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أرامكو... الخصخصة والتحديات
منــذ اإلعالن عن خصخصــة عمالق الطاقــة العالمــي، »أرامكو« الســعودية، والمصارف 

العالمية تعد العدة للحصول على جزء من إدارة اكتتاب هذه اإلمبراطورية. ]12ـ13[

القاهرة ــ العربي الجديد

املصريــة،  العــدل  وزارة  فــي  مصــدر  كشــف 
الــوزراء شــريف  لـ«العربــي الجديــد«، أن رئيــس 
إســماعيل ســيصدر قــرارًا هــو األول مــن نوعــه 
بحظــر رفــع وطبــع ونشــر واســتخدام إشــارات 
وجماعــة  رابعــة،  »اعتصــام  ورمــوز  وعالمــات 
اإلســالمية،  والجماعــة  املســلمني،  اإلخــوان 
وتحالــف دعــم الشــرعية، وأنصــار بيت املقدس، 
هــذا  أن  نفســه  املصــدر  وأضــاف  و)داعــش(«. 
القــرار تــم إعــداده بالفعل في إدارة التشــريع في 

وزارة العــدل التــي يتوالها أحمــد الزند، ويرتقب 
أن يصــدر رســميًا فــور تمريــر القانــون الجديــد 
الــذي وافــق عليه مجلس الوزراء ومجلس الدولة 
بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة 
بــني 10 آالف و30 ألــف جنيــه لــكل مــن »نشــر 
أو صنــع أو رّوج أو صــدر أو اســتورد أو نقــل 
داخل البالد أو خارجها أو حاز بقصد اإلتجار 
العــرض،  أو  اللصــق  أو  اإليجــار  أو  التوزيــع  أو 
مطبوعات أو شــارات أو رســومات أو ملصقات 
أو عالمــات أو رســومًا يدويــة أو فوتوغرافيــة أو 
إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك مــن األشــياء التــي 

ترمــز إلــى كيانــات أو جماعــات إرهابيــة تعمــل 
البــالد، أو خارجهــا«. ويعاقــب مشــروع  داخــل 
مــن  »كل  نفســها  بالعقوبــات  الجديــد  القانــون 
حــاز بالــذات أو بالواســطة أو أحــرز محــررات أو 
مطبوعات تتضمن شــيئًا مما نص عليه فيها، 
إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو إطــالع الغيــر عليهــا، 
وكل مــن حــاز أو أحــرز أيــة وســيلة مــن وســائل 
الطبــع أو التســجيل أو العالنيــة، مخصصــة ولو 
بصفــة وقتيــة لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة شــيء 
ممــا ذكــر«. وأشــار املصــدر إلــى أن القــرار الــذي 
ســيصدره رئيس الــوزراء بالشــعارات املجّرمة، 

الكيانــات  قائمــة  إلــى  بالضــرورة  يســتند  لــن 
كذلــك  تعدهــا  التــي  اإلرهابيــني  أو  اإلرهابيــة 
النيابــة العامــة، لكــن »يمكــن للقــرار أن يتضمــن 
جماعات أخرى غير املدرجة في قوائم اإلرهاب 
تطبيــق مشــروع  يكــون  أن  ويمكــن  املصريــة«. 
يكــون  أن  املتوقــع  مــن  الــذي  الجديــد،  القانــون 
 
ً
أول مــا يمــرره مجلــس النــواب الحالــي، مدخــال

املتظاهريــن  علــى  جديــدة  عقوبــات  إلضافــة 
عقوبــات  توقيــع  فيتــم  للنظــام،  املعارضــني 
إضافية عليهم ملجرد رفعهم شــعارات »رابعة« 

أو التلويح بأعالم »اإلخوان«.

مصر: تجريم قريب لشعار »رابعة«
خاص

ترصد »العربي الجديد«، 
أجواء منزل المتهم 

والمحكوم بقضايا 
إرهابية، المخلى سبيله، 

ميشال سماحة.
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بغداد ـ أحمد النعيمي

بعد مــرور نحو عام على رفض بعض الكتل 
السياسية املوالية إليران إقرار قانون »الحرس 
الــوطــنــي« فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، طــرحــت هذه 
الكتل، املنتمية إلى التحالف الوطني الحاكم، 
 جديدًا، يكمن في إعــادة العمل بقانون 

ً
بديال

الــتــجــنــيــد اإللـــزامـــي فـــي الـــعـــراق، فـــي صــفــوف 
أيــام الرئيس  الجيش والــذي كــان معمواًل به 
الـــــراحـــــل، صــــــدام حـــســـن. ويـــتـــضـــمـــن قـــانـــون 
قــوات محلّية من  الوطني«، تشكيل  »الحرس 
سكان مدن شمال وغرب العراق )ذات الغالبية 
األمني  السنية( تتولى تأمن ملفها  العربية 
عوضًا عن الجيش واملليشيات، وتتصدى في 
وتفرض  املــتــشــددة،  للجماعات  عينه  الــوقــت 
إلنهاء  كحل  مناطقها،  في  واالستقرار  األمــن 
ط املليشيات، ومشاكل التمييز، ودعاوى 

ّ
تسل

التعامل الطائفي من قبل القوات الحكومية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول رئــيــس لــجــنــة األمـــن 
في حديث  الزاملي  البرملانية، حاكم  والدفاع 
الـــحـــرس   »قــــانــــون 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن ــي  ــربـ لــــ«الـــعـ

ــحــون تــابــعــون لــتــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ّ
نــفــذ مــســل

اإلسالمية« )داعـــش(، أمــس، عــدة تفجيرات 
متزامنة، وتبادلوا إطالق النار مع الشرطة 
ــارج مــقــهــى فـــي الــعــاصــمــة  اإلنــدونــيــســيــة خــ
للشرطة  مركز  وأمــام  اإلندونيسية جاكرتا 
الشرطة  فــي هجمات وصفتها  مــنــه،  قــريــب 
وقعت  التي  بــاريــس  لهجمات  تقليد  بأنها 
الخمسة، إضافة  املــهــاجــمــون  ــتــل 

ُ
وق أخــيــرًا. 

ــر إنــدونــيــســي في  ــ إلــــى مـــواطـــن كـــنـــدي وآخـ
الــذي وقع  التفجيرات وتــبــادل إطــالق النار 
في شارع ثامارين بجاركتا، وهو مكان غير 
بــعــيــد عــن الــقــصــر الــرئــاســي وعـــن الــســفــارة 
األميركية، بحسب ما أفــادت الشرطة، التي 
أشـــارت إلــى إصــابــة 19 شخصًا آخــريــن في 
الحادثة. كما ذكرت الشرطة، في بيان الحق، 

أنها اعتقلت أربعة من املهاجمن.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح قـــائـــد شـــرطـــة جــاكــرتــا، 
امليجور جنرال تيتو كارنافيان، في مؤتمر 
صحافي، أن التفجير االنتحاري األول وقع 
في مطعم »ستاربكس«، ما أدى إلى هروب 
النار  الــخــارج، فتح مسلحان  الزبائن. وفــي 

الكتل واألحـــزاب  بــن  الوطني شهد خــالفــات 
ــتــــي لــــم تــتــمــكــن مــــن حــســمــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
أنـــّه »بسبب  املــاضــيــة«، مضيفًا  الــفــتــرة  طيلة 
 عن املشروع 

ً
ذلــك، طــرح عــدٌد من الكتل بديال

ــادة الــتــجــنــيــد اإللـــزامـــي لــلــدولــة  ــ مـــن خـــالل إعـ
 »القانون الجديد 

ّ
العراقية«. ويبّن الزاملي أن

ــــات  ــانـ ــ ــــوائـــــف وديـ يـــضـــمـــن وجـــــــود جـــمـــيـــع طـ
لكن  الجيش،  فــي  العراقي  الشعب  وقوميات 
ــــك عـــلـــى مــــّدة  يـــجـــب أن يـــتـــم االتــــفــــاق بـــعـــد ذلـ

الخدمة في الجيش«.
وتــعــتــبــر كـــل مـــن »الـــــدعـــــوة«، و»الــفــضــيــلــة«، 
ــران، أبــــــــرز الـــكـــتـــل  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــلـــيـــفـــة لـ و»بـــــــــــدر« الـــحـ
ل 

ّ
تمث والــتــي  للمشروع،  الرافضة  السياسية 

مع مليشيات »الحشد الشعبي«، التي هّددت 
باتخاذ خــطــوات على األرض فــي حــال إقــرار 
الــقــانــون، الــجــنــاح املــوالــي إليـــران فــي الــعــراق.  
ــًا ملـــراقـــبـــن وســيــاســيــن عـــراقـــيـــن، فــإن  ــقـ ووفـ
 

ّ
إال  ،

ً
بــديــال الــجــديــد، نظريًا، سيكون  الــقــانــون 

ــه في وضــع البالد الحالي، لن يكون له أي 
ّ
أن

جـــدوى. ويــقــول الــنــائــب عــن »اتــحــاد الــقــوى«، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ـــ ــه لـ ــلـ مــحــمــد عـــبـــد الـ

»املـــقـــتـــرح، مـــحـــاولـــة إللـــغـــاء قـــانـــون الــحــرس 
ــّد إلنــهــاء الــتــوتــرات  ــ عـ

ُ
الــوطــنــي الــــذي ُرســــم وأ

أمنيًا  املــنــاطــق خاضعة  تــكــون  الــحــالــيــة، وأن 
 

ّ
إال التجنيد ليس  أن  لسيطرة أهلها«، مبّينًا 

خداعًا وسيتم االلتفاف حوله كما حصل مع 
مقاتلي العشائر الذين يتم تجنيدهم إلزاميًا 
حاليًا، لرميهم في الهالك. القتال يحتاج إلى 

الخبرة ال العدد«.
 
ّ
فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى ســيــاســيــون عـــراقـــيـــون أن

يــقــضــي على  قــد  مــشــروع التجنيد اإللـــزامـــي 
الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة فـــي الـــبـــالد، إذ تشمل 
الــخــدمــة اإللـــزامـــيـــة كــافــة الــعــراقــيــن مـــن دون 

إندونيسيًا. وأصــابــا  كنديًا  مواطنًا   وقتال 
وفــــــــي نــــفــــس الــــتــــوقــــيــــت تــــقــــريــــبــــًا، هـــاجـــم 
انتحاريان آخران مركزًا قريبًا لشرطة املرور، 
فقتال نفسيهما ومواطنًا إندونيسيًا. وقال 
الشرطة  رجــال  مــن  إن مجموعة  كارنافيان 
تــعــرضــت بــعــد دقـــائـــق لــهــجــوم مـــن جــانــب 
ــلـــذيـــن اســتــخــدمــا  املــســلــحــن املـــتـــبـــقـــيـــن، الـ
قنابل محلية الصنع. وأضــاف أن ذلك أدى 
 15 استمرت  النارية  باألسلحة  معركة  إلى 

دقيقة، قتل فيها كال املهاجمن.
وحـــــن مــشــطــت الـــشـــرطـــة املـــبـــنـــى الــســكــنــي 
الـــذي يــوجــد بــه املــقــهــى ومــبــنــى آخـــر قريبًا، 
الصنع، خمس  اكتشفت ست قنابل محلية 
منها صغيرة وواحدة كبيرة. وقال شارليان 
كــانــت مهاجمة  نــعــتــقــد أن خــطــتــهــم  »لـــذلـــك 
األشخاص، واتباعها بانفجار كبير عندما 
يتجمع املزيد من األشــخــاص«. وأضــاف أن 
باريس  هجمات  يــقــلــدون  كــانــوا  املهاجمن 
بتنظيم  لــهــم صـــالت  أن  األخـــيـــرة، ويحتمل 
»الــدولــة اإلســالمــيــة«، مشيرًا إلــى أنهم جزء 
من جماعة يقودها بهروم نعيم، وهو مسلح 

إندونيسي موجود في سورية حاليًا.
ــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة،  ــ وقـ
امليجور جــنــرال أنــطــون شــارلــيــان: »حــددنــا 
هوية كافة املهاجمن. ويمكننا القول إنهم 
)الــدولــة اإلســالمــيــة(«.  إلــى تنظيم  ينتمون 
وأوضــــح أن الــشــرطــة تلقت مــعــلــومــات، في 
أواخر نوفمبر/تشرين الثاني حول تحذير 
مــن تنظيم »داعــــش« بــأنــه »ســتــكــون هناك 
 هجوم. 

ّ
حفلة« في إندونيسيا، ما يعني شن

وفي وقت الحــق، أعلن تنظيم »داعــش« في 
بــيــان مــســؤولــيــتــه عــن سلسلة الــتــفــجــيــرات 
التي هزت العاصمة اإلندونيسية، متحدثًا 

ــه 
ّ
تمييز. ويــقــول النائب عــز الــديــن الــدولــة، إن

سيتم الشروع بكتابة مسودة قانون التجنيد 
اإللــزامــي لرفعه إلــى رئــاســة مجلس الــنــواب، 
الــتــعــديــل واملــنــاقــشــة  بــعــد  إقـــــــراره  تـــم  و»إذا 
يــمــكــن أن يــقــضــي عــلــى الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة 
والــقــومــيــة فــي الـــعـــراق«. ويــقــول عــضــو لجنة 
 
ّ
إن الشمري،  نايف  البرملانية،  والــدفــاع  األمــن 
اتفقت على تشريع  السياسية  الكتل  »معظم 
قـــانـــون الــخــدمــة اإللـــزامـــيـــة عــلــى أن يتضمن 
ــيـــد مــعــّيــنــة  ــديــــدة الســـتـــدعـــاء مـــوالـ ــيــــات جــ آلــ

عن عملية »نوعية« تخللها تفجير عبوات 
وهجوم نفذه أربعة انتحارين. وأضاف أنه 
أمنية نوعية، قامت مفرزة من  »فــي عملية 
باستهداف  إندونيسيا  في  الخالفة  جنود 
تجمع لرعايا التحالف الصليبي، بزرع عدد 
من العبوات املوقوتة التي تزامن انفجارها 
ــن جــــنــــود الـــخـــالفـــة  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــع هــــجــــوم ألربـ ــ مـ

باألسلحة الخفيفة واألحزمة الناسفة«. 
وكــانــت وكــالــة »أنـــبـــاء أعـــمـــاق«، الــتــي تتبع 
التنظيم، قد نقلت عن مصدر لم تسمه قوله 
إن مقاتلن »من )داعش( نفذوا، صباح اليوم 
)أمـــــس(، هــجــومــًا مسلحًا اســتــهــدف رعــايــا 
بحمايتهم  املكلفة  األمنية  والقوات  أجانب 
اإلندونيسية جاكرتا«. وهذا  العاصمة  في 
أول هجوم كبير في العاصمة اإلندونيسية 
التي وقعت  عــام 2009  بالي  منذ تفجيرات 
ــــرت عــــن مــقــتــل ســبــعــة  ــفـ ــ ــي فـــنـــدقـــن، وأسـ فــ

اشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين.
ودفــعــت هــجــمــات جــاكــرتــا، أمـــس، السلطات 
اإلنــدونــيــســيــة إلــى الــشــروع فــي حملة أمنية 
التي يقطنها 10  املدينة املزدحمة  في وسط 
التفتيش.  إجــــراءات  وتــعــزيــز  مــاليــن نسمة، 
ــاريــــن الـــعـــديـــد مــن  ــامــ ويــــوجــــد فــــي شـــــــارع ثــ
واملكاتب  املرتفعة  واملباني  الفاخرة  الفنادق 
الفرنسية.  الــســفــارة  بينها  مــن  والــســفــارات، 

للخدمة تختلف عن اآلليات القديمة«، مشيرًا 
 »هناك حوافز عدة وغير مشروطة في 

ّ
إلى أن

القانون، تختلف عن ذلك املوجود في النظام 
 هناك شبه إجماع بن 

ّ
السابق، خصوصًا أن

عــدم تمرير  السياسية على  الكتل واألحـــزاب 
قانون الحرس الوطني«. كما يشير املستشار 
الكربولي،  البرملان، صباح  لرئيس  القانوني 
إلى أن »البرملان ليس لديه نّية إلعادة قانون 
الـــحـــرس الــوطــنــي إلـــى الــحــكــومــة، لــكــن هــنــاك 
مفاوضات جديدة ستحّدد تشريع القانون«.

الهلع، ُسمع دوي انفجار بعد  ووســط حالة 
تبن  لكن  الصباحية،  الهجمات  من  ساعات 
ــة، بــحــســب  ــنـ ــفـــجـــار إطــــــار شـــاحـ أن ســبــبــه انـ
الــشــرطــة. وفـــي تــعــلــيــق عــلــى الــهــجــمــات، قــال 
الذي  الرئيس اإلندونيسي، جوكو ويــدودو، 
الغربية،  بــزيــارة عمل في مدينة جــاوا  يقوم 
في بيان على التلفزيون الوطني: »هذا العمل 
يهدف بشكل واضح إلى إزعاج النظام العام 
ونشر الرعب بن الناس«. وأضاف أنه عائد 
إلـــى جــاكــرتــا عــلــى الـــفـــور. ورأى أن »الـــدولـــة 

ــانـــون  ــلـــى قـ ــقــــاط الــــخــــالف عـ ــمـــن أبـــــــرز نــ ــكـ وتـ
»الــحــرس الــوطــنــي«، فــي ربـــط الــقــوة املشّكلة 
ــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات  ــالـ ــذا االســـــــم بـ ــ تـــحـــت هــ
الدفاع، وعددهم ومهامهم  أو وزيــر  حة 

ّ
املسل

القتالية. وقّدم رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
ــلـــول 2014، هــذا  الـــعـــبـــادي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
االقـــتـــراح كــضــمــانــة ألبـــنـــاء املــحــافــظــات الــتــي 
اإلســالمــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  عليها  يسيطر 
ــوزراء موافقته  ــ ــــش(. وأصــــدر مــجــلــس الــ )داعــ
الــقــانــون فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2015، لكن  على 
القانون واجه عقبات كبيرة خالل التصويت 
عــلــيــه فــي الــبــرملــان مــن قــبــل الــكــتــل واألحــــزاب 
األجــنــدة  تتبنى  الــتــي  أو  املــوالــيــة  السياسية 

اإليرانية في العراق.
الكردستاني«،  »التحالف  في  القيادي  يقول 
الــجــديــد«، إن »االقــتــراح  »العربي  لـ حمة أمــن 
الــقــانــون الــذي  خــدعــة جــديــدة لاللتفاف على 
ـــة«، عــلــى حـــد وصـــفـــه، مــســتــدركــًا 

ّ
يــخــدم الـــســـن

حــديــثــه بـــالـــقـــول، »مــــع األســـــف، الــســيــاســيــون 
الـــتـــفـــاوض وال حتى  ـــة ال يــتــقــنــون فـــن 

ّ
الـــســـن

استحصال حقوق جمهورهم. ويجب عليهم 
 يتخلوا عــن قــانــون الــحــرس الــوطــنــي، ألن 

ّ
أال

بــديــل الــتــجــنــيــد اإللـــزامـــي لـــن يــلــغــي الجيش 
الـــحـــالـــي املـــشـــّبـــع بـــالـــطـــائـــفـــيـــة. ولـــــن يـــســـّرح 
 
ّ
الجنود املتطوعن فيه وهم يعلمون جيدًا أن

املليشيات حاليًا أقوى من الجيش والشرطة، 
وسيكون وجودهم صوريًا وخداعًا لآلخر«، 
»األكـــراد مبدئيًا   

ّ
أن أمــن،  لقوله. ويبّن  وفقًا 

 هــنــاك 
ّ
غــيــر مــوافــقــن عــلــى املــــشــــروع. كــمــا أن

بة به،  ل األقليات غير مرحِّ
ّ
 سياسية تمث

ً
كتال

ختزل 
ُ
 الكتل السنّية ال يجب أن ت

ّ
 عن أن

ً
فضال

العراقي  القوى  اتحاد  أو  اإلســالمــي  بالحزب 
كونه قرارًا مصيريًا«.

واألمة والشعب ينبغي أال يخافوا ويخسروا، 
أمام مثل هذه األعمال اإلرهابية«.

ــــع الـــجـــيـــش الــفــلــبــيــنــي  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، رفـ
درجــــــــــة الـــــتـــــأهـــــب الـــــقـــــصـــــوى فــــــي أعــــقــــاب 
ــم قــولــه إنـــه ال توجد  هــجــمــات جــاكــرتــا، رغـ
أي تــهــديــدات إرهــابــيــة مــحــددة تــم رصدها. 
فيما قالت السفارة األميركية في العاصمة 
اإلنــدونــيــســيــة إنـــهـــا ســتــظــل مــغــلــقــة الــيــوم 

كإجراء احترازي.
)أسوشيتد برس، فرانس برس، العربي الجديد(

على  رضت 
ُ
ف التي  للعقوبات  واســع  تخفيف 

ــاألســـاس تــتــعــلــق بــالــقــطــاعــن  إيــــــران، وهــــي بـ
املصرفي والتجاري، ما يعني مكاسب كبيرة 
ــعـــت ثــمــنــًا بـــاهـــظـــًا بــســبــب  ــتـــي دفـ لـــطـــهـــران الـ
النفطية،  التعامالت  عليها  رت 

ّ
حظ عقوبات 

ما كّبدها خسائر كبرى، فضال عن عقوبات 
ــتـــحـــويـــالت  ــن نــــظــــام الـ ــ أخــــــــرى أخـــرجـــتـــهـــا مـ
ــرضــت على 

ُ
الـــدولـــي، إضــافــة إلـــى تــلــك الــتــي ف

مصارف إيرانية. إلغاء هذه العقوبات تزامنًا 
مع التوتر اإلقليمي املتزايد، سيجعل طهران 
قـــادرة على القيام بـــدور أكــبــر وأهـــم فــي عدد 
من امللفات، والسيما أنها تتقرب من الطرف 
الغربي أكثر وتفتح أبوابها أمام املستثمرين 
ــلـــحـــوظ، وقــد  ــــن بــشــكــل خــــاص ومـ ــيـ ــ األوروبـ
جــهــزت بــالــفــعــل صــيــغ عــقــود عــمــل مشتركة 

تنتظر قرار إلغاء العقوبات.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن املــكــاســب الــتــي ستحققها 
ــفـــاق الـــنـــووي، إال أنــهــا قــّدمــت  ــران فـــي االتـ ــ إيـ
تنازالت كبيرة، فقد تم منعها من استئناف 
تخصيب اليورانيوم بنسب عالية واالكتفاء 
ــــرض عليها  ـ

ُ
ف كــمــا  املـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة 3.67 

ــالـــي الــتــخــصــيــب،  تـــصـــديـــر الـــيـــورانـــيـــوم الـــعـ
الــنــووي واملـــاء الثقيل الفائض عن  والــوقــود 
آالف  ستة  استخدام  حــق  وُمنحت  حاجتها، 
جهاز طرد مركزي فقط من أصل عشرين ألفًا 

تمتلكها البالد.
وكــانــت إيـــران جــاهــزة لتقديم كــل هــذا مقابل 
االعتراف بها كدولة نووية، وإلغاء العقوبات 
الــتــنــازلــي قــد بــدأ لتحقيق هذا  عنها، والــعــد 
الــشــرط األخـــيـــر، عــلــى الــرغــم مــن أن مطلبها 
ــلـــه، فــال  ــنـ بـــإلـــغـــاء الـــحـــظـــر الــتــســلــيــحــي لــــم تـ
يمكنها بموجب ذات االتفاق أن تحصل على 
ذات  مــعــدات  أي  دفاعية وال  أسلحة غير  أيــة 
ــــراض مـــزدوجـــة ملـــدة خــمــس ســـنـــوات. كما  أغـ
ُمــنــعــت بــمــوجــب اتــفــاق فيينا مــن الــحــصــول 
عــلــى حمل  قــــادرة  عــلــى صـــواريـــخ باليستية 
رؤوس نــوويــة لــثــمــانــي ســـنـــوات، لــكــن إلــغــاء 
الكثير  لــلــبــالد  االقــتــصــادي سيعني  الــحــظــر 

بكل الحاالت.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

يناير/  15 الجمعة  الــيــوم  ُيسجل 
كـــتـــاريـــخ   ،2016 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
ــلــــف  ــــى صــــعــــيــــد املــ ــلـ ــ ــلــــي عـ ــفــــصــ مــ
النووي اإليــرانــي، كــون إيــران تدخل بــدءًا من 
العقوبات  من  لتحّررها  العكسي  العد  اليوم 
ترجيحات  وســط  عليها،  املفروضة  الدولية 
ــراءة عــاملــي لطهران  أن يــصــدر الــيــوم صـــّك بــ
االتــفــاق  بــنــود  بتطبيق  الــتــزمــت  بأنها  يفيد 
النووي وبالتالي بات واجبًا إلغاء العقوبات 

املفروضة عليها.
خــــالل األشـــهـــر الـــفـــائـــتـــة، وبـــعـــد اإلعــــــالن عن 
ــاق فـــي مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو/تــمــوز  ــفــ االتــ
ــران والــــــدول الـــســـت الــكــبــرى،  ــ الــفــائــت بـــن إيــ
اســتــطــاع املــســؤولــون فــي عــواصــم الــقــرار في 
كل من إيــران واالتــحــاد األوروبـــي والــواليــات 
املتحدة، أن يصّكوا االتفاق رسميًا، كما بدأت 
وهي  االتــفــاق،  في  تعهداتها  بتنفيذ  طهران 
وانــتــظــر  فــنــيــة وتــقــنــيــة بمجملها،  ــراءات  ــ إجــ
 الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــوكــالــة 

ً
الـــعـــالـــم طــــويــــال

الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــــذي سينهي هــذه 
املرحلة، ويسمح بدخول االتفاق في مرحلته 
ــة، وهـــــي مـــرحـــلـــة الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي  ــيـ ــالـ ــتـ الـ

وااللتزام بالتعهدات من قبل كل األطراف.
آخر اإلجراءات الفنية اإليرانية كان في مفاعل 
الطاقة  هيئة  باسم  املتحدث  أعلن  فقد  آراك، 
الــــذريــــة اإليـــرانـــيـــة بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي، يــوم 
أمس الخميس، أن العمل في هذه املنشأة قد 
املفاعل  في  التعهدات  تطبيق  معلنًا  انتهى، 
 إن مفتشن من 

ً
من ِقبل الطرف اإليراني، قائال

الوكالة الدولية هم من يتولون مهمة التأكد 
من األمر لرفع تقريرهم للمعنين في فيينا، 
والــدول  إيـــران  مــن  حيث يتواجد مفاوضون 
الست حاليًا، وقد بدأ هؤالء اجتماعاتهم منذ 
األربعاء، لالتفاق على جدول زمني للمرحلة 

املقبلة.
اإليــرانــي،  املحلي  التلفزيون  وفــي حديث مع 

يوم تاريخي إليران
عّد عكسي لرفع العقوبات بعد تنفيذ التعهدات النووية

يدخل االتفاق النووي اليوم مرحلة مفصلية كانت تنتظرها إيران، في ظل توّقع إصدار إعالن عن 
الدول الكبرى بالتزام طهران بتعهداتها، مع انتهاء العمل بمفاعل آراك وتفكيك قلبه، ما يعني 

بدء رفع العقوبات المفروضة عليها

على الرغم من المكاسب 
التي ستحققها إيران، إال 
أنها قّدمت تنازالت كبيرة

ُقتل المهاجمون الخمسة 
إضافة إلى مواطن كندي 

وآخر إندونيسي

يحتاج الغربيون إلى 
موقف حيادي على األقل 

من »فجر ليبيا«

23
سياسة
االستحقاق

خاص

القضية

الحدث

العراق: االلتفاف على »الحرس الوطني« بإحياء التجنيد اإللزامي »داعش« يمثّل هجمات باريس... في جاكرتا

في  األربعاء،  األّول  أمس  كيري،  جون  األميركي،  الخارجية  وزير  قال 
»رفع  احتمال  إّن  واشنطن،  في  العسكرية  الوطني  الدفاع  جامعة 
العقوبات المفروضة على إيران في غضون األيام المقبلة«، مؤكدًا أن 
طهران »قادرة على اإليفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في االتفاقية 
النووية«. ولفت كيري إلى أّن نظيره اإليراني، محمد جواد ظريف، أخبره 

بإيقاف »خزان مفاعل البلوتونيوم النووي )مفاعل آراك(«.

كيري: مسألة أيام

ــراج قـــلـــب آراك،  ــ ــ ــه تــــم إخـ ــ ــال كـــمـــالـــونـــدي إنـ ــ قـ
وســـُيـــمـــأ مـــكـــانـــه بـــاإلســـمـــنـــت، لـــكـــن ســيــعــاد 
تــصــمــيــم قـــلـــب املـــفـــاعـــل مــــن جــــديــــد بـــآلـــيـــات 
أخرى تتناسب وبنود اتفاق فيينا النووي، 
للقيام  الصن  مع  اتفقت طهران سابقًا  وقــد 
 عن شركة إيرانية أخرى، 

ً
بهذه املهمة، فضال

والــعــمــل جــــاٍر عــلــى الــتــصــامــيــم الــجــديــدة في 
الوقت الراهن، حسب قوله.

كمالوندي الذي أعلن هذا الخبر الذي يعني 
بالناحية  املتعلقة  بــالــبــنــود  الــعــمــل  اكــتــمــال 
الــنــووي، أضــاف أن  التقنية لبرنامج طهران 
بالده ستستمر بنشاطها النووي ولن تغلق 
األخــــــرى، وهـــذا  املـــفـــاعـــالت  آراك، وال  مــفــاعــل 

بحد ذاتــه إنجاز حسب رأيــه، كونه يعني أن 
الــغــرب اعــتــرف بــإيــران الــنــوويــة، وســمــح لها 
باستئناف نشاطاتها على الرغم من بعض 
القيود في االتفاق، وذكر أيضًا أن مرحلة رفع 

العقوبات باتت قريبة للغاية.
آراك كـــان مــن أبــــرز املـــواقـــع الــتــي أثــــارت قلق 
الغرب سابقًا، فهو املفاعل الذي يعمل باملاء 
قليلة  وكــمــيــة  الــبــلــوتــونــيــوم،  ويــنــتــج  الثقيل 
مــن هــذه املـــادة تسمح بصنع ســالح نــووي. 
املفاعل  قــلــب  إخـــالء  لــشــرط  إيــــران  وبتطبيق 
بكميات  للتحكم  جديد  من  املوقع  وتصميم 
الــبــلــوتــونــيــوم املــنــتــج فــيــه، يــكــون الـــغـــرب قد 

أبعد طهران عن شبح القنبلة النووية.
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وعــــضــــو الـــوفـــد 
ــــي املــــفــــاوض حــمــيــد بـــعـــيـــدي نـــجـــاد،  ــرانـ ــ اإليـ
األربــعــاء، كتب على  فيينا منذ  املتواجد في 
صفحته عــلــى مــوقــع »إنــســتــغــرام« أمـــس، إن 
العمل بات في مراحله األخيرة، واإلعالن عن 

تطبيق االتفاق عمليا بات قريبًا.
ــفـــاوضـــن اإليـــرانـــيـــن  وقــبــلــه ذّكـــــر كــبــيــر املـ
الــــوكــــالــــة ســتــنــشــر   

ّ
أن عــــراقــــجــــي،  عــــبــــاس 

تــقــريــرهــا املــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ آخـــر الــخــطــوات 
ــع أن يصدر 

ّ
اإليــرانــيــة الــيــوم الجمعة، وتــوق

كل من وزير خارجية البالد ورئيس الوفد 
ــواد ظـــريـــف، ومــنــّســقــة  ــ املـــفـــاوض مــحــمــد جـ
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــي 
فــيــدريــكــا مــوغــريــنــي، بــيــانــًا مــشــتــركــًا يــوم 
السبت أو األحــد، لإلعالن عن شكل املرحلة 
الــغــربــي على  الحظر  إلــغــاء  املقبلة ومــوعــد 

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ ــان وزيـ ــ الـــبـــالد. وكـ
ــــع األربـــــعـــــاء أن يــتــم 

ّ
جـــــون كــــيــــري قــــد تــــوق

أيــام، فيما قال  تطبيق االتــفــاق في غضون 
دبلوماسي رفيع املستوى من إحدى الدول 
الست الكبرى إنه سيتم اإلعالن رسميًا عن 
تطبيق االتفاق اليوم الجمعة على األرجح.

وفــي مكان آخــر من إيـــران، زار وفــد من نواب 
البرملان اإليراني منشأة فردو النووية، وهي 
املــنــشــأة الــتــي مـــن املــفــتــرض أن تــتــحــّول إلــى 
موقع نووي بحثي، كما من املفترض أن يتم 
تــقــلــيــص عـــدد أجـــهـــزة الـــطـــرد فــيــهــا إلـــى ألــف 

جهاز تقريبًا بموجب االتفاق ذاته.
وعلى الرغم من تحفظات وانتقادات البعض 
ــران ينتظر  ــ إيــ فـــي  الــجــمــيــع  أن  إال  لـــالتـــفـــاق، 
إلغاء  بعد  مــا  مرحلة  وهــي  التالية،  املرحلة 
الــعــقــوبــات، الــتــي ســتــجــعــل عـــالقـــات طــهــران 
التجارية مع اآلخرين أكثر سهولة، وستفتح 
الباب عريضًا أمام االقتصاد اإليراني املثقل، 
ــذي ألــقــى بــتــبــعــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى كــاهــل  ــ والـ

املواطنن اإليرانين.
االلـــتـــزام بــشــروط االتــفــاق الــنــووي سيقابله 

التدّخل العسكري في ليبيا
تعويل على السراج وقرار دولي فـ»منطقة خضراء«

باريس ـ عبداإلله الصالحي

تزداد مؤشرات التدخل العسكري الخارجي 
ــتــــراب مـــوعـــد 19 يــنــايــر/ فـــي لــيــبــيــا، مـــع اقــ

رومــا  مؤتمر  موعد  الحالي،  الثاني  كــانــون 
الثاني حول ليبيا، والذي يستضيف وزراء 
الـــدول األبـــرز حــيــال املــلــف الليبي.  خارجية 
طرح على الطاولة اإليطالية، أفكار تدخل 

ُ
وت

عنوانه  سيكون  الــوقــت،  مــع  معامله  تتبلور 
فايز  املكلف  الحكومة  رئيس  على  التعزيل 
ــــراج لـــتـــكـــون حـــكـــومـــتـــه املـــقـــبـــلـــة عـــّرابـــة  ــــسـ الـ
طلب التدخل الــخــارجــي، وهــو مــا قــد يتيح 
االســتــحــصــال عــلــى قــــرار دولــــي مــن مجلس 
الــحــرب تحت  األمـــن إلضــفــاء الشرعية على 
عنوان »مكافحة داعش«، وصواًل إلى إقامة 
منطقة خضراء في طرابلس تؤوي الحكومة 
ضبط  ملــحــاولــة  منطلقًا  لتكون  وتحّصنها 
األوضاع في شرق البالد وجنوبها وغربها 

وشمالها.
تشهد  أن  الليبي،  للملف  متابعون  ع 

ّ
ويتوق

األسابيع املقبلة، بالتوازي مع إنشاء حكومة 
الـــوزراء  وحـــدة وطنية ليبّية بــقــيــادة رئــيــس 
دوليًا  عسكريًا  تحّركًا  السراج،  فايز  ف، 

ّ
املكل

جـــويـــًا وبــــّريــــًا فــــي لــيــبــيــا ضــــد ضــــد تــنــظــيــم 
ــــش(. وتــشــارك في  »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعـ
هــذا الــتــدخــل، دول أوروبــيــة عــدة مــن بينها، 
فــرنــســا، وبــريــطــانــيــا، وأملـــانـــيـــا تــحــت قــيــادة 
لتأمن  أمــيــركــي،  لوجستي  وبــدعــم  إيطالية 
على  للقضاء  محاولة  في  النفطية،  املنشآت 
لـ »دولــة الخالفة« في األراضــي  األّول  املعقل 
ــب تـــكـــرار الــســيــنــاريــوَهــن 

ُّ
األفــريــقــيــة، وتــجــن

 
ّ

ــراقـــي والـــــســـــوري. ويـــأتـــي ذلـــــك، فـــي ظــل ــعـ الـ
املتتالية  الــفــرنــســيــة  الـــدفـــاع  وزارة  تــوقــعــات 
د »داعــــــــش« نـــحـــو آبــــار  بـــشـــأن مـــخـــاطـــر تــــمــــدُّ
النفط، بعد إحكام سيطرته على مدينة سرت 

الليبية الساحلية.
كما تمّكن التنظيم، أخيرًا، من السيطرة على 
مدينة بن جواد، وهي أهم مدينة في منطقة 
كبرى  توجد  حيث  الشرقية،  النفطي  الهالل 
التنظيم  وبــعــث  الــلــيــبــيــة.  النفطية  املــنــشــآت 
ــــة حــــــول أهـــــدافـــــه بــتــنــفــيــذه  ــــحـ ــــل واضـ ــائـ ــ رسـ
هجمات دموّية هي األعنف منذ انهيار نظام 
العقيد الـــراحـــل، مــعــّمــر الــقــذافــي. واســتــهــدف 
»داعش« املنشآت النفطية في السدرة )غرب 
راس النــوف(، وراس النوف )شمالي ليبيا(، 
على حاجز لحرس املنشآت النفطية، أسفرت 
 التنظيم 

ّ
ــن عـــن ســـقـــوط ســتــة قــتــلــى. كــمــا شــ

هــجــومــًا انــتــحــاريــًا فــي زلــيــن )غـــربـــًا(، أسفر 
 وعــشــرات الجرحى في 

ً
عــن سقوط 55 قتيال

مركز لتدريب الشرطة. ونجح حرس املنشآت 
الــنــفــطــيــة، اإلثـــنـــن املـــاضـــي، فـــي صـــّد هــجــوم 
اســتــهــدف محطة  »داعـــــش«،  لتنظيم  بــحــري 

زويتينة النفطية )شمال البالد(.
ــذه االعـــــتـــــداءات، تــصــاعــد الــقــلــق في  ــام هــ ــ أمـ
املتنامي  النفوذ  بــاريــس، ورومـــا، ولندن من 
لتنظم »داعــش« في ليبيا. وبحسب مصادر 
باتت  تحديدًا،  باريس  فــإن  مطلعة،  فرنسية 
سّرع أكثر من أي وقت مضى، القيام بتدخل 

ُ
ت

عــســكــري حــاســم فـــي أقــــرب وقــــت، لتقويض 
بنيات التنظيم في سرت، ومنعه من تهديد 

املنشآت البترولية. 
ــإن  فـ ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ الـــــدفـــــاع  وزارة  وبـــحـــســـب 
الــتــنــظــيــم يــتــمــدد بــحــيــويــة فــائــقــة فـــي ليبيا 

بسبب الفوضى األمنية والسياسية القائمة 
ــراب الـــلـــيـــبـــي. وزاد الــتــنــظــيــم  ــتــ فــــي عـــمـــوم الــ
 
ّ
عــديــد قـــواتـــه لــيــبــلــغ 5 آالف مــقــاتــل، كــمــا أن

بنيته التنظيمية صارت أكثر احترافية بعد 
تطعيمه بكوادر مهمة أتت من معاقل التنظيم 
في سورية والعراق، وفقًا لتصريحات وزارة 
الدفاع الفرنسية. وبات التنظيم يسيطر على 
بـــ300 كيلومتر،  ُيــقــّدر طوله  شريط ساحلي 
ــــن جــــــــواد. وهــــنــــاك خــشــيــة  يــــضــــّم ســـــــرت، وبــ
كــبــيــرة مـــن ســقــوط مــديــنــة أجـــدابـــيـــا )شــمــال 
شرق ليبيا( في يد »داعش«، بسبب النشاط 
ت 

ّ
شن التي  املدينة  داخــل  لعناصره  الكثيف 

فيه، أخيرًا، عددًا من الهجمات وقامت بعدد 
من االغتياالت.

ويعّول األوروبيون كثيرًا على رئيس الوزراء 
ف، فايز السراج الذي تم تعيينه 

ّ
الليبي املكل

ن 
َ
فــي إطـــار االتــفــاق بــن أعــضــاء مــن البرملان

ــي طــبــرق وطــرابــلــس 
َ
املــتــصــارَعــن فــي مــديــنــت

ن، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/
َ
الليبّيت

األمـــم  مــبــعــوث  بــرعــايــة   ،2015 األول  كـــانـــون 
وتنتظر  كوبلر.  مــارتــان  ليبيا،  إلــى  املتحدة 
الـــعـــواصـــم األوروبـــــيـــــة أن يــتــمــكــن الــــســــراج، 
املــقــبــل، مــن تشكيل حكومة وحــدة  األســبــوع 
وطــنــيــة. وبــحــســب مــصــادر مــقــربــة مــن وزارة 
ــراج أن  ــســ ــلـــى الــ  »عـ

ّ
ــإن ــ ــاع الـــفـــرنـــســـيـــة، فــ ــدفــ الــ

يتحّكم بالجيش، والبنك املركزي، واملنشآت 
النفطية. وهذا شرط أساسي يسبق التدخل 
داعـــش«،  تنظيم  لقتال  الــخــارجــي  العسكري 
وفــقــًا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا. كــمــا تتطلع بــاريــس 
إلى احتواء اللواء خليفة حفتر )يطالب حزب 
املــؤتــمــر الــوطــنــي فــي طــرابــلــس بــإبــعــاده عن 
يـــزال يتمتع بنفوذ على  املــشــهــد(، والـــذي ال 

قسم من الجيش الليبي.
كــمــا يــحــتــاج الــغــربــيــون إلـــى مــوقــف حــيــادي، 
األقــــل، مــن جــهــة تنظيم »فــجــر ليبيا«،  عــلــى 

املعروف بمناهضته لـ«داعش«، والذي يقوم 
على بنية عسكرية وازنة في ليبيا. مع العلم، 
وإسبانيا  وبريطانيا،  وفرنسا،  إيطاليا،   

ّ
أن

سبق أن أصــدرت بيانًا مشتركًا في فبراير/

شباط 2015، دانت فيه تحركات »فجر ليبيا« 
 الــحــرب 

ّ
فــي منطقة الــهــالل الــنــفــطــي، غــيــر أن

ضد »داعــش« لّينت املواقف األوروبية، منه، 
أخيرًا.

