، ومــثــلــمــا فــعــلــوا في 
غرناطة وفي إشبيلية فقد حاولوا تحويله 
ملكان يحتوي على الصلبان ووضعت على 
الصليبيني، وذلــك  نــســاء  أســمــاء  جـــدرانـــه 
لشدة جماله، وبعد ذلك تحول هذا القصر 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر لــحــصــن عسكري 
وملــقــر أســـاســـي ألســــوأ مــرحــلــة مــــرت على 
تــاريــخ إســبــانــيــا، إذ أصــبــح مكانا ملحاكم 
املــعــارضــني  ولــســجــن  املسيحية  التفتيش 
لــإمــبــراطــوريــة اإلســبــانــيــة، حــيــث لــم تــزل 
آثـــار الــســجــنــاء وكــتــابــاتــهــم الــتــي خطوها 
الجانبية  الغرف  بأظافرهم محفورة على 
فــــي الـــقـــصـــر، وبـــقـــي كـــذلـــك حـــتـــى افــتــتــحــه 
نــابــلــيــون بــونــابــرت حــني دخـــل سرقسطة 
وحــــــرر املــعــتــقــلــني فـــيـــه، وبـــعـــد ذلـــــك بــقــي 
القصر مهما ملدة طويلة من الزمن إلى أن 
الثقافية  اآلثــار  من  »اليونيسكو«  صنفته 
القرن  ثمانينيات  في  فأعيد  إسبانيا  في 
وترميمه،  فيه  الجدي  االهتمام  العشرين 
لــيــبــقــى إلـــــى اآلن مـــحـــافـــظـــا عـــلـــى اســـمـــه، 
أرشيف  جــائــزة  وليأخذ  الجعفرية،  قصر 

الحضارات في أوروبا. 
ــا  كــاتــدرائــيــة بــازلــيــكــا ديـــل بــيــار على  أمــ
نهر ابرو فهي أيضا إرث حضاري قوطي 
تتميز به املدينة املخضرمة ويزورها أكثر 

من مليون شخص كل سنة. 
ولــعــل أكــثــر مــا يــقــتــرن اســـم سرقسطة في 
العصر الحديث به هو اسم رسام إسبانيا 
األهم غويا، الذي ولد وعاش ودرس فيها 
لــيــقــدم أجــمــل وأهـــم الــلــوحــات الــتــي مثلت 
الــــحــــرب األهـــلـــيـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا، ولــيــخــلــد 

اسمها مع اسمه الذي ال يموت.

أخذ اسم مدينة 
سرقسطة من اسم 

قيصر أغسطس، وهو 
الذي بناها، وذكر أنها 

بنيت على مثل الصليب 
وجعل لها أربعة أبواب. 

■ ■ ■
بني قصر الجعفرية 
على يد أبي جعفر 

املقتدر بالله، ويعتبر 
من أعظم القصور في 
العصور الوسطى، وقد 
سماه املسلمون بدار 

السرور. 

■ ■ ■
تحول القصر بعد 
سقوط األندلس إلى 

سجن ملحاكم التفتيش 
وبقي كذلك إلى أن غزا 

نابليون إسبانيا.

باختصار

تعد سرقسطة، أو المدينة البيضاء، وقصرها الملقب بالجعفرية، واحدة من آخر حواضر األندلس التي سقطت في شمال 
إسبانيا، وعانيا اإلهمال قرونا عدة إلى أن أعيد لهما االعتبار في ثمانينيات القرن الماضي

هوامش

سعدية مفرح

فــي كــل عـــام، ومـــع انــطــاق فــعــالــيــات مــعــرض الكتاب 
الكويت،  الحديث في  يبدأ  الكويت تحديدًا،  الدولي في 
ويتصاعد  الرقابة،  عن  كلها،  الخليج  دول  في  وربما 
تــدريــجــيــا، حــتــى يخفت مــع نــهــايــة أيـــام هـــذا املــعــرض 
بــالــذات، وال يعود الحديث عنه بجدية وحــّدة وتفاعل 
ــه الــجــديــدة، وهــكــذا  مــن الجميع تــقــريــبــا، إال مــع دورتــ

دواليك. 
إلــى رفضنا  نشير  عندما  بجديد،  نأتي  ال  أننا  ومــع 
الكتب  على  ومستوياتها  الرقابة  أشكال  لكل  املطلق 
ــارة ضــروريــة  ومــعــارضــهــا الـــدوريـــة، إال أن هــذه اإلشــ
في  وللمساهمة  ولنشره،  الرفض،  ذلك  لتأكيد  دائما، 
الرقابة، ويراها غالبا  يلتبس عليه مفهوم  توعية من 
لي 

ُ
ابت الــتــي  الــشــوائــب  مــن  الـــقـــراءة  ــواء  أجــ لتنقية  أداة 

في  العربية، وخصوصا  الــبــاد  فــي  النشر  عالم  بها 
الــســنــوات األخــيــرة. ففي كــل نقاش لــي حــول الرقابة، 
أيام معرضي الشارقة والكويت، واللذين حضرتهما، 
أخـــيـــرًا، ينتهي الــنــقــاش بــالــكــثــيــريــن مــّمــن يــرفــضــون 
تــعــّســف الــرقــابــة إلـــى أن الــرقــابــة أحــيــانــا مــطــلــوبــة، في 