الــســراج من  تمّكن  إذا  ــه 
ّ
أن ع مراقبون، 

ّ
ويتوق

 األّول من 
ّ

الــشــق  
ّ
ــإن فـ ــــداف،  تحقيق هـــذه األهـ

ــــي ســيــكــون من  ـــ الـــتـــدخـــل الــعــســكــري األوروبـ
ــة مــجــلــس األمــــــن الــــدولــــي الســـتـــصـــدار  بــــوابــ
قـــرار يــشــّرع الــتــدخــل العسكري الــغــربــي ضد 
ــة قــانــونــيــة 

ّ
ـــــش« فـــي لــيــبــيــا، يــؤمــن مــظــل »داعـ

دولية له. وبحسب مصادر مطلعة على امللف 
فإن  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  فــي  الليبي 
الــخــطــوة املــيــدانــيــة األولــــى املــمــّهــدة للتدخل، 
ــة »مــنــطــقــة خــــضــــراء« عــازلــة  ــامـ تــكــمــن فـــي إقـ
ومــحــّصــنــة فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، تـــؤوي 
ــرافــــق  الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــــــــــوزارات، واملــ
األجنبية  والــســفــارات  األســاســيــة،  الحكومية 
بغداد.  فــي  الــخــضــراء«  »املنطقة  على شاكلة 
الــجــيــش اإليــطــالــي  ف 

ّ
ومـــن املــتــوقــع، أن يتكل

الخضراء« بدعم  »املنطقة  أمــن هــذه  بضمان 
متخّصصة  وبريطانية  أملــانــيــة  وحـــدات  مــن 

في تدريب وتأهيل القوات الخاصة الليبية.
وكشفت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية، 
 لندن ستبعث قريبًا حوالي ألف 

ّ
أخيرًا، عن أن

عــنــصــر مــن الـــقـــوات الــخــاصــة لــلــمــشــاركــة في 
قتال تنظيم »داعش«، في إطار قوة أوروبية 
قيادة  آالف عنصر تحت   6 قوامها  يبلغ  قــد 
إيطالية. كما أّكدت وجود عشرات من القوات 
البريطانية في التراب الليبي للقيام بمهمات 
ــاع املـــيـــدانـــيـــة والـــحـــاجـــيـــات  ــ ــــأوضـ تــقــيــيــم لـ
الـــعـــســـكـــريـــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة لـــضـــمـــان نــجــاح 

الخطة األوروبية ضد »داعش«. 
ــع مــتــابــعــون، أن تــقــوم الــــدول املعنّية 

ّ
ويــتــوق

بالتدخل العسكري ضد »داعــش« في ليبيا 
ــفــة لــتــنــظــيــم خــطــة الــتــدخــل 

ّ
بـــمـــشـــاورات مــكــث

وتــقــويــمــهــا فــي اجــتــمــاع تحتضنه بــاريــس، 
ــر  ــــوع املـــقـــبـــل، والــــــــذي دعـــــا إلـــيـــه وزيــ ــبـ ــ األسـ
الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، كال من 
نــظــرائــه األمــيــركــي، والــبــريــطــانــي، واألملــانــي، 

واإليطالي.

تعمل  ليبية«  أزمة  »خلية  فإن  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  مصادر  بحسب 
ضد  األوروبية  الخطة  في  الفرنسية  المشاركة  تحضير  على  أشهر،  منذ 
جان  الدفاع  وزير  بمعرفة  »داعــش«، 
ــنــاًء على  ــان )الــصــورة( ب ــودري ــف ل إي
معلومات لفريق من القوات الخاصة 
وتعتمد  ليبيا.  داخــل  من  الفرنسية 
هذه الخلية على صور وتقارير لسالح 
بطلعات  يقوم  الذي  الفرنسي  الجو 
الــذي  الساحلي  الشريط  سماء  فــي 
يسيطر عليه التنظيم، وعلى المنشآت 
ــقــوات  ال ستتكلّف  ــتــي  ال النفطية 

األوروبية الخاصة بحمايتها.

الوضع  لتردي  كحّل  الوطني«،  »الحرس  قانون  مشروع  ُطرح  أن  سبق 
»داعش«  تنظيم  يحتلها  والتي  أمنيًا  الساخنة  المحافظات  في  األمني 
في  مكانه  حلّت  التي  المليشيات  أو 
مذهبية  غالبية  ذات  محافظات 
مــخــتــلــفــة عـــن االنـــتـــمـــاء الــديــنــي 
االحتقان  وإبعاد  المليشيات،  لهذه 
تلك  رفض  على  المترتب  الطائفي 
المليشيات  ــول  دخـ الــمــحــافــظــات 
بأن  نــواب  ويعترف  إليها.  الطائفية 
مشروع إعادة الخدمة اإللزامية يأتي 
الوطني«  »الحرس  لمشروع  كبديل 

بعد الخالفات الكبيرة حوله.

»خليّة أزمة« فرنسية

مشروع يتيم

قال عضو لجنة األمن القومي حسين 
جهاز   1044 يوجد  إنــه  نيا،  سبحاني 
طرد في منشأة فردو، وتم تحويل 
المخازن،  إلى  األجهزة  من  تبقى  ما 
لتعهداتها  ــران  إي تطبيق  يعني  ما 
في هذا المكان. وأضاف أن طهران 
التزام  وتتوّقع  بالتعهدات،  ستلتزم 
فالظروف  بــهــا،  المقابل  الــطــرف 
التي جعلت  اإلقليمية والدولية هي 
إيــران،  مع  اتفاقه  عن  يعلن  الغرب 
عدم  إن  قــال  لكنه  تعبيره،  بحسب 
الثقة بالطرف اآلخر ما زال قائمًا، وإن 
إيران  عليه  سترد  لالتفاق  نقض  أي 

مباشرة.

انعدام الثقة قائم

لم تكتِف كتل سياسية 
عراقية موالية إليران 

برفض قانون »الحرس 
الوطني«، بل عمدت 

إلى طرح بديل عنه، 
يكمن في إعادة العمل 

بقانون التجنيد اإللزامي

في نسخة طبق األصل 
لهجمات باريس التي 
وقعت في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، شّن 
مسلّحو »داعش« سلسلة 
تفجيرات وهجمات في 

العاصمة اإلندونيسية

عالقات طهران التجارية ستصبح أكثر سهولة )فاطمة بهرامي/األناضول(

تعزيزات 
أمنية 
أعقبت 
الهجمات 
)أديك 
بيري/

فرانس 
برس(

التعويل كبير على السراج وحكومته لكي يطلبا التدخل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطينيَّين 
في الضفة

استشهد شابان فلسطينيان، أمس، 
االحــتــالل اإلسرائيلي في  بــرصــاص 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة. ويـــدعـــى 
الشهيد األول مؤيد عوني الجبارين 
ــتــل 

ُ
)20 عـــامـــًا(، مـــن بــلــدة ســعــيــر، وق

عند مفترق بيت عنون. فيما يدعى 
الـــشـــهـــيـــد الــــثــــانــــي هـــيـــثـــم مـــحـــمـــود 
ياسن )36 عاما( من بلدة عصيرة، 
ــشــهــد عــنــد حــاجــز فــي شمالي 

ُ
واســت

طعن  عملية  تنفيذه  بــزعــم  نــابــلــس، 
ــالــــت مـــصـــادر  ــابــــط. وقــ وإصــــابــــة ضــ
ــــد« إن  ــــديـ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ مـــحـــلـــيـــة لـــــ
ــتـــالل أطــلــقــت نــحــو عشر  قــــوات االحـ
ــــات عـــلـــى هــيــثــم وأصـــابـــتـــه  ــــاصـ رصـ

بشكل مباشر.
)العربي الجديد(

السفير السعودي 
لدى بغداد يقّدم أوراق 

اعتماده
أعلن مكتب وزير الخارجية العراقي، 
أمـــس، عــن تسلم  إبــراهــيــم الجعفري 
الــســعــودي  الــســفــيــر  اعـــتـــمـــاد  أوراق 
ــر بــــن ســــبــــهــــان، فــــي الــعــاصــمــة  ــامــ ثــ
الــعــراقــيــة بــغــداد. وأوضــــح فــي بيان 
أن »الطرفن بحثا جهود العراق في 
التوتر  وتخفيف  ــاع،  ــ األوضـ تــهــدئــة 
بـــن الـــريـــاض وطــــهــــران«. ونـــقـــل عن 
ــادة افتتاح  ــ الــجــعــفــري، قــولــه إن »إعـ
السفارة السعودية بعد قطيعة دامت 
25 عامًا، يمثل نجاحًا للدبلوماسية 

العراقية«.
)العربي الجديد(

10 من يمنيي غوانتنامو 
في ُعمان

وصــــــل إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة 
أمـــس، عــشــرة مــن املعتقلن  مسقط، 
الــيــمــنــيــن فــــي ســـجـــن غــوانــتــنــامــو 
األمــيــركــي فـــي كـــوبـــا، بــحــســب بــيــان 
أصدرته وزارة الخارجية العمانية. 
وأشــار البيان إلــى أنــه »وصــل )10( 
إلــى مسقط  اليمنين  املواطنن  من 
ــتـــة، بـــنـــاء عــلــى طلب  لـــإلقـــامـــة املـــؤقـ
للمساعدة  األميركية  الحكومة  من 
في  املحتجزين،  قضية  تسوية  فــي 

معتقل غوانتنامو«. 
)العربي الجديد(

أوكرانيا: 2016 عام 
استعادة الشرق

ــن الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي بــيــتــرو  ــلـ أعـ
ــــالده  بــ أن  أمـــــــــس،  بــــوروشــــيــــنــــكــــو، 
آلــيــة دولــيــة يشارك  تطالب بــإنــشــاء 
األوروبــــي الستعادة  االتــحــاد  فيها 
روسيا  ضمتها  التي  الــقــرم  منطقة 
ــكــــل  الــــــــى أراضــــــيــــــهــــــا. وقــــــــــال »الــــشــ
األفضل سيكون على غرار اجتماع 
االتحاد  شريكينا  بحضور  جنيف 
األوروبي والواليات املتحدة، وربما 
بودابست«،  مــذكــرة  مــع دول وقعت 
متعهدًا أن يكون العام الحالي، عام 

استعادة السيادة على الشرق.
)فرانس برس(
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اللبناني الغضب الشعبي بوجهه مرة جديدة، بعدما قرر إخالء سبيل مستشار رئيس النظام  فّجر القضاء العسكري 
السوري بشار األسد، الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، المتهم بجرائم إرهابية كبيرة جدًا، مقابل مئة ألف دوالر

عبسي سميسم

ني،  ي التفاوض السوريَّ
َ
تستبق تحفظات طرف

ــقــــّررة فـــي 25 يــنــايــر/ مــوعــد املـــفـــاوضـــات املــ
كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، فـــي مــديــنــة جنيف 
عبر  السورية  املعارضة  وتــرى  السويسرية. 
ــــه ال يمكن  ـ

ّ
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض«، أن

إجراء مفاوضات مع نظام ال يمتلك قراراته 
الــســيــاديــة، ومــن دون وقــف إطـــاق الــنــار من 
القوى الخارجية التي تشترك في القتال في 
سورية، وإجــراءات حسن النية وبناء الثقة. 
في املقابل، يحاول النظام السوري »اللعب« 
على موضوع »اإلرهاب«، مصّرًا على إصدار 
يحاول  كما  اإلرهــابــيــة.  بالتنظيمات  قائمة 
ــاون مـــــع مــــوســــكــــو تــــصــــديــــر بــعــض  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الهيئات واألحزاب املحسوبة عليه، كهيئات 
مــعــارضــة إلدراجــــهــــا ضــمــن وفــــد املــعــارضــة 
في املفاوضات. في حني ينتظر الجميع من 
املــبــعــوث األمــمــي إلـــى ســوريــة، ستيفان دي 
مفاوضات جنيف،  أعمال  جــدول  ميستورا، 
اآلن، وهـــل  ــتـــى  حـ مـــجـــهـــواًل  يـــــــزال  ال  الـــــــذي 

سُيطرح كمفاوضات أم مباحثات؟
وعن موقف املعارضة السورية مّما يحصل، 
ــتــــاف الـــســـوري  »االئــ ـــ يـــقـــول األمـــــني الـــعـــام لــ
»العربي الجديد«،  املعارض«، يحيى مكتبي لـ
املعارضة  بــني  املرتقبة  املــفــاوضــات  عقد  إن 
ــد، في  ونــظــام الــرئــيــس الــســوري، بــشــار األسـ
املوعد املقرر، يعتمد على املناخات الدولية، 
»املــعــارضــة ال تضع شروطًا   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

مــســبــقــة لــعــقــد املـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا تــطــالــب 
ذات  الــدولــي  األمـــن  قــــرارات مجلس  بتنفيذ 
األخير  الــقــرار  بــســوريــة، وخصوصًا  الصلة 

2254 على الرغم من ماحظاتنا عليه«.
الـــــقـــــرارات  ــلـــك   مــــن تـ

ّ
ويــــوضــــح مـــكـــتـــبـــي، أن

املــطــلــوب تــنــفــيــذهــا، فـــّك الــحــصــار عـــن املـــدن 

والـــبـــلـــدات الـــســـوريـــة املـــحـــاصـــرة مـــن »نــظــام 
اإلجـــــرام فـــي دمـــشـــق، واملــلــيــشــيــات املــســانــدة 
الفورية،  اإلنسانية  املساعدات  لــه«، وإدخــال 
وإطــــــــــاق املـــعـــتـــقـــلـــني، خــــصــــوصــــًا األطــــفــــال 
 هـــذه 

ّ
ــام، أن ــعــ ــــني الــ والــــنــــســــاء. ويــعــتــبــر األمــ

الخطوات ضرورية لبناء الثقة قبْيل البدء في 
امليداني،  الوضع   

ّ
أن إلى  املفاوضات، مشيرًا 

ومـــا يــقــوم بــه »مــثــلــث الـــعـــدوان عــلــى الشعب 
الــســوري«، وهــو روســيــا وإيـــران والــنــظــام، ال 
 لديهم نّية جادة للتفاوض. 

ّ
يؤكد إطاقًا أن

املــــدنــــيــــني،  يـــقـــتـــلـــون  ويــــضــــيــــف، أن هــــــــؤالء 
ويـــســـتـــهـــدفـــون فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــــســــوري 
ومستودعات  املستشفيات  ويــدّمــرون  الحر، 
 تنظيم »داعش« آمن في 

ّ
األغذية، في حني أن

املناطق السورية التي يسيطر عليها.
 »االئــتــاف« جــاّد ومعني 

ّ
أن ويؤكد مكتبي، 

الــســوري  الشعب   
ّ
ألن سياسي،   

ّ
حــل بإيجاد 

»ُيذبح كل يوم من مثلث العدوان، وُيحاصر، 
وُيرتكب في حقه كل أنــواع الجرائم«، مبّينًا 
أنهم )إيران، والنظام، وروسيا(، يريدون من 
املــعــارضــة الــجــلــوس عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض 
لــتــوقــيــع صــــّك اســـتـــســـام وإذعــــــــان. ويــشــدد 
ــذا لـــن يــحــدث إطـــاقـــًا«،   »هــ

ّ
مــكــتــبــي، عــلــى أن

يـــكـــون حــيــاديــًا  مــطــالــبــًا دي مــيــســتــورا »أن 

ونــزيــهــًا«، ومــشــيــرًا إلـــى أن »االئـــتـــاف« ملس 
 املــبــعــوث األمــمــي يــتــجــاوب مــع الضغوط 

ّ
أن

ــــــه )دي 
ّ
ــة. ويــــتــــابــــع، إن ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــروســــيــــة واإليـ

مــيــســتــورا( يــنــقــل كـــل مـــا يــحــصــل إلـــى مــربــع 
روسيا التي تبحث عن معارضة وفق قياس 
األســـــد، لــتــتــقــاســم مــعــه حــكــومــة ال طــعــم وال 
لون وال رائحة لها، تكون الوزارات السيادية 
ــذا األخـــيـــر،  بــيــد الـــنـــظـــام ويـــتـــكـــرم عــلــيــهــا، هــ

والسياحة.  الرياضة  بــوزارات هامشية مثل 
التي  التشاركية  املــفــاوضــات  وعــن مــوضــوع 
السياسية  الــقــوى  مــن  إليها مجموعة  دعــت 
مــا يسمى »معارضة داخــلــيــة«، يقول  ضمن 
الــرئــاســة فــي مجلس »ســوريــة  عــضــو هيئة 
داود،  مــــــــرام  املـــــعـــــارضـــــة،  ــة«  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
 دعـــوة لغاية 

َ
»الــعــربــي الــجــديــد«، »لــم نتلق لـــ

الـــيـــوم لــلــمــشــاركــة فـــي املـــفـــاوضـــات. وأعــتــقــد 

ع 
ّ
الـــدعـــوات«. ويتوق ع 

ّ
تـــوز أنــه مــن املبكر أن 

 عقب لقاء كل 
ّ

ع الــدعــوات إال
ّ
داود، أن ال تــوز

من وزيَري الخارجية األميركي، جون كيري، 
والــــروســــي، ســيــرغــي الفـــــروف، املـــزمـــع عــقــده 

خال األسبوع املقبل.
ويـــرّجـــح أن يــكــون لــهــذا الــلــقــاء تــأثــيــر كبير 
فــي مــا يــخــص شــكــل املــفــاوضــات والــجــهــات 
املــشــاركــة، بــحــســب الــقــيــادي ذاتــــه. ويضيف 
متعددة  بمفاوضات  نطالب  »نحن  األخــيــر، 
ــــراف وطــرحــنــا وجــهــة نــظــرنــا هـــذه على  األطـ
الـــدول الــكــبــرى، ووجــدنــا قــبــواًل. لــن نقبل أن 
الــريــاض.  لهيئة  اســتــكــمــااًل  أو  نــكــون ملحقًا 
وفــد  تشكيل  لــبــحــث  بيننا  لــقــاء  حـــدث  وإذا 
الــوفــد متوازنًا  مــوّحــد، فيجب أن يكون هــذا 
في الحقوق، وأن يكون وفد خبراء ال والءات. 
كــمــا لـــن نــقــبــل أن يــكــون فـــي الـــوفـــد ممثلون 
لجماعات إرهــابــيــة تــم إشــراكــهــا فــي الهيئة 

التفاوضية«.
ف 

ّ
 »الفترة الحالية، تتكث

ّ
ويلفت داود، إلى أن

ــه 
ّ
أن مضيفًا،  الدبلوماسية«،  الــلــقــاءات  فيها 

ــى الــــيــــوم، مـــفـــاوضـــات مــتــعــددة  »خـــيـــارنـــا إلــ
ــكـــون مـــلـــف الـــتـــفـــاوض  األطـــــــــراف، عـــلـــى أن يـ
محصورًا بتوافقات الدول الكبرى بعيدًا عن 

تأثيرات وصراعات الدول اإلقليمية«.
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ ــق الـــــــعـــــــام لـــلـــهـــيـــئـــة الـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ وكـــــــــــان املـ
لــلــمــفــاوضــات، ريــــاض حــجــاب، الــتــقــى وزيــر 
الخارجية األملاني، فرانك فالتر شتاينماير، 
أمــس األّول األربــعــاء، ضمن جولة تقوم بها 
»أصدقاء سورية«،  »الهيئة« لدول ما ُيعرف بـ
بهدف التشاور والتنسيق حول كيفية الدفع 
ــام الــتــرتــيــبــات  ــمــ بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وإتــ
ــلـــع حــجــاب  الــــازمــــة لـــبـــدء املـــفـــاوضـــات. وأطـ
التحضيرات  على  األملــانــي  الخارجية  وزيــر 
التي تقوم بها الهيئة العليا في هذا اإلطار، 
دي ميستورا  مع  اجتماعاتها  نتائج  وعلى 
الثاثاء واألربعاء 5 و6  الرياض، يوَمي  في 

يناير/كانون الثاني الحالي.
األملــانــي،  للوزير  للهيئة  الــعــام  املنّسق  وأكــد 
للمشاركة  االستعداد  أتــم  على  املعارضة   

ّ
أن

في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة 
حــكــم انــتــقــالــي تــتــمــتــع بــكــافــة الــصــاحــيــات 
كافة  ل 

ّ
يمث تعدّدي  نظام  وإقامة  التنفيذية، 

أطــيــاف الشعب الــســوري، مــن دون أن يكون 
لــأســد، وأركـــان ورمـــوز نظامه مكان فيه أو 
فـــي أي تــرتــيــبــات ســيــاســيــة مــقــبــلــة. وطــالــب 
حــجــاب الـــقـــوى الــخــارجــيــة الــتــي تــقــاتــل في 
سورية، وقف إطاق النار، وااللتزام باملادتني 
 ،2254 ــن  األمــ مــجــلــس  ــرار  قــ مـــن  و)13(   )12(
ــا يــتــعــلــق بــفــك الــحــصــار،  وخـــصـــوصـــًا فـــي مـ
وتــمــكــني الــــوكــــاالت اإلنــســانــيــة مـــن تــوصــيــل 
املعتقلني،  عــن جميع  ــراج  ــ واإلفـ املــســاعــدات، 

ووقف إطاق النار.

بيروت ـ ثائر غندور

»مـــرة جــديــدة أجــد نفسي مضطرًا 
إلى  العسكرية  املحكمة  أنــعــي  ألن 
الــلــبــنــانــي، هـــذه املنظومة  الــشــعــب 
الــقــضــائــيــة االســتــثــنــائــيــة بـــكـــافـــة درجـــاتـــهـــا، 
ــفـــجـــرات مــــن هــنــا  ــتـ ــا تـــمـــيـــز بــــني مـ ــبــــدو أنــــهــ يــ
ــا تــمــيــز بــني  ــهـ وأخـــــــرى مــــن هــــنــــاك، ويــــبــــدو أنـ
إجــرام تعتبره صديقًا وإجــرام تعتبره عــدوًا، 
ــذلـــك تـــضـــرب بـــعـــرض الـــحـــائـــط األمــــن  ــا بـ ــهـ إنـ
الــوطــنــي الــلــبــنــانــي وأمــــن الــلــبــنــانــيــني«. بهذه 
الــعــدل اللبناني أشــرف  الــعــبــارة، افتتح وزيــر 
قرار  على  للتعليق  الصحافي  مؤتمره  ريفي 
قــاضــي الــتــمــيــيــز الــعــســكــري فــي لــبــنــان إخــاء 
ســبــيــل الــــوزيــــر الـــســـابـــق، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الــذي  الــســوري بشار األســـد، ميشال سماحة، 
أّكد محاميه أنه نام ليلته في منزله. لم يكتِف 
ريــفــي بــهــذا الــقــدر، بــل قـــال: »بــئــس هــذا الزمن 
الــذي يتآمر فيه قــاٍض على أمــن وطنه، بئس 
هــذا الــزمــن الـــذي يتآمر فيه ضــابــط على أمن 
ــر ريــفــي بـــأن الــعــبــوات الناسفة،  ــ وطــنــه«. وذّك
»الـــتـــي ضــبــطــت مـــع املـــدعـــو مــيــشــال ســمــاحــة، 
مع املجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة 
كــانــت مــعــدة لتستخدم فــي مــشــروع إجــرامــي 

فتنوي كبير«.
تعليق وزير العدل اللبناني هذا، ُيفّسر موجة 
وعلى  وحزبيًا  شعبيًا  لبنان،  فــي  االستنكار 
ـــدد كــبــيــر  مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وعـــ
مــن وســائــل اإلعـــــام، والــتــي اتــهــمــت املحكمة 
الــعــســكــريــة ومـــن اتــخــذ الـــقـــرار بــإخــاء سبيل 
جدًا،  كبيرة  إرهابية  بقضايا  املتهم  سماحة، 
بأمر من بشار األسد شخصيًا وأبرز ضباطه 
ثبت أن البلد ال 

ُ
األمنيني اللواء علي اململوك، ت

يزال رهينة النظام السوري، وحليفه اللبناني 
الــقــرار إلى  حــزب الله. ودعــا املعترضون على 
على  وتهّكموا  العسكرية«،  املحكمة  »إسقاط 
قــيــمــة الــكــفــالــة الــتــي تــعــتــبــر قــلــيــلــة جـــدًا )100 
الشعبية هذه  الفعل  ردة  وتــأتــي  ألــف دوالر(. 
مشابهة لردة الفعل التي حصلت فور صدور 

الحكم األول على سماحة.
وقال سماحة املخلى سبيله، خال استقباله 
الجديد«،  »العربي  مراسلو  صحافيني، منهم 
العاصمة بيروت، إنه سيعاود  في منزله في 
 لم أتوقف عن 

ً
نشاطه السياسّي »ألنني أصا

ذلـــك، ووجـــودي فــي السجن هــو جــزء مــن هذا 
العمل«، مؤكدًا أنه سيعاود حضور الجلسات 
بذلك«.  ملتزم  »ألنني  العسكرية  املحكمة  في 
بكفالة  سبيله  إخـــاء  لــقــرار  املنتقدين  ودعـــا 
مالية، إلى عدم الوقوف إلى جانب املسلحني 
وتتظيم داعــش، رافضًا الدخول في مجريات 

لبنان صدمة 
سماحة

غضب عارم إلخالء سبيل رجل 
األسد المتهم باإلرهاب

45
سياسة

تحّفظات متبادلة تستبق المفاوضات السورية

أوقف في أغسطس/آب من العام 2012، بتهمة 
بطلب  لبنان  إلــى  ســوريــة  مــن  متفجرات  نقل 
من رئيس مكتب األمن القومي السوري اللواء 
علي اململوك، بهدف اغتيال شخصيات دينية 
وأخــرى معارضة للنظام السوري وتجمعات 
مــدنــيــة مــعــارضــة لــلــنــظــام، كــمــا اتــهــم بتسليم 
فهم القيام 

ّ
مبلغ 170 ألف دوالر أميركي ملن كل

األمنية  األجهزة  العمليات. وقد سّربت  بهذه 
تـــســـجـــيـــات بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة لــســمــاحــة 
ــم الـــعـــبـــوات واألمـــــــوال، وُيــســمــي 

ّ
ــظــهــره ُيــســل

ُ
ت

الــشــخــصــيــات املــطــلــوب اغــتــيــالــهــا. ويــخــضــع 
الحكم  تمييز  بــعــد  محاكمة  ــادة  إلعــ ســمــاحــة 
ــــذي صــــدر فـــي مـــايـــو/أيـــار مـــن الــعــام  األول الـ
ســـنـــوات ونــصــف   4 بــســجــنــه  وقـــضـــى   ،2015
السنة، بتهمة »محاولة القيام بأعمال إرهابية 

واالنتماء إلى مجموعة مسلحة«.
ــــرى مـــحـــامـــو ســـمـــاحـــة أن نــقــل  فــــي املـــقـــابـــل، يـ
الشخصيات  وتــســمــيــة  واألمــــــوال  املــتــفــجــرات 
ال يعني وجــود نية جرمية، كما يتهم هؤالء 
ــلـــي،  ــلـــومـــات فــــي قـــــوى األمــــــن الـــداخـ فـــــرع املـــعـ
بــاإليــقــاع بسماحة، كــون مــيــاد كــفــوري الــذي 
من  اإلرهــابــيــة  األعــمــال  بتنفيذ  كلفه سماحة 
اغتياالت وتفجيرات، عمل كمخبر سري لدى 

فرع املعلومات.
وكان محامي سماحة، صخر الهاشم، قد أكد 
»العربي  لـ املاضي  األول  ديسمبر/كانون  في 
ــــاء ســبــيــل ســمــاحــة  الــــجــــديــــد«، أن »قـــــــرار إخــ
سياسي وليس قضائيا، وهو مرتبط بمعركة 
بعض الجهات السياسية في لبنان مع النظام 
السوري«. ويؤّكد كام الهاشم هذا، أن إطاق 
ــة لــصــالــح مــؤيــدي 

ّ
ســــراح ســمــاحــة أمــــال الــكــف

النظام السوري وحلفائه، وعلى رأسهم حزب 
الله.

واعتبر زعيم تيار املستقبل سعد الحريري أن 
القرار هو  »إجماع الضباط في املحكمة على 
للمجرم  مجانية  مــكــافــأة  تقديم  على  إجــمــاع 
باسم القانون، وهو عار ومشبوه«. أّما رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي االشـــتـــراكـــي الـــنـــائـــب ولــيــد 
العسكرية  املــحــكــمــة  ــرار  قــ أن  ــرأى  فــ جــنــبــاط، 

أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، أن الهيئة 
تنطلق من »ضرورة الفصل بين المسار اإلنساني الذي يتعين على الجميع 
جهة،  من  شرط،  أو  قيد  دون  من  الدولية  القرارات  وفق  به  االلتزام 
والمسار السياسي، الذي يجب الدفع به من خالل إقناع الدول الحليفة 
للنظام بضرورة وقف القتال وسحب المليشيات األجنبية، ومجموعات 
بيد  لم تعد  السيادية  القرارات  أن  إلى  ثانية، مشيرًا  المرتزقة« من جهة 

النظام، وبالتالي من غير الممكن التفاوض مع ممثليه.

لطلب  سماحة  ميشال  وكالء  به  تقدم  الذي  االستدعاء  طلب  ينّص 
إخالء سبيله، على أن األخير »ليس بمجرم خطير، وأعماله بقيت أعماًال 
تحضيرية، وتاريخه العلمي والثقافي والسياسي يؤكد أنه ليس إرهابيًا، 
ووضعه اإلنساني والصحي وتقدم سنّه يحتم إخالء سبيله من الناحية 
المحكمة،  تشر  ال موقوفًا«. ولم  اإلنسانية، ومتابعة محاكمته حرًا 
»ليس مجرمًا  بأن سماحة  المتعلق  الجزء  إلى  السبيل،  إخالء  في قرار 

خطيرًا وال إرهابيًا«.

»ليس إرهابيًا«

الفصل بين السياسة واإلنسانية

بيروت ــ عبد الرحمن عرابي

بــثــيــاب أنــيــقــة ونــظــرة واثــقــة استقبل الــوزيــر 
بشار  الــســوري،  الرئيس  ومستشار  السابق، 
األسد، ميشال سماحة، املهنئني والصحافيني 
فـــي شــقــتــه فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت، 
بــعــد ســاعــة مـــن مــغــادرتــه ســجــن الــريــحــانــيــة 
العاصمة بيروت. هو نفس  العسكري شمال 
الـــســـجـــن الــــــذي ُيــحــتــجــز فـــيـــه الـــشـــيـــخ أحــمــد 
األســيــر، فــي ظــروف يقول موكلوه، إنها غير 
مائمة للعيش البشري. باغت سماحة جيش 
الصحافيني الذين تمركزوا على مدخل بناية 
كـــرم السكنية القــتــنــاص الــصــورة األولــــى لــه، 
املــرآب السفلي.  إلــى شقته من مدخل  وصعد 
ــــرآب الــــذي ظــهــر فــيــه مستشار  وهـــو نــفــس املـ
ــخــبــر الــســري 

ُ
الــرئــيــس الــســوري ســابــقــًا مــع امل

لــقــوى األمـــن الــداخــلــي، مــيــاد كـــفـــوري، خــال 
اإلعداد لتنفيذ مجموعة اغتياالت في مناطق 
مكتب  رئــيــس  مــن  ُمــبــاشــر  بتوجيه  لبنانية، 
الــلــواء علي اململوك.  الــســوري،  القومي  األمــن 
غــابــت اإلجـــــراءات األمــنــيــة عــن ُمــحــيــط املبنى 
بعكس ما كان ُمتوقعًا، إال شرطي سير واحد، 

وصل على منت دراجته النارية وأشرف على 
مرور السيارات أمام مدخل البناء الذي سدته 
ــبــاشــر الــتــابــعــة للمحطات 

ُ
ســـيـــارات الــنــقــل امل

املحلية واإلقليمية التي حضرت لنقل الحدث. 
أثار وصول أحد رجال الدين املسيحيني إلى 
املــكــان وســؤالــه عــن الــطــابــق الـــذي يسكن فيه 
سماحة فضول الصحافيني، فأكد »أبونا« أنه 
قدس«. ثم 

ُ
جاء ملباركة »معالي الوزير باملاء امل

تــوالــى وصــول الـــزوار واألقــربــاء إلــى أن خرج 
مــوكــل ســمــاحــة، املــحــامــي صخر الــهــاشــم، من 
املــصــعــد، داعـــيـــًا الــصــحــافــيــني لــلــصــعــود إلــى 

الشقة »اللتقاط الصور فقط«. 
صعقت السرعة، التي وصل فيها املصورون 
إلــى شقة سماحة  الـــدرج  عبر املصعد وعــلــى 
فــي الــطــابــق الـــســـادس، أهــلــه والــزائــريــن الــذي 
ضــحــكــوا بــشــدة عــنــدمــا شـــاهـــدوا اصــطــفــاف 
املصورين على مستوى ركبة سماحة. حتى 
كــلــبــة الــعــائــلــة، »كـــيـــوي«، اســتــغــربــت املــشــهــد، 
ونــبــحــت عــلــى بـــاب الــشــقــة بــشــكــل هــســتــيــري. 
إلى  الــدخــول  فخافت إحــدى الصحافيات من 

بعدت الكلبة. 
ُ
أن ا

في الداخل، جلس سماحة مع زائريه بطريقة 

تــوحــي بــالــراحــة والــثــقــة. لـــم ُيــفــاجــئــه هــجــوم 
ـــصـــوريـــن عــلــيــه، واكـــتـــفـــى بــتــعــديــل طــريــقــة 

ُ
امل

لعدسات  وتبسم  رفــع صــدره   .
ً
قليا جلوسه 

ــصــوريــن الــذيــن حـــاولـــوا تــوثــيــق كــل حركة 
ُ
امل

إلــى تبسمه  ابــنــتــه،  مــع  مــن حديثه  لسماحة. 
صورين 

ُ
للزائر الجالس قربه. واعتبر أغلب امل

أنهم حققوا مرادهم مع صورة لسماحة، وهو 
يرفع يديه وكأنه يستسلم. ومع تكاثر أسئلة 
املراسلني الصحافيني، تاشى صوت محاميه، 
صــخــر الــهــاشــم، الـــذي أّكـــد عــلــى الصحافيني 
أثناء الصعود عدم توجيه أسئلة إلى موكله 
»التزامًا بقرار املحكمة«. حاول هاشم تنظيم 
دخــــــول الـــصـــحـــافـــيـــني، لــكــنــه تـــعـــرض لــلــدفــع 
التوجيهات  بــإعــطــاء  فاكتفى  قصد  دون  مــن 

لــكــن ســمــاحــة تــجــاوز  لــلــُمــصــوريــن.  الشفهية 
تعليمات املحامي وأجاب، من مقعده املريح، 
على بعض األسئلة الصحافية. قال الرجل إنه 
»ُمستمر فــي الــنــشــاط الــســيــاســي، وقــد كانت 
فترة سجني جزءًا من هذا النشاط«. لم يكتف 
ســمــاحــة بــالــرد عــلــى األســئــلــة، بــل هــاجــم من 
سلحني«، 

ُ
وامل داعش  بـ«املدافعني عن  وصفهم 

وهم السياسيون الذين انتقدوا قرار القضاء 
ــرار إخــــاء ســبــيــلــه، ومنهم  الــعــســكــري بــعــد قــ
وزيــر الــعــدل، أشــرف ريفي، الــذي تابع عملية 
تــوقــيــف ســمــاحــة مــن مــوقــعــه الــســابــق كمدير 

عام لقوى األمن الداخلي. 
وبــســبــب تـــدافـــع بــعــض الــصــحــافــيــني تــبــدلــت 
 

ّ
ــــرة ســمــاحــة، وحـــل ــــوه أسـ الــصــدمــة عــلــى وجـ
مــكــانــهــا الـــغـــضـــب مــــن الـــفـــوضـــى الــحــاصــلــة. 
فــتــأبــطــت إحــــدى بــنــات الـــوزيـــر الــســابــق يــده 
ورافــقــتــه إلـــى غــرفــة ُمـــجـــاورة. ومــنــعــت سيدة 
ــرى مـــن الــعــائــلــة املــصــوريــن مـــن االلــتــفــاف  أخــ
حول مكان جلوسه للحاق به. عندها تدخلت 
زوجة الوزير وطلبت إلى أحد األشخاص فتح 
إلى جميع الصحافيني  باب املصعد وطلبت 

غادرة بطريقة أشبه بالطرد.
ُ
امل

زحمة صحافيين بحثًا عن 
صورة... ورجل دين يرّش 

الماء المقّدس

المحكوم المخلى سبيله في منزله... كأّن شيئًا لم يكن
مشاهدات

رامي سويد

دخلت قوات املعارضة السورية في ريف حلب 
املتواجدة  الــســوري  النظام  وقـــوات  الشمالي، 
في ريف حلب الشرقي، سباقًا بهدف الوصول 
إلى مدينة الباب، التي يسيطر عليها تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش( فــي ريـــف حلب 
على  السيطرة  مفتاح  شّكل 

ُ
ت والــتــي  الشرقي، 

جميع املناطق املحيطة بها، فيما تبدو قوات 
ــشــّكــل قـــوات 

ُ
»ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي ت

»حماية الشعب« الكردية حجر الزاوية فيها، 
الخط  املــعــركــة، بحكم  عــن هــذه  محّيدة تمامًا 
األحـــمـــر الــتــركــي الــــذي يــقــضــي بــمــنــع الــقــوات 
الــكــرديــة مــن تــجــاوز نهر الــفــرات نحو ضفته 
الغربية، حيث تقع مناطق ريف حلب الشرقي 
التي يسيطر عليها »داعش«، والتي أصبحت 
تــحــت أنــظــار قـــوات الــنــظــام وقــــوات املــعــارضــة 

السورية في آن واحد.
وبــــــــدأت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، املـــدعـــومـــة 
باملليشيات العراقية واإليرانية برًا، وبالطيران 
الــــروســــي جـــــوًا، عــمــلــيــة تـــمـــّدد تــدريــجــيــة من 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا شـــمـــال مــطــار 
كـــويـــرس الــعــســكــري فـــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، 

نحو بلدة تادف الواقعة إلى الجنوب مباشرة 
من مدينة الباب، التي يسيطر عليها »داعش«. 
وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قرية 
إلى  كيلومترات   10 بعد  على  الــواقــعــة  عيشة 
الــجــنــوب مــن بــلــدة تـــادف يــوم األحـــد املــاضــي، 
على  الــثــاثــاء وتسيطر  يـــوم  تــقــّدمــهــا  لتتابع 
قــريــة عــني الــبــيــضــة الــواقــعــة إلـــى الــشــمــال من 
األربــعــاء مجددًا  يــوم  عيشة مباشرة، وتتقّدم 
وتسيطر على قــريــة عـــران أيــضــًا، األمـــر الــذي 
جعل قوات النظام على بعد أربعة كيلومترات 
فــقــط مــن بــلــدة تــــادف املــاصــقــة ملــديــنــة الــبــاب 
البيرة  قــرى  وأصبحت  الجنوبية.  الجهة  مــن 
وأبــوطــلــطــل والــبــطــوشــيــة هــي الــوحــيــدة التي 
تفصل بني قوات النظام، وبلدة تادف ومدينة 
الــبــاب، ويــبــدو تــقــّدم هــذه الــقــوات وسيطرتها 
على هذه القرى الصغيرة، مجرد مسألة وقت 
في ظل االنهيار امليداني الكامل لخطوط قوات 

تنظيم »داعش« الدفاعية في املنطقة.
واستغلت قوات النظام هذا االنهيار امليداني 
لقوات »داعش«، مع تزايد حملة القصف، التي 
الباب  مدينة  على  الروسية  الطائرات  ها 

ّ
تشن

وعــلــى الــبــلــدات والـــقـــرى املــحــيــطــة بــهــا، األمـــر 
الذي أدى إلى تدميرها وتهجير سكانها نحو 

األرياف البعيدة نسبيًا عن خطوط املواجهة. 
وســـاهـــم كـــل ذلــــك بــتــرســيــخ أجــــــواء الــهــزيــمــة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة »داعــــش« الــتــي تتعرض 
ــوات الــنــظــام والــهــجــوم  لــلــهــجــوم الـــبـــري مـــن قــ

الجوي من قبل الطيران الروسي.
العملية  مــن  االستراتيجي  الــهــدف  أن  ويــبــدو 
السوري  النظام  قــوات  ها 

ّ
تشن التي  الواسعة، 

ــا بـــــــرًا، بــــدعــــم مــن  ــيـــات الـــحـــلـــيـــفـــة لـــهـ ــيـــشـ ــلـ واملـ
الــطــائــرات الــروســيــة جـــوًا، هــو الــقــضــاء بشكل 
كامل على أية إمكانية لتنفيذ املشروع التركي 
إلنــــشــــاء مــنــطــقــة آمـــنـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
»داعـــــش« بــريــف حــلــب الــشــرقــي بــعــمــق يصل 
ــل األراضـــــي الــســوريــة  إلـــى 40 كــيــلــومــتــرًا داخــ
انــطــاقــًا مــن خــط الــحــدود الــســوريــة التركية. 
ومــع تــقــّدم قـــوات النظام الــســوري األخــيــر من 

مطار كويرس العسكري، الذي فكت الحصار 
الباب  الشهر املاضي، نحو مناطق ريف  عنه 
الــتــي طرحت  املنطقة  داخـــل  بــاتــت  الجنوبية، 
األمر  آمنة،  إلــى منطقة  فكرة تحويلها  تركيا 
التركي  املشروع  تنفيذ  استحالة  يعني  الــذي 
بعد اآلن من دون مواجهة مباشرة مع قوات 
الــنــظــام الـــســـوري والـــطـــائـــرات الــروســيــة التي 

تقّدم لها غطاء جويًا.
وال تــغــيــب قــــوات املـــعـــارضـــة عـــن هــــذا املــشــهــد 
ــد، إذ إنــهــا تــواصــل محاوالتها 

ّ
املــيــدانــي املــعــق

بريف  سيطرتها  مناطق  مــن  للتمّدد  الرامية 
التي  الــحــدوديــة،  الــقــرى  نحو  الشمالي  حلب 
يسيطر عليها »داعش« في ريف حلب الشرقي 

إلى الشمال الغربي من مدينة الباب.
على   

ً
فعا بالتقّدم  املعارضة  قــوات  ونجحت 

حـــســـاب »داعـــــــش« فـــي هــــذه املــنــطــقــة، إذ أكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــنــاشــط حــســن الــحــلــبــي لـــ
»فيلق الشام«  تمّكن قوات املعارضة، ممثلة بـ
مـــســـاء األربــــعــــاء، مـــن الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي 
من  السوري  الجانب  على  وخلفتلي  بغيدين 
الحدود السورية التركية، شمال مدينة الباب، 
لتصبح على بعد13 كيلومترًا من بلدة الراعي 

االستراتيجية املقابلة ملدينة الباب.

النظام على بعد أربعة 
كيلومترات من بلدة تادف 

المالصقة لمدينة الباب

سباق المعارضة والنظام على مناطق »داعش« بحلب
الحدث

تحليل

»بـــإخـــاء ســبــيــل املـــدعـــو مــيــشــال ســمــاحــة هو 
اســـتـــبـــاحـــة لـــشـــعـــور الــــنــــاس، وُيـــشـــّكـــل طــعــنــًا 
قــامــت وتقوم  الـــذي  الــجــبــار  عميقًا فــي العمل 
بـــه األجـــهـــزة األمـــنـــّيـــة فـــي مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، 
وهـــو تــشــريــع لــلــجــريــمــة إن لــم يــكــن تشجيعًا 
ــا«. بــــــــدوره، رفـــــض رئـــيـــس حـــــزب الـــقـــوات  ــهــ لــ
تــغــريــدات على  فــي  الــلــبــنــانــّيــة سمير جعجع 
ــو لم  ــرار اإلخـــــاء، حــتــى »لـ مــوقــع »تــويــتــر«، قــ
أكــن خبيرًا بــالــقــانــون، فــإطــاق ســـراح ميشال 
ــأل  ســـمـــاحـــة مــــرفــــوض بـــكـــل املـــقـــايـــيـــس«. وســ
جعجع »بمنطق عــفــوي بــســيــط، كــيــف لــي أن 
أفــهــم أن إطـــاق ســـراح شــخــص لبناني تآمر 
مع جهة خارجّية الرتكاب أعمال قتل وتفجير 
د 

ّ
في بــاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجن

أشخاصًا لتنفيذها وجرى وقف املخطط في 
آخر لحظة من قبل فرع املعلومات؟ وأي رسالة 
املــعــاونــون  والــضــبــاط  املحكمة  رئــيــس  بعثها 
إلى اللبنانيني بهذا القرار؟ وأي أمل يتركونه 
والحفاظ  وســيــادتــهــا  بــادهــم  بمستقبل  لهم 

على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟«.
ــر الـــداخـــلـــّيـــة نـــهـــاد املــشــنــوق  ــ كــمــا أعـــلـــن وزيـ
ــة واضـــحـــة ومــؤكــدة  ــ أن الـــقـــرار »يــشــكــل إدانـ
املشنوق  وأكــد  العسكرية«.  التمييز  ملحكمة 
أن فريقه السياسي )تيار املستقبل( سيكون 
ــــوا يــتــصــرفــون  لـــه »مـــوقـــف مـــن الـــذيـــن مـــا زالـ
ــاء الـــوطـــن لــصــالــح الــقــتــلــة  ــغـ ــاعـــدة إلـ عــلــى قـ
أعــلــى بكثير مما  أمــثــالــه، واملــوقــف سيكون 
يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل 

النظام السوري«، على حد تعبيره.

املرئية  اإلعــام  واإلدالء بتصريحات لوسائل 
واملـــســـمـــوعـــة واملـــكـــتـــوبـــة ولــشــبــكــة الــتــواصــل 
أقــل من  الكفالة  الــافــت أن قيمة  االجــتــمــاعــي. 
قيمة املبلغ الذي دفعه سماحة ملن طلب منهم 
إلى  اإلشــارة  اإلرهابية. تجدر  األعمال  تنفيذ 

تتألف من ضباط، وال  العسكرية  املحكمة  أن 
يــشــتــرط الــقــانــون أن يــكــون هــــؤالء مـــن حملة 
التمييز  اإلجــازة في الحقوق، وتضم محكمة 

العسكرية قاضيًا مدنيًا، والبقية ضباط.
سماحة  ميشال  فــإن  القضية،  تفاصيل  وفــي 

الــســابــق، ميشال  ــر  ــوزي ال ــد وكــيــل  أك
الهاشم،  صخر  المحامي  سماحة، 
ميشال  وكيله  سبيل  بإخالء  »القرار  أن 
الطعن  يمكن  ال  نهائي  قرار  سماحة 
يسمح  ال  »القانون  أن  إلى  وأشــار  به«. 
له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات 
»العائلة  أن  إلــى  ولفت  اإلعــالمــيــة«، 
»المحاكمة  أّن  ــر  وذك تــصــرّح«.  لــن 
ستستكمل في 21 يناير/كانون األول«. 
السياسية  التصريحات  على  وتعليقًا 
إن  قــال،  ــالء،  اإلخـ لهذا  المستنكرة 
جاء  والمحكمة  سياسي  »كالم  هذا 

حكمها عادًال وقانونيًا«.

قرار ال يُمكن 
الطعن به

المعارضة 
تطالب 
بتطبيق 
القرارات 
الدولية 
)سيم جينكو/
األناضول(

وصل  وقــد  مستمرة.  ستبقى  الــتــي  املحاكمة 
األشــرفــيــة في  فــي منطقة  إلــى منزله  سماحة 
الــعــاصــمــة، عــصــر أمــــس، آتــيــًا مـــن ســجــنــه في 
منطقة الريحانية )ضاحية بيروت الشرقية(، 
وقد دخل إلى البناء من مدخل خلفي من دون 
أو تصويره،  لقائه  اإلعاميون من  يتمكن  أن 

قبل أن يتحدث إليهم لدقائق داخل منزله.
ــنـــاويـــن األحــــــداث  ــرجـــح أن يــحــتــل عـ الــــقــــرار يـ
اللبنانية لفترة طويلة، بما أنه يشكل سابقة 
لــنــاحــيــة اإلفـــــراج عـــن مــتــهــم بــمــلــفــات وصفها 
رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري بأنها 
»واحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان«، معتبرًا 
لن  بأنه  الحريري  أن سماحة »مجرم«، تعهد 
يسكت أبـــدًا عــن إطـــاق ســراحــه الـــذي وصفه 

بأنه »مكافأة للمجرم«.
برئاسة  العسكرية  التمييز  محكمة  ووافــقــت 
الــقــاضــي طـــانـــي لـــطـــوف وفــــي حـــضـــور ممثل 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة الــقــاضــي شــربــل 
ــلـــب وكـــــــاء الـــــدفـــــاع عــن  ــلـــى طـ ــرا، عـ ــ ــمـ ــ أبــــــو سـ
قدرها  مالية  كفالة  مقابل  تخليته،  سماحة 
مئة وخــمــســون مليون لــيــرة )مــئــة ألــف دوالر 
مــدة سنة ومنعه  السفر  أميركي(، ومنعه من 
األولية  والتحقيقات  القضية  تناول ملف  من 

ال توحي التحفظات 
التي يضعها النظام 

والمعارضة في سورية، 
أّن المحادثات ستجري 
في موعدها المقرّر 

يوم 25 من الشهر 
الحالي، وخصوصًا أنه ال 

جدول أعمال، حتى اآلن، 
للمفاوضات
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وائل قنديل

بعيدا عن ثالثية »عيش حرية عدالة 
اجتماعية« اسأل أي مواطن شارك 

في ثورة يناير بمصر، ملاذا خرجت، 
سيقول لك: خرجت ضد 30 عاما 
من فساد مبارك. باملناسبة، ومن 

باب التذكرة، لم يكن »العيش/ الخبز« 
حاضرا في هتاف الثورة األول، بل 

كان »التغيير« أول ما نطقت به الثورة، 
حني تعلمت الكالم، غير أن هذا كله 

ليس وقتها اآلن. موضوعنا هو 
هشام جنينة، رئيس الجهاز املركزي 
للمحاسبات، الذي يعدون العدة لذبحه 

اآلن، موضوعنا هو الفساد.
فأن تدافع عن »جنينة« في معركته 

ضد وحوش الفساد، فهذا يعني 
أنك في القلب من مبادئ وأهداف 

الثورة، تالمس جوهرها األخالقي 
واالجتماعي، بصرف النظر 

عن موقفك، وموقفه، السياسي، 
وبالتالي يصبح وقوفك إلى جانب 

»جنينة« انحيازا للحق وللثورة، ضد 
الفساد الواقف على قدمني، دولة 
عميقة، وسلطة انقالب. استغرب 

كثيرا أال يجد بعضهم في مأساة 
هشام جنينة، سوى أن السلطة 

الحالية تستخدمه إللهاء الناس عن 
ذكرى الثورة، واصطناع الحكايات 

والحواديت املسلية لخطف األبصار 
عن املوعد املضروب في الخامس 

والعشرين من الشهر الجاري، من 
دون االنتباه إلى أن موضوع التربص 

برئيس جهاز املحاسبات، لكونه 
تحدث عن فساد النظام الحالي، يكفي 
لحشد الجموع من الذين حلموا يوما 

بوطن بال فساد، وبال ظلم، وبال 
إقطاع غشوم، وغشيم، يمتص أرزاق 
البالد والعباد، ويعيد ثنائية األسياد 

والعبيد. يقولون إن هشام جنينة 
استمر رئيسًا لجهاز املحاسبات بعد 
االنقالب على الرئيس محمد مرسي، 
ولم يتقدم باستقالته، ومن ثم هو من 

رجال النظام التالي وأدواته، ويكاد 
بعضهم يصرح بأنه يؤدي دورا في 
مسرحية، والسؤال هنا: هل يستفيد 
الحراك املناهض لالنقالب من تسفيه 
معركة تتفاعل معها قطاعات واسعة، 
وتعتبرها أحد أهم األسباب والدوافع 

لطلب التحرر من االستبداد، واالنعتاق 
من املستنقع الذي تغرق فيه مصر؟
السؤال بصيغة أخرى: ماذا يضير 
معارضي االنقالب في الخارج، إن 
اشتعل الداخل غضبا ضد سلطة 

قررت التنكيل برجل كشف عوارها 
وفسادها وانحطاطها، حتى لو كان 

هذا الرجل ممن استمروا يعملون 
في جهاز رقابي، من املفترض أنه 
ال يتلون بصبغة النظام السياسي 
الحاكم، في ظل سلطة نعارضها 
ونعتبرها جاءت بالغصب وإراقة 

الدماء؟
إن التقرير الذي أصدره الجهاز 
املركزي للمحاسبات، عن حجم 
الفساد في زمن السيسي، يقدم 

إسنادا للمشروع املعارض لالنقالب، 
أكبر بكثير من مئات الكتب واملقاالت 

والحوارات الفضائية، كونه يأتي 
مدعما بالوثائق واملستندات، التي 

توفر لكل ما يقال عن فشل وفساد 
هذه السلطة األساس املعلوماتي 

اإلحصائي، والذي يصلح كدليل أو 
قرينة، على أن مصر اآلن مخطوفة 

من عصابة مصالح وامتيازات 
خاصة، أو فئوية، تهدر ثروات الشعب 

وتستولي على موارده. وعلى ضوء 
ذلك، أزعم  أن املوقف السليم هنا 

هو اعتبار املعركة الحالية ال تتعلق 
بشخص هشام جنينة، وإنما تخص 

مقدرات األمة كلها، وتمنح الساعني 
إلى انتشال مصر من هذا القاع املظلم 

أسبابا وحججا وجيهة ملخاطبة 
واستنفار الضمير الجمعي، دفاعا 

عن ثورته وثروته في آن. والشاهد أن 
وضعية املستشار هشام جنينة في 
مواجهة مافيا الفساد املتصاعد بعد 
الثالثني من يونيو 2013، ال تختلف 

عن وضعية الدكتور محمد البرادعي، 
وآخرين، أمام مافيا السياسة املتنمرة 
بعد عودة الدولة العميقة، كالهما لقي 
جزاء سنمار على يد هذا النظام، غير 
أن هذا ال يعني أن نرفض ما يصدر 

عنهما من بيانات أو تصريحات 
تعري قبح املرحلة الحالية، وتكشف 

أمام الجماهير حجم الخديعة التي 
تعرضوا لها، وعمق الكارثة التي 

لحقت بمصر، على يد سلطة تقتل 
كل فرصة لحياة محترمة يستحقها 

املصريون.

شنق هشام جنينة 
في مالهي الثورة

مرور 
الكرام

سماحة في منزله ببيروت بعد إخالء سبيله أمس )حسين بيضون(



الدوحة ـ أنور الخطيب

تعتزم »هيئة الحقيقة والكرامة« في تونس، 
قريبًا، عقد جلسات استماع علنية لضحايا 
تلقت،  وقــد  السابق،  العهد  فــي  االنتهاكات 
حــتــى األســـبـــوع املـــاضـــي، طــلــبــات لنحو 24 
ألف مواطن ومواطنة من مختلف التيارات 
ومنهم  والــنــقــابــيــة،  والحقوقية  السياسية 
النائب في البرملان التونسي، ماهر املذيوب، 
تعّرض  التي  االنتهاكات  في  البحث  لطلب 
لــهــا، ولـــرد االعــتــبــار، وجــبــر الــضــرر الــرمــزي 
ملا تعّرض له هو وعائلته من مظلمة مريرة 
وانتهاكات جسيمة من بعض أجهزة نظام 
الرئيس املخلوع، زين العابدين بن علي، من 
الثورة  قيام  1991 حتى  نيسان  إبريل/   23

التونسية في العام 2011.
ويـــعـــّد املـــذيـــوب الــبــرملــانــي الــتــونــســي األول 
ــى »هــيــئــة الــحــقــيــقــة  الـــــذي يـــتـــقـــّدم بــمــلــفــه إلــ
ــد تـــحـــدث عـــن مـــشـــاعـــره في  والــــكــــرامــــة«، وقــ
وقــال:  الجديد«،  »العربي  لـ الخصوص  هــذا 
»كانت لحظة مهمة ويومًا مشهودًا وحركة 
ــة، فــــي بـــعـــدهـــا وتــأثــيــرهــا  ــزيـ ــالـــرمـ مــلــيــئــة بـ
ووسائلها«. واستذكر »تضحيات الشهداء، 
واملــنــاضــات واملناضلني مــن كــل األطــيــاف، 
والـــعـــائـــات الــتــونــســيــة الـــتـــي ذاقـــــت الــظــلــم 
والــتــعــســف والـــجـــور واالســـتـــبـــداد فـــي عهد 

الجمهورية األولى«.
كــــان ســيــســامــح  إذا  عــمــا  عــلــى ســـــؤاٍل  ورّدًا 
التونسي:  البرملاني  قــال  مــن ظلمه وعــذبــه، 
»الظلم ظلمات، والعفو عند املقدرة، هاتان 
مقولتان تربينا عليهما في وعينا الجمعي. 
العملية،  املمارسة  عند  الحقيقة  في  ولكن، 
تصبح املسألة مركبة وأكثر تعقيدًا. أسس 
اآلباء املؤسسون للجمهورية األولى ركائز 
ــًا جـــمـــهـــوريـــًا، إال أن  دولــــــة حـــديـــثـــة ونـــظـــامـ
أسس النظام الجمهوري في تونس ما بعد 
االستقال كانت عرجاء، وبعني واحدة. فقد 

والعدالة،  الحرية  قيم  النظام، وغابت  وجد 
وعــانــت أجــيــال مــتــعــاقــبــة مــن كــل الــعــائــات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة فــي بــلــدي تــونــس من 
ــيــــني، وحــتــى  قـــومـــيـــني ويـــســـاريـــني وإســــامــ
أبــنــاء الــنــظــام املخلصني مــن الــدســتــوريــني، 
القمع  أدوات  وتنكيل  األجـــهـــزة،  بــطــش  مــن 
ــتــــل كــــل نــفــس  ــافـــســـني، وقــ ــنـ ــاملـ ــفـــي بـ ــتـــشـ والـ
تحّرري، مهما كانت حساسيته أو ألوانه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويــضــيــف فـــي حــديــثــه لـــ
»عشنا في بلدنا تونس كل أنواع التعذيب 
املشينة  واملمارسات  الصورية  واملحاكمات 
فـــي حـــق عـــائـــاتـــنـــا. والــــيــــوم، ال أزال أتــألــم 
التسعينيات  عــشــريــة  تــبــعــات  مــن  وأعـــانـــي 
ــونـــس، ولــكــنــنــي، أنــــا مــاهــر  الــــســــوداء فـــي تـ
أو  أو حــقــد  أحــمــل أي ضغينة  ــذيـــوب، ال  املـ
أصيل وعربي  كتونسي  التشفي،  في  رغبة 
ــلــــم بـــاالنـــتـــقـــام وال  مـــســـلـــم االنــــتــــمــــاء. ال أحــ
فهذه  ولعائلتي،  لــي  أســـاءوا  ممن  التشفي 
الثأر  أشياء ال تقدم، بل تؤخرنا قرونًا من 
والعداوات. لكن، من املهم االعتراف بالخطأ 
واالعـــــتـــــذار لــلــضــحــايــا وعـــائـــاتـــهـــم وجــبــر 
لهم  واملعنوي  الــرمــزي  والتعويض  الــضــرر 
ولعائاتهم. ولكن، أقول إن كل كنوز األرض 
أو لحظة من  املعتقل،  ال تعّوض دقيقة في 
لحظات التعذيب، أو موقفًا في أحد مخافر 

الشرطة أو حاجز تفتيش«.
ــاكـــات الـــتـــي تــعــّرض  ــهـ ــتـ وعــــن الـــضـــرر واالنـ
لها، وهل كان السجن والتعذيب أم اإلبعاد 
والعيش في املنفى، قــال املــذيــوب: »منذ 23 
أبــريــل/نــيــســان 1991، عــنــدمــا كــنــت أتــأهــب 
للسفر إلى الجزائر في مهمة رسمية، وإلى 
حــدود 14 يناير/كانون األول 2011، عرفت 
ــواع الــتــجــاوزات،  وعــرفــت عــائــلــتــي أبــشــع أنــ
الوحشي  التعسفي، والتعذيب  اإليقاف  من 
في دهاليز وزارة الداخلية شهرًا، والسجن 
في ظروف غير إنسانية مائة يوم، والسجن 
املوحش ألــف يــوم، واملراقبة اإلداريـــة بدون 

ــنــــوات، حــيــث كنت  إذن قــضــائــي خــمــس ســ
أوقع في مراكز الشرطة ثماني مرات يوميًا، 
في  العالي  التعليم  مواصلة  من  والحرمان 
املــؤســســات الــعــامــة والـــحـــرمـــان مـــن الــعــمــل، 
ومــن جـــواز الــســفــر، وشــتــى أنـــواع التعذيب 
و»الصبغة  »الــتــحــقــيــر«،  ووصــمــة  النفسي، 
وهــذا  ولعائلتي.  لــي  املجتمعية  الــخــاصــة« 
في  مــريــرة  بــل تجربة  كتابيًا،  إنــشــاًء  ليس 

النفس والقلب، وهذه األيام السوداء موثقة، 
لـــدى املــنــظــمــات الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
اإلنــســان  لحقوق  التونسية  الــرابــطــة  ولـــدى 
ــــي،  ــــذي زارنـ ــرزوقــــي الـ بــرئــاســة املــنــصــف املــ
بصحبة رفاقه في الهيئة املديرة في املعتقل، 
الذي  والتنكيل  التعذيب  واطلع على صور 

عانيت منه«.
املذيوب من مغادرة تونس عام  وقــد تمكن 
عامًا   12 استمر  السفر  مــن  منع  بعد   2003
قانوني، وعمل في قطاع  أي موجب  بــدون 
الصحافة الرياضية، ومع ذلك، ظلت أجهزة 
النظام السابق متوجسة منه، وكانت تبلغ 
عــن قــدومــه ومــغــادرتــه بــــاده. والـــافـــت أنــه 
لم يعرف في حياته ســوى انتماء سياسي 
واحد معلن ورسمي، وكان للشبيبة وطلبة 
)الــحــزب  الــديــمــقــراطــي  الــدســتــوري  التجمع 
ــان أحـــــد املــؤســســني  ــم آنـــــــــذاك(، إذ كـــ ــاكـ الـــحـ
الجامعة،  فــي  الــجــديــدة  الطابية  لتجربته 
بــعــد عـــقـــود مـــن اإلقــــصــــاء، وكـــذلـــك التــحــاد 
طاب املغرب العربي. ويقول في هذا الصدد 
»يبدو أن بعضهم لم يستسغ وجود قيادي 
حــزبــي مــلــتــزم ديــنــيــًا فـــي تــونــس الــقــديــمــة، 
ــتـــمـــاء لـــحـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«،  فــاتــهــمــت بـــاالنـ
واملفارقة أن القضاء برأني من هذه التهمة، 
ولم يجد ما يجّرمني من أجله سوى تهمة 
ــــدم مــد  املـــشـــاركـــة الــســلــبــيــة، وتــرجــمــتــهــا عـ
ــراد وقـــيـــادات  ــ األجـــهـــزة األمــنــيــة بــأســمــاء أفـ
طــاب حركة النهضة، وهــذا شــرف أعتز به 
ــذيـــوب، أول  ولــيــس تــهــمــة«. ويــــرى مــاهــر املـ
نــائــب فــي الــبــرملــان الــتــونــســي يــتــقــدم بملفه 
لهيئة الحقيقة والكرامة، أن تقدم مئات من 
بني  من  والنقابيني،  السياسيني  الناشطني 
24 ألف تونسية وتونسي، بملفات للكشف 
بها  الــتــي تحظى  الثقة  يــبــرز  الحقيقة،  عــن 
التونسيني  لدى  الجامحة  والرغبة  الهيئة، 
فـــي كــشــف الــحــقــائــق، وتــعــريــة الــظــلــم الـــذي 

تعّرضوا له.

عادل األحمدي                          
عدن ـ العربي الجديد

نجحت جهود املبعوث األممي إلى اليمن 
فــي تحقيق  أحــمــد،  الشيخ  ولــد  إسماعيل 
اخـــتـــراق ســيــاســي، مـــن املــتــوقــع أن يشّكل 
دفعًا للمحادثات السياسية املرتقبة أواخر 
الشهر الحالي، مع إعانه إفراج الحوثيني 
عن عدد من األشخاص املختطفني لديهم، 
إضافة إلى العمل لكسر الحصار املفروض 
ــز. هــــاتــــان الـــخـــطـــوتـــان أعــلــنــهــمــا  ــعـ عـــلـــى تـ
املــبــعــوث األمــمــي بــعــد لـــقـــاءات عــقــدهــا مع 
»املؤتمر  حــزب  فــي  ومسؤولني  الحوثيني 
ــــذي يــتــرأســه الــرئــيــس  الــشــعــبــي الـــعـــام« الـ

املخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء.

ــــي مــؤتــمــر  ــد فـ ــمــ ــــن ولــــــد الـــشـــيـــخ أحــ ــلـ ــ وأعـ
صــحــافــي عـــقـــده لــــدى مـــغـــادرتـــه صــنــعــاء، 
ــرجــــون عــن  ــفــ ــيــ ــيــــني ســ ــوثــ ــحــ الــ أن  أمـــــــــس، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــفــنــي والـــتـــدريـــب املــهــنــي، 
ــة نــاشــطــني  ــ ــعـ ــ ــــرزاق األشـــــــــول، وأربـ ــــدالـ ــبـ ــ عـ
إعـــامـــيـــني وســيــاســيــني آخــــريــــن، لـــم يــذكــر 
أسماءهم. وبعد تضارب في األنباء، جرى 
نفي اإلفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود 
االستخبارات،  فــي  واملــســؤول  الصبيحي، 
ــــي فـــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز األمـــــــــــن الـ
مــحــافــظــات لـــحـــج، وأبــــــني، وعــــــدن، نــاصــر 
الــرئــيــس عبدربه  هــــادي، شقيق  مــنــصــور 
مــنــصــور هــــادي، املختطفني مــنــذ مـــارس/
آذار مــن الــعــام املــاضــي لـــدى االنــقــابــيــني، 
مع تأكيد ولد الشيخ أحمد أنهما بصحة 

جـــيـــدة. وأشــــــار املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــــى أن 
ــدادًا لــعــقــد  ــعــ ــتــ ــاءت »اســ ــ ــــذه الـــخـــطـــوة جــ هـ
مـــشـــاورات جــديــدة بــني األطـــــراف اليمنية 
لحل األزمة« في الباد، الفتًا إلى أنه سيتم 
املقبلة، تحديد موعد ومكان  خــال األيــام 
اســتــئــنــاف هـــذه املــــشــــاورات. كــمــا أعــلــن أن 
األمم املتحدة سترسل مسؤواًل لديها إلى 
العمل  أجــل  مــن  اليمن،  مدينة تعز، وســط 
منذ  عليها،  املفروض  الحصار  كسر  على 
أشــهــر، مــن دون أن يحدد أي موعد لذلك. 
ورّوجت مواقع إخبارية مقّربة من صالح، 
أن إطاق سراح الصبيحي وهادي وقائد 
اللواء 115 فيصل رجب، سيتم في مرحلة 
ــــى أن  ــيـــرة إلــ ــقــــة لــــم تــــحــــدد بــــعــــد، مـــشـ الحــ
االتفاق الذي توّصل إليه ولد الشيخ أحمد 
يقضي أيــضــًا بـــأن تعقب خــطــوة اإلفــــراج، 
»مناقشات فــور وقــف إطـــاق الــنــار، ورفــع 
الحصار عن اليمن«. ويعد الصبيحي أبرز 
واعتقل  الحوثيني،  ســجــون  فــي  املعتقلني 
في 25 مـــارس/آذار العام املاضي على يد 
قوات الحوثيني وصالح أثناء تقدمها في 
محافظة لحج باتجاه عــدن، وإلــى جانبه 

شقيق هادي، وفيصل رجب.
وُيــعــتــبــر اإلفــــراج عــن الصبيحي مــن أبــرز 
مطالب قــرار مجلس األمــن الــدولــي 2216، 
تعتبر  والــذي  أبريل/نيسان،  في  الــصــادر 
 الــتــزام االنــقــابــيــني بــه شــرط 

ّ
الــحــكــومــة أن

لــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وكــــان ملف 
املعتقلني على رأس مواضيع النقاشات في 
طاولة محادثات سويسرا منتصف الشهر 
ــالـــب الــــوفــــد الــحــكــومــي  املــــاضــــي، حـــيـــث طـ
السياسيني  املعتقلني  أبـــرز  عــن  بـــاإلفـــراج 
باالسم  وركـــزت  الثقة،  بناء  نحو  كخطوة 
ــــادي واألشــــــول. وفــي  عــلــى الــصــبــيــحــي وهـ
السياسي، تواصلت  الــتــطــّور  هــذا  مــــوازاة 
والقوات  الشعبية«  »املقاومة  بني  املــعــارك 
املوالية للشرعية، وبني الحوثيني واملوالني 

لــصــالــح فـــي األطــــــراف الــشــرقــيــة ملــحــافــظــة 
ــات يــمــثــل إقـــاقـــًا  ــ ــنـــعـــاء، األمــــــر الــــــذي بـ صـ
كبيرًا لانقابيني بعد اقتراب املعارك من 
املعارك  وتتركز  األصلية.  نفوذهم  معاقل 
منذ أسابيع في منطقة ِنهم، حيث حققت 
»املــقــاومــة« وقـــوات الشرعية تــقــّدمــًا، وهي 
مــــن أكــــبــــر مــــديــــريــــات مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء، 
مــأرب ومن  الشرق بمحافظة  وتتصل من 
تستبعد  ولــم  الــجــوف.  بمحافظة  الشمال 
»الــعــربــي  لـــ تــحــدثــت  يمنية  قبلية  قــيــادات 
الــجــديــد« املــزيــد مــن املــفــاجــآت فــي الجبهة 
الشرقية والشمالية بصنعاء وصــواًل إلى 
مناطق محاذية ملحافظة عمران. من جهة 
أخـــــرى، الــتــقــى الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــدربــه 
مــنــصــور هـــادي فــي عـــدن قــيــادات السلطة 
املحلية والعسكرية واألمنية في محافظة 
شبوة جنوب شرقي اليمن. وركز الرئيس 
اليمني على ضرورة تأمني املوانئ اليمنية 
األخيرة  املعلومات  في شبوة، على ضــوء 
أن موانئ شبوة باتت منطقة تهريب  من 
ــن املــرتــزقــة  ــة، فــضــا عـ ــحـ ــلـ لـــلـــوقـــود واألسـ

ملليشيات الحوثيني. 
ــيــــادة  ــنــــي، قــ ــمــ ــيــ ــقــــى الــــرئــــيــــس الــ ــتــ ــا الــ ــمــ كــ
إب وسط  في محافظة  العسكري  املجلس 
امليدانية  التطورات  معها  وناقش  اليمن، 
فـــي املــحــافــظــة وزيــــــادة االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
تمارسها املليشيات، مؤكدًا دعم »املقاومة« 
وقــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي مـــواجـــهـــة 

املليشيات، وتسهيل كل اإلمكانات لذلك.
ــهـــدت إب أمــــس مــــحــــاوالت ملــلــيــشــيــات  وشـ
الــحــوثــيــني والـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع مــهــاجــمــة 
ــديـــن، لــكــنــهــا لقيت  ــعـ مــنــاطــق فـــي حــــزم الـ
الــقــرى فيها. كما  فــعــاودت قصف  مقاومة 
ــات لــبــعــض  ــامـ ــتـــحـ ــامـــت بـــمـــداهـــمـــات واقـ قـ
 عــن حديث 

ً
مــنــازل املــعــارضــني لــهــا فــضــا

بعض املصادر في إب أن املليشيات نهبت 
مواد إغاثة كانت في طريقها إلى املنطقة.

تعز ـ وجدي السالمي

ــي  ــتــ عـــــلـــــى ســــــفــــــوح الــــــجــــــبــــــال الــ
تــحــيــط بــمــديــنــة تـــعـــز الــيــمــنــيــة، 
ــهـــات هـــي األشــــرس  تـــــدور مـــواجـ
ــــدالع املـــعـــارك عــلــى مـــشـــارف املــديــنــة  مــنــذ انـ
وداخــلــهــا بــني »املــقــاومــة الشعبية« وقــوات 
ــيـــني  ــات الـــحـــوثـ ــلـــيـــشـــيـ ــة وبـــــــني مـ ــيــ ــرعــ الــــشــ
املدعومة من قبل القوات العسكرية املنشقة 
عن الجيش، املوالية للرئيس املخلوع، علي 
عــبــد الــلــه صــالــح، فــي 22 مــــارس/ آذار من 

العام املنصرم.
تحاول املليشيات وقوات املخلوع السيطرة 
عــلــى مــوقــع جــبــل الـــعـــروس )فـــي أعــلــى قمة 
جــبــل صــبــر جـــنـــوب املـــديـــنـــة(، والـــــذي يطل 
على كامل املدينة، في محاولة منها إلحكام 
حــصــارهــا الــخــانــق عــلــى املــحــافــظــة، والـــذي 
يــتــرافــق مــع قصف ال يتوقف على األحــيــاء 
السكنية، وهو ما يعرض السكان للموت في 
القدرة  انــعــدام  بعد  لحظة، وخصوصًا  أيــة 
على عاج الحاالت الخطرة وال سيما بعد 
ــيـــب األوكـــســـجـــني  ــابـ ــي أنـ ــاد فــ ــحــ الـــنـــقـــص الــ
فــــي املــســتــشــفــيــات نــتــيــجــة الــــحــــصــــار. أمـــا 
أهـــالـــي املــحــافــظــة فــيــعــتــمــدون عــلــى الــطــرق 
الــحــيــاة  الــشــاقــة ملــحــاولــة تــســريــب  الجبلية 
منهم  تأكيدًا  مدينتهم،  إلــى  ومستلزماتها 
عــلــى رفـــض االســتــســام لــتــحــالــف االنــقــاب 
والسياسة االنتقامية التي اختار انتهاجها 

ضد املدينة.

حصار خانق
الحوثيني  مليشيات  انسحبت  أشــهــر،  قبل 
وقــــــــــوات املــــخــــلــــوع مـــــن مـــنـــطـــقـــة »مـــشـــرعـــة 
لجبل  التابعة  املديريات  إحــدى  وحــدنــان«، 
ــالـــي وبـــــدون أي  صــبــر، بــفــعــل مــقــاومــة األهـ
دعــم يــذكــر. ومنذ ذلــك الــحــني، تحولت هذه 
الوحيد إلدخال  املنفذ  إلى  املحررة  املنطقة 
املحاصرة  إلــى مدينة تعز  والــغــذاء  الــــدواء 
منذ أشــهــر، والــتــي تعاني نقصًا حـــادًا في 
مــخــتــلــف مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاة ويــحــاصــر 
آن معًا. وغالبًا  الجوع واملــوت في  سكانها 
ما تنقل املواد الضرورية الستمرار الحياة 
الطريق  لوعورة  نظرًا  الحمير،  على ظهور 
مــمــتــدة في  عــبــر سلسلة جبلية  تــمــر  الــتــي 
للمدينة، فيما تستميت  الجنوبية  األجــزاء 
الــجــبــل  ــلـــى  عـ لـــلـــســـيـــطـــرة  املـــلـــيـــشـــيـــات اآلن 
التي تتسرب منها  البديلة  ــرق 

ُ
الــط واغــاق 

الحياة إلى املدينة. 
أن تعز سترضخ  االنقاب  ويعتقد تحالف 
إذا مــا تــم إحــكــام الــحــصــار عــلــيــهــا، أو هــذا 
ــو األمــــــل الـــوحـــيـــد املـــتـــبـــقـــي لـــــدى صــالــح  هــ
أنهم  وخــصــوصــًا  إلخضاعها،  والحوثيني 
»تأديب« املدينة  لن يفرطوا في أية فرصة لـ

.
ً
التي أرهقت وعاندت صالح طويا

معارك وغارات 
على الرغم من الغارات التي ينفذها طيران 
التحالف العربي في املدينة، إال أن املواجهات 
على األرض تبقى األهــم. تتركز املعارك في 
مناطق جبل صبر، وتدور بني سكان معظم 
ُيعرفون  أصبحوا  الذين  املحافظة،  مناطق 
املساندين  الشعبية«  املــقــاومــة  »مــقــاتــلــي  بـــ
منصور  عبدربه  اليمني،  الرئيس  لشرعية 
هــادي، وبــني مسلحي مليشيات الحوثيني 
ــوات املــخــلــوع. وعــلــى الــرغــم مــن التفوق  وقــ
في التسليح النوعي والخبرة القتالية لدى 
مسلحي الحوثيني وصالح، إال أنهم فشلوا 
فــي الــســيــطــرة أو فــي إحــــراز تــقــدم فــي هــذه 
املناطق ذات األهمية االستراتيجية، والتي 
الجغرافي  تعز  مــوقــع  عــن  يمكن فصلها  ال 

والتاريخي والسياسي. 

موقع استراتيجي
تقع املحافظة في الجزء الجنوبي من اليمن 
فــي مــحــاذاة الــجــهــة الــغــربــيــة لــلــبــاد أيــضــًا، 
بني  يربط  استراتيجيًا  موقعًا  منحها  مما 
وبينما  والشمالية.  الجنوبية  املحافظات 
 256 اليمنية صــنــعــاء  الــعــاصــمــة  عــن  تبعد 
كــيــلــومــتــرًا، يــفــصــل تــعــز عـــن مــديــنــة عـــدن، 
 167 هــادي حاليا،ً حوالى  فيها  يقيم  التي 
كيلومترًا. لكن هذه املسافة، في الحسابات 
العسكرية، تصبح أقصر، وال سيما مع بقاء 
تهديد املسلحني الحوثيني وقوات املخلوع، 
لحج  محافظة  مــشــارف  على  يعسكرون  إذ 

املحاذية لتعز من الجهة الجنوبية.
وقد جعل هذا املوقع االستراتيجي محافظة 
تعز، منذ بداية االنقاب، في قلب األحداث. 
ففي أواخـــر مــــارس/آذار مــن الــعــام املاضي، 
أراد تحالف الحوثيني وصالح أن يجعل من 
تعز محطة عبور نحو عدن، التي كان هادي 
قد وصل اليها آتيًا من صنعاء بعدما تمكن 
من اإلفــات من اإلقامة الجبرية التي كانت 

مفروضة عليه.
كــانــت الــلــمــســات األخـــيـــرة إلتـــمـــام االنــقــاب 
الـــــذي بـــــدأه الـــحـــوثـــيـــون عــلــى مـــراحـــل منذ 
دخولهم صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول من 
عام 2014 قد شارفت على االنتهاء. حينها 

راقبت املدن التي تقع في الطريق إلى عدن 
األرتـــــــال الــعــســكــريــة ملــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني 
ــوات الــرئــيــس املــخــلــوع وهـــي تــمــر نحو  ــ وقـ
عدن، فيما كانت شوارع تعز تكتظ بحشود 
الجماهير والتظاهرات املناهضة لانقاب 
محافظات  املليشيات  باجتياح  والــتــنــديــد 

الجنوب. 
ــعـــة مــــن قــــــوات األمــــن  ــع وصــــــول أول دفـ ــ ومـ
الـــخـــاصـــة املـــوالـــيـــة لــتــحــالــف االنــــقــــاب إلــى 
أحد املداخل الرئيسية من الجهة الشمالية 
لتعز، رابط املتظاهرون أمام معسكر القوات 
الخاصة )الذي يقع في منطقة جولة القصر 
عــلــى تــل مــســتــٍو مــطــل عــلــى أنــحــاء عـــّدة من 
املدينة(. أراد املتظاهرون املقاومة السلمية 
ليسقط  بالرصاص  أمطروهم  الجنود  لكن 

يومها عشرات القتلى والجرحى.
تـــكـــررت االعـــــتـــــداءات الـــدمـــويـــة فـــي منطقة 
ــزاء  ــ الــتــربــة )مــديــنــة صــغــيــرة تــقــع فـــي األجـ
الجنوبية لتعز، تتبعها إداريًا لكنها تبعد 
 ملعسكرات الجيش 

ً
عنها وتعد حاليًا معقا

الوطني(. يومها سقط شبان رفضوا مرور 
األرتال العسكرية لتحالف الحوثي وصالح 
نحو عدن من الجهة الجنوبية، عبر منطقة 
هــيــجــة الــعــبــد، الــتــي تــرتــبــط بــمــنــاطــق طــور 
الــبــاحــة شــمــال مــحــافــظــة لــحــج الــجــنــوبــيــة، 
ليؤسس توالي األحداث وسقوط الضحايا 
لشكل آخـــر مــن املــقــاومــة، إذ فـــرض الــســاح 
نفسه في مدينة لطاملا ُعرفت بميل سكانها 
إلى املدنّية والنضال السلمي.  وعلى الرغم 

معاناة سكانها التي تبدو بالنسبة ألبناء 
املدينة امتدادًا ملعاناة متواصلة منذ عقود 
في املحافظة، التي تشتهر بأنها لم تعرف 
لغة املهادنة يومًا، وخصوصًا في مواجهة 
ــده فــــي الـــحـــكـــم وحــتــى  ــ ــواجـ ــ صــــالــــح مـــنـــذ تـ
ــيــــوم، حــيــث يـــواصـــل ســكــانــهــا الــتــصــدي  الــ
ملــــحــــاوالت كـــســـرهـــا. كــمــا أنــــه عــلــى امـــتـــداد 
أكــثــر مــن 70 عــامــًا، أدت محافظة تعز دورًا 
اليمنية، وال سيما  الدولة  تاريخ  مهمًا في 
أنها كانت شاهدة على الكثير من األحداث 
الجيوسياسي  موقعها  بحكم  التاريخية، 

االستراتيجي.

مدينة الثورة
عـــرفـــت املـــحـــافـــظـــة فــــي الــــســــنــــوات األخـــيـــرة 
بــمــديــنــة الـــثـــورة، فــمــنــهــا انــطــلــقــت الـــشـــرارة 
األولى في 11 فبراير/شباط من عام 2011، 
لتصبح الرمز امللهم لباقي اليمنيني الذين 
تداعوا للتظاهر واالعتصام في باقي املدن 
واملحافظات، قبل أن تنجح الثورة الشبابية 
فـــــي اإلطــــــاحــــــة بــــصــــالــــح مـــــن عــــلــــى كـــرســـي 
الــســلــطــة، وإن بـــاتـــفـــاق ســـيـــاســـي، وتــطــيــح 
بمساعيه لتوريث الحكم. والحقًا عادت تعز 
لتتصدر املحافظات التي خرجت للتظاهر 
ضــد انــقــاب الــحــوثــيــني واملــخــلــوع. أســبــاب 
يــرى مــراقــبــون، أنــهــا كافية مــن وجــهــة نظر 
واالنتقام  عليها  الحقد  لتستدعي  املخلوع 

الذي تتعرض له اليوم.
وكـــان صــالــح فــي أيــامــه األخـــيـــرة، فــي أثــنــاء 

     الموت  
اليمني 

»مدينة الربيع« تدفع أثمان التمرّد 
على االنقالب... وإطاحة صالح

لم تتردد محافظة تعز في حسم موقفها الرافض لهيمنة الحوثيين والرئيس المخلوع، 
علي عبد اهلل صالح، منذ اللحظة األولى لالنقالب، تمامًا مثلما كانت سباقة في إطالق 
أعلنت  الربيع«.  »مدينة  أو  الثورة«  »مدينة  لقب  فاكتسبت  سنوات،   5 قبل  الثورة  شرارة 

»الحالمة« مبكرًا االصطفاف إلى جانب الشرعية، بينما اختارت المليشيات االنتقام منها عبر 
التغلب عليه وإعادة الحياة لمدينتهم بكل األثمان. هكذا،  حصار خانق يحاول السكان 

باتت تعز تختصر مأساة اليمن
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يعرف  بأنه  المذيوب  ماهر  يجزم 
عّذبوه،  أو  ظلموه  الذين  أسماء 
ببعضهم  الــتــقــى  أنـــه  ويــكــشــف 
فهم  مهمًا،  يعد  لم  هذا  »لكن 
من  قــديــمــة  صفحة  ــن  م جـــزء 
يتقدم،  ــخ  ــاري ــت وال ــدي،  ــل ب ــخ  ــاري ت
للعبرة  إال  ــوراء،  الـ إلــى  يلتفت  وال 
والموعظة، وعدم تكرار األخطاء 
المذيوب:  ويقول  واالنتهاكات«. 
صفحات  السلمية  الثورة  »طــوت 
مرعبة من تاريخ تونس، وسيطوي 
والمرارات  الخيبات  وبناتها  شبابها 
من  يقين  على  وأنــا  حصلت،  التي 
السنوات  في  ستعرف،  تونس  أن 
حقيقيًا  وتقدمًا  نهضة  المقبلة، 

ومستدامًا على كل الصعد«.

المعّذبون أحرار

 12.2 مــا نسبته  إذ يشكل سكانها  املـــوارد، 
في املائة من سكان اليمن، بما يقارب ثاثة 
مــايــني نــســمــة وفــقــًا آلخــــر عــمــلــيــة إحــصــاء 
رســمــيــة فـــي 2004، وهــــو األمـــــر الـــــذي دعــا 
الهجرة  تفضيل  إلـــى  املــاضــي  فــي  سكانها 
قـــبـــل الــــثــــورة إلـــــى عـــــدن املـــســـتـــعـــمـــرة وإلــــى 

الحبشة، وبعد الثورة إلى الخليج.

أدوار متعددة
النضال  مــدرســة  بأنها  تعز  عرفت  ولطاملا 
اليمني ومنجم الثورات. وكانت للمحافظة 
إلـــى جــانــب أبــنــائــهــا مــجــمــوعــة مـــن األدوار 
الــبــطــولــيــة فـــي ثـــــورة 26 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
اإلمامي  للحكم  نهاية  وضعت  التي   ،1962
ــــرف حينها  لــيــتــأســس عــلــى أنــقــاضــه مـــا ُعـ
بــالــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــيــمــنــيــة. شــاركــت 
تــعــز عــلــى نــحــو فـــاعـــل فـــي جــمــيــع املـــراحـــل 
التحضيرية للثورة والتي سبقت اندالعها 
بسنوات. انخرط مثقفو وتجار املدينة، إلى 
جانب القادة العسكريني فيها، على قلتهم، 
فـــي جــمــيــع األنــشــطــة الــتــي مـــّهـــدت لــلــثــورة، 
والتي كانت تظهر من وقت آلخر على شكل 

انتفاضات فاشلة.
لم تنكسر اإلمامة بسرعة ألنها بعد سنوات 
ــــت طـــوقـــًا  ــرضـ ــ قـــلـــيـــلـــة حــــشــــدت الـــقـــبـــائـــل وفـ
وحــــاصــــرت الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، عــلــى مــدى 
ســبــعــني يـــومـــًا ُســـمـــي بــــ »حـــصـــار الــســبــعــني 
ــيـــام مــــن أصـــبـــحـــوا فــي  ــداًل مــــن قـ ــ ــ ــًا«. وبـ ــومــ يــ
ــاع عــــن الــعــاصــمــة  ــ ــدفـ ــ الـــحـــكـــم بـــواجـــبـــهـــم والـ
)أغلبهم من عهد اإلمامة الذين ارتــدوا ثوب 
صغار  ليضطلع  فـــروا،  فإنهم  الجمهورية( 
عن صنعاء.  الحصار  كسر  بمهمة  الضباط 
وهؤالء كانوا جيل الثورة اآلتي من تعز ومن 
املتوقع  النجاح غير  بعد  أخــرى.  محافظات 
في فك حصار صنعاء وإفشال أول محاولة 
للغدر بالثورة، عاد كل الهاربني وكانت أول 
الغدر مجددًا، حيث  مهمة يقومون بها هي 
دافعوا  الذين  الشباب  الضباط  قتل وسحل 
عــن صنعاء. وقــد سحل هــؤالء فــي الــشــوارع 
ــج شــعــبــيــة فــي  ــ ــازيـ ــ ــل )أهـ ــ ــزوامـ ــ ــع الـ ــ عـــلـــى وقـ
الشمال اليمني غالبًا ما يكون لها دورها في 
التحشيد الحربي أو التعبير عن االنتصار(. 
وكـــان مــن بينهم عــبــد الــرقــيــب عــبــد الــوهــاب 
قائد ملحمة السبعني يومًا لفك الحصار عن 
مدينة صنعاء. والحقًا تعرض أبناء املدينة، 
خال سنوات حكم صالح، وعلى غرار سكان 
الــعــديــد مـــن املـــحـــافـــظـــات، إلــــى اإلقـــصـــاء عن 

االلتحاق باملؤسسة العسكرية.
أما بالنسبة للجنوب، فقد كانت تعز غرفة 
البريطاني.  االســتــعــمــار  ملــواجــهــة  عمليات 
وعــنــدمــا انــدلــعــت الـــثـــورة فـــي 14 أكــتــوبــر/

أبناء  من  للكثير  كانت   1963 األول  تشرين 
ــثـــورة،  الـ تــعــز أدوار بــطــولــيــة فـــي انـــتـــصـــار 
الـــدولـــة  إدارة  ــي  فــ يــــشــــاركــــون  وأصــــبــــحــــوا 
ــة الــفــاعــلــة  ــاركـ الـــجـــديـــدة. وكـــــان لـــهـــذه املـــشـ
على الضفتني دور بــارز في إعــادة تحقيق 

الوحدة اليمنية عام 1990.