جديدة  شبابية  نشر  دور  تنتجه  ما  مكافحة  سبيل 
كثيرة من هــراء مطبوع على شكل روايــات ودواويــن، 

وما هي بذلك!
واملؤلفني من  اب 

ّ
الكت أنني ضد منع  الرغم من  وعلى 

نشر ما يكتبون، بغض النظر عن مستواها، أي حتى 
الـــرداءة كل مبلغ، ذلــك أنني أرى الرقابة،  لو بلغت من 
أنني ربما كنت  الحل، إال  الحالة، ليست هي  في هــذه 
، عن رفضي هيمنتها، إن كان هذا 

ً
سأتغاضى، قليا

. لكنه ليس دورهـــا لسوء 
ً
فــعــا الحقيقي  هــو دورهـــا 

الحظ، وليس هو ما تفعله، وال تبدو معنية فيه على 
الــرقــابــة مــع كــل هيمنتها على  أن  ــــاق، والــدلــيــل  اإلطـ
معارض الكتب العربية، ولنأخذ معرض الكويت الذي 
 
ً
يشير كثيرون إلى أنه األكثر معاناة مع الرقيب، مثاال

على مــا نــذكــر، لــم تمنع شيئا مــن هــذا الــهــراء، بــل إنه 
في  إال  املستشري،  الــوبــائــي  الشكل  بــهــذا  ينتشر  لــم 
أنه  ذلــك  وتعّسف،  الرقيب  فيها  تشدد  التي  السنوات 
انشغل عنها باإلبداع الحقيقي، فسمح بها، أو أنه لم 
الــذي اجتهد في منع  الوقت  إليها أساسا، في  يلتفت 
روايات كثيرة، كتبت بأقام مبدعة وحقيقية، وبحجج 
غير منطقية، وفق ما تسّرب منها، ذلك أنها غالبا غير 

معلنة. وألن الروايات بدت هي الضحية األملع من بني 
ضحايا الرقيب، أخيرًا، يخصها باإلشارة هذا املقال، 
 ال حــصــرًا، فــقــد حــجــب الــرقــيــب فــي الــكــويــت، 

ً
تمثيا

ــي الــســنــتــني املــاضــيــتــني، روايـــــــات لــكــل مـــن ســعــود  فـ
الحمادي  الوهاب  وعبد  العيسى  وبثينة  السنعوسي 
الظفيري  ونــاصــر  املــفــتــي  ودلـــع  البصيص  وعــبــدالــلــه 
ي ال أبالغ إن قلت إن 

ّ
وسليمان الشطي.. وآخرين، ولعل

هذه الروايات، أو أغلبها، هي أهم ما نشر في السنوات 
الكويتية األخيرة على اإلطاق. 

أما الروايات والكتب األخــرى، غير الكويتية، فهي من 
الكثرة التي ال نستطيع معها حصرها في مقال كهذا، 
خصوصا مع عدم وجود إحصائيات موثوقة، تنبئنا 
عنها، وال مصدر لنا سوى ما يتسّرب من دور النشر 
واملؤلفني أنفسهم. ومع األخذ باالعتبار مبالغات يلجأ 
إلــيــهــا بــعــض هــــؤالء، ألســبــاب دعــائــيــة وإعــانــيــة غير 
هنا  ة 

ّ
القل أن  مــع  أيــضــا،  كثير  املتحّصل  فــإن  خافية، 

ذلك  الرقابة،  فكرة  قبح  في  تغّير  وال  تعني شيئا،  ال 
الفكرة،  ا رفــض 

ّ
من واحــدًا ممنوعا يستحق  كتابا  أن 

املقص  نرفض  فنحن  ممنوعة،  الكتب  كل  أن  لو  كما 
الرقابي، بغض النظر عن عدد ضحاياه.

اب 
ّ
بقيت اإلشارة إلى دور كبير ينبغي على املثقفني والكت

بطريقته، ووفقا إلمكاناته،   
ٌ

كل به،  القيام  »الحقيقيني« 
فــي الــحــمــات ضــد الــرقــابــة، بــغــض الــنــظــر عــن موقف 
الذين لم  الرقيب من كتبهم وكتاباتهم الشخصية. أما 
فعليهم  إال عندما مّستهم شخصيا،  الرقابة،  ينتقدوا 
كلت يوم 

ُ
مراجعة أنفسهم تحت مظلة الحكاية القديمة: »أ

»الشخصية جدًا«  أن حربهم  األبيض«، ذلك  الثور  كــل 
ُ
أ

ضد الرقابة ال تعني سوى أنهم معها في املطلق، ولو 
اّدعوا عكس ذلك.. ليتهم ينتبهون.

ضد الرقابة.. دائمًا

وأخيرًا

دور كبير ينبغي 
على المثقفين والكتّاب 

»الحقيقيين« القيام به 
ضد الرقابة
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