تعز

تنقل المواد الضرورية 
الستمرار الحياة على 

ظهور الحمير

عرفت بمدينة الثورة 
كونها أطلقت الشرارة 
األولى للثورة في 2011

تحقيق

أعلن المبعوث األممي 
عن مساٍع لفك الحصار 
عن تعز )فايز نورالدين/
فرانس برس(

يحاول األهالي االلتفاف على الحصار عبر الجبال )أحمد الباشا/فرانس برس(

مـــن أن إمــكــانــيــات الــتــســلــح فـــي تــعــز كــانــت 
شحيحة، إن لم تكن منعدمة مقارنة ببقية 
مجموعات  تشكلت  الشمالية،  املحافظات 
مسلحة صغيرة إلى جانب كتيبة عسكرية 
ــواء35 مـــــــدرع املـــــوالـــــي لــلــشــرعــيــة،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــن الـ مـ
وأعــلــنــت دعــمــهــا لــهــادي. هـــذه الــنــواة بــدأت 
تــخــوض حــرب شـــوارع وتــدحــرجــت املــعــارك 

في املحافظة. 
وفــــــــي غـــــضـــــون أســـــابـــــيـــــع كـــــانـــــت الـــــقـــــوات 
العسكرية، قبل أن تتبعها املقاومة الشعبية 
فــي تــعــز، تــخــوض مــعــارك وصفها البعض 
ــة« مـــع أكـــثـــر مـــن 10 ألـــويـــة،  ــرامــ »حــــرب كــ ـــ بــ
ليتأخر  اليوم  إلى  املواجهات  تستمر  فيما 
الــحــســم فــي املــديــنــة ألســبــاب عـــدة وتستمر 

الطائفية  اللعب بالورقة  الــثــورة، قد حــاول 
مصرحًا أمام عدد من رجال الدين املنتمني 
لــلــطــائــفــة الــزيــديــة بــأنــه »إذا لـــم نــقــف صفًا 
ــــدي«.  ــر حـــاكـــم زيـ ــــون آخــ واحــــــدًا، فـــســـوف أكـ
وقــبــلــهــا كـــان صــالــح وإعـــامـــه قـــد حــرضــوا 
»البراغلة«  ضد أبناء تعز، واصفني إياهم بـ
املتعمد(، وفي  )وهــي كلمة تعني االحتقار 

بـــاســـتـــخـــدام  ــلـــويـــح صــــريــــح  تـ الــــوقــــت  ذات 
املناطقية والطائفية ضدهم. 

ــــك، يـــؤكـــد مــحــلــلــون  لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
أنـــه مــهــمــا حــــاول صــالــح ومــعــه الــحــوثــيــون 
جــعــل الـــصـــراع طــائــفــيــًا، بــهــدف االســتــقــواء 
ــتــــراكــــم الـــســـلـــطـــوي لـــدى  ــار كــــل الــ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الشمال،  شمال  وقبائل  السياسية  الزيدية 

ومخزونها  املتراكمة  بنضاالتها  تعز  فــإن 
السياسي التاريخي قادرة على إفشال هذا 

التوجه.
ــر  ــثـ ــة املــــدنــــيــــة األكـ ــظـ ــافـ ــحـ ــز املـ ــعـ وتـــعـــتـــبـــر تـ
 أبناء 

ّ
تخففًا من الثقافات املاضوية. كما أن

ــل انــجــذابــًا للسير خــلــف املــشــاريــع  تــعــز األقـ
الــعــصــبــويــة، نــظــرًا الرتـــفـــاع نــســبــة التعليم 

في بلد يعاني من ارتفاع نسبة األمية فيه، 
 عـــن أن ســكــانــهــا يــنــتــشــرون فـــي كل 

ً
فـــضـــا

مختلف  في  ويعملون  اليمنية  املحافظات 
املهن.

قد ساعدتهم  عــدة  تاريخية  وكانت عوامل 
الــفــعــال، وخصوصًا أن تعز  على االنــدمــاج 
تعرف بأنها محافظة كثيفة السكان وقليلة 

  شرق
      غرب

جورج صبرا: موعد 
25 يناير غير واقعي

العليا  التفاوض  هيئة  عضو  أعلن 
جورج صبرا )الصورة( أنه ال يعتقد 
أن محادثات سام ستبدأ في جنيف 
في 25 يناير/كانون الثاني كما هو 
مزمع. وقال لوكالة »رويترز« إنه ال 
يــرى أن املوعد »واقعي ومــن املمكن 
أن يـــزيـــل كـــافـــة الــعــقــبــات املـــوجـــودة 
ــام املـــفـــاوضـــات«، مــشــيــرًا إلــــى أن  ــ أمـ
البندين  تنفيذ  عـــدم  املــشــاكــل  »أهـــم 
ــن  ــ األمـ مـــجـــلـــس  قــــــــرار  ــن  ــ مـ و13   12
2254، فما زالت املدن محاصرة، وما 
زال الــقــصــف الـــروســـي عــلــى الــقــرى 

واملدارس واملشافي قائمًا«.
)رويترز(

كيري يناقش الوضع 
السوري مع الجبير

األميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
ــر جـــون  ــ ــوزيـ ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس أن الـ أمــ
السعودي  مــع نظيره  نــاقــش  كــيــري 
ــدن، قــضــايــا  ــنــ ــي لــ عــــــادل الـــجـــبـــيـــر فــ
السياسية  والــعــمــلــيــة  إيــــران  بينها 

الرامية إلنهاء الحرب في سورية.
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــات حـــول  ــري فـ ــيــ وقــــــــال كــ
ــــي ســــوريــــة:  ــــام فـ ــسـ ــ مــــفــــاوضــــات الـ
»نريد أن نحاول لنرى إن كان هناك 
من طريق لحل بعض املشاكل دون 

التورط في صراع أكبر«.
)رويترز(

دفعة مساعدات جديدة 
إلى مضايا والفوعة 

وكفريا
دخــلــت شــاحــنــات مــحــمــلــة بــالــدفــعــة 
الــثــانــيــة مــن املــســاعــدات اإلنــســانــيــة، 
عـــصـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى بــلــدة 
الــتــي تحاصرها  الــســوريــة  مــضــايــا 
قوات النظام بشكل محكم منذ ستة 
أشهر. وقال مصدر لوكالة »فرانس 
بــرس« إن ست شاحنات على األقل 
دخـــلـــت عـــصـــرًا إلــــى الـــبـــلـــدة. وكــانــت 
ــنــــار« الــتــابــعــة لـــحـــزب الــلــه  قـــنـــاة »املــ
قــد قالت إن ثــاث شاحنات محملة 
ــلــــت إلــــــى بــلــدتــي  ــدات دخــ ــاعــ ــســ ــاملــ بــ

الفوعة وكفريا في الوقت ذاته.
)فرانس برس(

تركيا توّجه ضربات 
لـ»داعش« في العراق 

وسورية

ــوزراء الــتــركــي أحمد  أعــلــن رئــيــس الــ
داود أوغــلــو )الـــصـــورة(، أن الــقــوات 
الــتــركــيــة قـــامـــت بــتــوجــيــه ضــربــات 
ملواقع »داعش« في العراق وسورية، 
على خلفية الهجوم االنتحاري في 
ــو خـــال  ــلــ ــبـــول. وأشــــــــار أوغــ ــنـ إســـطـ
اجتماع مــع الــســفــراء األتـــراك أمــس، 
ــقــــوات املــســلــحــة الــتــركــيــة  إلــــى أن الــ
ــــى مــا  قــــامــــت بـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــات إلــ
ــــوق كــــل مــن  يــــقــــارب 500 مــــوقــــع، فــ
ــراق، مــعــلــنــًا أنــــه »تــم  ــ ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
التثبت من مقتل ما يقارب 200 من 
قياديون«  منهم  التنظيم،  عناصر 

في الضربات.
)العربي الجديد(

صحيفة تركية: 
االستخبارات  السورية 

متورطة بالتفجير
كــــــشــــــفــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة »صـــــــــبـــــــــاح« 
»العدالة  حــزب  مــن  املقربة  التركية، 
أمنية،  عن مصادر   

ً
نقا والتنمية«، 

ــه بــعــد تــوقــيــف ســبــعــة أشــخــاص  أنــ
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــســوريــة بعد 
الــتــفــجــيــر فـــي إســطــنــبــول الـــثـــاثـــاء، 
باستخبارات  بعضهم  ارتباط  ثبت 
ــادت املــصــادر  ــ الــنــظــام الـــســـوري. وأفـ
أربــعــة من  بـــأن  للصحيفة،  األمــنــيــة 
ــد رافــــقــــوا منفذ  ــوا قـ ــانـ املـــوقـــوفـــني كـ
ــة، فـــي زيـــارتـــه  ــاريـ ــحـ ــتـ الــعــمــلــيــة االنـ
إلــى دائــرة الهجرة في زيــن بورنو، 
كاجئني.  تركيا  إلــى  دخــولــهــم  بعد 
فــيــمــا األشـــخـــاص الــثــاثــة اآلخــــرون 
اتصال  على  كذلك  كانوا  املوقوفون 
ــيـــق بــمــنــفــذ الـــعـــمـــل االنـــتـــحـــاري،  وثـ
استخبارات  مــع  بعاقتهم  ويعتقد 

النظام السوري.
)العربي الجديد(
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القاهرة ـ العربي الجديد

خــال  املصــري  البرملــان  انتهــى 
إقــرار  مــن  املاضيــة  الســاعات 
أكثــر مــن 100 قانــون من بني 340 
قانونــا صــدرت فــي غياب البرملان وســيقوم 
بدراستها، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل 
النــواب إلــى »ســلق القوانني« خال 15 يوما 
وفقا للدستور، كما يرى قانونيون وخبراء 
الجديــد«،  »العربــي  لـ تحدثــوا  مصريــون 
محذريــن مــن خطــورة األمــر. ويؤكــد هــؤالء 
 
ً
أن توزيــع القوانــني علــى اللجــان الـ19 فضا

هدفــه  خاصــة،  أخــرى  لجــان   6 وجــود  عــن 
االنتهــاء بســرعة من تلــك القوانني واملوافقة 
عليها خدمة ألهداف سياسية، في تكرار ملا 
كان ينفــذه نظــام الرئيــس املخلــوع حســني 

مبارك في احتكاره إلرادة الشــعب.
فــي  قانونــا   147 صــدور  مــن  الرغــم  وعلــى 
منصــور،  عدلــي  املؤقــت،  الرئيــس  عهــد 
الحالــي  الرئيــس  تولــي  منــذ  قانونــا  و298 
عبدالفتاح السيســي الحكم، فإن ما ســيقوم 
مجلــس النــواب بمراجعته يبلغ 340 قانونا 
فقط، هي التي صدرت عقب إقرار الدســتور 
كانــون  ينايــر/   18 فــي  الجديــد  املصــري 
الثانــي 2014. بينمــا يبلــغ عــدد االتفاقيــات 
والقوانــني الصــادرة فــي فترتــي الرئاســتني 

.476
وعلــى الرغــم مــن مشــكات البرملــان املصري 
الكثيــرة، ومناقشــة القوانــني، اهتــم البعــض 
بقضية رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات 
املستشــار هشــام جنينــة واتهامــه بتضليــل 
الفســاد وصــل  أن  أكــد  عندمــا  العــام  الــرأي 
إلــى 600 مليــار خــال العــام املاضــي، وهــو 
مــا كذبــه تقريــر السيســي، وانتهــز البعــض 
النائــب  فقــام  لتأييــد األخيــر.  القضيــة  تلــك 
مصطفــى بكــري بجمــع تواقيــع مــن النــواب 

عطــي تقاريــر عامــة مــن دون 
ُ
هــذه اللجــان ت

درايــة قانونيــة، وبالتالــي كان على املجلس 
اســتطاع رأي املحكمــة الدســتورية لحســم 
أمر فترة الـ15 يوما بقرار ملزم، حتى ال ُيقر 
البرملــان قانونــا ويحكــم بعــدم دســتوريته، 
ما يدخلنا في مشكلة جديدة. ويؤكد أن ما 
يحدث داخل قبة البرملان أمر محزن وبداية 
مفهومــة،  وغيــر  مشــّوهة  قوانــني  لوجــود 
معتبــرًا أن إلغــاء البــث التلفزيونــي لوقائــع 
يشــاهد  ال  حتــى  لــه   

ٌ
ُمخطــط الجلســات، 

الفتــا  الجلســات،  داخــل  يــدور  مــا  املواطــن 
إلــى أنــه كان مــن األفضــل طــرح كل القوانــني 
مــا حــدث هــو  النــواب، ولكــن  علــى مجلــس 
تقســيم تلــك القوانني وطرحهــا على اللجان 
للبــّت فيهــا داخــل غــرف مغلقــة، وهــو مكمن 

الكارثة.
ويضيــف عبدالــرازق أنه مــن العيب أن يقوم 
النواب باالهتمام بقضية املستشــار جنينة 
وتــْرك القوانــني املعلقــة، معتبــرًا أن »الحملــة 
مغرضــة  الجهــاز  رئيــس  ضــد  املوّجهــة 
األحــرى  وكان  الرجــل،  إزاحــة  وتســتهدف 
بالدولــة أن تقــف وراءه في مواجهة الفســاد 

املستشــري في أرجاء األجهزة والوزارات«.
من جهته، يرى الفقيه الدستوري املستشار 
إبراهيــم أبازيــد، أن مــا يحــدث مــن »ســلق« 
القوانــني واملوافقــة عليهــا، بدايــة  مــن  عــدد 
لتنفيــذ مخطــط »تفخيــخ« مجلــس النــواب، 
ما ُيعّرض البرملان لشبح الحل في أي وقت، 
معتبــرًا أن »تلــك القوانني التي تمت املوافقة 
عليها، والتي أغلبها تأتي ضد املواطن عدا 
قانــون الخدمــة املدنيــة الــذي ُرفــض مــن ِقبل 
النــواب، ســتكون بدايــة لرفــع دعــاوى لحــل 
البرملــان والعــودة لنقطــة الصفر مرة أخرى، 
وإن كان هــذا األمــر صعبــا مــن وجهة نظري 
لكــون أن أكثــر مــن 90 فــي املائــة مــن أعضــاء 
املجلــس موالــون للنظام وبالتالي ُيســتبعد 
مكتــب  »درج  فــي  الحــل  قــرار  وبقــاء  الحــل، 
القيــادة« لتخــرج بــه فــي أي وقــت، فــي حــال 

حدوث خاف كبير«.
الحالــي  النظــام  أن  إلــى  أبازيــد  ويشــير 
يخشــى مــن املجلــس النيابــي الجديد، لكون 
أن معظــم الســلطات بيــده، ويحــاول اللعــب 
بورقــة الضغــط علــى البرملــان بالشــكل الذي 
يتــم  وإال  ألوامــره،  االنصيــاع  علــى  يجبــره 
حــل  يريــدون  ال  »النــواب  أن  مؤكــدًا  حلــه، 
التــي دفعهــا  الكبيــرة  املبالــغ  البرملــان بعــد 
عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي 
ليــس هنــاك مانــع في املوافقة علــى القوانني 

التي تســير مع خطى الدولة«.

املركــزي  الجهــاز  رئيــس  فقــدان  بإعــان 
إلضــراره  واالعتبــار  الثقــة  للمحاســبات 
باألمن القومي للباد والســام االجتماعي، 
الطريــق  بغيــر  املهنــة  أســرار  وإفشــاء 
وتوجيــه  بمحاكمتــه  مطالبــا  القانونــي، 

تهمــة الخيانة العظمى له.
ويقــول الخبيــر القانونــي املستشــار عمــرو 
عبدالرازق، إن اللجان الخاصة التي شّكلها 
البرملــان ملناقشــة القوانــني التي صدرت منذ 
إقرار الدستور الجديد، أمر غير مفهوم، ألن 
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القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

عبدالفتــاح  املصــري  الرئيــس  قــرار  أثــار 
لثاثــة  الطــوارئ  حالــة  تمديــد  السيســي، 
أشــهر فــي شــمال ســيناء، للمــرة الرابعــة على 
التوالي، غضبا حقوقيا وشــعبيا لدى أهالي 
ــل البوابــة الشــرقية ملصــر، 

ّ
املنطقــة، التــي تمث

ونقطــة حدودهــا مــع قطــاع غــزة واألراضــي 
الفلســطينية املحتلــة. كمــا أنــه يكشــف، وفقــا 
لــم تســتطع  ملراقبــني، أن الســلطات املصريــة 
مــن  مقبــول  مســتوى  تحقيــق  اآلن،  حتــى 
قــوات  بدأتهــا  التــي  الحملــة  فــي  النجــاح 
الجيــش والشــرطة قبــل أكثــر مــن عــام، بحجة 
الجماعــات  ومواجهــة  اإلرهــاب،  »محاربــة 

التكفيرية«.
شر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء 

ُ
ون

فــي الجريــدة الرســمية، يــوم الثاثــاء، مؤرخا 
الحالــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/   9 بتاريــخ 
فــي  الطــوارئ  حالــة  مــدد 

ُ
»ت أن  علــى  ونــّص 

مــرورًا  رفــح  تــل  مــن  شــرقا  املحــددة  املنطقــة 
بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا 
من غرب العريش حتى جبل الحال، وشمااًل 
مــن غــرب العريــش مــارًا بســاحل البحــر حتى 
ثاثــة  ملــدة  رفــح،  فــي  الدوليــة  الحــدود  خــط 
مــن  »اعتبــارًا  القــرار  هــذا  ويســري  أشــهر«. 
األربعــاء 27 ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي«. 
وبحســب الجريــدة الرســمية، فــإن هــذا القــرار 
ُيعمــل بــه بعــد موافقــة مجلــس النــواب، الــذي 

بدأ أعماله األحد املاضي.
هــذه  فــي  التجــّول  بحظــر  القــرار  ويقضــي 
والسادســة  مســاء  الســابعة  بــني  املنطقــة 
صباحــا، مــا عــدا العريــش، كبرى مدن شــمال 
بــني  فيهــا  التجــول  ــر 

ّ
يحظ التــي  ســيناء، 

بالتوقيــت  صباحــا  والخامســة  الواحــدة 
املحلــي. وبمقتضــى هذا القــرار تدخل منطقة 

شــمال ســيناء في حالة طوارئ ممتدة لثاثة 
أشــهر أخــرى، ليصبــح إعــان حالــة الطــوارئ 
منــذ إقرارهــا فــي 24 أكتوبــر/ تشــرين األول 
2014 وحتى اآلن ألكثر من عام وثاثة أشهر 

في منطقة شمال سيناء، مخالفا للدستور.
ومســاء االثنــني املاضي، أعلــن رئيس مجلس 
النواب علي عبد العال، تلقي املجلس إخطارًا 
مــن رئيــس الــوزراء بقــرار رئيــس الجمهورية 
رقــم 417 لســنة 2015، بإعــان حالــة الطــوارئ 
فــي بعــض املناطــق بمدينتــي العريــش ورفح 
بمحافظــة شــمال ســيناء، ملــدة ثاثــة أشــهر، 
اعتبــارًا مــن الســاعة الواحــدة صبــاح يــوم 27 
أكتوبــر/ تشــرين األول 2015 إلــى 27 ينايــر/ 

كانون الثاني الحالي.
وبمقتضــى القــرار، تعاقــب القــوات املســلحة 
والشــرطة بالســجن كل مــن يخالــف األوامــر 

فــؤاد  املســتقل  النائــب  واعتــرض  الصــادرة. 
 إنــه 

ً
بــدراوي علــى مضمــون اإلخطــار، قائــا

كان يجــب أخــذ موافقــة املجلس، طبقا للمادة 
154 مــن الدســتور، التــي تتحــدث عــن وجــوب 
رئيــس  دفــع  الــذي  األمــر  املجلــس،  موافقــة 
املجلــس ملقاطعتــه، والقــول إنه مــن غير امللزم 

أخذ موافقة املجلس على اإلخطار.
رئيــس  »ُيعلــن  أن  علــى   154 املــادة  وتنــص 

الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء، 
ينظمــه  الــذي  النحــو  علــى  الطــوارئ،  حالــة 
علــى  اإلعــان  هــذا  عــرض  ويجــب  القانــون، 
مجلــس النــواب خــال األيــام الســبعة التاليــة 
اإلعــان  حــدث  وإذا  بشــأنه.  يــراه  مــا  ليقــرر 
فــي غيــر دور االنعقــاد العــادي، وجــب دعــوة 

املجلس لانعقاد فورًا للعرض عليه«.
ويصف الناشط الحقوقي أحمد مفرح، القرار 
الصــادر مــن السيســي منفــردًا علــى الرغم من 
التــي  التشــريعية،  باملهزلــة  البرملــان،  وجــود 
فاقم ورطة البرملان التشــريعية في مناقشــة 

ُ
ت

قــرار وقانــون صــدرت  أكثــر مــن 300  وإقــرار 
عدلــي  املؤقــت  الرئيــس  حكــم  فتــرة  خــال 

منصور، والسيسي في غياب البرملان.
امللــف  عــن  الســابق  املســؤول  ويســتنكر 
املصري في مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق 
اإلنســان، اســتباق السيســي انعقــاد مجلــس 
النــواب بإصــدار القــرار منفــردًا، الفتــا إلــى أن 
النــواب مختــص بالتصديــق علــى  »مجلــس 
حالــة الطــوارئ بعــد انعقــاده طبقا للدســتور 
السيســي  لكــن  الجمهوريــة،  رئيــس  وليــس 
مجلــس  انعقــاد  قبــل  منفــردًا  القــرار  اتخــذ 
حالــة  تمديــد  ليقــرر  واحــد،  بيــوم  النــواب 
الطوارئ بداية من تاريخ مســتقبلي وهو 27 

يناير/ كانون الثاني الحالي«.
الطــوارئ  حالــة  إعــان  أن  مفــرح  ويــرى 
يفتقــد  الرابعــة،  للمــرة  ســيناء  شــمال  فــي 
للمشــروعية الدســتورية، مشــيرًا إلى أنه منذ 
أن انتهــى العمــل بهــذه الحالــة فــي 25 أبريل/ 
نيســان 2015 املاضي، بعد أن تم إعانها في 
وتمديــده   2014 األول  تشــرين  أكتوبــر/   24
كانــون  ينايــر/   24 فــي  للدســتور  طبقــا 
الثانــي 2015 لثاثــة أشــهر أخرى، وهو الحد 
لتمديدهــا  التنفيذيــة  للســلطة  بــه  املســموح 

لحالة الطوارئ طبقا للدستور.

من أبرز القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، قانون اإلرهاب، ومنع 
التظاهر، ومكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات، وبناء وترميم الكنائس، 
وتعديل  المدنية،  الخدمة  وقانون  العسكرية،  المعاشات  ــادة  وزي
قانون التقاعد، وقوانين الصحافة، والمرور، والعقوبات، واإلجراءات 
والضريبة  مناصبهم،  من  الرقابية  األجهزة  رؤساء  وإعفاء  الجنائية، 

العقارية، وشهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

إرهاب وضرائب ورواتب

سعي لالنتهاء بسرعة من القوانين )األناضول(

يشّكك عدد من النواب بأداء حكومة إسماعيل )كينزو تريبويار/فرانس براس(

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
أن مســؤولة،  مصرّيــة  مصــادر  تكشــف 

شــريف  املصــري،  الــوزراء  رئيــس  زيــارة 
إســماعيل للبرملــان، أمــس األّول األربعــاء، 
كمــا  النــواب،  لتهنئــة  أساســا  تكــن  لــم 
 عن املعنّيني 

ً
أعلنــت وســائل اإلعام، نقــا

بالزيــارة. لكــن الهدف منها، بحســب هذه 
املصــادر، الضغــط علــى النــواب للموافقة 
صــدوره  ــع 

ّ
املتوق الحكومــة  بيــان  علــى 

الحالــي،  الثانــي  يناير/كانــون  نهايــة 
الســتمرار الحكومــة فــي عملهــا وتجديــد 

الثقة بها.
معلومــات  تــرّددت  بعدمــا  ذلــك،  ويأتــي 
 هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن النــواب غيــر 

ّ
بــأن

الحكومــة وعــدد  رئيــس  بــأداء  مقتنعــني 
من الوزراء. وذلك، بســبب فشــل الحكومة 
سياسيا واقتصاديا، وتجاهلها لقضايا 
الحريــات، وأزمــة القوانــني االســتثنائية، 
وارتفــاع  البطالــة،  مشــكلة  أزمــة  وزيــادة 
حجــم الديــن الداخلــي والخارجــي، وفقــا 

للمصادر املصرّية أنفسها.
»العربي الجديد«،  وتلفت هذه املصادر لـ
مــن  عــددًا  التقــى  »إســماعيل  أن  إلــى 
النــواب وعــرض عليهــم بالفعــل عــددًا مــن 
إنجــازات الحكومــة، ومــا ســتقوم بعملــه 
خــال الفتــرة املقبلــة. وقــّدم إلــى البرملــان 
برامــج عــدد مــن الــوزارات، خصوصــا فــي 
 تــردد آراء مــن داخل البرملان، تتحدث 

ّ
ظــل

وزارات  فــي  كبيــرًا  ضعفــا  هنــاك  أن  عــن 
ووزراء  الصحــة  وتحديــدًا  الخدمــات، 
املجموعــة االقتصاديــة«. وتبــنّي املصادر 
بعــض   

ّ
أن عــن  تتحــّدث  »املعطيــات   

ّ
أن

الــوزارات أداؤهــا جيــد، والبعــض اآلخــر 
ال يشــعر الشــارع بوجــوده علــى اإلطاق. 
الــوزارات«.  أداء  ماهيــة  يعلــم  والجميــع 
 علــى ذلــك، »كلنــا 

ً
وتعطــي املصــادر مثــا

اإلداريــة،  التنميــة  ــي 
َ
وزارت أداء  يعلــم 

والخارجية، وغيرهما«.
صــداع  إلــى  الحكومــة  بيــان  وتحــّول 
ــه 

ّ
أن باعتبــار  الــوزارات،  مــن  عــدد  لــدى 

أو  الحــزب  ســُيطالب  رفضــه،  حــال  فــي 
املقاعــد  أغلبيــة  علــى  الحائــز  االئتــاف 
بتشــكيل حكومــة أخــرى، على أن تحصل 
علــى ثقــة البرملــان خــال 30 يومــا، وفقــا 

ذاتهــا،  املصــادر  وتوضــح  للدســتور. 
 هنــاك ضغطــا ســياديا علــى عــدد مــن 

ّ
أن

أصحــاب  خصوصــا  البرملــان  أعضــاء 
النفوذ والســلطة، للموافقة على برنامج 
الحكومــة وإعطــاء الثقــة باالســتمرار في 
العمــل. وهنــاك توقعــات بتغيير عدد من 
الوزراء »املغضوب« عليهم خال الشــهر 
طــرح  قبــل  ذلــك  يكــون  وربمــا  الحالــي، 
الحكومــة بيانهــا علــى البرملــان، بحســب 

املصادر.
وفــي هــذا الســياق، يقــول النائب املصري 
 
ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ حســن  أحمــد 

»املوافقة على الحكومة من عدمها ترجع 
إلــى البيــان الــذي ســتلقيه أمــام البرملــان. 
 للتنفيذ 

ً
فإن كان ذا رؤية محترمة وقابا

ســنرفضه«.  ذلــك  وغيــر  عليــه،  ســنوافق 
السياســي  الوضــع   

ّ
أن حســن،  ويؤكــد 

الحالــي لحكومــة إســماعيل »مرتبــك وال 
بــأن  الحكومــة  مطالبــا  بالخيــر«،  ــر 

ّ
يبش

تقــدم رؤيــة واضحــة لألزمــات التــي تمــر 
بهــا البــاد حاليا، وخططها ســواء كانت 
املــدى،  قصيــرة  أو  متوســطة  أو  طويلــة 
ومشــيرًا إلــى أن »بعــض وزراء الحكومــة 
اآلخــر  والبعــض  جيــدون  الحاليــة 

مستواهم ما بني متوسط وضعيف«.

يرى النائب المصري، هيثم الحريري 
تقّدم  أْن  الحكومة  »عــلــى  أّن 
استقالتها طبقًا للدستور«، واصفًا 
المرضي،  وغير  بـ«السيء  أداءها 
وطــمــوحــات  ــال  ــ آم تــمــثّــل  وال 
ــي ظـــّل الــتــدهــور  ــن، ف ــواط ــم ال
وزيادة  واالقتصادي،  االجتماعي 
سد  ــة  أزم بسبب  االحتقان  ــّدة  ح

النهضة اإلثيوبي«.

فشل سياسي 
واقتصادي

لـ»العربي  مــصــري،  سياسي  بــاحــث  يــؤكــد 
الجديد«، أن »إعالن حالة الطوارئ في شمال 
سيناء لم يحِم المدنيين، الذين ظلوا أكثر من 
خصوصًا  الطوارئ،  حالة  إعــالن  من  عانى 
للمدنيين،  القسري  التهجير  سياسة  ظل  في 
التي نّص عليها  التدابير  باعتبارها من إحدى 
الذي  الدستور  مخالفتها  رغم  »الطوارئ«، 
تسقط  ال  جريمة   63 مــادتــه  فــي  يعتبره 

بالتقادم«.

التهجير القسري

وافق مجلس 
الدفاع المصري، 

أمس الخميس، على 
تمديد مشاركة 

عناصر من الجيش 
المصري في مهمة 
قتالية خارج الحدود، 
في منطقَتي الخليج 
العربي واليمن، عامًا 
إضافيًا، أو إلى حين 
انتهاء مهمة هذه 

القوات. ويعتبر 
هذا القرار هو األول 
من نوعه من حيث 

المدى الزمني.

خارج الحدود
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

الــذي  املــوازي  واالقتصــاد  التهريــب  ملــف  يــزال  ال 
تونــس،  اقتصــاد  إجمالــي  مــن   %40 علــى  يســتحوذ 
الصــداع الــذي يــؤرق الحكومــات املتعاقبــة منــذ خمــس 
ســنوت. ووافــق رئيــس الحكومة الحبيــب الصيد، أمس 
عــن  البحــث  إنشــاء لجنــة تتولــى  األربعــاء علــى  األول 
يرأســها  املوازيــة،  والتجــارة  التهريــب  لظاهــرة  حلــول 
والدفــاع  الداخليــة  وزارات  مــن  وتتكــون  املاليــة  وزيــر 
والطاقة واملناجم، على أن تأخذ اللجنة في حساباتها 
التجــارب املقارنــة للــدول التــي تمكنــت مــن النجــاح فــي 

حساســية  ورغــم  املــوازي.  االقتصــاد  علــى  الســيطرة 
امللــف وتأثيــره الكبيــر على تراجع نســبة النمو، ال تزال 
الحكومــة تبحــث عــن اآلليــات الناجعــة للنــزول بنســبة 
االقتصــادي املــوازي إلــى 20% مــن إجمالــي االقتصــاد، 
علــى األقــل، فــي الســنوات الثــاث القادمــة، وفــق األرقــام 
التــي أعلــن عنهــا رئيــس الحكومــة، أمــام البرملــان إبــان 
مناقشــة موازنــة العــام الحالــي.  وال تســتثني التجــارة 
املوازية في تونس أيا من أشكال السلع حيث يستحوذ 
املهربــون علــى أغلــب القطاعــات املربحــة والتــي كانــت 
توفر عائدات ضريبية مهمة ومباشــرة لخزينة الدولة 
علــى غــرار قطاعــات املحروقــات والســجائر والخمــور 

الفاخــرة، زيــادة على القطاعات امليكانيكية وعدد كبير 
مــن املــواد املنزليــة واإللكترونيــة. ويصعب علــى الدولة 
حصــر قائمــة املــواد املهربــة، غيــر أن مصــادر حكوميــة 
أكــدت لـــ »العربــي الجديــد« أن النية تتجه نحو محاربة 
مهربــي الســلع التــي لهــا تأثيــر مباشــر وســريع علــى 
عائــدات الدولــة علــى غــرار الســجائر والخمــور الفاخرة 
املاليــة  قانــون  الحكومــة، ضمــن  وقــررت  واملحروقــات. 
العــام 2016، خفــض الرســوم املفروضــة علــى الخمــور 
املســتوردة بنســبة 50% فــي محاولــة ملحاصرة الســوق 
السوداء ودفع الناشطني في القطاع السياحي )املطاعم 
احتياجــات  توفيــر  إلــى  واملاهــي(  والنــزل  الســياحية 

عمائهــم مــن الخمــور الفاخــرة مــن املســالك التجاريــة 
الرســمية. ورغــم االنتقــادات املوجهــة للحكومــة بســبب 
خفض ضرائب مواد غير موجهة للطبقات الفقيرة، إال 
أن هذه األخيرة بررت قرارتها بأن تقليص رسوم مواد 
تســتأثر الســوق الســوداء بنحــو 80% مــن معاماتهــا 

سيحد سطوة شبكات التهريب. 
ويعتبر الخبير االقتصادي معز الجودي، أن الحكومة 
ضــد  صارمــة  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  كثيــرا  تأخــرت 
املهربني، مؤكدا لـ »العربي الجديد« أن الدولة ســتعجز 
تفــرض  لــم  إذا  املــوازي  االقتصــاد  علــى  الســيطرة  عــن 

سيطرتها على املعابر الحدودية برا وبحرا.

تونس تستعين بتجارب أجنبية لمكافحة السوق السوداء

مصطفى عبد السالم

املتابع واملتأمل للمشهد االقتصادي 
املصري يجد في تفسير البعض 
له أمورًا »تلخبط« العقل، ألنها في 
الغالب تكون ضد املنطق وتستند 

لكيد النساء أكثر من اإلقناع، 
فالخسائر تتحول لدى البعض إلى 
أرباح ومكاسب، واألبيض يتحول 
ألسود والعكس، وتراجع إيرادات 

قناة السويس في عام 2015 بقيمة 
290 مليار دوالر، وبنسبة انخفاض 

تفوق 5%، تتحول بقدرة قادر إلى 
زيادة وأرباح، ألن هؤالء يحسبون 
اإليرادات بالجنيه املصري وليس 

بعملة اإليرادات، على عكس ما 
يحدث منذ افتتاح القناة في عام 

1869 وطبقا لألعراف الدولية، وغدًا 
يحسب هؤالء قيمة احتياطيات 
البالد من النقد األجنبي بالعملة 

املحلية، حتى يرفعوا الرقم.
واملستشار هشام جنينة، رئيس 

الجهاز املركزي للمحاسبات 
واملسؤول األول عن مكافحة 

الفساد، والذي كشف عن حاالت 
فساد بقيمة 600 مليار جنيه خالل 
الفترة من 2012-2015، يتحول إلى 

شخص فاسد، ألنه يزّور األرقام 
ويبالغ فيها، واألهم، حسب بعض 
هؤالء، أن جنينة سكت عن حاالت 
الفساد التي تحت يد الجهاز منذ 

توليه منصبه منذ أكثر من 3 
سنوات. بل ويتساءل هؤالء بحدة: 

وملاذا يتحدث جنينة اآلن؟ هل 
يريد أن يحرج النظام قبل الذكرى 

الخامسة للثورة املصرية ويؤلب 
املصريني ضد السيسي؟ أم يريد 
أن يقول إن عام 2015 كان مليئا 

بالفساد، وتنصب املشانق للرجل، 
عقابا له على أنه تجرأ وكشف رقم 

الفساد الصادم للبعض، رغم أن 
هؤالء يدركون أن مصر، شأنها 

شأن معظم دول العالم النامي، تعوم 
على فساد، بداية من إدارة الجهاز 

اإلداري للدولة وحتى الوزارات 
املختلفة.

والبورصة املصرية التي خسرت 
في األسبوع األول من عمر البرملان 

5.72 مليارات دوالر وتهاوى 
مؤشرها، حيث فقد أمس %5.6، 
وسط عمليات بيع كبيرة من ِقبل 
املستثمرين املصريني واألجانب، 

يخرج عليك البعض ويقول لك 
إن انهيار املؤشر يرجع ألسباب 

خارجية تتعلق بانخفاض أسعار 
النفط عامليا وأزمة بورصة الصني 

وتراجع البورصات األميركية 
واألوروبية والخليجية، رغم أن 

القاصي والداني يعرف أن مصر 
ليست دولة منتجة رئيسية للنفط 
مثل دول الخليج أو حتى الجزائر 

والعراق، بل إن مصر تعد مستوردًا 
للنفط، حيث تبلغ وارداتها السنوية 
من املشتقات البترولية والغاز نحو 

10 مليارات دوالر سنويا.
وعندما تقول للبعض إن هناك 

أسبابا منطقية لتراجع البورصة 
ناتجة باألساس عن تقارير صدرت 

هذا األسبوع عن مؤسسات دولية 
وتتوقع خفضا جديدا في قيمة 

الجنيه املصري أمام الدوالر، إضافة 
إلى ما شاهده املستثمرون األجانب 

من مهازل داخل البرملان الجديد، 
يقال لك إن الجنيه املصري حديد 

وقوى أمام الدوالر، وإن موارد البالد 
األجنبية تتزايد.

العناد 
مع األرقام

ركود الصين يهدد أفريقيا
كشــفت بيانــات رســمية أن صــادرات قــارة أفريقيــا إلى الصني 
قــد انخفضــت بنســبة 38% تقريبــا، خــال العــام املاضــي، مــا 
يقوض فرص تحقيق معدالت نمو كبيرة في القارة السمراء، 

التي تعتمد على العماق اآلسيوي في شراء موادها الخام.

وأعلنــت هيئــة الجمــارك الصينيــة، مســاء أول مــن أمــس، أن 
صــادرات القــارة الســمراء إلــى الصــني بلغــت 67 مليــار دوالر 

خال عام 2015، بانخفاض 38%، مقارنة بالعام السابق له.
ويعكــس التراجــع فــي صــادرات أفريقيــا إلــى الصــني حقيقــة 

اقتصــادات  مــا يضــع  بكــني، وهــو  فــي  االقتصــادي  التباطــؤ 
القــارة الســمراء تحــت ضغــط ملحــوظ. وكشــفت البيانــات أن 
انخفضــت  أفريقيــا،  إلــى  املباشــرة  الصينيــة  االســتثمارات 

بنحو 40% في أول 6 أشهر من العام املاضي.

السوق  توقف  مع  الخميس  أمس  الذهب  تراجع 
الجلسة  في   %0.6 صعوده  بعد  األنفاس  اللتقاط 
أسواق  انخفاض  شرارتها  أوقد  مكاسب  في  السابقة 
ونزلت  األميركي.  الدوالر  وضعف  العالمية  األسهم 
إثر خسائر حادة في وول ستريت مع  األسهم اآلسيوية 
عامًا،   12 في  مستوياته  أدنى  إلى  برنت  خام  انخفاض 
وسط أداء ضعيف للسلع األولية أشعل المخاوف بشأن 

االقتصاد العالمي.

»اديسون«  إن  رويترز،  لوكالة  مطلعة  مصادر  قالت 
اإليطالية والمملوكة لشركة  الطاقة  أكبر شركات  ثاني 
حقلها  من  جزء  بيع  تحاول  الفرنسية،  »إي.دي.اف« 

أمام  دفاترها  فتحت  وإنها  مصر،  في  قير  أبو  في 
الكويتية  الشركة  بينهم  ومن  المحتملين  المشترين 
»اديسون«  وتملك  الخارجية.  البترولية  لالستكشافات 
قير  أبو  حقل  مقابل  دوالر  مليار   1.4 نحو  دفعت  التي 
في  واإلنتاج  التنقيب  حقوق  جميع   ،2009 عام  في 
مع  مشترك  مشروع  خالل  من  تديره  لكنها  الحقل 

الهيئة المصرية العامة للبترول.

عالمية،  مقاه  سلسلة  أكبر  »ستاربكس«  أغلقت 
أصابت  أضرار  بعد  جاكرتا،  في  لها  متجرًا   50 حوالى 
أحد متاجرها عقب التفجيرات التي وقعت بالعاصمة 
التنفيذي  الرئيس  وأكد  الخميس.  أمس  اإلندونيسية 

للشركة »هوارد شولتز« في مومباي، أنه ال توجد حاالت 
وفاة بين العمالء أو العاملين. وتمتلك »ستاربكس« أكثر 
من 200 متجر عبر 15 مدينة في إندونيسيا، وافتتحت 
للموقع  وفقًا   ،2002 في  جاكرتا  في  متاجرها  أول 

الرسمي للشركة.

صورة  في  دوالر  مليار   126.3 نحو  الصين  اجتذبت 
 ،2015 عام  في  مالية  غير  مباشرة  أجنبية  استثمارات 
بزيادة 6.4% عن 2014 على الرغم من تباطؤ االقتصاد. 
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة أمس، أنه في ظل 
ما تواجهه الصناعات الثقيلة التقليدية من استمرار في 

التراجع آثر المستثمرون األجانب قطاع الخدمات.

أخبار قصيرة

داعش يحبس نفط ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

فــي  اإلســامية، »داعــش«،  الدولــة  يحبــس تنظيــم 
ليبيا، كميات هائلة من النفط الليبي للخروج إلى 
يــن  األســواق الخارجيــة، عبــر تهديــده ألكبــر ميناء
نفطيــني فــي ليبيــا، منــذ أكثــر مــن عــام، ممــا أدى إلــى تراجــع 
إنتاج العضو في »أوبك« إلى ما دون مستوى 350 ألف برميل 
يوميــا. ويشــن تنظيــم الدولــة، منذ أســبوعني، هجوما مســلحا 
على مرفأي النفط الرئيسيني السدر وراس النوف، وهما أكبر 
يــن نفطيــني فــي البــاد، اللذيــن يقعــان بني مدينة ســرت،  ميناء
التي يسيطر عليها التنظيم، ومدينة بنغازي في شرق ليبيا، 
تفريــغ صهاريــج  إلــى  للنفــط  الوطنيــة  باملؤسســة  دفــع  ممــا 

تخزين النفط في راس النوف كإجراء احترازي.
للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
»العربــي  لـــ  تصريحــات،  فــي  الحــراري،  محمــد  بطرابلــس، 
األســبوع  الســدرة  ملينــاء  املاليــة  الخســائر  »إن  الجديــد«: 

املاضي، تقدر بمليوني دوالر، وذلك نتيجة اندالع النيران في 
الخزنــات املســتعملة فــي امليناء، والبالــغ عددها أربعة خزنات 

سعة الواحد منها 450 ألف برميل«. 
ا الســدر وراس النــوف منــذ أكثــر مــن عام بســبب  غلــق مينــاء

ُ
وأ

القتال بني الفصائل املتناحرة للسيطرة على الباد ومواردها 
النفطيــة، لكــن دخــول التنظيــم على خط الســيطرة على ثروات 
ليبيــا، أثــار مخــاوف مــن تنامــي نفــوذ »داعــش« وتحكمــه فــي 

الذهب األسود على غرار ما حدث في سورية والعراق.
لكــن مصــادر محليــة تؤكــد، لـــ »العربــي الجديــد«، أن »داعــش« 
لــم يبســط ســيطرته علــى أيــة مــوارد نفطيــة فــي ليبيــا، لكــن 
التنظيم ســيطر فعليا على كل املوارد املالية في مدينة ســرت، 
مــن مصــارف ومؤسســات حكوميــة، فضــا عــن فــرض ضرائب 
علــى التجــار. وقــال محمــد الحــراري، إن صهاريــج الخزانــات 
خــارج  كلهــا  النــوف  وراس  الســدرة  مينــاءي  فــي  املوجــودة 
مــن  التصديــر  اســتئناف  أن عمليــة  الخدمــة حاليــا. وأوضــح 
. والتهمت النيــران، الناتجة عن 

ً
يــن تحتــاج وقتــا طويا امليناء

هجوم »داعش« على ميناء الســدر األســبوع املاضي، ما يقرب 
مــن 800 ألــف برميــل موجــودة كمخــزون فــي املينــاء النفطــي. 
وتدور معارك ضارية بني مســلحي »داعش« وحرس املنشــآت 
النفطية، ضمن مساعي التنظيم للسيطرة على منطقة الهال 
النفطيــة. وتضــم منطقــة الهــال النفطي عدة مدن بني بنغازي 
وسرت )تبعد سرت 500 كلم شرق العاصمة وتتوسط املسافة 
بــني بنغــازي وطرابلــس(، وتحــوي املخــزون األكبــر مــن النفط، 
إضافــة إلــى موانــئ الســدرة وراس النــوف والبريقــة األكبــر في 
ليبيــا. وتصــدر منطقــة الهال نحــو 800 ألف برميل يوميا في 
الظــروف العاديــة، مــن نحــو 1.6 مليون برميل يوميا هي قدرة 

ليبيا اإلنتاجية.
وخــال العــام املاضــي، قام تنظيــم الدولة اإلســامية بعمليات 
تخريبيــة لبعــض الحقــول النقطيــة الواقعــة فــي منطقة الهال 
النفطــي، ومنهــا حقــل املبــروك، ممــا اســتدعى مؤسســة النفــط 
 نفطيا 

ً
إلعــان فــرض حالــة القــوة القاهــرة علــى 11 عشــر حقــا

في تلك املنطقة.
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد عطية

ــــت الــــــبــــــورصــــــة املــــصــــريــــة  ــقـ ــ ــلـ ــ أغـ
تعامالت األسبوع األول من عمر 
ــواب، عـــلـــى خــســائــر  ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
مــســؤولــون ومتعاملون  أبـــدى  فيما  حـــادة، 
بسوق املال، اندهاشا من معاكسة مؤشرات 
ــار الــــصــــعــــودي الــــــذي كـــان  ــســ الــــبــــورصــــة املــ
ينبغي أن تسلكه، تفاؤال بانعقاد البرملان. 

ــة مـــصـــر الــرئــيــســي  وهــــــوى مـــؤشـــر بــــورصــ
بــنــحــو 15.4% األســبــوع  اكـــس 30(  )ايــجــي 
ــقـــط، والـــــــذي تــــزامــــن مــــع انــعــقــاد  املــــاضــــي فـ
جــلــســات مــجــلــس الــــنــــواب، تــلــك الــخــســائــر 
 5.73( جـــنـــيـــه  ــيـــار  ــلـ مـ  44.9 ــحـــو  نـ ــــادل  ــعـ ــ تـ
مليارات دوالر(، فيما تراجع املؤشر بنحو 
املــال  ليفقد رأس  الــعــام،  بــدايــة  16.4% منذ 
السوقي للبورصة قرابة 45.67 مليار جنيه 

من قيمته.
وقــــــال رئـــيـــس الـــبـــورصـــة املـــصـــريـــة مــحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال يــوجــد ما  عــمــران، لـــ
نفعله إليقاف نزيف املؤشرات. ال تفكير في 
أيــه إجـــراءات استثنائية. كل أســواق العالم 
فيه  مبالغ  ربما  لدينا  الهبوط  لكن  تهبط، 

مقارنة  وأضــاف »سنرسل لكافة الشركات 
املــقــّيــدة لــتــحــديــث بــيــانــاتــهــا املــالــيــة لتكون 
ــام املــســتــثــمــريــن عـــنـــد اتــــخــــاذ قـــراراتـــهـــم  ــ أمــ

االستثمارية«.
ــهــــرت بـــيـــانـــات الـــبـــورصـــة املـــصـــريـــة أن  وأظــ
الخميس،  أمــس  هـــوى،  الرئيسي  مؤشرها 
بــأكــثــر وتـــيـــرة يــومــيــة لـــه مــنــذ مــطــلــع 2016 
بخسارة قدرها 5.6%، بما يعادل 344 نقطة، 
مسجال 5860.97 نقطة، وهو أدنى مستوى 

له منذ أكتوبر/ تشرين األول 2013.
ولــــم تــكــمــل الـــبـــورصـــة املـــصـــريـــة جــلــســتــهــا، 
أمس، لتعلق التداوالت قبيل موعد اإلغالق 
تسجيل  بسبب  دقـــائـــق،   4 بنحو  الــرســمــي 
مـــؤشـــر )أيــــجــــي إكـــــس 100( نــســبــة هــبــوط 
تجاوزت 5%، وذلك بحسب القواعد املعمول 
ـــول نــوعــيــة  بــهــا بــالــبــورصــة املـــصـــريـــة. وحــ
التي تضغط على األسهم بالبيع،  الجهات 
ــال رئــيــس بــورصــة مــصــر، ال تــوجــد جهة  قـ
مــعــيــنــة تــتــعــّمــد الــبــيــع، لــكــن الـــصـــورة ربــمــا 
تأتي أوضــح عند ســؤال شركات السمسرة 

والبنوك ومديري الصناديق.
املصرية وحدها  البورصة  ليست  وأضــاف 
التي تحقق أسوأ أداء في مطلع العام بل كل 
األميركية.  البورصة  العالم، ومنها  أســواق 
الجميع ســار عكس املعتاد، حيث عــادة ما 
كان شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام 
يحقق فيه املستثمرون عوائد جيدة، لكن هذا 
وعندما  مختلفة،  العاملية  املتغّيرات  العام 

الجميع يتصرف  »البانك« باألسواق  يأتي 
بعشوائية. »ال نعلم ماذا يجري. هناك أمور 
ما ال نعلمها. صناديق االستثمار، خاصة 
ما  مكثفة.  بيع  بعمليات  تقوم  الحكومية، 
بهذه  طبيعيا«.  ليس  البورصة  في  يحدث 
الكلمات رد حسني السيد، أحد املستثمرين 
عن سبب  عند سؤاله  املصرية،  بالبورصة 
الهبوط الحاد الذي منيت به األسهم أمس.

الــــذي يستثمر في  وقــــال حــســنــي الــســيــد – 
البورصة املصرية منذ 2001: »لم نَر بداية 
سنوية سيئة للسوق مثلما هو الحال اآلن. 
بالفعل البورصة تحقق أسوأ بداية سنوية 
لها في تاريخها، حيث حققت في أسبوعني 
ملؤشرها   %16.39 عــن  زادت  خــســائــر  فــقــط 

الرئيسي«.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــعـــتـــقـــد الـــســـيـــد، فــــي حــــديــــث لـ
استغلت  املصرية  الصناديق  أن  الــجــديــد«، 
األحــداث العاملية ســواء هبوط أســواق املال 
ــة انــخــفــاض أســـعـــار النفط  الــدولــيــة أو أزمــ
لــتــقــوم بــعــمــلــيــات بــيــع مــكــثــفــة جـــــدا، وهــو 
سلوك تنتهجه منذ بداية العام 2016 على 

جميع األسهم الكبيرة والصغيرة.
ــاءل قـــائـــال: »ملــــــاذا ال يـــوجـــد مــســؤول  وتــــســ
حـــكـــومـــي يـــخـــرج لــلــمــســتــثــمــريــن لــيــوضــح 
اآلثــــار اإليــجــابــيــة لـــإجـــراءات االقــتــصــاديــة 
الــتــي تــدعــيــهــا الــحــكــومــة لــتــخــفــف مـــن فــزع 

املستثمرين«.
التي  الصناديق  مراجعة  بضرورة  وطالب 
ــســــوق ومــحــاســبــتــهــا عــلــى  ــي الــ تـــتـــعـــامـــل فــ
عــمــلــيــات الــبــيــع الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا للضغط 
عــــلــــى الـــــســـــوق مـــــن حـــــني آلخـــــــر رغـــــــم أنـــهـــا 
تحقق خسائر، »وذلــك منذ ترشح الرئيس 
آذار  مـــارس/  فــي 26  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
2013 وحــتــى الــــيــــوم«. وطــالــبــت الــبــورصــة 
بالكشف  املقّيدة  الشركات  جميع  املصرية 
الحالية  واملالية  التشغيلية  أوضاعها  عن 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــــاص األردنــــــــــــي، لـــبـــدء  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ يـــتـــأهـــب الــ
اســـتـــيـــراد الـــوقـــود ألول مــــرة خــــالل أســابــيــع، 
الــســوق املحلي، ويــأتــي ذلك  بهدف بيعه فــي 
فـــي ظـــل آمـــــال حــكــومــيــة بــبــقــاء ســعــر الــنــفــط 
منخفضًا العام الجاري، كون األردن يستورد 
كامل احتياجاته وذلك لضمان تراجع العجز 
افتراض 60  التي بنيت على  املالي للموازنة 

دوالرًا لسعر برميل النفط.
الـــطـــاقـــة األردنــــيــــة غــالــب  وقـــــال وكـــيـــل وزارة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي تـــصـــريـــح خــــــاص لـ ــابــــرة فـ ــعــ مــ
الــجــديــد«، إنــه تــم الــبــدء مــؤخــرًا، بتنفيذ عدة 
إجراءات السيتراد املشتقات النفطية من قبل 
املحلي،  السوق  في  وبيعها  الخاص  القطاع 
وذلك بعد توقيع الحكومة األسبوع املاضي 
مذكرات تفاهم مع شركات تسويق املشتقات 
النفطية الثالث وهي شركة تسويق املنتجات 
البترول  اململوكة ملصفاة  األردنية  البترولية 
الزيوت  لخدمات  الحديثة  األردنية  والشركة 
ــة تـــوتـــال  ــركــ واملــــحــــروقــــات )املـــنـــاصـــيـــر( وشــ
األردن، وذلــــك الســتــيــراد الـــديـــزل مــن الــســوق 

شركة  وساطة  دون  محليًا  وبيعها  العاملية 
مصفاة البترول األردنية.

الــشــركــات ستبدأ خــالل أسابيع  وأوضـــح أن 
باستيراد مــادة الــديــزل وبــواقــع 45 ألــف طن 
شــهــريــًا مـــن مــنــاشــىء مــخــتــلــفــة وبــيــعــهــا في 
التي  التسعير  معادلة  املحلي ضمن  السوق 
تطبقها الــحــكــومــة مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي من 
الــعــام 2012. وأكـــد مــعــابــرة أن هــذه الخطوة 
تــأتــي كــمــرحــلــة  تــجــريــبــيــة ملــــدة ســتــة أشــهــر 
على طريق استيراد باقي املشتقات النفطية 
حــيــث تــعــمــل الـــشـــركـــات حــالــيــًا عــلــى تجهيز 
وثائق العطاءات التي ستطرحها في السوق 

العاملية لشراء الديزل.
وتـــوقـــع أن تــســهــم هـــذه الــخــطــوة فـــي تعزيز 

املنافسة في سوق املشتقات النفطية محليًا 
ــتــــي ســتــبــاع  ــلـــى األســـــعـــــار الــ مــــا يــنــعــكــس عـ
معادلة  إلــى  استنادًا  وذلــك  للمواطنني  فيها 

التسعير التي ستصدر نهاية كل شهر.
فـــي تطبيق  الــحــكــومــة نــجــحــت  ــاف أن  ــ وأضــ
سياسة التزود بالطاقة والتصدي للتحديات 
الناتجة عنها وذلك من خالل تنفيذ مشاريع 
مــخــتــلــفــة فـــي هــــذا الــقــطــاع واســـتـــيـــراد الــغــاز 
الطبيعي املسال بالبواخر وذلك منذ مايو/
أيار من العام املاضي بعد االنتهاء من بناء 
ميناءي الغاز. وأضاف أن ما نسبته 85% من 
حاليًا  الــبــالد  فــي  املنتجة  الكهرباء  إجمالي 
تــتــم بــاســتــخــدام الــغــاز الــــذي يــتــم اســتــيــراده 
بالبواخر، األمر الذي خفض خسائر الشركة 

الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة.
ووقع األردن اإلثنني املاضي اتفاقية االئتالف 
االستوني املاليزي الصيني بقيمة 1.6 مليار 
دوالر وبموجبها سيتم إنشاء محطة توليد 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. كــمــا يــنــفــذ األردن عــدة 
املتجددة، ويحفز  الطاقة  مشاريع في مجال 
الطاقة  فــي  االستثمار  على  الــخــاص  القطاع 

الشمسية.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

إعمار  إلعــادة  القطرية  اللجنة  رئيس  أعلن 
ــمــــادي لـــ  ــعــ ــزة، الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد الــ قــــطــــاع غـــــ
»العربي الــجــديــد«، عــن إنــشــاء محطة طاقة 
غاز  وإنشاء خط  الكهرباء  لتوليد  شمسية 
لصالح محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

 الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
ّ
وقــــال الــعــمــادي إن

أبـــــدت مـــوافـــقـــات مــبــدئــيــة عــلــى مـــســـار خط 
ــرق الــقــطــاع  ــ الــــغــــاز والـــــــذي ســـيـــكـــون فــــي شـ
 
ً
بمحاذاة األراضي املحتلة عام 1948، فضال

عن اختيار منطقة مطار غزة الدولي سابقًا 
جنوب القطاع لصالح إنشاء محطة الطاقة 

الشمسية.
وأضاف املسؤول القطري )الصورة(: »نعمل 
حاليًا على إنهاء الترتيبات الفنية الخاصة 
بمشروع خط الغاز من أجل تقديمه للجانب 
اإلسرائيلي للحصول على املوافقة النهائية 
والبدء بخطوات عملية مطلع مارس )آذار( 
املــقــبــل مــن أجـــل التخفيف مــن أزمـــة الطاقة 
القطرية  اللجنة  أن  عــلــى  ــدد  غــــزة«. وشـ فــي 
الرباعية  اللجنة  تبذل جهودًا »جبارة« مع 
الدولية واألمم املتحدة من أجل تخفيف حدة 
الحصار اإلسرائيلي املفروض على القطاع 
مــن معاناة  والتخفيف  عــشــر ســنــوات  مــنــذ 

السكان في غزة. ولفت السفير القطري إلى 
أن عدة تحركات جرت مؤخرًا من أجل البدء 
بإنشاء خط أسمنت سائل إلى القطاع بداًل 
من إدخاله عبر الشاحنات من خالل معبر 
كرم أبو سالم املنفذ التجاري الوحيد الذي 

يربط غزة باألراضي املحتلة عام 1948.
ونوه العمادي إلى وجود موافقة إسرائيلية 
كافة  إتمام  بانتظار  املــشــروع  على  مبدئية 

 عن 
ً
الــتــفــاصــيــل لــلــبــدء فـــي تــنــفــيــذه فـــضـــال

سلسلة من املشاريع األخرى التي تهدف إلى 
تخفيف حدة الحصار. وأوضح العمادي أن 
املشاريع التي نفذتها دولة قطر في القطاع 
من منحة األمير السابق حمد بن خليفة آل 
ثاني، بلغت أكثر من 200 مليون دوالر من 
أصل 407 مليون دوالر تم رصدها لصالح 
وإنــشــاء  التحتية  بالبنية  تتعلق  مشاريع 
ــراف الــصــنــاعــيــة وإنـــشـــاء  مــســتــشــفــى لــــأطــ

مدينة حمد السكنية جنوب القطاع.
ــيــــرة شـــهـــدت تــحــركــا  وأكـــــد أن الـــفـــتـــرة األخــ
كبيرا على صعيد تنفيذ املشاريع القطرية 
الثانية  املــرحــلــة  بتنفيذ  املتعلقة  غـــزة  فــي 
املرحلة  وتسليم  السكنية  حمد  مدينة  مــن 
املرحلة  أن  إلــى  األولـــى ملستحقيها. وأشـــار 
ــــى مـــن مــديــنــة حــمــد ســيــجــري خاللها  األولـ
إلى  باإلضافة  سكنية  وحــدة   1060 تسليم 
املــرحــلــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة والــتــي ستشهد 
تسليم ثالثة آالف وحدة سكنية، الفتًا على 
الــعــام املــقــبــل سيشهد إتــمــام كل  أن نــهــايــة 
مشاريع املنحة األميرية للقطاع. وفي سياق 
منفصل، نفى العمادي األنباء التي تحدثت 
عن وجود قرار قطري بوقف مشاريع إعادة 
اإلعــمــار واملــنــحــة املــالــيــة الــتــي تــعــهــدت بها 

قطر والتي تبلغ نحو مليار دوالر.

عكس التيار

المشاريع جزء من منحة قطرية 
)عبدالحيكم أبو رياش(

القطاع الخاص يتأهب الستيراد الوقود

قطر ُتنشئ محطة شمسية وخط غاز في غزة

بورصة مصر تستقبل البرلمان 
بخسائر 5.7 مليارات دوالر

الحكومة الشرعية تسعى لضبط الموانئ وتنشيط التجارة

سجلت البورصة المصرية 
خسائر حادة في األسبوع 

األول من عمر مجلس 
النواب، زادت عن 5.73 

مليارات دوالر، فيما 
كانت التوقعات بارتفاع 

المؤشرات

األردن مال وسياسة

طاقة

5
الغربي  الساحل  يوجد على 
المطل  الــطــويــل،  اليمني 
على البحر األحمر، 5 موانئ 
ومحلية،  ونفطية  تجارية 
أبرزها ميناء الحديدة وهو 
ثاني أكبر موانئ اليمن بعد 
من   %70 ويستقبل  عــدن 

واردات البالد.

تحقيق

أغلقت البورصة أمس 
قبيل موعدها الرسمي 

بسبب تهاوي مؤشراتها

تخضع ثالثة موانئ هي، 
المكال والضبة والشحر، 

لسيطرة تنظيم القاعدة

حكومة هادي تخطط 
الستعادة 10 موانئ من 

المليشيات المسلحة

الشركات تتجه 
الستيراد 45 ألف طن 

من الديزل شهريًا

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تواصل قوات من الجيش الوطني 
املوالي للرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، السعي الستعادة 
الــســيــطــرة عــلــى مـــوانـــئ  خــاضــعــة لسيطرة 
مــلــيــشــيــات املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح 
والــحــوثــيــني وتنظيم الــقــاعــدة، وتــهــدف من 
والسالح  النفط  تهريب  فوضى  لوقف  ذلــك 

وتنشيط الحركة املالحية والتجارية. 
ورغم استعادة الحكومة الشرعية لعدد من 
املوانئ إال أن نحو 10 موانئ مهمة ال تزال 
تــخــضــع لــســيــطــرة املــســلــحــني، وعــلــى سبيل 
املـــثـــال تــســيــطــر مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني على 
على  االستراتيجي  )غـــرب(  الــحــديــدة  ميناء 
البحر األحمر، ويسيطر تنظيم القاعدة على 
ميناء املكال )جنوب شرق( املهم على البحر 

العربي. 
واستعادت قوات الشرعية، الثالثاء املاضي، 
ــل تـــحـــت ســيــطــرة  ــ مـــيـــنـــاء عــــــــدن، والـــــــــذي ظـ
مسلحني باملقاومة الشعبية رغم مرور أكثر 
من 5 أشهر على تحرير املدينة من الحوثيني 

في منتصف يوليو/تموز املاضي.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة مــوانــئ 
»الـــعـــربـــي  خــلــيــج عــــــدن، مــحــمــد امـــــزربـــــة، لــــ
الــوطــنــي ملهام  الــجــيــش  الــجــديــد«، أن تسلم 
حماية ميناء عدن للحاويات جاء بعد اتفاق 
مع أفراد املقاومة التي تولت حماية امليناء 
خــــالل األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، وبــتــوجــيــهــات من 
الرئيس هادي وبالتنسيق مع قيادة قوات 
الــتــحــالــف. وقــــال، إن تــســلــم قــــوات حكومية 
مــهــام حماية  الــوطــنــي  الجيش  مــن  نظامية 
الصحيح،  الطريق  فــي  خطوة  املعال  ميناء 
ــزز مــــن نـــشـــاط املــيــنــاء  ــعـ ــــن شـــأنـــهـــا أن تـ ومـ
التجاري. وأوضح امزربة، أن ميناءي املعال 
ــوا بــيــد  ــبـــحـ ــلـــحـــاويـــات أصـ ومـــحـــطـــة عـــــدن لـ
قـــوات أمــنــيــة حــكــومــيــة؛ األمـــر الـــذي سيدفع 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــخـــطـــوط املـــالحـــيـــة الــدولــيــة 
بــالــعــودة للعمل مــرة أخـــرى. وأشـــار إلــى أن 
الوضع الجديد سيخفض من معدل مخاطر 
الــتــأمــيــنــات الـــتـــي تــفــرضــهــا خـــطـــوط الــنــقــل 
الخبير االقتصادي سعيد  العاملية. واعتبر 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بــكــران، فــي حديثه لـــ
السيطرة الحكومية على ميناء عدن تبعث 
ــتــــصــــادي،  ــنـــان لـــلـــقـــطـــاع االقــ ــئـ رســــائــــل اطـــمـ
وســـتـــؤدي إلــــى ازدهــــــار الــنــشــاط الــتــجــاري 
واالســتــثــمــاري فــي املــديــنــة بشكل عـــام وفــي 

امليناء بوجه الخصوص.
ــكــــران، إن عــــدم وجـــــود قــــوة حــمــايــة  وقـــــال بــ
حــكــومــيــة لــحــمــايــة املــيــنــاء فـــي وقــــت ســابــق 
تسبب فــي عـــزوف عــدد مــن خــطــوط املالحة 
ــر  ــهـ ــاء عــــــدن خــــــالل األشـ ــنـ ــيـ ــــن مـ ــة عـ الــــدولــــيــ
املــاضــيــة، وبـــدون شــك فــإن اســتــعــادة امليناء 

ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية.
ــراد الــحــاملــي،  ــ ــر الــنــقــل الــيــمــنــي مـ ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
ــــي، أن الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري  ــــاضـ الــــثــــالثــــاء املـ
للميناء سيشهد خالل الفترة القادمة تطورا 
بمستوى  االرتــقــاء  في  ملحوظًا وسيساهم 

النشاط. 
وقال الحاملي، خالل زيارة مليناء الحاويات، 
إن الـــــــوزارة ومــؤســســة مـــوانـــئ خــلــيــج عــدن 
املالكة لشركة عدن لتطوير املوانئ ستعمل 
املــحــوري  املــيــنــاء  دور  لتفعيل  نــحــل  كخلية 

عــدن نشاطه  ميناء  واســتــأنــف  املنطقة.  فــي 
الــتــجــاري عــقــب تــحــرر املــديــنــة مـــن سيطرة 
املتمردين الحوثيني والرئيس املخلوع علي 
عبد الله صالح في منتصف يوليو/ تموز 
املقاومة  قــوات  املــاضــي، حيث أشرفت عليه 
الشعبية، قبل أن تسلمه للجيش، واستقبلت 
أرصـــفـــة املــيــنــاء عـــشـــرات الــســفــن والــبــواخــر 

املــحــمــلــة بــاملــســاعــدات اإلغــاثــيــة والــبــضــائــع 
املوانئ  أحــد  عــدن  ميناء  ويعتبر  التجارية. 
خليج  بمنطقة  والهامة  الرئيسية  البحرية 
عـــدن، وهـــو مــن أكــبــر املــوانــئ الطبيعية في 

العالم، حسب تقارير دولية.
ــلـــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي الــيــمــنــي  ويــــوجــــد عـ
الطويل، املطل على البحر األحمر، 5 موانئ 
تــجــاريــة ونــفــطــيــة ومــحــلــيــة، أبـــرزهـــا ميناء 
الحديدة وهو ثاني أكبر موانئ اليمن بعد 

عدن ويستقبل 70% من واردات البالد.
ــدة نـــشـــاطـــه فــي  ــديــ ــحــ ــاء الــ ــنـ ــيـ ــأنــــف مـ ــتــ واســ
توقفه  بعد  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين 
ــطــــس/آب وســبــتــمــبــر/ خـــــالل شـــهـــري أغــــســ
أيلول، واستقبل امليناء خالل شهر أكتوبر/ 
تشرين األول، حوالي 127.694 ألف طن من 
املــــواد الــغــذائــيــة وحـــوالـــي 33.819 ألـــف طن 
مدير  تــصــريــح  بــحــســب  النفطية  املــشــتــقــات 
»العربي  عام التخطيط بامليناء أحمد عطا، لـ

الجديد«.
ــوات الــجــيــش  ــ ــ ــان، أعـــلـــنـــت قـ ــ ــ ومـــــن جــــانــــب ثـ
الــوطــنــي، الــخــمــيــس املـــاضـــي، عــن اســتــعــادة 

ــيـــدي، املــحــلــي في  الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء مـ
الساحل الشمالي الغربي لليمن وكان يمثل 
إلى  والــســالح  النفط  لتهريب  مهمة  محطة 
السيطرة  أن  محللون  واعــتــبــر  الــحــوثــيــني.  
على ميناء ميدي تأتي ضمن معركة طويلة 
الغربي  الــســاحــل  مــوانــئ  الســتــعــادة جميع 
الــحــوثــيــني. وقــال  والــتــي تقع تحت سيطرة 
املـــحـــلـــل فــــي شــــــؤون الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري، عــبــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أعتقد أن  الــلــه، دوبــلــة لـــ
السيطرة على ميناء ميدي يأتي في سياق 

خطة تشمل كل موانئ البحر األحمر.
التحالف مّهد  وأشــار دوبلة، إلى أن طيران 
لــســيــطــرة الــشــرعــيــة عــلــى املـــوانـــئ الــغــربــيــة 
لليمن من خالل غارات مكثفة استهدفت سفن 
التهريب وحتى سفن الصيادين التي تهرب 
ميناء  ويعتبر  للحوثيني«.  والسالح  النفط 
املخا، ثاني أكبر املوانئ على البحر األحمر 
ــاريـــخـــي وتــــجــــاري مـــعـــروف  وهـــــو مـــيـــنـــاء تـ
بــالــقــرب مــن بــاب املــنــدب ويخضع لسيطرة 
التجاري  الصليف  ميناء  ويليه  الحوثيني. 
في  االستراتيجية  املــوانــئ  أهــم  ويعتبر من 
الـــيـــمـــن، ويـــقـــع فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي ملــديــنــة 
الحديدة، ويبعد عنها بمسافة تصل إلى 60 
مصدرا  الحوثيون  ويستخدمه  كيلومترا، 
والـــوقـــود مستفيدين  بــالــســالح،  ــم  إلمـــدادهـ
مـــن مـــزايـــا املــيــنــاء الــطــبــيــعــيــة، املــتــمــثــلــة في 
العمق الكبير للبحر في محيطه، ما يسهل 
من عملية استقبال السفن العمالقة، والتي 

يمكن أن تصل حمولتها إلى 55 ألف طن.
وفــي شــمــال الساحل الــغــربــي، يــوجــد ميناء 
والــخــاضــع لسيطرة  الــنــفــطــي  عــيــســى  راس 
التحالف وهو عبارة عن ناقلة نفط ضخمة 
ــتـــري.  مـ ــــن  طـ ألــــــف   )409( الــــســــاكــــن  ــا  ــ ــهـ ــ وزنـ
مأرب  نفط  لتصدير  امليناء  هــذا  ويستخدم 
ــه 200 ألــــف بــرمــيــل  ــدرتـ الــخــفــيــف، وتــبــلــغ قـ

يوميًا.
ولم تمنع سيطرة التحالف على امليناء من 
حــــدوث عــمــلــيــات تــهــريــب لــلــوقــود، وكشفت 
وثيقة لبالغ صادر من عمليات وزارة النفط 
إلى وحــدات أمنية بأن سفينة غير معروفة 
تــقــع فـــي بــالــقــرب مـــن املــيــنــاء الــعــائــم »راس 
عيسى صافر« تدعى »النجم األحمر« تحمل 
على متنها مادة ديزل، وطلب طاقم السفينة 
مــن املــيــنــاء الــعــائــم بــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا إليه 

حيث أن الكمية مخصصة مليناء عائم أخر.
وكــشــف مــصــدر مــالحــي أن الــســفــيــنــة تتبع 
مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، وأنـــهـــا حـــاولـــت تــفــريــغ 
الحمولة بأقرب نقطة للسفينة بالبحر وهو 

امليناء العائم.
ــــوت، الـــخـــاضـــعـــة  ــرمـ ــ ــــضـ وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة حـ

ــاعــــدة، يـــوجـــد أربـــعـــة  ــقــ لــســيــطــرة تــنــظــيــم الــ
موانئ أبرزها ميناء املكال وهو ميناء اليمن 
الــرئــيــســي عــلــى الــبــحــر الـــعـــربـــي، ثـــم مــيــنــاء 
حقول  مــن  النفط  لتصدير  النفطي  الضبة 
املسيلة وحقول في محافظة شبوة، وميناء 
السمكي، وميناء محلي صغير هو  الشحر 
قصيعر. ويعتبر ميناء املكال املنفذ البحري 
الوحيد في محافظة حضرموت املطلة على 
بواخر تصل  امليناء  العرب، ويستقبل  بحر 

حمولتها إلى 20 ألف طن يوميًا.
وتــخــضــع املـــوانـــئ الـــثـــالثـــة، املــكــال والــضــبــة 
وبالرغم  القاعدة  تنظيم  لسيطرة  والشحر، 
الشحر محطة لتهريب  كــان ميناء  ذلــك  مــن 

املشتقات النفطية إلى الحوثيني. التهريب 
في اليمن

تسعى الحكومة الشرعية في اليمن إلى حسم معركة الموانئ مع المليشيات المسلحة، 
تحتية  بنية  من  الحرب  آلة  دمرته  ما  وإصالح  التجارة،  تنشيط  وإعادة  التهريب  وقف  بهدف 

لهذه الموانئ في ظل تفاقم الصراع المسلح 
العراق: إعمار الرمادي مهمة أممية

أعلنت الحكومة املحلية في مدينة الرمادي عاصمة محافظة األنبار، 
أن  الــدولــة اإلسالمية »داعـــش«،  واملــحــررة حديثا من سيطرة تنظيم 
إعمار املدينة سيكون برعاية أممية قريبًا بعد سيطرة القوات العراقية 

على مركز الرمادي إثر معارك ضارية انطلقت قبل نحو شهر.
السكنية في  واألحياء  التحتية  البنية  الدمار نحو 80% من  وطــاول 

املدينة، وفق تقديرات محلية.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن قــائــم مقامية الـــرمـــادي، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
»إعمار املدينة سيمر بمرحلتني، األولــى ستتكفل بها األمم املتحدة 

املاء والكهرباء والبلديات  التحتية من محطات  البنية  وتشمل إعــادة 
والصحة وتستغرق ستة أشهر«.

وبــاقــي مدن  الــرمــادي  إعــمــار مدينة  إعـــادة  الثانية  املــرحــلــة  وتشمل 
تسيطر  أو  عليها  السيطرة  األمنية  الــقــوات  اســتــعــادت  التي  األنــبــار، 
عليها فيما بعد، وتشمل كذلك إعادة بناء وتأهيل املنشآت واألبنية 

واألحياء السكنية، وفق البيان.
وقدر عضو مجلس األنبار، عذال الفهداوي، في تصريحات سابقة، 

كلفة إعمار الرمادي بنحو 5 مليارات دوالر.  

ومدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة 
ــيـــرة فـــي أســعــار  تــســتــدعــي الــتــحــركــات األخـ
األســهــم. وذكـــرت الــبــورصــة، فــي بيان تلقت 
»الــعــربــي الــجــديــد« نسخة مــنــه، أمـــس، أنها 
من  الشركات  انتهاء  بسرعة  أيضا  طالبت 
 ،2015 املاضي  العام  املالية  مراكزها  إعــداد 
للشركات  الحقيقي  الــوضــع  لتعكس  وذلــك 

وبــمــا يــســاعــد املستثمر عــلــى تــكــويــن رؤيــة 
واقعية عن أداء الشركات بعيدًا عن حاالت 
الهلع غير املبررة التي تجتاح األسواق في 
بعض األوقات وال تكون مبنية على أساس 
اقـــتـــصـــادي ســلــيــم. وقــــال رئــيــس الــبــورصــة 
ــافـــي، إن هـــــذا اإلجــــــراء  ــان الـــصـــحـ ــيـ ــبـ ــي الـ فــ
الوضع  يهدف إلعطاء صــورة واضحة عن 

الــبــورصــة  املــقــيــدة فــي  لــلــشــركــات  الحقيقي 
املــصــريــة ومــؤشــراتــهــا املــالــيــة املــحــدثــة في 
أعقاب حالة التراجع التي أصابت األسواق 
الــعــاملــيــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، جـــراء 
استمرار  مــع  تزامنا  النفط،  أســعــار  تــراجــع 
التخوفات من دخول االقتصاد العاملي في 

مرحلة ركود جديدة.
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اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

أكبر شركة  أرامــكــو،  تقترب شركة 
النفط،  انتاج  العالم في مجال  في 
من دخول عصر جديد، قد يبعدها 
ــقـــيـــود الــحــكــومــيــة عـــبـــر خــصــخــصــتــهــا  عــــن الـ
وطرح جزء من أسهمها لالكتتاب عبر السوق 
املالية )الــبــورصــة(، األمــر الــذي يحقق العديد 
من األهــداف االقتصادية منها توفير سيولة 
توسعاتها،  تمويل  مــن  تمكنها  لها  ضخمة 
ويــزيــل عــن الــدولــة عــبء إدارتـــهـــا، إضــافــة الى 

الـــدوالرات  بمليارات  تقدر  استثمارات  جــذب 
لــلــبــورصــة. حــتــى اآلن ال تــوجــد تــفــاصــيــل أو 
خــطــة واضـــحـــة لــكــيــفــيــة خــصــخــصــة الــشــركــة 
وتحويل أرامكو إلى شركة مساهمة، وهو ما 
عبر عنه رئيس الشركة، خالد الفالح، بقوله إن 
األمر سيحتاج ملزيد من الدراسة، مشيرًا إلى 
أن الشركة تــدرس حاليًا عدة أفكار لالكتتاب 
العام، وقد يشمل القرار طرح جزء من أصول 
التنقيب واإلنــتــاج على األقــل لالكتتاب، لكنه 
وجه  على  ذلــك  سيكون  متى  تحديد  يــرفــض 
الدقة. وقال الفالح الذي يشغل أيضًا منصب 
وزيـــر الــصــحــة: »لــم يتم تحديد جـــدول زمني 
لعملية طرح أسهم الشركة في السوق املالية 
الــســعــوديــة، وال تــوجــد خــطــة مـــحـــددة حاليًا 

لتنفيذها، لكن هناك دراسة جارية في ذلك«.
وبحسب محللني، فإن الدراسة تشمل نشاطات 
أنشطة  فيها  بما  العمالقة  للشركة  رئيسية 
ــول في  املــنــبــع، كــمــا تـــدرس طـــرح بــعــض األصــ
قطاعي التكرير والبتروكيماويات لالكتتاب، 
ليمتد  ذلــك  األمــر  يتجاوز  لــن  بالتأكيد  ولكن 

البيع إلى ما في باطن األرض من نفط.
ويــؤكــد نــائــب رئــيــس شــركــة أرامـــكـــو الــســابــق 
عن  الــحــديــث  أن  الــخــويــطــر،  عثمان  للتنقيب، 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك  ويــقــول أبــانــمــي لـــ
ــــن كـــبـــار  ــــي الــــــصــــــورة، حـــتـــى مـ خـــطـــأ كـــبـــيـــر فـ
قيمة  يــقــدرون  فهم  بــاألمــر،  املعنيني  املحللني 
إلــى 10 ترليونات دوالر،  أرامــكــو مــن ترليون 
ألنهم يحسبون أن أرامكو هي املالكة للثروة 
الباطنية من بترول وغاز، وهذا غير صحيح، 
فأرامكو هي في نهاية املطاف شركة تشغيلية، 
وليست مالكة ملا في األرض من نفط أو غاز، 
وتــمــنــح امــتــيــازًا عــلــى مــنــاطــق معينة، بحيث 
تأخذ  اإلنــتــاج  وبعد  وتنتج،  وتنقب  تكتشف 
ـــ15% تذهب  ــ ــ الـــدولـــة مــنــهــا 85% ضــريــبــة، وال

كتشغيل وقيمة رخصة، وحسابات أخرى.
ويضيف »أرامــكــو أو أي شــركــة إنــتــاج أخــرى 
ستعمل في الزيت والغاز يجب أن تحصل على 
امتياز له شــروط، وبعد ذلك ستدفع ضرائب 
ــاج، فــهــي لــيــســت بــالــطــريــقــة  ــتــ 85% عــلــى اإلنــ
مجرد  فهي  املحللني،  معظم  لها  ينظر  الــتــي 
سابك  مثل  الــدولــة،  تملكها  تشغيلية  شــركــة 
املتخصصة في إنتاج البتروكيماويات، التي 
فــقــط، وهي  مــن أسهمها  تــم خصخصة %30 
تــحــصــل عــلــى مــمــيــزات كــبــيــرة بمنحها سعر 
بـــ75 سنتًا أميركيًا فقط لكل ألــف قــدم،  الــغــاز 

بينما السعر العاملي هو 4 دوالرات«. ويشدد 
أبــانــمــي عــلــى أن خــصــخــصــة أرامـــكـــو يتطلب 
إعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا وتــقــســيــمــهــا إلـــــى شـــركـــات 
على  تشتمل  الــتــي  أنشطتها  حسب  مستقلة 
التنقيب واإلنتاج والبحث، ومصافي التكرير، 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، والــتــســويــق والـــتـــوزيـــع 
ــة  ــالـــجـ ــعـ ــي، وتــــصــــنــــيــــع ومـ ــ ــاملــ ــ ــعــ ــ ــ ــلــــي وال ــحــ املــ
الــغــاز، والــخــدمــات املــســانــدة، وإدارة األمـــالك، 
الــطــبــيــة،  والــــخــــدمــــات  واإلدارة،  والـــهـــنـــدســـة 

والتعليم والتدريب.
عنها،  »لــلــشــركــة شــركــات مستقلة  ويــضــيــف: 
مــثــل مــشــروعــي بــتــرورابــغ، وصـــــدارة، إضــافــة 
ــدد مــــن املـــصـــافـــي  ــ ــ إلـــــى مــــشــــروع مــــصــــدر، وعـ
املــحــلــيــة والـــعـــاملـــيـــة. وهــــي شـــركـــات مستقلة 
بــإدارات مستقلة، لكن تمتلك أرامكو حصصًا 
»مـــن املستبعد جــدًا  فــيــهــا«. ويــتــابــع:  ضخمة 
الحالي  بشكلها  لالكتتاب  أرامــكــو  تــطــرح  أن 
نــظــرًا لــضــخــامــتــهــا وتـــعـــدد نــشــاطــاتــهــا، فهي 
تــشــرف عــلــى عــشــرات مــن األنــشــطــة العمالقة 
وتطوير  وإنتاج  والتنقيب  االستكشاف  مثل 
ــة  ــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، وكـــــذلـــــك األنـــشـــطـ حــــقــــول الــ
الصناعة  أي  والتوزيع(  )التكرير  التحويلية 

الخدمات املساندة،  التحويلية، وكذلك شركة 
ــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــهـــــا«. وحــــســــب تـــوقـــعـــات  ــ ــ وكـ
أرامــكــو ستكون  فــإن خصخصة  النفط  خبير 
وليس  فــقــط،  والتشغيل  لــإنــتــاج  خصخصة 
بــاطــن األرض.  ويــضــيــف:  فــي  ملــا  خصخصة 
»حتى في التشغيل، فإن هناك عمليات تهدف 
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم الـــشـــركـــة، والــتــخــلــص 
مثل  عليها،  عبئًا  تعتبر  التي  القطاعات  مــن 
الــخــدمــات، واملــصــافــي والــتــكــريــر، فــمــثــل هــذه 
القطاعات كانت عبئًا على أرامكو، تمامًا مثلما 
كانت شركة )سمارك( قديمًا في الثمانينيات، 
والتي كانت تستحوذ على التسويق، فبعد أن 

تحولت لعبء على الشركة، تخلصت منها«. 
أرامــكــو  تــدخــل  أن  النفطي  الخبير  ويستبعد 
املنابع،  في خصخصة كاملة، خاصة أنشطة 
ألنــهــا كــشــركــة نــفــط ال تــمــلــك أصــــواًل ضخمة، 
ويتابع بتفصيل أكبر: »يبدأ عمل أرامكو من 
التكرير  إلــى  والحفر  والتنقيب  االستكشاف 
والــتــســويــق، وهــــي ســلــســلــة طــويــلــة تــبــدأ من 
أن  موضحًا  املستهلك«،  إلــى  وتنتهي  املنبع، 
وكــل نشاط  12 نشاطًا عمالقًا،  تملك  أرامــكــو 

منها يوازي حجم شركة سابك.

إمبراطورية النفط السعـودي: الخصخصة والتحديات

)Getty( أرامكو تسوق منتجاتها في أحد المعارض الخليجية

)Getty( إحدى منشآت أرامكو النفطية

منذ تصريحات ولي ولي العهد السعودي، 
محمــد بن ســلمان، في لقائــه مع مجلة 
»اإليكونومست« البريطانية، بشأن تخصيص 

عمالق الطاقة العالمي، شــركة »أرامكو« 
السعودية، والمصارف العالمية تعد العدة 
للحصــول على جزء من إدارة اكتتاب هذه 

اإلمبراطورية الضخمة التي تحوي عشرات 
الشــركات العمالقة في التنقيــب والحفر 
والمصافــي وحاويــات النقــل والشــراكات 

الدوليــة في تســويق النفط ومشــتقاته. 
لكن حتى اآلن لم تمتلك األسواق معلومات 

كافية عن طرح »أرامكو« لالكتتاب

ملف

تدير أرامكو 12 قطاعًا، 
أصغرها أكبر من شركة 

البتروكيماويات سابك

الرياض ـ العربي الجديد

ال تزال أسواق املال العاملية تبحث عن إجابات 
ــتـــي تـــخـــص أســـلـــوب  ــلـــة الـ ــئـ لــلــعــديــد مــــن األسـ
ــكــــو، عـــمـــالق الــطــاقــة الــعــاملــي  تــخــصــيــص أرامــ
وطــرح جــزء مــن أسهمها لالكتتاب الــعــام من 
عدمه، ومن بني األسئلة الكيفية التي ستطرح 
العالم،  فــي  النفط  إلنــتــاج  األكــبــر  الشركة  بها 

وملاذا الطرح ومتى وكيف؟ 
وحـــســـب مـــؤســـســـات مــالــيــة دولـــيـــة فــــإن هــذه 
أســئــلــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــمــصــارف الــعــاملــيــة 
التي ترغب في إدارة االكتتاب والترويج له أو 

االكتتاب به في حال السماح لها. 
ومنذ إعالن ولي ولي العهد السعودي، األمير 
محمد بــن ســلــمــان، الـــذي يــشــرف عــلــى إعـــادة 
هيكلة اقتصادية كاملة في السعودية، عن نية 
طــرح حصة مــن شركة أرامــكــو السعودية في 
اكتتاب عام، بدأت اجتهادات وتساؤالت كثيرة 

الرياض ـ العربي الجديد

يــأمــل االقـــتـــصـــاديـــون الــســعــوديــون أن يــكــون 
تحويل شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة إلــى شركة 
مــســاهــمــة دفـــعـــة كــبــيــرة لــهــا لــلــحــصــول على 
املــال لتطوير نشاطها، فهي خالل  املــزيــد مــن 
السنوات العشر املاضية توسعت بشكل كبير، 
أكبر خالل  بشكل  تتوسع  ألن  مرشحة  وهــي 
االقتصادي  املحلل  ويــؤكــد  املقبلة.  الــســنــوات 

من قبل محللي النفط وخبراء أسواق املال، من 
أهمها ملاذا تطرح أرامكو للتخصيص؟ 

يــؤكــد املحاسب املــالــي الــســعــودي فهد الــزيــد، 
أن أرامكو مثل أي شركة تبحث عن املزيد من 
»العربي الجديد«: »بالتأكيد  األرباح، ويقول لـ
أرامكو كشركة تحقق أرباحًا هائلة، ولكن مع 
انهيار أسعار النفط الحاد، بات األمر يحتاج 

إلى املزيد من الترشيد«. 
الفرنسي،  وكــان مصرف »سوسيتيه جنرال« 
قــد أكــد أن االكــتــتــاب فــي أســهــم عــمــالق النفط 
إدخــال  ناحية  من  فقط  ليس  مهم،  السعودي 
الشفافية  ولــكــن  الــســعــوديــة،  للخزينة  أمــــوال 
الــنــاتــجــة عــنــه ســتــســاهــم فـــي تــرشــيــد نــفــقــات 
أرامـــكـــو أيــضــًا، وهـــي خــطــوة مــهــمــة للجميع، 
فكل الشركات حتى الكبيرة منها تسعى دومًا 
الــنــفــقــات، ولــكــن بــشــكــل ال يؤثر  إلـــى تقليص 
على اإلنتاجية. ولكن متى سيتم الطرح؟ وهو 
ــم بــالــنــســبــة لــلــمــصــارف العاملية  الـــســـؤال األهــ

ربيع سندي، أن طرح أسهم أرامكو في السوق 
سيوفر لها ما ال يقل عن 500 مليار دوالر على 
األقل، فقيمة أرباح الشركة ونشاطها الضخم 
يجعلها تستحق هذا الرقم، فمع أنها ال تملك 
حــقــيــقــة مـــا فـــي بــاطــن األرض مـــن ثـــــروات، إال 
أنها تظل املتحكمة في 10% من سوق النفط 

العاملي، وهو أمر يجعلها مغرية جدًا.
وحــســب ســنــدي »أرامــكــو هــي أكــبــر شــركــة في 
العالم من حيث القيمة، خاصة بعد أن ارتفعت 
طاقتها اإلنتاجية ألكثر من 10 ماليني برميل 
مــن الــنــفــط يــومــيــًا، بــعــد افــتــتــاح حــقــل الشيبة 
في صحراء الربع الخالي في عام 2004، الذي 
يــعــد أكــبــر املــشــروعــات مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، 
وكذلك بعد افتتاح مشروع معامل اإلنتاج في 
أكــثــر من  إنــتــاج  وأبـــو سعفة، بطاقة  القطيف 

800 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــديــر  ويـــقـــول ســنــدي لـــ
ــو  لـــلـــنـــفـــط، وهــ ــر  ــفــ مـــنـــصـــة حــ أرامــــــكــــــو 221 

التي تريد اإلعداد لنيل حصة من هذه الكعكة؟
ال تــوجــد إجــابــة حتى اآلن حــول متى سيبدأ 
هــــذا الـــطـــرح الــضــخــم وحـــجـــمـــه، لــكــن املـــؤكـــد، 
وحسب محللني سعوديني، فــإن األمــر ما زال 
مبكرًا، وسيحتاج ربما إلى ثالث سنوات على 

األقل قبل البدء فيه. 
بــهــذا  اكـــتـــتـــاب  إدارة  أن  الـــزيـــد  فــهــد  ويـــؤكـــد 
الــحــجــم لــن تــكــون ســهــلــة، وســتــحــتــاج لوقت 
ــه يــتــوقــع أن  طــويــل مــن الــتــجــهــيــز، خــاصــة أنـ
يــكــون االهــتــمــام بــه عــاملــيــًا، ويــضــيــف: »تــديــر 
ــوال فـــي كل  ــ الـــشـــركـــة الــســعــوديــة وتــمــلــك أصـ
أنـــحـــاء الــعــالــم، وهـــي تــنــتــج 10% مـــن إنــتــاج 

العالم، لهذا.. الكل يترقب«. 
الــخــطــوة ستسبقها  الــزيــد أن هـــذه  ويــوضــح 
دراســــــــــة الـــــخـــــيـــــارات املــــتــــاحــــة بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، 
وستعرض النتائج على مجلس إدارة الشركة، 
ــدوره ســيــقــوم بــرفــع تــوصــيــاتــه إلــى  ــ ــذي بـ ــ والـ
القرار  سيتخذ  الــذي  للشركة  األعلى  املجلس 

الــرقــم األعــلــى فــي الــعــالــم، ولــهــذا شــهــد إنــتــاج 
السنوات  ارتفاعا خالل  النفط  من  السعودية 
ــيــــرة، لــيــبــلــغ فـــي شــهــر ديسمبر  الــقــلــيــلــة األخــ
املاضي أعلى مستوى له بنحو 10.25 ماليني 
برميل من النفط يوميًا، وهو ما يجعل إنتاج 
أرامــكــو يـــوازي أكــثــر مــن ضعفي إنــتــاج أقــرب 
املنافسني لها، بنحو 10% من إنتاج النفط في 
العالم، وهي قــادرة على أن تنتج أكثر من 13 
أن  أرادت«. ويمكن ألرامــكــو  لو  برميل  مليون 
تستمر على هــذه الصيغة ألكثر من 40 عامًا 

النهائي، وبعد ذلك قد تأخذ املسائل اإلدارية 
والتنظيمية قرابة العامني. لكن ما هو حجم 
الطرح وكيف سيتم إدارة عملية بهذا الحجم؟ 
ــه الــيــقــني كــيــف ســتــدار  ــد يــعــلــم عــلــى وجـ ال أحـ

مقبلة، فهي املالك لرخصة التنقيب عن النفط 
في أكبر بلد نفطي. ويبلغ احتياطيات النفط 
الخام القابلة لالستخراج في السعودية أكثر 
مــن 261 مليار برميل، وهــو رقــم يــعــادل %16 
من احتياطي النفط في العالم، بما فيه النفط 
ــال كــمــا هـــو فـــي الــغــاز،  غــيــر الــتــقــلــيــدي. والـــحـ
أكثر من 11  السعودية تنتج يوميًا  فالشركة 
مــلــيــار قـــدم مكعبة مــن الــغــاز، وتــمــلــك اململكة 
الغاز.  من  قــدم مكعبة  تريليون   289 أكثر من 
ويــؤكــد مــخــتــصــون فــي الــنــفــط أن الــســعــوديــة 
تملك ضعف هذا الرقم من الغاز غير املكتشف.

وال يــقــتــصــر األمــــــر عـــلـــى الـــحـــفـــر والــتــنــقــيــب 
واإلنـــتـــاج، فــالــشــركــة قــامــت مــؤخــرا بتأسيس 
عدد من املشاريع املشتركة مع شركات عاملية 
لــتــطــويــر ثـــالثـــة مـــصـــافـــي تـــكـــريـــر لــلــتــصــديــر 
الخارجي بتكلفة 18 مليار دوالر، بينما يتم 
التخطيط لتوسعة عدد من املصافي القائمة.

كما وقعت أرامكو اتفاقا مع شركة بتروتشاينا 

في  كبير  وهناك خلط  وال حجمها،  العملية، 
تقدير قيمة الشركة السوقية، فأصول أرامكو 
املـــوجـــودة فــي الـــداخـــل والـــخـــارج أكــبــر مــن أن 
في  أكــد مسؤولون  مــا  تقديرها، وحسب  يتم 
ــو تــــدرس خــيــاريــن  ــكـ الـــشـــركـــة، فــــإن إدارة أرامـ
مــن  مــــنــــاســــبــــة  ــة  حــــصــ ــع  ــيــ بــ األول  ــــرح،  ــــطـ ــلـ ــ لـ
كبيرة  والثاني طرح حزمة  أصولها مباشرة 
مــن مــشــاريــعــهــا لــالكــتــتــاب فــي عـــدة قــطــاعــات، 
وبــالــذات قــطــاع التكرير والــكــيــمــاويــات، وهو 
األقــــرب لــلــواقــع. ويــؤكــد الــزيــد أن األقــــرب هو 
ــو قـــد تــطــرح 5% فــقــط مـــن أصــولــهــا  ــكـ أن أرامـ
لالكتتاب، لكي ال تفقد سيطرتها على نفسها.

أرامــكــو تملك خبرة كبيرة في  أن  املــؤكــد  لكن 
املــجــال، بعد أن طرحت قبل فترة ليست  هــذا 

بالطويلة شركة بترو رابغ لالكتتاب. 
وحسب الزيد فإن املقارنة صعبة بني األمرين، 
ولكنه على األقل أعطى القائمني على أرامكو 

خبرة في كيفية إدارة األمور.

الــصــيــنــيــة لــتــطــويــر مــصــفــاة تــعــالــج 200 ألــف 
برميل، وإنتاج مواد مكررة مثل البنزين الذي 

يحتوي كميات صغيرة من الكبريت. 
كـــمـــا تــــم تـــطـــويـــر مـــصـــفـــاة )ســــــامــــــرف(، وهـــو 
املشروع املشترك مع )إكسون موبيل(. وهناك 
الهيدروجينية  للمعالجة  أخـــرى  مــشــروعــات 
املنتجات  لرفع جــودة  الكبريت،  واستخالص 
العمل  تــم  كما  للبيئة،  أكــثــر صــداقــة  وجعلها 
عــلــى مــصــفــاة جـــيـــزان، ومــــن املــتــوقــع اكــتــمــال 
املـــــــشـــــــروع فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــعــــــام الــــــجــــــاري، 
وباكتماله سيعالج 400 ألف برميل في اليوم 
ــزيـــت الـــعـــربـــي الــثــقــيــل، ويــنــتــج الـــديـــزل  ــن الـ مـ
والــبــنــزيــن مــنــخــفــض الــكــبــريــت. وتــنــفــق اآلن 
أرامكو مليارات الدوالرات على البحث العلمي 
في مجال تحويل الزيت العربي الخفيف إلى 
البتروكيماويات،  تصنيع  في  أساسية  مــواد 
ــتــــي يــمــكــن  ــلـــني، والــ ــيـ ــبـــروبـ ــلـــني والـ ــثـ مـــثـــل اإليـ
استخدامها في إنتاج البنزين عالي األوكتان.

مشروعات في الطريق بمليارات الدوالراتمؤسسات دولية تترقب موعد االكتتاب وأسلوبه

الشركة تملك مجموعة 
من المصافي داخل 

وخارج المملكة

يــتــغــيــر غــــدًا عــنــدمــا يــتــم اإلعـــــالن رســمــّيــًا عن 
الخطة املقصودة«.

خلط كبير
نــفــس األمــــر يــؤكــده رئــيــس مــركــز الــســيــاســات 
البترولية والتوقعات االستراتيجية، الدكتور 
ــد أبــانــمــي، الــــذي شـــدد عــلــى أن الــصــورة  راشــ
ــــول قــيــمــة ووضــــع  ــــت غـــيـــر واضــــحــــة حـ مــــا زالــ
أرامــكــو، مــؤكــدا أن هناك خلطًا  وحجم شركة 
النفط  وقيمة  ذاتــهــا،  الشركة  قيمة  بني  كبيرًا 
املوجود داخل األرض والذي ال تملكه الشركة 
مــن األســـاس، وهــو الخلط الـــذي أوقـــع الكثير 
قيمة  تقدير  كبير عند  املحليني في خطأ  من 

أرامكو السوقية. 

تخصيصها يستغرق سنوات وقيمتها 
تقدر بحوالى 10 ترليونات  دوالر

خــصــخــصــة أرامــــكــــو، كــمــا يــتــنــاولــه اإلعـــــالم، 
ــه حتى تتضح الــصــورة الــتــي لم  ســابــق ألوانـ
الكثير من  أن هناك  تكتمل بعد، مشددًا على 
الــتــصــريــحــات غــيــر الـــواضـــحـــة والــتــفــســيــرات 

املتناقضة من ِقَبل املراقبني واملحللني.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــنــد الحديث 
ــــن أرامـــــكـــــو يـــخـــتـــلـــط األمـــــــر عـــنـــد الـــبـــعـــض،  عـ
فأرامكو شركة تعمل لصالح الحكومة، وهي 
قيمة  صافي  وتعيد  وتسوقه  البترول  تنتج 
املبيعات إلى خزينة الدولة، وفي الوقت نفسه 
بالبترول،  مرتبطة  وأنــشــطــة  عمليات  لديها 
مــثــل مــصــافــي الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات. 
بعضها داخــلــي والــبــعــض اآلخـــر بــاالشــتــراك 
مــع مــؤســســات أجــنــبــيــة، فــهــي تنتج الــبــتــرول 

ولكنها ال تملكه«. 
وحـــســـب الـــخـــويـــطـــر: »الــــذيــــن كــــانــــوا يــظــنــون 
ــبــــتــــرول، فــي  أن مــمــتــلــكــات أرامــــكــــو تــشــمــل الــ
رأيــــي يــجــانــبــون الــحــقــيــقــة. يــغــلــب عــلــي الــظــن 
أن الــحــديــث فــي املـــوضـــوع يعني بــيــع بعض 
ــة ولـــيـــس  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــكـــات أرامــــــكــــــو االســ ــتـ مـــمـ
ــلـــى كـــل فـــاألمـــر هـــو اآلن تحت  الـــبـــتـــرول، وعـ
الــدراســة ومــا قيل ويــقــال حتى هــذا الــيــوم قد 

الرياض ـ العربي الجديد

ــكــــو شـــركـــة ســـعـــوديـــة عــاملــيــة مــتــكــامــلــة للنفط  ــعــتــبــر أرامــ
ُ
ت

بالكامل، وهي  السعودية  الحكومة  تمتلكها  والكيماويات، 
الشركة األكبر في مجال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية 
 
ً
وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها وشحنها وتسويقها، فضال

عن كونها أكبر مصدر للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 
فـــي الــعــالــم. ويــتــمــثــل نــشــاطــهــا بــالــقــيــام بــجــمــيــع العمليات 
املتعلقة بــالــتــنــقــيــب، واســتــخــراج وتــســويــق الــنــفــط والــغــاز، 

وبعض املشاريع البتروكيماوية.
ويــكــشــف رئــيــس مــركــز الــســيــاســات الــبــتــرولــيــة والــتــوقــعــات 
ــد أبــانــمــي، أن تــاريــخ النفط  االســتــراتــيــجــيــة، الــدكــتــور راشــ
الــحــديــث بــدأ بــشــركــات الــبــتــرول املــعــروفــة بــاألخــوات السبع 
عـــام 1973  إلـــى  كــانــوا  الــذيــن  النفطية  الــشــركــات  أو عمالقة 
يتحكمون في 85% من احتياطي النفط العاملي، ويتحكمون 
ــة، وذلــــك مـــن خـــالل مــجــمــوعــة من  فـــي كــامــل نــفــط الــســعــوديَّ
األميركية،  ة  العربيَّ بالشركة  املسماة  األميركية  الــشــركــات 

واختصاًرا بأرامكو من بداية الثالثينيات. 
ة( جاءت  ة )أرامكو السعوديَّ ة السعوديَّ وشركة الزيت العربيَّ
 ArAmco« ArAbiAn AmericAn oil مــن  تسميتها 
ـــمَّ اســتــبــدالــه بـــدل مسمى كــاســوك عــام 

َ
compAny الـــذي ت

1944، ليصبح أرابيان أمريكان أويل كومباني )أرامكو( إلى 
نهاية الثمانينيات من العقد املنصرم، وأصبحت عام 1988 
ْولــة لها.  ــة( بعد امــتــالك الــدَّ تحت مسمى )أرامــكــو الــســعــوديَّ
ة من حيث  تعتبر أرامكو األولى بني شركات البترول العامليَّ
بيعي، ويبلغ 

ّ
إنتاج وتصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الط

مــتــوســط إنـــتـــاج الــشــركــة لــلــنــفــط الـــخـــام 9.3 مــاليــني برميل 
الــتــكــريــريــة 2.6 مليون  يــومــيــًا، وتــبــلــغ حصتها مــن الــطــاقــة 
برميل يوميًا، كما أنها تتولى إدارة احتياطيات نفط يبلغ 
حوالي 261 مليار برميل. وهو ما يزيد عن 15% من إجمالي 

احتياطيات النفط العاملية. 
كما تملك احتياطيات غاز طبيعي بنحو 294 تريليون قدم 
 11.3 الــغــاز  مــن  اليومي  اإلنــتــاج  قياسية، ومتوسط  مكعبة 
مليار قدم مكعبة قياسية، أي بما يعادل إنتاجًا سنويًا يقدر 

بـ4.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية. 
ــكـــو، ضــعــف إنــتــاج أقــــرب منافس  ويــبــلــغ إنــتــاج شــركــة أرامـ
الناتج العاملي،  لــهــا، وتمثل مــا يــزهــو على 10% مــن  عــاملــي 
حيث ضخت شركة أرامكو 10.25 ماليني برميل يوميًا خالل 

الشهر األخير، كانون األول/ديسمبر 2015.
 ويتابع راشد أبانمي متحدثًا عن الشركة العمالقة: »يعمل 
في الشركة نحو 62 ألف موظف، 52 ألف موظف سعوديون 

)83%( ونحو 10 آالف موظف غير سعوديني«.
وتنقسم مرافق التكرير املكتملة في الشركة إلى ثالثة أقسام، 
والــثــانــي  بــالــكــامــل،  للشركة  مملوكة  محلية  مــصــاف  األول 

ــل الـــســـعـــوديـــة،  ــ مـــصـــاف مــشــتــركــة مــــع شــــركــــات عـــاملـــيـــة داخــ
والــثــالــث مــشــاريــع مشتركة عــاملــيــة، وأهـــم املــصــافــي املحلية 
اململوكة بالكامل هي مصفاة رأس تنورة التي تبلغ طاقتها 
الرياض بطاقة تبلغ 124  550 ألف برميل يوميًا، ومصفاة 
ألف برميل يوميًا، ومصفاة جدة بطاقة تبلغ 88 ألف برميل 
ألف برميل، وتبلغ طاقة  يوميًا، ومصفاة ينبع بطاقة 240 
برميل  مــلــيــون   1.2 املــحــلــيــة  للمصافي  اإلجــمــالــيــة  الــتــكــريــر 
ــا املـــشـــاريـــع املــشــتــركــة املــحــلــيــة فــتــشــمــل مــشــروع  يــومــيــًا. أمــ
»بترورابغ« وتبلغ نسبة الشركة 37.5%، ومشروع سامرف 
ونــســبــة الــشــركــة 50%، ومــشــروع ســاســرف ونــســبــة الشركة 
املحلية  املشتركة  للمشاريع  اإلجمالية  الطاقة  وتبلغ   ،%50
أكثر من مليون برميل يوميًا، ومشروع مشترك بني أرامكو 
بترول  وهــو مصفاة  الفرنسية،  تــوتــال  الــســعــوديــة وشــركــة 
مــتــكــامــلــة فــي مــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة شـــرق الــســعــوديــة 

بطاقة 400 ألف برميل يوميًا.
السعودية  املشتركة مع شركات عاملية خــارج  املشاريع  أمــا 
ــات  فــتــتــمــثــل فـــي مـــشـــروع مــوتــيــفــا فـــي تــكــســاس فـــي الـــواليـ
املــتــحــدة، وتــبــلــغ حــصــة الــشــركــة 50%، ومـــشـــروع إس أويــل 
ومشروع   ،%35 الشركة  حصة  وتبلغ  الجنوبية  كوريا  في 
شواشل سكيوك وتبلغ حصة أرامكو فيه 14.96%، ومشروع 
مــصــفــاة فــوجــيــان فــي الــيــابــان وتــبــلــغ حــصــة الــشــركــة %25، 
وتبلغ الطاقة التكريرية اإلجمالية لهذه املشاريع املشتركة 
ثاني  الشركة وتشغل  وتمتلك  يوميًا.  برميل  مليون   2.012
أكبر أسطول ناقالت في العالم لشحن النفط الخام والنفط 
املكرر والغاز إلى مختلف بلدان العالم، لذلك أنشأت شركة 
تابعة مملوكة بالكامل لها لنقل النفط ومشتقاته تحت اسم 
فيال البحرية العاملية املحدودة، للتعامل مع الشحن إلى كل 

من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

أرامكو 
الرقم الصعب

إدارة 15% من احتياطيات 
النفط العالمية

تعد أرامكو أكبر شركة متكاملة 
إلنتاج النفط والغاز في العالم 

ومملوكة بالكامل للحكومة 
السعودية منذ 1988

تواصل شركات النفط العالمية خفض اإلنفاق وإلغاء مشاريع جديدة 
على عكس شركة »أرامكو« التي زادت االستثمار في الحقول الجديدة 
السعودي  النفط  وزير  تصريح  حسب  وذلك  اإلنتاج  طاقات  وتوسيع 
علي النعيمي.  وقالت شركة »وود ماكنزي« الستشارات الطاقة أمس 
أو  تأجلت  بقيمة 380 مليار دوالر  النفط والغاز  إن مشاريع في قطاع 
ألغيت منذ 2014، وشمل ذلك مشروعات بقيمة 170 مليار دوالر كان 

من المخطط تنفيذها في الفترة بين 2016 و2020.

شركات تؤجل التوسع

تخصيص أرامكو 
يثير الكثير من األسئلة، 
ألن الشركة عبارة عن 

مجموعة ضخمة من 
الشركات، قدرت بعض 

المصادر الغربية قيمتها 
بحوالى 10 ترليونات دوالر

طرح جزء من أرامكو 
في السوق ربما يمكنها 

من الحصول على 
تمويالت ال تقل عن 500 

مليار دوالر على األقل

)Getty(خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو
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مالك ونوس

غـــيـــاب  بــــاســــتــــمــــرار   2015 ــام  ــ ــعـ ــ الـ تـــمـــيـــز 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  لــــدى  االســتــراتــيــجــيــة 
حيال بعض قضايا دول الشرق األوسط، 
وخصوصًا سورية والعراق، وهو غياب 
ــه اتـــبـــاع  ــ ــــان فــعــلــيــًا أم أنـ لــــم ُيــــعــــرف إن كـ
ــيـــة جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــًا أن  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
أال يكون  الــواليــات املتحدة عّودتنا على 
هنالك نقطة ساخنة في الكوكب، إال ولها 
يد أو ضلع فيها، إيــقــادًا أو إذكـــاًء للنار، 
تصنفها  بمنطقة  يتعلق  واألمـــر  فكيف 
فـــي أولــــى أولـــويـــاتـــهـــا، ملـــا تــتــمــتــع بـــه من 
احــتــيــاطــي ثــــروات طــبــيــعــيــة، ومـــن جيرة 
»إســرائــيــل«.  قلبها  عــلــى  األثــيــر  لكيانها 
ــك، لــســنــا فـــي وارد تـــنـــاول ســوى  ــع ذلــ ومـ
الــظــاهــر مــن تــلــك االســتــراتــيــجــيــة، وليس 
املـــخـــبـــوء مــنــهــا، فـــي إطـــــار الـــحـــديـــث عن 
املنطقة، وخصوصًا في  تحدياٍت تواجه 

سورية والعراق.
أنــه ليس لواشنطن  توافق كثيرون على 
في  واملــوقــف  الــحــرب  استراتيجية حيال 
سورية، وتجلى ذلك وتكلل في الالمباالة 
بالتدخل  التسليم،  حــتــى  أو  األمــيــركــيــة، 
املفاجئ في سورية بالضربات  الروسي 
الجوية التي أعلنت موسكو أنها بدأتها 
وإن  املــاضــي.  في 30 من سبتمبر/أيلول 

حسن طارق

ال حــديــث فــي املــغــرب يــعــلــو، هـــذه األيـــام، 
عــلــى احـــتـــجـــاجـــات األســــاتــــذة املــتــدربــن 
الــــــذيــــــن يــــطــــالــــبــــون بــــمــــراجــــعــــة تـــصـــور 
الحكومة للفصل بن التكوين والتشغيل، 
هـــذه االحــتــجــاجــات الــتــي كــثــيــرًا مـــا أدت 
إلــى تــدخــالٍت عنيفة مــن الــســلــطــات، كما 
وقع األسبوع املاضي، تذّكر بما شهدته 
شوارع العاصمة الرباط من احتجاجات 
كبيرة، في السنة املنصرمة، قادها طالب 
كليات الــطــب واألطــبــاء الــداخــلــيــون، ضد 
تــوجــه الــحــكــومــة إلـــى فـــرض ســنــتــن من 
الــخــدمــة اإلجــبــاريــة فــي املــنــاطــق النائية 
 عــّمــا 

ً
ــتـــخـــرجـــن. فـــضـــال ــاء املـ ــ ــبـ ــ لـــكـــل األطـ

احتجاجات  سلسلة  مــن  طنجة  شهدته 
شــعــبــيــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، عـــمـــت مــصــالــح 
بتوزيع  املكلفة  املــفــوض  التدبير  شــركــة 

املاء والكهرباء.
ــه يـــجـــعـــل املــــغــــرب أمـــــــام ظـــاهـــرة  ــلـ ــذا كـ ــ هــ
 
ٌ
ظاهرة االحــتــجــاج.  تنامي  هــي  حقيقية، 
ــئـــات: الـــعـــاطـــلـــن، ســكــان  ــفـ تــخــتــرق كـــل الـ
ــبــــوادي، قـــدمـــاء الــعــســكــريــن، الــقــضــاة،  الــ
ــاب الــــحــــضــــري، الــطــلــبــة،  ــبـ ــشـ الــــنــــســــاء، الـ
وال  الحقوقين،  السلفين،  األمازيغين، 
تـــعـــوزهـــا األشــــكــــال الـــتـــي تـــبـــدو مــتــعــددة 
وكثيرة: االعتصامات، الوقفات، مسيرات 
الــجــوع، الــتــظــاهــرات...، بــكــثــافــٍة تجعلها 
تصل إلى حدود معدٍل يتجاوز خمسن 
ــيــــوم، بــمــتــوســط 2790  احــتــجــاجــًا فـــي الــ

محتجًا كل يوم.
ملجتمع  االجتماعي  الطلب  انفجار  أدى 
يـــعـــيـــش تـــحـــولـــه الـــديـــمـــغـــرافـــي الــكــبــيــر، 
وداخـــــــــل ســــيــــاق ســـيـــاســـي مـــحـــفـــز عــلــى 
الحرية، إلى أن ُيصبح األمر حالة عامة، 
يعتبر  أصــبــح  الــــذي  للمجتمع  مهيكلة 
ــًا وثـــقـــافـــة  ــيـ ــًا يـــومـ ــلـــوكـ ــاج« سـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »االحـ
طــبــيــعــيــة، مـــا يــدعــو إلـــى الــتــســاؤل حــول 
دالالت هـــذا الــتــحــول وأبـــعـــاده فــي عالقة 
بمنطق الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، وبــارتــبــاط 
بــــردود فــعــل الـــدولـــة مــن زاويــــة املعالجة 
الحقوقية مــن جــهــة، ومـــن بـــاب األجــوبــة 
ــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن جــهــة  االقــ
أخــــــرى، وتــســمــح بـــطـــرح إشــكــالــيــة أكــبــر 
تــتــعــلــق بــاشــتــغــال )أو األصـــــح بــعــطــب( 

أسامة أبو ارشيد

استعرض الرئيس األميركي، باراك أوباما، 
فــي خــطــابــه عــن »حــالــة االتـــحـــاد«، الــثــالثــاء 
املـــاضـــي، أمــــام الــكــونــغــرس حــصــيــلــة سبع 
ســنــوات مــن إنـــجـــازات إدارتـــــه، كــمــا يــراهــا، 
وبعض اإلخــفــاقــات، وتــطــّرق إلــى تحدياٍت 
تــواجــهــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة والــعــالــم، قــال 
عامها  فــي  ــه  إدارتـ باهتمام  إنها ستحظى 
الــخــطــاب عــلــى مجرد  لــم يقتصر  املــتــبــقــي. 
جردة حساب، بقدر أوضح، أيضًا، األسس 
الــــتــــي ســتــحــكــم مــــا بـــقـــي مــــن مـــــدة رئـــاســـة 
أوبـــامـــا، والـــقـــواعـــد الــتــي ســيــســتــرشــد بها 
في ذلــك. وبعيدًا عن محاور كثيرة اشتمل 
عــلــيــهــا، مـــن االقــتــصــاد إلـــى الــتــعــلــيــم، ومــن 
برامج الرعاية الصحية إلى إصالح النظام 
الــســيــاســي.. إلـــخ، مــا يعنينا هنا أكــثــر هو 
الخارجية،  السياسة  مقاربته  عــن  حديثه 

وتحديدًا فيما يخصنا نحن العرب.
ــا إلــــى الـــرئـــاســـة أواخــــر  ــامـ أمـــــران حــمــال أوبـ
عام 2008، معارضته التورط األميركي في 
إدارة سلفه جورج  العراق عام 2003 تحت 
بـــوش، ثــم الــركــود االقــتــصــادي مــنــذ أواخـــر 
املــــــزاج الــشــعــبــي  عــــام 2007. حــيــنــهــا، كــــان 
األمـــيـــركـــي املــنــهــك مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات من 
الــحــروب املــتــواصــلــة إلدارتــــي بـــوش، تحت 
»الــحــرب  أعلنت  فضفاضة،  غامضة  الفــتــة 
العاملية على اإلرهاب«، وكذلك من التكاليف 
ــًا لـــهـــذه  ــاديــ ــتــــصــ ــبــــاهــــظــــة، إنـــســـانـــيـــًا واقــ الــ
 فكرة إحداث تغيير جذري 

ً
الحروب، متقبال

فــي مسار الــبــالد، وكــان أوبــامــا عــنــوان ذاك 
التغيير، أو سّمه االنقالب الذي حصل في 
صيرورة التاريخ األميركي. لم يكن أوباما 
ــود، فــحــســب، ُيــنــتــخــب رئــيــســًا في  ــ أول أســ
تاريخ بلد مارس العبودية قرنن ونصف 
القرن بحق السود، بل إن أصوله، من ناحية 
ــد حـــاولـــت  ــ ــيـــة أفـــريـــقـــيـــة. وقـ والــــــــده، إســـالمـ
املــنــافــســة الــديــمــقــراطــيــة، حــيــنــهــا، هــيــالري 
هذين  على  ضمنيًا،  تــضــرب،  أن  كلينتون، 
الوترين الحّساسن، على اعتبار أن أوباما 
»غــيــر قــابــل لــالنــتــخــاب«، غــيــر أن املــفــاجــأة 
التوقعات، في   

ِّ
ُجــل أنــه هزمها، على عكس 

ــمَّ انــتــصــر على  االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، ثـ
الجمهوري جون  »بطل حــرب« سابق، هو 

ماكن، في االنتخابات العامة. 
كشف نجاح أوباما ذاك، بوضوح حينها، 
عــن أن أميركا تبحث عــن مــســار آخــر غير 
مــــســــار جــــــــورج بــــــــوش، وهــــــو أمــــــــٌر فــهــمــه 
ــدا. ولــــذلــــك، نجد  ــيـ أوبــــامــــا واســتــوعــبــه جـ
أن الــرجــل جــاء بــنــاء على تــعــهــدات كثيرة 
وكــــبــــيــــرة، القـــــت رواجـــــــًا شــعــبــيــًا حــيــنــهــا، 
وأفغانستان،  الــعــراق  مــن  االنسحاب  مثل 
ــيــــركــــي. وفـــعـــال،  وإصـــــــالح االقـــتـــصـــاد األمــ
حقق أوبــامــا وعــده األول باالنسحاب من 
العراق كليًا، أواخــر عام 2011، ثم بسحب 
أغلب القوات املقاتلة من أفغانستان أواخر 
2014، وأحدث إصالحات هيكلية في بنية 
إخراجه  مــن  تمّكنت  األمــيــركــي،  االقتصاد 
من حالة الركود إلى مرحلة أفضل، وإن لم 
األميركي.  الــعــام  الـــرأي  كافية، حسب  تكن 
كانت نظرية أوباما، وما زالت، تشدد على 
ضـــرورة حــرف أميركا عــن مسار الحروب 
الهالمية،  الحرب  خصوصًا  الالمتناهية، 
ــددة الـــعـــدو  ــ ــحـ ــ غـــيـــر الــــواضــــحــــة وغــــيــــر مـ
»الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ـــ واملـــعـــالـــم، املـــوســـومـــة بـ
عــلــى اإلرهـــــــاب«، وإعــــــادة بــنــاء االقــتــصــاد 
األمــيــركــي، قــائــمــة عــلــى أنـــه ال تــوجــد قــوة 
تــوازن  أن  الــعــصــور استطاعت  مــدى  على 
بـــن تـــدخـــالت عــســكــريــة خــارجــيــة واســعــة 
واقتصاد داخلي مزدهر وقوي. وقد عكس 
ــام الــكــلــيــة الــعــســكــريــة  ــ ــا، أمـ ــامــ خــطــابــا أوبــ
 2009 عامي  بــويــنــت«،  »ويــســت  األميركية 
لــم يعن  و2010، هــذا املــعــنــى، غير أن ذلــك 
أن الرجل الذي يصر على أنه ليس رئيس 

كلوفيس مقصود

نتيجة الوساطات الدولية، ومساعي األمم 
املــتــحــدة الــحــثــيــثــة، تــقــرر أخـــيـــرًا أن تــدخــل 
شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بــــاملــــواد الــغــذائــيــة إلــى 
داخــــل بــلــدة مــضــايــا الـــســـوريـــة املــحــاصــرة 
أكثر من ستة أسابيع؛ حيث قضى جوعًا 
أكثر من 23 شخصًا. كما ظهرت في وسائل 
إعــالم عديدة عربية ودولية صور لبعض 
ــانـــت عــلــيــهــم مـــظـــاهـــر الــضــعــف  األهــــالــــي بـ
الــواضــح، كما أن أكثر من عائلة  الجسدي 
حـــاولـــت الــــخــــروج، لــكــنــهــا قــتــلــت بــاأللــغــام 

املزروعة حول البلدة.
ــراج  ــفــ ومـــــع تــرحــيــبــنــا املـــبـــدئـــي بـــهـــذا االنــ
املــتــجــســد بـــدخـــول املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وإن 
تـــأخـــرت، إلـــى املــديــنــة الــجــائــعــة، ال بـــد لنا 
مــن الــتــســاؤل، مــن نــاحــيــة إنــســانــيــة بحتة، 
كيف أننا وصلنا إلى وضٍع يستعمل فيه 
للجبهات  أداة  املــدنــيــن  الــســكــان  تــجــويــع 
املتصارعة، ما جعل مضايا رمزًا لالمباالة 

غير املسؤولة.
حــتــى اآلن، هــنــاك أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــاليــن 
ــة، هــربــًا  ــ ــوريـ ــ مــــواطــــن ســـــــوري غـــــــــادروا سـ
مـــن الـــحـــرب، وأصـــبـــحـــوا الجـــئـــن فـــي دول 
وهناك حوالى خمسة  بعيدة.  أو  مجاورة 
ــارج  ــة خــ ــوريــ مـــاليـــن مـــهـــجـــريـــن داخــــــل ســ
بمثابة  أصبحوا  وكأنهم  وقــراهــم،  مدنهم 

غرباء في وطنهم.
نشير إلــى هــذا الواقع األليم الــذي يتنافى 
مع تاريخ سورية وتقاليدها، كما عرفناها، 
وكما نتمنى لها استرجاع وحدتها، مثلما 

كانت دائمًا »قلب العروبة النابض«.
املاضية حرمت سورية  الخمس  السنوات 
من دورها املميز في ترسيخ عروبة األمة، 
ونتمنى لها استعادة هذا الدور الرئيسي 
املوحدة، ال لسورية فحسب،  في رسالتها 
بـــل لــلــوطــن الــعــربــي كــلــه. وإذا كــانــت هــذه 
االلــتــزام للعمل  الــرغــبــة تستوجب صــالبــة 
فــي هـــذا االتـــجـــاه، فــمــن الـــضـــروري تسريع 
اآلن روسيا  تــرعــاه  الـــذي  السياسي  الــحــل 
ــتــــحــــدة،  والــــــــواليــــــــات املــــتــــحــــدة واألمــــــــــم املــ
والــســعــي إلـــى إبــعــاد األزمــــة فــي الــعــالقــات 
ــــن الــــســــعــــوديــــة وإيــــــــــــران، بـــحـــيـــث يـــأتـــي  بـ
الــحــل الــســوري فــي مــنــأى عــن هــذا الخالف 
الــــذي يــنــبــغــي أن يــكــون عـــابـــرًا، مـــع األخـــذ 
بـــاالعـــتـــبـــار تـــاريـــخ ســـوريـــة ومــســتــقــبــلــهــا، 
ــــى هـــذا  ــتـــي أدت إلـ ــاب الـ ــبــ ومـــعـــالـــجـــة األســ
الواقع في الداخل السوري، والــذي استمر 
الــســنــوات. كما يجب أن ال يكون هذا  هــذه 

 لها حضور في املؤتمرات الدولية 
َ

ل ُسجِّ
حـــول ســوريــة، خــصــوصــًا مــؤتــمــر فيينا، 
كان  كما  الفاعل،  املكمل وليس  دور  فهو 
يأمل منها قسم من السورين، حيث كان 
بــعــضــهــم يــتــوقــع مــنــهــا الــتــدخــل لصالح 
املـــعـــارضـــة، مـــن أجـــل تــرجــيــح كــفــتــهــا في 
مقابل كفة النظام، وتوقع منها آخرون أن 
تضغط في جمع فرقاء النزاع إليجاد حل 
للمسألة السورية، يتضمن إيقافًا فوريًا 
للحرب الدائرة، كما أن دورهــا الــذي كان 
يــفــتــرض أن يــكــون حــاســمــًا فـــي مــحــاربــة 
داعــــش فـــي الـــعـــراق وســــوريــــة، مـــن خــالل 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تـــقـــوده، لــم يكن 
استمرار  بدليل  املطلوب،  املستوى  على 
تمتع التنظيم بالقوة، بعد حوالي العام 

ونصف العام من إعالن الحرب عليه.  
فــهــمــت أوروبــــــــا أن الــــحــــرب فــــي ســـوريـــة 
أصــبــحــت تــشــكــل تــهــديــدًا لــأمــن الــدولــي 
وللحريات املدنية في الغرب، بسبب حالة 
وبسبب  تشكلها،  الــتــي  االســتــقــرار  عـــدم 
ــيــــن، والـــقـــدرة  ــابــ ــتــــذاب حــربــهــا اإلرهــ اجــ
على إعادة إنتاجهم وتوجيههم باتجاه 
الــدول األوروبــيــة. لكن الــواليــات املتحدة، 
الــبــعــيــدة عــن منطقة الـــصـــراع، تـــرى أنها 
فــي مــأمــن عــن تــداعــيــاتــه األمــنــيــة، وحتى 
عن موجات الهجرة التي يسببها. لكنها 
الــحــال من  ال يمكنها أن تبقى على هــذه 

فـــي الــجــيــش وفــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
كهرباء وغيرها، على الرغم من املليارات 
للقارات،  العابرة  شركاتها  جنتها  التي 
من أجل النهوض بها. كما يمكن تحميل 
الــتــشــريــعــات الـــتـــي ســاهــمــت فـــي سنها 
املــســؤولــيــة عـــن الــحــالــة الــطــائــفــيــة الــتــي 
قــوضــت قــــدرة الـــبـــالد عــلــى الـــخـــروج من 

حالة الضياع القائمة. 
تـــمـــّيـــزت تــجــربــة مــعــركــة الــــرمــــادي الــتــي 
قــادهــا الجيش الــعــراقــي، وأعــطــت اآلمــال 
للعراقين في قدرة جيشهم على تحقيق 
كان  تجاوزات  من  بخلّوها  االنتصارات، 
يــرتــكــبــهــا الــحــشــد الــشــعــبــي بــحــق أهــالــي 

املناطق التي يحّررها من سيطرة داعش. 
وأعــاد الثقة للعراقين أن جيشهم يمكن 
ــثـــااًل لــلــوحــدة الـــتـــي تــبــن أن  أن يـــكـــون مـ
ــهـــدد الــحــقــيــقــي  املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة املـ
لــهــا. فـــإذا اســتــطــاع هـــذا الــجــيــش تحرير 
ــــن قــبــضــة  ــنــــاطــــق مـ ــــي املــ ــاقـ ــ املـــــوصـــــل، وبـ
داعــش، على الــواليــات املتحدة، إن كانت 
صــادقــة فــي مــحــاربــة الــتــنــظــيــم، أن تدعم 
البالد من  هذا الجيش، ألنه بعد تحرير 
داعــش لن يكون ســواه ضامنًا لوحدتها 
الطائفية  املليشيات واألحـــزاب  فــي وجــه 

التي تتقاسمه اآلن. 
املــجــال، هنالك مهمتان عليها  وفــي هــذا 
ــمـــا الــعــمــل على  االضـــطـــالع بــهــمــا، أوالهـ
وقف التدخل اإليراني في شؤون العراق، 
وتــــخــــريــــب الـــنـــســـيـــج االجــــتــــمــــاعــــي فـــيـــه، 
وإقــنــاع اإليــرانــيــن أن مــمــارســاتــهــم هــذه 
لن تجلب سوى عدم االستقرار لبالدهم. 
ــن الــتــفــكــيــر فــي  ــتـــوقـــف عــ وثــانــيــتــهــمــا الـ
املــتــنــازع  املجتمع  ذي  الضعيف  الــعــراق 
ــفــــوز بـــالـــصـــفـــقـــات  ــلــ طـــائـــفـــيـــًا كـــســـبـــيـــل لــ
والعقود الرخيصة، ألن ذلك الضعف لن 
مهددة  ثانية  أفغانستان  ســوى  يكّرسه 

لأمن الدولي.
ــافــــل  عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــاريــــخــــهــــا الــــحــ
املنطقة،  باالنحياز ضد مصالح شعوب 
أكــثــر شعبية  عــلــى دوٍر  كــثــيــرون  يــعــول 

لواشنطن في منطقة الشرق األوسط، ملا 
تشكله من قوٍة تؤهلها للعب دور كهذا، 
وملا يمكن أن يحمله عدم االستقرار فيها 

لأمن الدولي. 
لصالح  التام  انحيازها  من  الرغم  فعلى 
إســـرائـــيـــل، وتـــزويـــدهـــا بــاألســلــحــة الــتــي 
ــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــنــ تــقــتــل أبــ
حروبها الدورية عليه، بقي من بن أبناء 
ــدور لــهــا يــكــون  هـــذا الــشــعــب مـــن يــأمــل بــ
أكــثــر تــوازنــًا، ويــســاعــد فــي حــل قضيته. 
السورين، وعلى  أمــر ينطبق على  وهــو 
الــعــراقــيــن، وعــلــى غــيــرهــم مــن الــشــعــوب، 
املتعاقبن  األميركين  السياسين  لكن 
بعد  رفعوا  والذين  األبيض،  البيت  على 
أحداث »11 سبتمبر« 2001 سؤال »ملاذا 
ــا؟«، يـــســـتـــمـــرون فــــي تــجــاهــل  ــنـ ــكـــرهـــونـ يـ
مطالب شعوب هذه املنطقة التي تعرف 
مـــدى مــســؤولــيــة واشــنــطــن عــن مآسيها. 
ــًا عــلــى الـــســـؤال،  ــدل أن يـــجـــدوا جـــوابـ ــ وبـ
يـــأتـــي مـــرشـــحـــون النـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
األمــيــركــيــة لـــيـــزيـــدوا، فـــي تــصــريــحــاتــهــم 
أخــيــرًا، مــن عــوامــل الــفــرقــة بــن واشنطن 
ــــوب املـــنـــطـــقـــة، فـــمـــعـــطـــيـــات كـــهـــذه  ــعـ ــ وشـ
يمكن  تغيير  ال  أن  الشعوب  لهذه  تؤكد 
فــي ســيــاســة واشــنــطــن تجاه  أن يحصل 

قضايا بلدانهم.
)كاتب سوري(

آليات الوساطة بكل صيغها: التمثيلية، 
السياسية والحزبية، والنقابية واملدنية.
ــلـــت  ــات، ظـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــــى حـــــــــــــدود الـ
االحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات خــــــاضــــــعــــــة لـــــــدوريـــــــة 
سلسلة  البالد  شهدت  حيث  »منتظمة«، 
ــارات الـــكـــبـــرى و»الــــدمــــويــــة«  ــجــ ــفــ مــــن االنــ
الــتــي أصبحت محفورة  الــتــواريــخ  خــالل 
ــي:  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــي املـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الـ
 ،1965 آذار  مـــــــــارس،  الــــدارالــــبــــيــــضــــاء/ 
الــدارالــبــيــضــاء/ يــونــيــو، حـــزيـــران 1981، 
أحــــداث 1984، فـــاس / ديــســمــبــر، كــانــون 

أول 1990.
إذ شــكــلــت الــــحــــواضــــر الـــكـــبـــرى الـــوعـــاء 
ــــارات  ــــجـ ــفـ ــ الــــســــوســــيــــولــــوجــــي لــــهــــذه االنـ
الغالب،  فــي  ارتــبــطــت،  الــتــي  االجتماعية 
الــصــراع بــن اليسار والــدولــة، ما  بتوتر 
أو  سياسي  بعنوان  احتجاجاٍت  جعلها 
االتحاد  الجديد،  )اليسار  واضــح  نقابي 
الديمقراطية  الكونفدرالية  االشــتــراكــي، 
لــلــشــغــل، الــكــونــفــدرالــيــة واالتـــحـــاد الــعــام 

للشغالن..(.
ومــن بــدايــات التسعينيات، ومــع تشكيل 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــحــمــلــة الـــشـــهـــادات 
املغرب، سيبرز جيل جديد  املعطلن في 
مـــن االحــتــجــاج الــــذي جــعــل مـــن الــصــراع 
حــــول الــفــضــاء الــعــمــومــي أحــــد رهــانــاتــه 
ــو مــــا ســتــســتــثــمــره  ــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهـ
فــيــمــا بــعــد بــاقــي حـــركـــات الــعــاطــلــن عن 
العمل، العنوان السيميائي و»الفرجوي/ 
ــتــــحــــول، ســيــلــخــصــه  املــــشــــهــــدي« لــــهــــذا الــ
تحول شارع محمد الخامس في الرباط 
مـــع قــــدوم حــكــومــة الـــتـــنـــاوب إلــــى مشهد 
يومي لالحتجاج، جعل الوزير األول في 
حينه، عبد الرحمن اليوسفي، في إحدى 
جــمــلــه الــصــغــيــرة املــعــبــرة، يــتــحــدث عــّمــا 

يشبه »مايو 68« دائمًا!
االنفجارات  دورة  األخــيــرة،  السنوات  في 
الكبرى ستعوض بدورة ثانية، بمتغيرات 
جديدة؛ فعندما نفكر في: صفرو، سيدي 
إيفني، تازة، الحسيمة، فجيج، فإن األمر 
يــتــعــلــق بــتــغــيــر فـــي طــبــيــعــة املـــــدن، حيث 
الحواضر  إلــى  الكبرى  املــدن  مــن  انتقلنا 
الـــصـــغـــرى واملـــتـــوســـطـــة، وانـــتـــقـــلـــنـــا، مــن 
العنوان السياسي والنقابي الوطني إلى 
محلية،  لــجــان  للتنظيم:  جــديــدة  أشــكــال 

حرب سيخلي موقع الزعامة األميركية في 
العالم ألي طرف آخر. 

ــامـــة  ــالـــزعـ ــة األخــــــيــــــرة، املـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــألــ ــســ املــ
األمــيــركــيــة عــاملــيــًا، أحـــد أكــثــر املــوضــوعــات 
إثــــــارة لــلــجــدل فـــي أثـــنـــاء رئـــاســـة أوبـــامـــا، 
فــخــصــومــه مــن الــجــمــهــوريــن يــرونــه أهــدر 
هذه الزعامة، بما يصفونه ترّدده وضعفه، 
ويسوقون أمثلة على ذلك، التمدد الروسي 
والتوسع   ،2014 أوكرانيا مطلع  في شــرق 
ــر الــــصــــن  ــ ــــحـ الــــصــــيــــنــــي املــــســــتــــمــــر فـــــــي بـ
الــجــنــوبــي، أو فــي الــقــيــادة األمــيــركــيــة »مــن 
عندما   ،2011 عــام  ليبيا  في  كما  الخلف«، 
الرئيس  قــوات  إدارتـــه مهمة قصف  أوكلت 
ــابــــق، مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، جـــوًا  الـــلـــيـــبـــي الــــســ
الــواليــات املتحدة  الــنــاتــو، واكــتــفــت  لحلف 
بــاملــشــاركــة فــي الــضــربــات الــجــويــة. ويقول 
ــة تــتــراجــع  ــيـ ــركـ ــيـ هــــــؤالء إن الــــزعــــامــــة األمـ
أو  أوبــامــا،  املقابل، تقوم نظرية  اليوم. في 
السياسة  أوباما« في  بـ »عقيدة  ما تعرف 
الــخــارجــيــة، عــلــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة لن 
تتحّرك منفردة، وستقود تحالفاٍت دولية 
فـــي الــقــضــايــا الــتــي تــؤثــر عــلــى االســتــقــرار 
العاملي، وهــي، في كل األحـــوال، لن تتوّرط 
في حــروٍب برية واسعة، على غرار فيتنام 
ــعـــراق، مــن دون أن يعني ذلـــك أنــهــا لن  والـ
، في حال ُهّدد األمن القومي 

ً
تتحّرك منفردة

األمـــيـــركـــي، ومــصــالــح الــــواليــــات املــتــحــدة، 
ــبـــاشـــرة.  ــن ومــــصــــالــــح حـــلـــفـــائـــهـــا، مـ ــ أو أمــ
ــــروب طــويــلــة  ــــدل الـــتـــورط الـــبـــري فـــي حـ وبـ
إدارة  مــالــت  ومــاديــًا،  إنسانيًا  وُمستنزفة 
أوبـــامـــا أكــثــر إلـــى تــوظــيــف الـــقـــوة الــجــويــة 
األمــيــركــيــة الــضــاربــة، وهــجــمــات الــطــائــرات 
من دون طيار، وعمليات القوات الخاصة، 
فضال عن تدريب قوات حليفة وتجهيزها، 
كــمــا فـــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وســـوريـــة، 

لتقوم باملجهود الحربي البري. 
هذا ملخص مقاربة إدارة أوباما السياسة 
ــّرًا.  ــ ــ ــان ُم ــ ــة، غـــيـــر أن الـــحـــصـــاد كـ ــيـ الـــخـــارجـ
أوباما  أعلنه  الــذي  القاعدة  تنظيم  أصبح 
الـــعـــدو رقـــم واحــــد لــلــواليــات املــتــحــدة إلــى 
الـــقـــوة  عـــنـــاصـــر  ــــف  مــنــتــصــف 2014، ووظــ
ثانية  مرتبة  في  استهدافه،  في  األميركية 
اإلســـالمـــيـــة  الــــدولــــة  تــنــظــيــم  بـــعـــيـــدة وراء 
»داعش«، فتردد أوباما في استخدام القوة 
العسكرية في سورية، ومعارضته تسليح 
ــم تــراجــعــه  املـــعـــارضـــة بــأســلــحــة نـــوعـــيـــة، ثـ
ــام  ــنـــظـ ــقـــصـــف مــــنــــشــــآت الـ عـــــن تــــهــــديــــده بـ
استخدامه  على  ردًا   ،2013 عــام  العسكرية 
السالح الكيماوي، أحدث فراغًا في سورية 
مأته »داعــــش«، جاعلة مــن ســوريــة اليوم 
املتحدة  الــواليــات  على  لهجماتها  منطلقًا 
والــغــرب،  املنطقة  فــي  اآلخــريــن  وحلفائها 
بل وفي العالم. كذلك، أثبت العنصر القائم 
في مقاربته على إعــداد وتدريب وتسليح 
ــوات حــلــيــفــة لــتــقــوم بــاملــجــهــود الــحــربــي  ــ قـ
الــبــري فــشــلــه، فــي يــونــيــو/حــزيــران 2014، 
عندما اجتاحت »داعش« املوصل، ومناطق 
شاسعة أخرى في العراق، مما أدى عمليًا 
إلــى إعـــادة إرســـال قــوات أميركية إلــى ذلك 
الــبــلــد، فــي تعبير مــريــر عــن فــشــل مــقــاربــة 
ــدد، مــهــمــا حــــاول أن  ــا فـــي هــــذا الـــصـ ــامـ أوبـ
القوات  يلطف هذه الحقيقة، بصغر حجم 
املنتشرة في العراق، أو بأنها ليست قوات 
مقاتلة على الخطوط األمامية. ثم إن ترّدد 
أوبــــامــــا فـــي الـــتـــصـــّدي بــشــكــل أكـــثـــر حــزمــًا 
لــروســيــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــضــال عـــن غــيــاب 
استراتيجية واضحة إلدارتــه في سورية، 
ــًا أمــــــام تـــدخـــل روســــي  ــعــ ــبــــاب واســ فـــتـــح الــ
مباشر في الــصــراع في سورية في أواخــر 

سبتمبر/أيلول املاضي.
ــــض، فــــــــي حــــصــــاد  ــ ــيـ ــ ــ ذلــــــــــك غـــــيـــــض مــــــــن فـ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة تــحــت 
املوصومة، من خصومها،  أوباما،  إدارتــي 
ــمــــوض، واملـــتـــهـــمـــة بــإفــقــاد  ــغــ بـــالـــتـــردد والــ

من باب التمني، بل ينبغي اتخاذ خطوات 
سريعة، ولكن غير متسرعة، من أجل ضبط 
األوضاع وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، 

لتسريع إعادة البنى التحتية فيها.
ــعــــوبــــات األوضــــــــاع  ــــن صــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
هذه  في  الحاصلة  واملعاناة  وتعقيداتها، 
السنوات الطويلة، علينا كلنا أن نحتضن 
الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــتــي تــخــرج ســـوريـــة من 
وضعها املأساوي، لكي تعود إلى استقراٍر 

يمّكنها من استعادة رسالتها القومية.
كما علينا أن ندرك أن استعادة العافية لن 
تكون سهلة أو سريعة، لكن هذه االستعادة 
يجب أن تحصل، وأن تكون الجهود، في هذا 
السبيل، مدعومة من سائر الدول العربية، 
مع االستعانة باملفكرين وامللتزمن العرب 
املـــوجـــوديـــن بــكــثــافــة، أواًل لــتــأمــن قــواعــد 
الــحــلــول الــســلــمــيــة، وثــانــيــا لـــعـــودة الــبــنــاء 
بعيدًا  باملواطنة ومسؤولياتها،  والشعور 
عن كل االنقسامات والسلوكيات املذهبية 
والــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة، الــتــي ســاهــمــت في 
ــة وتــعــقــيــد الـــحـــلـــول. هــذا  ــ اســتــفــحــال األزمــ
يــجــب أن يــحــصــل فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
حــتــى نــتــمــّكــن مـــن إعـــــادة الــتــنــســيــق املــلــزم 
بفعالية،  العربية  واملجتمعات  الــدول  بن 
ــذي بــدونــه  ــ ــا يــمــهــد لــلــتــكــامــل الـــعـــربـــي الـ مـ
تــبــقــى األمــــة بــــدون الــبــوصــلــة الــتــي تــهــدي 
إلــى السبيل املــؤدي إلــى الحلول، ليس في 
العربي  املستوى  سورية فحسب، بل على 

بأسره.
وفي الختام، ال بد من أن نطالب، وبإلحاح، 
الـــدول املعنية مــبــاشــرة بــالــشــأن الــســوري، 
األوضـــاع  على مجريات  تأثير  لها  والــتــي 
األوضــاع  االعتبار  فــي  تأخذ  بــأن  القائمة، 
ــاء،  ــريــ اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا األبــ
ــدة، كــالــتــي  ــ ــديـ ــ بـــحـــيـــث ال تـــتـــكـــرر مـــــآس جـ
حصلت في جميع أنحاء سورية، وأبرزها 
ــن الـــبـــلـــدات  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ ــاة مـــضـــايـــا وغــ ــ ــأسـ ــ مـ
التي جرت محاصرتها، ومحاولة  والقرى 
في  املــســاعــدات  والــتــي دخلتها  تجويعها، 

األيام األخيرة.
ــة،  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ صــــــــور الــــــجــــــوع واالنــــــهــــــيــــــار واملـ
خــــصــــوصــــًا صـــــــور األطـــــــفـــــــال، واضـــــطـــــرار 
الــســكــان لــلــجــوء إلـــى أكـــل األعـــشـــاب، تبقى 
عارًا، علينا جميعًا َمْحُوه، وااللتزام بمنع 
تكراره في أي مكان من سورية واألمة. فما 
حصل في سورية مسؤولية عربية شاملة، 
بتكرارها  السماح  بعدم  والتعهد  ودولية، 

هو أيضًا مسؤولية عربية أواًل ودولية.
)مفكر عربي(

عــدم املباالة تجاه هــذه الحرب، ســواء ما 
أو خــوض حــرب حقيقية  يخص وقفها، 
ضد داعــش، فقد تبن أن موجات العنف 
والهجرة ال ترى في البحار الفاصلة بن 

القارات مصدًا أمام تقدمها. 
ــيــــن، رأى الــرئــيــس  وعــلــى عــكــس األوروبــ
األميركي، باراك أوباما، في خطاب »حالة 
االتــحــاد«، الثالثاء املــاضــي، أن داعــش ال 
يشكل خطرًا وجوديًا، ما يظهر استمرار 
عدم جدية واشنطن في التعامل مع هذا 

التنظيم.
وبــــشــــأن الـــــعـــــراق، قــــد ظـــهـــر أن الــجــيــش 
العراقي الذي أسسته واشنطن، وصرفت 
ــرات املــــلــــيــــارات مــــن أمــــــــوال الــشــعــب  عــــشــ
العراقي على تسليحه، وإخــراجــه بشكل 
عصري وقوي، ليس سوى هيكل سقيم، 
أمـــام مئات  ألــف مقاتل  فــّر منه خمسون 
مــن مــقــاتــلــي داعـــش فــي مــعــركــة املــوصــل. 
ُيــعــزى إلــى حالة الفساد  وإن كــان َسقمه 
الـــبـــالد، فيبقى أن املــســؤولــيــة  الــتــي تــعــم 
ــقـــع عــلــى  ــلـــك تـ ــه تـ ــتـ ــالـ ــة عــــن حـ ــيــ ــاســ األســ
ــــادت  ــتـــي أعـ ــــات املـــتـــحـــدة الـ ــــواليـ ــاتـــق الـ عـ
كــل شيء  أعـــادت تأسيس  تأسيسه، كما 
فـــي املـــجـــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
واألمنية والتشريعية العراقية. وكان لها 
ُبـــذور الفساد، لتمرير عقود  َبـــذِر  يــد فــي 
إعادة البناء على مقاسها، فنتج الترّدي 

لــقــد عــّوض  الــغــالء،  تتسيقيات ملــحــاربــة 
الــوطــنــيــة،  االنـــتـــمـــاءات  املــحــلــي  التشبيك 
وأصبحت املطالب املحلية أكثر قدرة على 
التعبئة من الشعارات الكبرى واملركزية، 
وتــحــولــت الــتــنــاقــضــات االجــتــمــاعــيــة، من 
املدن الكبرى التي استثمرت الدولة كثيرًا 
فـــي آلـــيـــات ضــبــطــهــا األمـــنـــي والــعــمــرانــي 
إلى مدن متوسطة تطورت بــدون هوية، 
وال مــالمــح، وأســـاســـًا بــال أي قــــدرة على 

اإلدماج االجتماعي.
ــلــــن كــــثــــيــــريــــن أن  ــلــ وعـــــنـــــدمـــــا بـــــــــدا ملــــحــ
االحـــتـــجـــاج الــســيــاســي قـــد عــــّوض بـــدون 
رجــعــة بــاحــتــجــاجــات حـــول الــســيــاســات، 
ــرايـــر/ شـــبـــاط 2011  ــبـ فـ فــــإن أحــــــداث 20 
ــادت الــصــيــغ الــســيــاســيــة لــالحــتــجــاج  أعــــ
إلـــى الـــواجـــهـــة، مــدعــمــًا بــمــحــيــط إقليمي 
مساعد، وبتزايد تأثير وسائل االتصال 
االجتماعية/  الهويات  بناء  في  الجديد 

االحتجاجية.
املالحظ أن خفوت االحتجاج السياسي، 
بعد أجوبة النظام السياسي، الدستورية 
واالنــتــخــابــيــة، ال يــوازيــه خــفــوت لــلــدورة 
ــبــــطــــة  ــرتــ ــة الــــــجــــــديــــــدة املــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
بالسياسات العمومية، والتي تبدو غير 
متوازية مع الزمن السياسي وبأجندته، 
مطالبهم  يعتبرون  »االحتجاج«  ففاعلو 
أعـــمـــق مـــن تـــحـــوالت املــشــهــد الــحــكــومــي، 
ــا يـــطـــرح أســـئـــلـــة مـــعـــقـــدة بــشــأن  وهــــــذا مــ

مستقبل الدولة االجتماعية في املغرب. 
)كاتب مغربي(

أميركا هيبتها. ولعل ذلــك ما دفــع أوباما 
إلــــى تــخــصــيــص جــــزء مــعــتــبــر مـــن خــطــابــه 
ــقـــاربـــة إدارتــــــه  ــلـــدفـــاع عــــن مـ »الــــــوداعــــــي« لـ
ــيــــة، رافــــضــــًا فــــي ذلـــك  ــيـــاســـة الــــخــــارجــ الـــسـ
ز قوتهم 

ّ
إن »أعداءنا تتعز القائلن  منطق 

أميركا تضعف«، مشددًا على  أن  في حن 
ــــات املـــتـــحـــدة أقـــــوى دولـــــة على  ــــواليـ أن »الـ
وجـــه الــبــســيــطــة«. ولــكــن، أيـــن نــحــن الــعــرب 
وقضايانا في ما تبقى من رئاسة أوباما؟

ــن يــتــغــيــر الــكــثــيــر في  الــــجــــواب املـــبـــاشـــر، لـ
فــي  أوبــــامــــا وســـيـــاســـاتـــهـــا  إدارة  مـــقـــاربـــة 
املنطقة التي ساهمت في إحداث كثير من 
الـــفـــراغ والــفــوضــى فــيــهــا. هـــذا ال يــعــنــي أن 
املتحدة فحسب،  الــواليــات  اللوم يقع على 
بل نحن أول من ُيالم، خصوصًا مع فشلنا 
سياسية،  وقــوى  وأنظمة  شعوبًا  جميعًا، 
العربية  الــثــورات  التعامل مع موجات  في 
ــا، في  ــامـ فــي األعـــــوام املــاضــيــة. أوضــــح أوبـ
املتحدة تحت حكمه  الــواليــات  أن  خطابه، 
لن تسعى إلى التورط في »َوْحٍل« عسكري 
بري جديد في املنطقة، معتبرًا أن »الشرق 
األوســـــط يــمــر بـــتـــحـــوالت، ســتــســتــمــر وقــتــًا 
، مــتــجــذرة فـــي نـــزاعـــات تــعــود إلــى 

ً
طـــويـــال

ــنـــن«. تــنــبــؤ رهـــيـــب ومــتــشــائــم،  آالف الـــسـ
املنطقة وأبنائها،  وهــو ال شك كارثة على 
إن صــح، لكن األســوأ من تنبؤ أوبــامــا ذاك 
هــو مــا ســكــت عــنــه. لــم يــتــطــّرق فــي خطابه 
ــاٍت جــديــدة فــي مــقــاربــة إدارتـــه  مـ إلـــى مـــواء
قـــضـــايـــا املـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــًا فــــي ســـوريـــة 
 
ً
محكومة لأسف،  ثورتها،  أصبحت  التي 
بالترّدد األميركي، وضعف حلفائها، جّراء 
»الــفــيــتــوهــات« األمــيــركــيــة عــلــى تسليحها 
بــشــكــل فـــعـــال، فـــي مــقــابــل جـــــرأة روســـيـــة-
إيرانية في دعم نظام بشار األسد. بمعنى 
آخــر، ال يبدو أن سورية في وارد الخروج 
واليمن.  العراق  وكذلك  أزماتها،  من  قريبًا 
فالواضح أن أوباما يعتبر االتفاق النووي 
مع إيران أكبر منجز خارجي إلدارته، وهو 
ليس فــي وارد إفــســاد ذلــك »املــنــجــز«، ولو 
لــصــالــح حــلــفــائــه الـــعـــرب، وخــصــوصــًا في 
الــعــربــي. أمــر آخــر شــديــد األهمية  الخليج 
الستقرار املنطقة سكت عنه، وهو املوضوع 
الفلسطيني، فأوباما الذي جاء إلى البيت 
األبيض واعدًا بأن تشهد سنوات رئاسته 
قيام دولة فلسطينية، يتهيأ للمغادرة من 
لــذر  يــتــذّكــرهــا، ولـــو بكلمة عــابــرة  دون أن 
الــرمــاد فــي األعـــن، فــي خطابه األخــيــر عن 
أن  لذلك، يحق إلسرائيل  االتــحــاد«.  »حالة 
تحتفل اليوم، فهي ليست بحاجة، اآلن، أن 
تنتظر الرئيس القادم ليلغي ضغوط إدارة 
أوباما عليها، فأوباما تكفل باألمر، ومسح 

كل وعوده بصدد »التسوية السلمية«.
ِرَك«، 

ْ
ف

ُ
ظ  

ُ
ل

ْ
ِمث َدَك 

ْ
ِجل َحــكَّ  »ما  العرب:  قالت 

وهــــذا يــصــح عــلــى تــوصــيــف حــالــنــا، نحن 
العرب، اليوم. إن لم نبادر إلى قلع شوكنا 
قد  بــل  لنا،  ِلَعُه 

َ
ت

ْ
َيق لــن  أحــدًا  فــإن  بأيدينا، 

يـــزرعـــون مـــزيـــدًا مــنــه، وفـــي مــقــدمــة هـــؤالء 
الواليات املتحدة. هل نستوعب هذا األمر؟ 

أشك.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

سياسة واشنطن في 2016، تكرار أم جديــد؟

مغرب االحتجاج

خطاب أوباما وقضايانا

كي ال تتكرّر مأساة 
مضايا

ليس لواشنطن 
استراتيجية حيال 

الحرب والموقف 
في سورية

فاعلو »االحتجاج« 
يعتبرون مطالبهم 
أعمق من تحوالت 

المشهد الحكومي

أوباما يتهيأ للمغادرة 
من دون أن يتذّكر 

وعده بقيام »الدولة 
الفلسطينية«

آراء

بشير البكر

حني دخلت أول أربع شاحنات من مواد اإلغاثة إلى بلدة مضايا السورية، مساء 
اإلثــنــني املــاضــي، ســاد االعــتــقــاد بــأن األزمـــة فــي طــريــق الــحــل النهائي، لكن رئيس 
املجلس املحلي أعلن أن الشحنة خالية من الطحني. وبعد ذلك بقليل، تحدث آخرون 
عن عدم وجود حليب، ونقص في كمية الــدواء واملــواد األولية، ثم تال ذلك تصريح 
أحد مسؤولي األمم املتحدة بأن مضايا مهددة بكارثة إنسانية، وكشف عن وجود 
400 شخص في وضع صحي سيىء للغاية، يحتاجون إلى عملية إخالء فوري من 

املدينة، وفوق هذا كله، فإن املساعدات ال تكفي أكثر من 15 يومًا.
كانت عملية إدخال املساعدات اإلنسانية إلى مضايا بمثابة مدخل للمفاوضات، 
التي قّررتها األمم املتحدة بني وفدي املعارضة والنظام في 25 يناير/كانون الثاني 
أنها  السورية على  لــأزمــة  املواكبة  األوســـاط  مــن  إليها  النظر  ولـــذا، جــرى  الحالي. 
بادرة حسن نية من الطرفني، على القيام بخطواٍت تخفف من حدة التوتر، وتشيع 
أجواء من الثقة، ال سيما وأن وفد املعارضة طرح أمرين مهمني، بعد اجتماع هيئة 
الــتــفــاوض فــي الــريــاض. يدعو األول إلــى فصل املــســاريــن، اإلنــســانــي والسياسي، 
والثاني رفض البدء في املفاوضات، في ظل استمرار عمليات القتل التي يمارسها 

النظام وحلفاؤه الروس واإليرانيون.
ما يمكن استنتاجه من التصريحات األكثر حكمة، في األيام األخيرة، أن مضايا 
الــوقــت نفسه، مع  الــســوري، وفــي وسعها أن تغلقه فــي  الحل  بــاب  يمكن أن تفتح 
األخذ في االعتبار أن حرب التجويع ليست ملفًا كسائر امللفات األخرى التي يمكن 
وضعها على طاولة املفاوضات، وإنما هي أحد مؤشرات املصداقية األخالقية التي 

بدونها ال يمكن بناء الثقة.
النظام  بها  أدخــل  التي  الطريقة  برهنت  وقــد  املستنكر،  هــو  الحصار  فــرض  مبدأ 
ــداٍن بــربــري مــريــض، فــأســلــوب تقنني  ــ الـــســـوري املــســاعــدات إلـــى مــضــايــا عــن وجـ
املساعدات من اختراع طغاة مرضى، واملحتلني الذين اتبعوه لتركيع وكسر مقاومة 
أن  يمكن  ال  والطحني مستلزماٌت  والحليب  والـــدواء  املــاء  أن  ذلــك  شعب محاصر، 
الطبيعي أن يتحرك قطاع واســع إلدانــة  تكون محل مساومة فــي أي ظــرف، ومــن 
وال  وحــدهــم،  مشكلة سكانها  ليس  فحصار مضايا  الوحشية،  السلوكيات  هــذه 
على  بلدهم  في  بالبقاء  يتشبثون  زالــوا  ما  السوريني،  من  ماليني  مصير بضعة 
الرغم من حرب اإلبادة متعددة األطراف التي يواجهونها. كل ما في األمر هو بقاء 
الــروس واإليرانيون بقيادة السفينة السورية في هذا  البلد من عدمه، فإذا استمر 
اليوم خطر  يواجهون  أهالي مضايا  انتهت كبلد.  أن سورية  ذلك  االتجاه، فمعنى 
على  املسلط  القاتل  الجنون  مفاعيل  من  السوريني،  ويعانون، كسائر  االنــقــراض، 
البربرية الروسي اإليراني من أجل إعــادة تأهيل نظاٍم  سورية املطحونة بني فكي 

يتحمل املسؤولية التامة عن تدمير وطن 22 مليون سوري.
ليست مضايا فقط مقياسًا للحساسية اإلنسانية واألخالقية لدى النظام السوري 
السير جّديًا في  ملــدى ميلهم نحو  والـــروس، وإنما هي ميزان  اإليرانيني  وحلفائه 
مفاوضات السالم. وفي الحقيقة، ال يبعث على األمل األسلوب الذي يتعاطون فيه 
أنهم سيموتون  الدولية  املنظمات  ألــف شخص محاصر تشهد  أربعني  أحــوال  مع 
الــتــعــويــل عليه فــي دخــول   ال يمكن 

ً
ُعــــّزال جــوعــًا ومــرضــًا. مــن يحتجز مــواطــنــني 

مفاوضاٍت من أجل الوصول بسورية إلى بر األمان.
 سلميًا في 

ً
من الواضح أن رعاة النظام السوري من الروس واإليرانيني ال يريدون حال

الفترة الراهنة، وقد كان السفير األميركي السابق في سورية، روبرت فورد، صريحًا 
املعارضة، ال  إن األســد يريد استسالم  قــال  الجديد«، حني  »العربي  في حديثه مع 

الحوار معها، األمر الذي يتحدث عن نفسه على األرض، بعد التدخل الروسي.
منهم  الغالبية  لكن  والــحــصــار،  والــجــوع  التشرد  مــن  تعبوا  الــســوريــني  أن  صحيح 

تفضل املنفى والهجرة على الحياة في سورية تحت حكم األسد.

نصري حجاج

وصلُت وصديقي املصور، خالد بلخيرية، بالطائرة من تونس عبر إسطنبول إلى 
عّمان، ثم عبرنا جسر امللك حسني، وهدفنا الوصول إلى رام الله، قبل وصول 
املروحية التي تقل جثمان الرئيس ياسر عرفات، في رحلته األخيرة إلى املقاطعة. 
الناس  لحركة  املعيقة  ف حــواجــزه 

ّ
كث االحــتــالل  تكن رحلتنا سهلة، فجيش  لــم 

املتوجهني من مختلف مناطق الضفة إلى رام الله، للمشاركة في تشييع زعيمهم 
الذي كان رحيله فاجعًا للجميع. 

كنا قبل أيام من ذلك اليوم الفلسطيني الحزين في باريس، نصور حكاية اغتيال 
كلود  مـــاري  الفرنسية،  أرمــلــتــه  مــع  مقابلة  ونــجــري  وقــبــره،  الهمشري  محمود 
الحياة في مستشفى فرنسي، ولم أكن أحسب  همشري. كان عرفات يصارع 
أنه سيموت، وهو الذي نجا من املوت مرارًا، وربما في حسباني ذلك كنت أنفي 

فكرة موته، وال أعترف بها. 
وصلنا إلى رام الله، مع وصول آالف الفلسطينيني الزاحفني نحو املقاطعة. كنا 

نريد أن نصّور الجنازة والقبر والغياب والحزن والخسارة.
دفن الرئيس عرفات في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، 
وكان عيد الفطر في الثالث عشر من الشهر نفسه، فماتت كل حركة في شوارع 
تلك املدينة الصغيرة، باستثناء الحركة نحو املقاطعة، مقام عرفات األخير في 
حياته وموته. نمنا أسبوعًا  في قرية ســردا القريبة من رام الله، عند صديقي 
حسن البطل، وأمضينا ليالي ذلك األسبوع في ساحة املقاطعة مع املئات حول 
الشموع حول  الفتية يشعلون  ونراقب  نتحدث ونصور ونصمت،  قبر عرفات، 
رنا، في بعض اللحظات، أن الغياب ليس غيابًا أبديًا، فربما قام 

ّ
القبر، وربما فك

عرفات من موته، فقد اعتاد محبوه على مفاجآته غير املتوقعة.
املدينة وحركة  العام سببًا إلغــالق  لذلك  الفطر  عيد  كــان رحيل عرفات وعطلة 
يقوموا  لم  املواطنني  ألن  نشطت،  التي  الحلويات  حوانيت  بعض  عــدا   التجارة، 
بصناعة كعك العيد كما هي عادتهم، حدادًا على عرفات. كانت عجوز فلسطينية، 
بلباسها املطرز وتجاعيد وجهها كزيتونة عتيقة، ال تغادر املقاطعة. تجلس إلى 
جوار القبر، وتتحدث مع صاحبه، لعله يقوم قومة الحّي، وكنا نحترم حزنها، فال 

نتحدث معها، وال نسألها عّما تقول للغائب. 
في ذلك األسبوع، قضينا على ما كان مخزونًا في ثالجة حسن البطل من أطعمة 
نتدبر  أن  واملطاعم مغلقة، فكان علينا  يعد هناك ما يمكن طبخه،  ولم  ولحوم، 
الــذي لم يكن عنده ســوى علب  الــى دكــان قرية ســردا  ما نأكله ثالثتنا، فلجأنا 
ره بطعام 

ّ
اللحم املحفوظ اململح. كان حسن البطل يكره اللحم املحفوظ، ألنه يذك

الالجئني في بدايات اللجوء في سورية املوزع من وكالة الغوث. كان قد ذكر لي 
ذلك، في رحلة سابقة إلى رام الله، لكننا، في أسبوع رحيل عرفات، لم نجد ما 
نأكله سوى اللحم املحفوظ، وكان شهيًا عندما تطبخه مع البصل والبيض إذا 
توفر. واضطر حسن البطل أن يعترف بقدرة الالجئني على التدبير، كي ال يعانوا 

من الجوع.
ونحن نصّور قبر عرفات، والفتية الفلسطينيون يحيطون به، جاءت إلّي ناشطة 
سالم إسرائيلية، تسألني عن الهدف من التصوير، فقلت لها إننا نصور فيلمًا 
وثائقيًا عن قبور فلسطينيني، لم يتمكن ذووهم من دفنهم في قراهم أو مدنهم 
األصلية في فلسطني، والفيلم يتحدث عن قسوة حلم الفلسطيني في أن يدفن 
 من املنفى. الحلم الذي يعّوض خسارة املكان األول في الواقع. لم 

ً
في وطنه، بدال

تعجب الفكرة الناشطة السلمية، وقالت إنها ال تكترث أين تدفن بعد موتها، هنا 
يا  لها:  أو في هنغاريا حيث وطنها األصــلــي! قلت  أو في حيفا،  القدس  أو في 
عزيزتي، أنت تمتلكني ترف االختيار في الواقع، ونحن ال نملك هذا الترف سوى 

في الحلم، طاملا أننا نعيش صراعًا مع دولتك في الواقع وفي الحلم.

خليل العناني

املاضي  السبت  الغنوشي،  راشــد  الشيخ  التونسية،  النهضة  حركة  زعيم  حضر 
الحاكم،  تونس  نــداء  لحزب  األول  العام  املؤتمر  الــجــاري(،  الثاني  يناير/كانون   9(
بدعوة من رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي. وكان حضور 
 جديدًا على أن التجربة التونسية، على الرغم من عثراتها 

ً
الغنوشي، بحد ذاته، دليال

ومشكالتها العديدة، إال أنها ال تزال تقدم نموذجًا إلمكانية التعايش بني التيارات 
املؤتمر  في  مهمة  كلمة  الغنوشي  ألقى  العربي.  العالم  في  املختلفة  األيديولوجية 
حملت كثيرًا من معاني التعايش والتعاون بني أكبر حزبني في البالد، وهو أمر يبدو 
اآلخــر وإقصائه. وعلى  التشكيك في  تقوم على  التي  العربية،  الثقافة  غريبًا على 
الرغم من ذلك، اعترض بعض أعضاء »نداء تونس« على دعوة الغنوشي لحضور 
مؤتمر الحزب، بل واستقال بعضهم احتجاجًا على ذلك، مثلما فعل عضو املكتب 
التنفيذي، فتحي الجموسي، والذي اعتبر حضور الغنوشي »خيانة للمبادئ التي 

قام عليها الحزب«.
وعلى الرغم من ذلك، القى حضور الغنوشي ترحيبًا كبيرًا، خصوصًا من نساء 
الــالتــي تسابقن ألخــذ صــور »سيلفي« مــع الشيخ العجوز،  حــزب »نـــداء تــونــس« 
يــدل على حجم  املؤتمر، ما  انعقاد  الجزيرة عن  بثته قناة  مثلما جــاء في تقرير 
العلمانية في تونس تجاه اإلسالميني، وهو أمر كان  النخبة  الــذي بات لدى  الثقة 
الثلج في  إذابــة  إلــى املستحيل في فترة حكم بن علي. وللحق، تعود  أقــرب  يبدو 
العالقة بني اإلسالميني والعلمانيني إلى قدرة الشيخ الغنوشي على طرح خطاب 
ومن  السياسي.  واالستقطاب  األيــديــولــوجــي  االنــقــســام  فكرة  يتجاوز  سياسي، 
يتابع استراتيجية حركة النهضة منذ الثورة يجد أنها اعتمدت على قدر كبير من 
الواقعية السياسية، التي صاحبها تقديم تنازالت أيديولوجية وسياسية معتبرة، 
نظيراتها،  أخــطــاء  مــن  الــحــركــة  تعلمت  وقــد  التونسية.  التجربة  إنــجــاح  أجــل  مــن 
خصوصًا في مصر، ولم تسع إلى التصعيد أو االستئثار بالسلطة، وإنما حكمت 
بالتوافق. وحني جاءت اللحظة التي رأت فيها الحركة أن التجربة الديمقراطية في 
تونس في خطر، انسحبت من املشهد، في صيف 2013، وتركت السلطة، من أجل 
حكومة تكنوقراط لتسيير البالد. ولم تتمسك »النهضة« بمواقفها األيديولوجية، 
انفتاحًا  العربية  الدساتير  أكثر  مــن  يعد  والـــذي  التونسي،  الــدســتــور  كتابة  عند 

وحرية واعترافًا بالتعددية.
بعد  إســالمــيــة،  لحركة  يعد زعيمًا  لــم  الغنوشي  أن  فيه بعضهم  يــرى  وقــت  وفــي 
تجاوزه كثيرًا مما يعتبره بعضهم »خطوطًا حمراء« للحركة، سواء على مستوى 
التصريحات أو املواقف، فإن من يتابع الخط الفكري للغنوشي، ومن خلفه حركة 
الــذي  فــالــرجــل  الــفــكــريــة،  بــني مــا يطرحه اآلن وجــــذوره  لــن يجد تناقضًا  النهضة، 
عمل أستاذًا للفلسفة، في بداية حياته املهنية، قّدم اجتهادات فكرية وفقهية مهمة 
ومعتبرة تجاوزت فيها إشكاالٍت عديدة، ال تزال الحركات اإلسالمية األخري تعاني 
منها. وعندما يصل الرجل إلى صيغٍة سياسيٍة استطاعت فك االشتباك املصطنع 
بني اإلسالم والديمقراطية، فإنه يقدم نموذجًا للتعايش بني األمرين، بشكل سلس، 

ف. 
ّ
ومن دون تكل

صحيح أن حركة النهضة ال تزال تواجه مشكالت عديدة، أهمها إمكانية الفصل 
املؤتمر  فيه  يبت  أن  املنتظر  من  والــذي  والسياسي،  الدعوي  املجالني،  بني  النهائي 
العاشر للحركة، املقرر عقده الربيع املقبل، وكذلك مسألة »مأسسة« الحركة، بعيدًا 
وإفساح  الحركة،  تــرك  في  فكر  إذا  للغنوشي، خصوصًا  الكاريزمية  الهيمنة  عن 
املــجــال للجيل الــجــديــد، إال أن الــحــركــة تــبــدو فــي طــريــقــهــا نــحــو نــقــلــة جــديــدة في 
مسيرتها، تتحول فيها إلى حزب سياسي مؤسسي، يعتمد على تراث طويل من 
التشاور والتوافق والقدرة على تجاوز الخالفات الداخلية. كما أن املناخ السياسي 
في تونس الجديدة، والذي بات مفتوحًا وتعدديًا، من شأنه السماح للحركة بإنجاز 

هذه النقلة النوعية، والتي سيكون لها ما بعدها.

مضايا البداية والنهاية في أسبوع رحيل عرفات

»سيلفي« الغنوشي
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بعد مضي زمن على بدء الربيع العربي، البد من إعادة قراءة 
املشــهد العربي، واملغربي خصوصًا، فاألخير تميز عن باقي 
الحــراكات بنضــج أطرافــه وســلميته، وعــدم إغــراق البلــد فــي 
الدماء واألشالء، كما وقع في سورية أو اليمن، حني انسحبت 
منــه جماعــة العــدل واإلحســان، ومــا واكــب ذلــك مــن انتقــادات، 
سياســيا  وتقديــرا  موفقــة،  لحظــة  كانــت  أنهــا  بعدهــا  تبــني 

رصينا ورزينا من تنظيم سلمي ينبذ العنف.
الــذي امتــد قرونــًا ال يمكــن  أولــى الخالصــات، أن االســتبداد 
إسقاطه في لحظة، ثم مدى استعداد اليساريني واإلسالميني 
للحــوار والتعاقــد حــول العيش املشــترك، ومــا يترتب على ذلك 
من تنازالت وتفاهمات ووثيقة تأسيسية ملزمة، كما وقع في 
تونس. كان هناك تنازل كبير لحركة النهضة، يمكن للمتتبع 
تســجيله، مع ما واكب التجربة برمتها من مطبات »اإلرهاب« 
وألغامــه  التــي تتلقــف طريــق البنــاء وتزيــد العنــاء. لكــن، علــى 
العمــوم تجربــة تســير بخطــى ثابتــة، لتكون املثال فــي املنطقة، 

إن لم تتدخل األيادي.
الحيــاة  فــي  الطولــى  اليــد  والزال  للعســكر  فــكان  مصــر  أمــا 
تجربتهــم،  ونقــص  كثيريــن،  ســذاجة  واســتغل  السياســية، 
وأخطــأت الحركــة اإلســالمية هنــاك، حــني اســتولت علــى كل 
شــيء، وتبعهــا اليســار حــني أخفــق فــي تحديد خصمــه بدقة، 
وأخفقــت التجربــة االنتقاليــة مــع أول رئيــس مدنــي منتخــب، 

وقلتها ألصدقائي يومئذ، على خالف التجربة املغاربية.
جــاءت التجربــة املغربيــة مغايــرة تمامــا، وتــم االلتفــاف علــى 
املطالــب، مــن جهــاز تعامــل بدهــاء وذكاء مــع الحــراك، ولعــب 
علــى تناقضــات األطــراف وتالعب باألســماء واألهواء، فصعد 
»اإلســالميون« ليؤثثوا املســرحية، وتحدث الناس عن دستور 
جديــد وصالحيــات واســعة وال شــيء. اإلســالميون تــم الــزج 
بهم، في انسجام تام مع املوجة العارمة التي اجتاحت املنطقة 

وما لهم قرار. وثمة مالحظات تسجل هنا:

مــن رفعــوا شــعار إســقاط النظــام واختصــروه فــي أشــخاص 
وأســماء، ســرعان مــا فهمــوا األمــور، ولــو بعــد فــوات األوان، 
وعلمــوا أن األمــر أعقــد وأكبــر مــن مجــرد رمز يســقط، بل هي 
منظومة كاملة من الفســاد واالســتبداد، أو ما اصطلحوا عليه 
بالدولــة العميقــة والتغييــر يتطلــب أكثــر من لحظــة ثورية، وهو 
ما يتطلب وعيًا متزايدًا ضروريًا لفهم البنية التي تشكلت مع 
الســنني، ومختلف العالقات والتوازنات وبناء اآللية التنظيمية 
الضروريــة والقــوة الالزمــة وتحضير البدائل بــدل املعارضات 
الفارغــة، التــي ســرعان ما تســتجيب تحت مســمى »اإلختراق 
الديمقراطــي« إلــى املفاوضــات، وتقبــل بأنصــاف الحلــول، ثــم 

سرعان ما يتم حرقها كما وقع بمصر أو املغرب.
- هناك دائما أطراف توجد في اللعبة القديمة، تغير جلدها مع 
الوضع الجديد، وتعود إلى املشهد، وعبر أطراف مشاركة في 

الحراكات أو الثورات، مثال تونس.
أســاس  علــى  يتــم  أن  يجــب  ال  املشــاركة،  القــوى  - تصنيــف 
يساري وآخر  إسالمي، بقدر ما يكون، من هو مع االستبداد 

ومن ضده؟ 
- الحــوار هــو اآلليــة الوحيــدة القــادرة علــى حــل كل املشــكالت 
بعيــدا عــن العنــف والتدخــل الخارجــي واألجنــدات والفزاعــات 

واإلخفاقات.
- اإلســالميون رقــم يصعــب تجــاوزه حاليــا، حاضــرون بقوة، 
ولهــم امتــداد جماهيــري كبيــر، مــا داموا ينبــذون العنف، ولهم 
مشــروع مجتمعــي واضح، ويومنــون بالديمقراطية والتعددية 
والحــل السياســي، فيجــب أن يفســح لهــم املجــال مــن رفاقهــم 
اليســاريني، لتالقــح التجــارب وتوضيــح الــرؤى والتصــورات، 
والتواصل املكثف وتعميق املشترك بينهم بعيدا عن التخوين 
والتكفيــر، والصــراع الفــارغ الذي ضيــع على األمة طاقاتها من 

الجانبني.
حفيظ زرزان )المغرب(

فــي هــذا الجــو التشــاؤمي، وطاملــا نحــن عالقــون علــى درجــة 
معينــة مــن اإلحتبــاس، فــإن ُجــل مــا نقــوم بــه، أو ال نقــوم بــه، 
ليــس إال محاولــة تفاؤليــة، نأمــل منهــا الحــد مــن االنبعاثــات 
السامة الدفينة التي سببتها التبدالت املناخية، سيكون من 
املفيــد التنبــه إلــى ردات الفعــل القصيــرة األمــد حيــال أموٍر ال 
يتوقعهــا املــرء، أو لربمــا ال يفقههــا. ذلــك أن كل التوقعــات 
ومعظم أعمال الرصد تشير إلى وجود أمرعظيم، وتخبرنا، 
مرة بعد مرة، بوجود تبدل مناخي كبير في املنطقة الواقعة 
وســط قــارات العالــم القديــم، حتــى أن الدراســة الفينولوجيــة 
 
ً
)علــم العالقــة بــني املنــاخ والظواهــر األحيائية( األكثــر تفاؤال
تتوقــع أحــداث مأســاوية وشــيكة، نتيجــة فتــح ســّدادة خزان 
الشرق الجديد املوجودة في الجغرافيا السورية تحديدًا. هو 
ليس إال تغيير ديُمغرافي وسياسة تهجير جماعي، أوجبت 
الــكل مشــارك فــي  األحــداث مرورهــا مــن مضايــا، ويقينــًا 
إســقاطها وإتمامهــا، بغبــاء أو بتســليم ورضــى، أوبإصــرار 
وعــن ســابق تصــور وتصميم. امللحمة الســورية منذ البداية 
لــم تــرو قصــة الشــعب وال توقــه للحريــة، هــي حــرب القــوى 
الصاعدة، وقد أعادته إلى بدايات وجوده، لكي تغّير حكايات 
بطوالته، وتســطر مكانها قصصا مختلفة، تخبرعن ثقافة 

نسجتها وأرادتها له.
قــد تكــون مضايــا عند كثيريــن ممن احتفظوا بإنســانيتهم 
محطة مؤملة، يعتصمون لنصرتها، لكنها عند القليل الفاعل 
الســيناريو، وينتهــي  ليكتمــل  مــن تصويــره  بــد  مشــهد ال 
اإلخــراج. فــي املقابــل، ســتبقى الكلمــات إلــى حــني اإلنتهــاء 
مــن اإلنتــاج، تتزاحــم علــى صفحــات الجرائــد، تحكــي عــن 
معاناة مضايا وأهلها، ستبقى أخبار الجوع والقهر واملوت 
تتطايــر فــي األثيــر، تلتقطها أجهزة البث اإلذاعية واإلرســال 
املــوت  اإللكترونيــة، ســتبقى مفــردات  واملواقــع  التلفزيونيــة 
واآلهــات تتهــادى علــى ورق الكتــب في املكتبات، وســتصدر 

دور النشــر تباعــًا عنهــا املجلــدات، لكــن الحقيقــة تبقــى فــي 
تمــارس  التــي  التهجيــر  أكبــر وأضخــم عمليــات  أحــد  أنهــا 
بحــق شــعب تمســك بأرضــه، وقــد تكــون الثانية فــي املنطقة 
بعــد نكبــة فلســطني، يشــارك فيهــا بالوكالــة عــن األصيــل 
وباإلنابــة عنــه دول مضللــة، بــل أغلب الظن هي من الضالني، 
ومنظمــات مغضــوب عليهــا مــن رب املنكوبــني املفجوعــني، 
بعضهــا بلســان عربــيٍّ ومعظمهــم إســالميون، تتفنــن فــي 
القهــر وتتقــن أســاليب التعذيــب، تجدهــم وقد أمســوا رحماء 
مع أعدائهم أشّداء على أهلهم، ينهون عن الشيء ويفعلونه، 
ويأمرون بالعدل وال يأتونه، يقولون بالخير وال يسعون له، 
تراهم عن عقابهم على ما أصاب الناس من فعلهم غافلني، 
ســيأتى بهــم يومــًا إلــى املحاكم ليــؤرخ إجرامهــم ويلقى بهم 

إلى من تعذبوا بنارهم.
وتقلقهــم،  الحــرب  فيلــة  منهــا  ســيتوجس  لعنــة  مضايــا 
 أطرافــًا نظيــرة لهــا، 

ٌ
ســتكون مقدمــة لتفتــرس فيهــا أطــراف

ســيحطم واحدهــم رأس اآلخــر، ويضربــه بوحشــية، يجــر 
جســده ويدفنــه تحــت التــراب ليختفــي. هــم فــي ذلــك كالدببة 
تحتــاج إلــى فقمتهــا التي تحتاج إلى ســمك القــد الذي يقتات 
على القشريات امللتهمة للحيوانات األولية بالغة الصغر التي 

مصدرها الطحالب املجهرية، فإن إحداها زالت كلهم زالوا.
اكتملت سلسلة الحرب السورية، ودالئل اإلنقراض املدهش 
بدأت، حرارة التقسيم ارتفعت، الجفاف سيعم في املستنقع، 
وباإلستناد إلى هذه  الدالالت وسواها من الدالالت، يفرض 
تبــدل املنــاخ عمليــة إعــادة تنظيــم بيئيــة للفصائــل، ووفقــًا 
للســيناريو املعــد واملعتمــد، يتوقــع أن يتعــّرض ما بني %50 
إلــى 70% مــن األجنــاس املتقاتلــة لإلضمحــالل، وإذا صــح 
ذلك، وهو على األرجح حاصل، فإنها ســتكون أكبر حروب 

العصر البشرية الجماعية املدمرة التي اندلعت.
كرم محمد السكافي )لبنان(

فضاء مفتوح

آراء

صالح النعامي

لم يكن من سبيل املصادفة أن ثورة الشيخ عز 
الدين القسام 1935  كانت الحدث التأسيسي 
الفلســطينية،  املقاومــة  تاريــخ  فــي  األبــرز 
إلــى  فقــد مثلــت نقطــة تحــول فارقــة، أفضــت 
انتقــال هــذه املقاومة من طور العشــوائية إلى 
طــور التنظيــم. فــأول مــرة، منــذ بــدأ النضــال 
الصهيونــي  املشــروع  ضــد  الفلســطيني 
الفلســطينيون،  فطــن   ،1920 عــام  اإلحاللــي 
أهميــة  إلــى  املعمــم،  الســوري  الشــيخ  بفضــل 
وجــود قيــادة توجــه العمــل املقــاوم، وتبلــور 
أهدافــه، وتضــع منظومــات العمــل، ووســائل 
النضــال الهادفــة لتحقيقهــا؛ وهــذا مــا جعــل 
ثورة القسام تحقق، ألول مرة، األثر التراكمي 
للعمل املقاوم، وتضمن استمراريته. صحيح 
الفلســطينية  والثــورة  القســام،  ثــورة  أن 
الكبــرى التــي تبعتهــا مباشــرة لــم تنجحا في 
إفشــال املشــروع الصهيونــي، بســبب ظــروٍف 
ومتغيــراٍت كثيــرة؛ إال أنهمــا كرســتا مفهــوم 
تواصــل  لضمــان  رئيســيًا  متطلبــًا  التنظيــم 

الفعل املقاوم، وبقاء القضية الوطنية حية.
اســتدعاء عبــر ثــورة عــز الديــن القســام حاليــًا 
مهــم جــدًا فــي ظــل تواصــل عمليــات املقاومــة 
»انتفاضــة  عليهــا  يطلــق  التــي  الفرديــة، 
للعمــل  نموذجــًا  تشــكل  والتــي  القــدس«، 
املقــاوم غيــر املنظــم، فجميع عمليــات املقاومة 
أكتوبر/تشــرين  مطلــع  منــذ  نفــذت،  التــي 

سيف الدين عبد الفتاح

فــي مســرحية شــديدة التهافــت، تحــت عنــوان 
عيد مخترع على يد قاتل الشــباب ومطاردهم 
ومعتقلهــم، أســماه »عيــد الشــباب«، طــرأ علــى 
بضحايــاه،  يحتفــل  أن  الشــباب  عــدو  ذهــن 
مرتديــًا أقنعــة زائفــة ال تناســبه، فيــداه تقطــر 
بدمائهــم، وســيرته تمتلــئ بمسلســل جرائمــه 
فــي حقهــم. يصــل فــي هــذا االحتفــال إلــى ذروة 
وهــو  عنهــم  يتحــدث  وفجاجتــه،  بجاحتــه 
قاتلهــم، وعــن نهوضهــم وهــو مطاردهــم، وعن 
بــأي  ومعتقلهــم.  ســاجنهم  وهــو  فاعليتهــم 
أن  بعــد  غــدره،  الغــادر مسلســل  يمــارس  حــق 
خلفيتــه  فيصطنــع  وغــدره،  ســيرته  انكشــفت 
فــي إطــار مشــهد ســاذج وتافــه ومدبــر، يحاول 
تناســى  لكنــه  بالشــباب،  اهتمامــه  اصطنــاع 
املصنــوع  زوايــا مشــهده  فــي  أخــرى  خلفيــات 
بتصفيــة  رجاالتــه  بعــض  يقــوم  واملصطنــع، 
ثالثــة مــن الشــباب الطــالب بــدم بــارد، ويعتقــل 
كلبشــته،  بعــد  فيقتلــه  ألتــراس  أعضــاء  أحــد 
ويتــوج طغيانه وغدره وســفكه بقتل الطبيب، 
محمــد عــوض، فــي طريــق عودتــه مــن املســجد 
وحاجاتهــم.  النــاس  خدمــة  فــي  عيادتــه  إلــى 
القاتــل والغادر بضحكتــه الصفراء املفضوحة 

يقتل الشباب، ويحتفل ويتحدث عنهم. 
فــي  زائفــة،  ولغــة  كالم  وفائــض  فخمــة  أقــوال 
محاولتــه رســم صورتــه علــى خــالف حقيقتــه. 
به وتفضحه، تكذبه وتكشــف ســوء 

ّ
أفعاله تكذ

فرديــة،  عمليــات  كانــت  تقريبــًا،   2015 األول 
بشــكل  وشــابات  وشــباب  أطفــال  نفذهــا 
تنظيمــي.  بإطــار  االرتبــاط  دون  مــن  فــردي، 
حتــى  حققــت،  القــدس  انتفاضــة  أن  صحيــح 
اآلن، إنجــازات آنيــة نوعيــة، تمثلــت فــي لســع 
الوعــي الجمعــي للصهاينة؛ حيــث دللت على 
أن الشــعب الفلســطيني ال يمكنــه أن يتطّبــع 
مــع الحيــاة تحــت نيــر االحتــالل، إلــى جانــب 
فــي جبايــة ثمــن باهــظ مــن  إســهام املقاومــة 
االحتــالل،  تواصــل  بســبب  اإلســرائيليني، 
تمثــل فــي  تقليــص مســتوى الشــعور باألمــن 
فــي  الحيــاة  بأنمــاط  والعصــف  الشــخصي، 

املجتمع اإلسرائيلي ورتابتها. 
وصحيــح أيضــًا أن انتفاضــة القــدس أحرجت 
مرتكــزات  ت 

ّ
وهــز الحاكمــة،  اليمــني  نخــب 

الخطاب اليميني، بشقيه الديني والعلماني؛ 
بقيــادة  اإلســرائيلي  الجمهــور  بثقــة  ومّســت 
نتنياهــو الــذي عجــز، حتــى اآلن، عــن بلــورة 
آليــة عمــٍل، تضمــن وقــف العمــل املقــاوم. لكــن، 
فــي املقابــل، اســتمرار نمــط العمليــات الفردية 
مــع  القــدس،  انتفاضــة  املنظمــة ســيفقد  غيــر 
مــرور الوقــت، تأثيرهــا التراكمــي، وسيســمح 
حاليــًا  العاجــزة  الصهيونيــة،  للمؤسســة 
فعــال،  بشــكل  ملواجهتهــا  بلــورة وصفــة  عــن 
وســيمنحها  املبــادرة،  زمــام  باســتعادة 
هامــش منــاورة كبيــرًا، ليــس فقــط لتقليــص 
تأثيرهــا، بــل لتوظيفها فــي تنفيذ مخططات 
موجــودة في أدراج القيادة اإلســرائيلية. ففي 

عملــه وقبــح سياســته، مشــكلته الحقيقيــة فــي 
الــدرس،  تلــو  الــدرس  يعطيــه  الــذي  الشــباب 
الشــباب الــذي يصطنعــه ليــس شــباب الثــورة 
هــي  صنعتــه  ينايــر،  ثــورة  فــي  الحقيقيــة 
التفريــق بــني الشــباب وشــراء بعضهــم. ملــف 
ومســلك  تشــويهه،  موضــع  كان  الشــباب 
تفريقــه والتمويــه عليه، صناعتــه منذ كان في 
املخابــرات الحربيــة وظيفتــه القيــام باألعمــال 
الحقيرة، من موقعة البغال والحمير والجمال 
إلــى املســرحية الهابطــة علــى مســرح الجــالء، 
باختراعــه قــوى متوهمــة مــن شــباٍب ال ُيعــرف 
أصــل  غيــر  علــى  مخترعــة  قــوى  دور،  لهــم 
للتمويــه علــى قــوى حقيقيــة فاعلــة، صنعتــه 
األعمــال القــذرة التــي تلتف على حقيقة الثورة 
والتفــاف  حصــار  عمليــة  فــي  وفاعلياتهــا 
مــن  الحصــري  الفعــل  ومخططــة،  ممنهجــة 

سيسي املخابرات الحربية.
السيســي  خطــاب  واصفــا  يقــول،  مــن  صــدق 
املنقلــب باعتبــاره »خطابــًا شــاعريًا وعاطفيــًا 
الشــجية«، مثــل معركــة  مشــحونًا بالعبــارات 
واملناســبة  واألمــل،  الوجــود  وتحــدي  البقــاء 
هــذه املــرة يــوم الشــباب، حيــث أعلــن عــن قراره 
بجعــل 2016 عــام الشــباب، وال أفهــم بالضبــط 
ذلــك،  معنــى  ومــا  الشــباب،  عــام  يكــون  كيــف 
الــذي  الوقــت  فــي  خصوصــًا  قيمتــه،  ومــا 
رأينــا فيــه جميعــا كيــف أن الشــباب محبــط، 
املشــاركة  وقاطــع  ظهــره،  الدولــة  ويعطــي 
فبــدا  االنتخابيــة،  االســتحقاقات  معظــم  فــي 

املســتوطنات  صــوب  ضخمــة  جماهيريــة 
القائمــة فــي أرجــاء الضفــة الغربيــة للمطالبــة 
بإخالئهــا سيشــكل تحديــًا أمنيــًا وسياســيًا 
دولــي.  بدعــم  وســيحظى  إلســرائيل،   

ً
هائــال

ســيكون  العمــل  مــن  النمــط  هــذا  أن  صحيــح 
مرتبطًا بكلفة في األرواح، لكنها ستكون أقل 
مــن الكلفــة التــي يدفعها الشــعب الفلســطيني 
حاليًا، وستكون ذات جدوى أكبر. هذا النمط 
من العمل وأنماط أخرى من املقاومة الشعبية 
التدهــور  مــن  مزيــد  إلــى  ســيفضي  الفاعلــة 
وســيقلص  الشــعبية،  إســرائيل  مكانــة  فــي 
هامــش املنــاورة أمــام دول الغــرب التــي تنتقد 
تقــدم علــى خطــوات عمليــة  االســتيطان، وال 
نفســه، ســتفرض  الوقــت  فــي  إســرائيل.  ضــد 
حركــة  منــه  ستســتفيد  واقعــًا  املقاومــة  هــذه 
املقاطعــة الدوليــة ضــد إســرائيل )BDS(. وفي 
الوقت نفسه، أيضًا، ستوفر ردة فعل إسرائيل 
الهســتيرية على هذا النمط من العمل املقاوم 

عــن إجــراء تحديــٍث فــي املناهــج التعليميــة في 
غضــون ثالثــة أشــهر، فهــل يمكــن حقيقــة بنــاء 
اســتراتيجيٍة،  خطــة  وفــق  التعليــم،  مناهــج 
حقيقيــني  ونهــوٍض  تنميــٍة  فــي  تســهم 
للمجتمــع؟. كيــف يمكــن اعتمــاد هــذه الطريقــة 
املســتخفة في بناء سياســات واســتراتيجيات 
حقيقية؟ إال أن يكون كالمًا فارغًا، فك مجالس 
ال يؤبــه لــه. إنهــا الطريقــة الفنكوشــية املتبعــة 
مــن املنقلــب ببيــع األوهــام، وتصنيــع األحــالم 
ومعســول الــكالم، حتــى إن بعضهم تندر »قبل 
أن تتحــدث عــن تحديــث املناهــج اختــر وزيــرا 
للتعليــم، يحســن كتابــة حروف اللغــة العربية، 

أو يحسن التحدث بها«.
تحــدث املنقلــب عــن كل شــيء، إال حقيقــة كيــان 
تحــدث  وجودهــم.  علــى  والحفــاظ  الشــباب، 
عــن تريضهــم والــدوري الرياضــي، بينمــا هــو 
يقتلهــم ويعتقلهــم ويطاردهــم. إنــه دائمــًا، فــي 
ســلوكه، وفــي أقواله، يقلــب الحقائق، وينتحل 
غير ما يقترف من جرائم. فائض كالم، وأقوال 
مرســلة، ولغــة نــور عنينــا، وخطــاب النحنحة، 

تســتهدف  التــي  املقاومــة  لعمليــات  شــرعية 
جنــود االحتــالل واملســتوطنني الصهاينة في 
الضفة الغربية في وقت الحق. من الواضح أن 
نجاح ما تقّدم يتطلب تخلي جميع الفصائل 
للعمــل  وتصوراتهــا  املســبقة  مواقفهــا  عــن 
الشــعبية،  املقاومــة  فــي  واالنخــراط  املقــاوم 
لتحقيق أكبر قدر من اإلنجازات، مع الحرص 
أيــة  بتوظيــف  الســماح إلســرائيل  عــدم  علــى 

اجتهادات حزبية قاصرة.
فلســطينيني  شــباب  مــن  األبطــال  تحــرك 
الفرديــة،  املقاومــة  عمليــات  لتنفيــذ  ترجلــوا 
إليــه  أفضــى  الــذي  الكبيــر  الفــراغ  لتغطيــة 
ســلوك الســلطة الفلســطينية وقيادتهــا التــي 
لم توصد األبواب فقط أمام املقاومة املسلحة، 
بــل حرصــت علــى إجهــاض املقاومة الشــعبية 
املســيرات  قمعهــا  يفســر  مــا  وهــذا  الفاعلــة؛ 
الشــعبية التــي توجهــت، أخيــرًا، إلــى عــدد مــن 
املســتوطنات فــي أرجــاء الضفــة، ومواصلتها 
التعاون األمني الذي تعاظم تحديدًا في هذه 
األيــام )هآرتــس،7-1(. يتوجــب عــدم التســليم 
بالقواعد التي تحاول قيادة الســلطة فرضها 
علــى الشــعب الفلســطيني، من خــالل تحديها 
الشــباب  حمــاس  توظيــف  اســتغالل  عبــر 
الفلســطيني، وإحبــاط الجماهيــر مــن عوائــد 
برنامجهــا البائــس، وفي الوقت نفســه، لقطع 
عمليــات  لتوظيــف  إســرائيل،  علــى  الطريــق 

املقاومة غير املنظمة في تحقيق أهدافها.
)كاتب فلسطيني(

ومشــاهد مصنوعــة مــن جوقــات التأييــد مــن 
وصنــاع  املنافقــني  وشــلة  والوفاقــة  الصفاقــة 
اإلفــك، كل هــؤالء يجتمعــون فــي بنــاء صــورة 
كاذبــة زائفــة لصناعــة حالــة تبريــر على طريق 

التزوير.
وهــا هــو يتحــدث عــن عــام الشــباب املصــري.. 
يوجــه  املنقلــب رســائل عــدة للشــباب للتمســك 
بالوطن، وهو يكفرهم به، بسياساته وجرائمه 
بحقهــم، ويذّكرهــم باألخــالق وصحيــح الدين، 
وهــو يهدمهمــا مــن كل طريــق. ويتحــدث عــن 
ضمــن  الشــباب  لتمكــني  القومــي،  املشــروع 
مسيرته الفنكوشية في الضحك على الذقون.

بالتصفيــة  يــوم  كل  روحــه  تزهــق  شــباب 
الجســدية، في إطار تمكني الشــباب في املقابر، 
وإحباطــًا.  يأســًا  االنتحــار  إلــى  بدفعــه  أو 
يدعوهــم إلــى التضحية، يفتــرض حديثًا بينه 
وبني شاب في العشرينيات، ينصحه بالصبر، 
ألنه بعد عشــر ســنوات ســيكون شــبابًا أيضًا، 
فهــو يعــدم آمالهــم اليــوم، ويصــادر أحالمهــم 
فــي الغــد، بقتلهــم بعــد بلوغهــم الثالثني.هــذه 
رسالته الحقيقية للشباب، إعدام األمل وإعدام 
الشــباب، كيانــًا ووجــودًا. هكــذا يمّكــن املنقلــب 
الغاصب الغادر الشباب، السفاح الغادر يمّكن 

الشباب املغدور، على طريقته، في املقابر.
ردهــم  ســترى  القادمــة  معركتــه  فــي  الشــباب 
الصاعــق علــى سياســة تمكينهــم فــي املقابــر، 

أيها السفاح الغادر.
)أستاذ جامعي مصري(

املنظمــة،  غيــر  الفرديــة  العمليــات  مواجهــة 
يقــف كيــان يملك مؤسســات عســكرية وأمنية 
فــي  طويلــة  تجربــة  ذات  واســتخبارية، 
مواجهــة املقاومــة الفلســطينية، لــن تترّدد في 
توظيــف الظروف اإلقليمية والدولية املريحة 
إلســرائيل، مــن أجــل اســتعادة زمــام املبــادرة، 
ومحاولــة العمــل علــى وأد املقاومــة، من خالل 
التوســع فــي إجــراءات أمنيــة، تشــمل عقوبات 
جماعيــٍة، تهــدف إلــى املــس، بشــكل جوهــري، 
بالحاضنــة االجتماعيــة للمقاومة. ويمكن أن 
تقدم إسرائيل على استغالل األحداث لتبرير 
ضــم الضفــة الغربيــة، أو أجــزاء واســعة منهــا 

إلسرائيل. 
من هنا، ثمة حاجة لترّجل قيادة فلسطينية، 
مــن  ســقفًا  وتضــع  املقــاوم،  العمــل  تنظــم 
الدولــي  للمجتمــع  يمكــن  ال  التــي  األهــداف 
االعتــراض عليهــا، وتدفــع نحــو أنمــاط عمــل 
مقاوم ال تســاعد إســرائيل على نزع الشــرعية 
فــي  أحــدًا  أن  املؤكــد  فمــن  املقاومــة.  عــن هــذه 
علــى مطالبــة  يعتــرض  لــن  الدولــي  املجتمــع 
اإلســرائيلي  الوجــود  بإنهــاء  الفلســطينيني 
علــى املناطــق التــي يفتــرض أن تقــوم عليهــا 
»الدولــة الفلســطينية« التــي حظيت باعتراف 
عشــرات الــدول. ومــن الواضــح أن نمــط عمــل 
هــذا  علــى  التوافــق  بعــد  األنســب،  املقاومــة 
الهــدف، هــو املقاومــة الشــعبية الفعالــة التــي 
تشــكل تحديــًا لالحتــالل، وليســت التــي تنظم 
ملجرد ذر الرماد في العيون. تســيير مســيرات 

املشــهد مختصــرًا فــي العجائــز وكبــار الســن، 
خصوصًا من الســيدات، ودوامة البطالة التي 
تلتهــم كل عــام عشــرات آالف الشــباب، بســبب 
األمنيــة  املالحقــات  عــن  ناهيــك   ،... سياســات 
الشــباب  خصوصــًا  للشــباب،  املتواصلــة 
 ،... ينايــر   25 ثــورة  مــع  واملتعاطــف  املؤيــد 
اآلن، وهنــاك  الســجون  داخــل  الشــباب  وآالف 
خطــط جديــدة معلــن عنهــا للتوســع فــي بنــاء 
اكتظــت  الحاليــة  الســجون  ألن  الســجون، 
بســاكنيها، ولــم تعــد تتحمــل اســتقبال املزيد. 
وبنــاء الســجون الجديــدة يعطي االنطباع عن 
خطــط مســتقبلية، ستتســع فيهــا الدولــة فــي 
مســار القمع واملالحقات األمنية للمعارضني، 
واالنقســام  السياســي  الفشــل  ودوامــات 
الوطنــي، فمــا معنــى الحديث عن عام الشــباب 
نحــدث  أن  معنــى  مــا   ... بالشــباب؟  الثقــة  أو 
الشــباب عــن أمــل مزعــوم ومســتقبل موهــوم؟ 
واملســتقبل  الشــباب  فــي  تفكــر  التــي  الــدول 
والنهــوض والبنــاء ال يكــون تفكيرهــا متجهــًا 
إلــى الســجون واملعتقــالت والتوســع فيها إلى 
املزيــد مــن الســجون والصدامــات واملالحقــات 
وخنــق  العامــة،  الحريــات  علــى  والتضييــق 

الحياة السياسية.
ماليــني الشــباب املهمــش أو املالحــق واملطــارد 
أو املنفي، وليس جوقة الشباب الذين ترعاهم 
الشــباب،  بــاب تمكــني  بعــض األجهــزة، ال مــن 
علــى  والســطو  للخانــة  ســدٍّ  بــاب  مــن  ولكــن 
تمكــني حقيقي للشــباب، وحديث بال مضمون 

فلسطين: المقاومة الشعبية هي الحل

الشباب المغدور والسفاح الغادر

هناك حاجة لترّجل 
قيادة فلسطينية، 

تنظم العمل 
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تعز ـ العربي الجديد

الحصــار الــذي تعيشــه مدينــة تعــز اليمنيــة 
علــى  ســكانها  يجبــر  العاشــر  للشــهر 
ســّيما  ال  التقليديــة،  الوســائل  اســتدعاء 
اللجــوء إلــى الحمير، لتهريب املواد الغذائية واألدوية 

واملستلزمات الطبية.
فشــلت املنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة مــرارًا فــي إدخــال 
املســاعدات إلــى املدينــة طــوال فتــرات الحصــار بالرغــم 
ه يضطر 

ّ
من تعهداتها. يوضح املواطن ســليم كامل أن

نســمة مــن املدنيــني. وذلــك مــن خــالل رفــض الجهــات 
الدوليــة تلــك التعامــل مــع جمعيــات لهــا تاريــخ طويل 
معاييــر  عــن  البعيــد  واملســؤول  املنظــم  العمــل  مــن 
االنتماءات السياسية. كما يطالب املنظمات بالضغط 
علــى املليشــيات و»تطبيــق اتفاقيــة جنيــف التي تؤكد 
مناطــق  أي  علــى  املســيطرة  الجهــات  إلــزام  ضــرورة 
واألدويــة  املســاعدات  بإدخــال  بالســماح  جغرافيــة 

وحرية التنقل وإسعاف الجرحى«.
في السياق نفسه، يتهم مصدر قبلي املنظمات الدولية، 
تقــدم  بأنهــا  العاملــي،  الغــذاء  منظمــة  رأســها  وعلــى 
املســاعدات إلــى تجمعــات ســكانية مختلفــة خاضعــة 
لســيطرة الحوثيــني مــن دون أن يكونــوا بحاجة إليها. 
 الحوثيــني، بالتنســيق مــع املنظمــات 

ّ
يقــول املصــدر إن

الدوليــة، يوزعــون املســاعدات علــى أنصارهــم أو علــى 
 
ّ
أن إلــى  يشــير  )شــمال(.  عمــران  منطقــة  فــي  األهالــي 

املنظمات تكتفي بإيصال هذه املساعدات إلى مناطق 
التوزيع، وتعتمد على شيوخ القبائل الذي يستغلون 
 الحوثيني يقفون وراءها 

ّ
املساعدات إليهام السكان أن

 
ّ
لكــن املقاتلــني.  وتجنيــد  لهــم  والئهــم  تعزيــز  بهــدف 

كبيــرة  كميــات  الشــيوخ  معظــم  بنهــب  ينتهــي  األمــر 
مــن هــذه املســاعدات وتوزيــع القليــل منهــا للنازحــني 
 املنظمــة الدولية 

ّ
والفقــراء بحســب املصــدر. يضيــف أن

لــم تلتــزم بمعاييــر الشــفافية، ولم تضــع أرقام هواتف 
مكاتبها ومســؤوليها على شــاحنات اإلغاثة من أجل 
الشــكوى أو التعقيــب علــى جــودة اإلغاثــة واهتمامات 

املستفيدين. 
 
ّ
أن اســمه،  ذكــر  عــدم  يفضــل  الــذي  املصــدر،  يتابــع 

»الحوثيني يحرصون كثيرًا على وجود مندوب منهم 
الغــذاء  منظمــة  مــن  املقدمــة  املســاعدات  توزيــع  لــدى 
هــم هــم مــن 

ّ
العاملــي للقبائــل واملواطنــني، إليهامهــم أن

يقدمــون املســاعدات«. كما »يفرضــون موظفني موالني 
لهم كعمال في املنظمات«.

إلرســال أبنائــه إلــى مناطــق ســيطرة جماعتــي أنصار 
اللــه  اللــه )الحوثيــون(، والرئيــس الســابق علــي عبــد 
صالــح، بهــدف شــراء بضاعــة دكانــه الصغيــر داخــل 
جبليــة  ومنحــدرات  طــرق  باســتخدام  وذلــك  املدينــة، 

صعبة وخطرة أمنيًا.
التجــار  »معظــم   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ كامــل  يقــول 

أجــل  مــن  الحميــر  علــى  للتهريــب  يلجــؤون  الصغــار 
 
ّ
تأمــني املــواد الغذائيــة الهامــة لزبائنهــم. يشــير إلى أن

معظــم مــا يتــم إدخالــه هــو األرز والدقيــق والبقوليــات 
وبعــض األنــواع مــن األدويــة. يضيــف: »ال تســمح لنــا 
نقــاط التفتيــش بإدخــال أي بضائــع، مــع ذلــك أشــعر 
الغــذاء وال  أجــد أطفــااًل يطلبــون منــي  باأللــم عندمــا 
أســتطيع توفيــره، ولهــذا أرســل أبنائــي لشــراء بعــض 
املــواد الغذائيــة الضروريــة مــن خــالل تهريبهــا علــى 
ظهــور الحميــر أو الجمــال أحيانــا«. يزعــم أنــه يبيــع 
املســألة  يعتبــر  لكنــه  بخســارة،  يشــتريه  مــا  معظــم 
إنســانية أكثــر منهــا تجاريــة أو ربحيــة. كذلــك، تعمــل 
بعــض املنظمــات بالتعــاون مــع املهربــني علــى إدخــال 

بعض املساعدات املنقذة للحياة إلى داخل املدينة.
مــن جهتــه، يؤكــد املســؤول اإلعالمــي الئتــالف اإلغاثــة 
دخــول  ســيف  الحميــد  عبــد  تعــز  فــي  اإلنســانية 
مســاعدات ضئيلــة إلــى املدينــة، خصوصــًا تلــك التــي 
وصلــت إلــى بعــض شــيوخ القبائــل فــي املناطــق التــي 
التــي  املعونــات   

ّ
أن إلــى  يشــير  للحصــار.  تخضــع  ال 

أعلنــت منظمــات إغاثيــة أمميــة عــن وصولهــا إلى تعز 
نهبــت ولــم تصــل إلــى مــن يحتاجونهــا داخــل املدينــة 
الدوليــة  املنظمــات  حديــث   

ّ
أن إلــى  يلفــت  املحاصــرة. 

فــي واقــع  للمدينــة ال يغيــر  عــن تقديمهــا مســاعدات 
الحصــار شــيئًا. فاملســاعدات لم تصــل، واملدينة مقبلة 

على كارثة.
اإلغاثيــة  املنظمــات  تفضيــل  مــن  ســيف  يســتغرب 
الدوليــة التعامــل مــع الشــيوخ علــى حســاب مليونــي 

مجتمع
أطلقت وكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني »أونروا« نداًء أمس لتوفير مبلغ 817 مليون 
دوالر أميركــي، لتلبيــة االحتياجــات الطارئــة فــي كل مــن ســورية واألراضــي الفلســطينية. وأوضــح 
، هــي لتوفير املســاعدات الناتجة 

ً
مكتــب الوكالــة فــي مدينــة القــدس أن هــذه األمــوال املطلوبــة عاجال

عن استمرار الصراع والحصار واالحتالل في كل من سورية وفلسطني. وأشار إلى أن أكثر من 450 
ــّرد، 95% منهم يعتمدون على مســاعدات األونروا الدورية، في 

ُ
ألف الجئ فلســطيني في ســورية ش

)األناضول( حني ما زال آالف املواطنني محاصرين في مناطق الصراع. 

أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة انتهــاء وبــاء »إيبــوال« فــي ليبيريــا وتوقــف انتقال املــرض في غرب 
أفريقيا التي شهدت أسوأ وباء منذ الكشف عن هذا الفيروس قبل 40 عامًا. واملرض الذي ظهر في 
ديسمبر/ كانون األول 2013 في غينيا سرعان ما انتشر في ليبيريا وسيراليون املجاورتني، حيث 
تركــزت 99 فــي املائــة مــن الحــاالت فــي هــذه الــدول الثــالث، ثــم إلــى نيجيريــا ومالــي. وخالل ســنتني، 
أصاب عشر دول بينها إسبانيا والواليات املتحدة، وأسفر رسميا عن وفاة 11 ألفًا و315 شخصًا 
)فرانس برس( من أصل 28 ألفًا و637 إصابة أحصيت.  

غرب أفريقيا يتخلص من »إيبوال«األونروا بحاجة إلى 817 مليون دوالر لسورية وفلسطين

القاهرة ـ مي الحسيني

في الصحراء الغربية، على بعد نحو 600 
كيلومتــر مــن العاصمــة املصريــة القاهرة، 
مون اللغة 

ّ
قليلــون هم الســكان الذيــن يتكل

العربيــة. هنــا، فــي واحــة ســيوة، اللغة األم 
هــي األمازيغيــة، التي اشــتهرت بها قبائل 

املغرب العربي.
قليلــة هــي الكلمــات العربّيــة التــي يعرفها 
ال  منهــم  وكثيــرون  ســيوة،  فــي  األطفــال 
يســتطيعون حتــى التعريــف عــن أنفســهم 
بلغــة وطنهــم. ُيذكــر أنــه حتى وقــت قريب، 

أهــل واحــة  األمازيغيــة عنــد  اللغــة  كانــت 
اليومــي  والتواصــل  الحديــث  لغــة  ســيوة 
لــم يكونــوا علــى درايــة  لكنهــم  الوحيــدة، 
بعــد بكيفيــة كتابتهــا. وقبــل عاَمــني فقــط، 
بــدأ هــؤالء يبحثــون عن مصدر تلــك اللغة 
التي وجدوا أنفسهم يتحدثونها بطالقة، 

على خلفّية توارثها من جيل إلى جيل.
أبنــاء  أحــد  وهــو  عمــران  الشــيخ  يؤكــد 
اللغــة  يتقــن  فيهــا  »الجميــع  أن  ســيوة، 
األمازيغية. ومنذ فترة قصيرة ال تتجاوز 
العاَمني، سعينا إلى التعرف على أبجدية 
هــذه اللغــة عــن طريــق البحــث علــى مواقع 

اإلنترنــت«. ويوضــح لـــ »العربــي الجديــد« 
عربيــة،  بحــروف  تكتــب  »األمازيغيــة  أن 
فــي  ونحــن  بذاتهــا.  مســتقلة  لغــة  لكنهــا 
ســيوية  لغــة  بأنهــا  عنهــا  نعــّرف  ســيوة 
وليســت لغــة أمازيغيــة. نحــن فــي النهايــة 
باللغــة  التحــدث  وعلينــا  مصريــون، 
أهــل  اعتيــاد  أن  إلــى  ويلفــت  العربيــة«. 
مــا جعلهــم  ســيوة علــى األمازيغيــة، هــو 
ال يهتمــون باللغــة العربيــة فــي حياتهــم 
اليومية. لكنهم يحرصون في املقابل على 
تعلمهــا عنــد الكبــر، حتــى يفهمــوا معاني 

القرآن.

إلى ذلك، يتحّدث الشــيخ عمران عن »نهج 
جديــد بــدأ يعتمــده أهالــي واحــة ســيوة، 
وهــو تعليــم األطفــال اللغــة العربيــة منــذ 
دراســيًا«.  التفــّوق  مــن  ليتمكنــوا  الصغــر 
بإنشــاء  ســيوة  فــي  »بدأنــا  ويشــرح: 
حضانــات لتعليــم األطفال اللغــة العربية، 
األساســية  املبــادئ  إلــى  يفتقــدون  ألنهــم 
لهــذه اللغــة، بســبب نشــأتهم فــي مجتمــع 
يتحــدث األمازيغيــة فــي مختلــف شــؤون 
فــي  صعوبــة  يجــدون  بالتالــي  حياتــه. 
تعلــم املناهــج الدراســية، عندما يلتحقون 

باملدارس«.

مــدارس  فــي  أن  عمــران  الشــيخ  ويتابــع 
فــي املراحــل االبتدائيــة،  ســيوة وتحديــدًا 
بعــض  تفســير  إلــى  املدّرســون  يعمــد 
الكلمــات العربيــة للتالميذ عبر اســتخدام 
اللغــة األمازيغيــة لتســهيل عمليــة التعلــم 

عليهم.
الســيوية  اللهجــة  أن  إلــى  تجــدر اإلشــارة 
هــي مزيــج مــن العربيــة واألمازيغيــة، وإن 
طغــت األخيــرة عليهــا. واألمازيغيــة تعــد 
وفقــًا لعلمــاء اللغــة، »لغة حامية« تشــتمل 
ع فــي بلــدان عدة 

ّ
علــى ســبع لهجــات تتــوز

هي الجزائر واملغرب وليبيا ومصر.

مصريّو واحة سيوة يتعلّمون العربية

السالم  مباحثات  في  المشاركون  توصل 
سويسرا،  في  المتحدة  األمم  ترعاها  التي 
في  الرئيسيين  الــصــراع  أطـــراف  وتجمع 
الماضي  األول  اليمن، في ديسمبر/ كانون 
إليصال  الفورية  المبادرة  على  اتفاق  إلى 
تعز،  مدينة  إلــى  اإلنسانية  المساعدات 
تعانيه  لما  تبعًا  الخصوص،  وجــه  على 
بحسب  يتحقق  لم  ذلــك  لكّن  المدينة. 
المنظمات  عن  صدرت  وتصريحات  بيانات 
المدينة  داخـــل  والحقوقية  اإلنسانية 

المحاصرة.

تعهدات لم تتحقق

سالمة عبد الحميد

سنويًا، ومع حلول ذكرى انطالق الربيع 
العربي، ومثلما جرى في السنوات األربع 

املاضية، يتجدد النقاش والجدال بني مؤيد 
ومعارض، وبني من يرونه املستقبل، ومن 

يرونه مؤامرة.
يظهر البعض ما عاشه من ذكريات 

وأحالم، ويظهر آخرون ما يضمرونه من 
سموم وكراهية، كما تتكشف فصول 

جديدة من فصول قصة الربيع الناصعة 
وفصول املؤامرة الخسيسة على أحالم 

شباب الربيع.
انتصرت الثورة املضادة في دول الربيع، 

هذا أمر واقع ال يجادل فيه إال مخبول، 
حتى تونس التي ندعي أنها أحسن حاال 

من باقي بلدان الربيع، فإنها ليست في 
الحال الذي كان يحلم به من أطلقوا الثورة 

فيها، وإن كان البعض في دول أخرى 
يحلمون أن تصل بالدهم إلى ما وصلت 

إليه تونس من استقرار مرحلي.
ال يمكنك بحال أن تقارن الوضع املرتبك 

في تونس بالدمار والقتل وضبابية 
املستقبل في سورية واليمن وليبيا، وال 

يمكنك مقارنة تونس بالوضع في مصر 
التي تعيش حاليا »سيرك« البرملان، في ظل 

تدمير كامل لكل مكتسبات الثورة التي 
تفاءل بها كثير من العرب إلنقاذهم من 

األنظمة املستبدة القابعة على مقاعد الحكم 
في بلدانهم.

أما أحوال من شاركوا في الربيع العربي 
فإنها متباينة بتباين أحوال بلدانهم، أو 
البلدان التي يعيشون فيها حاليا، كما 

أنها متباينة بتباين قدرتهم على التحّمل 
ومقدرتهم على التمسك باألمل.

 إلى 
ً
بعض هؤالء يعيش حالة يأس، وصوال

االنضمام إلى تيارات متطرفة مثل تنظيم 
 إلى 

ً
الدولة، أو االنعزال عن الدنيا وصوال

االنتحار، والبعض اآلخر قرر أن الصدام 
مع األنظمة الجديدة ال يفيد، فانصاع 

لألوضاع الجديدة وبات مواطنًا على مقاس 
النظام، لكن فريقا ثالثًا ال يزال يقاوم.

يرى كثيرون أن الثورات املضادة كانت 
حتمية، وربما لديهم بعض الحق، فاألنظمة 
التي تمت الثورة عليها لم تكن لتسمح لتلك 

الثورات أن تستمر، وكانت منذ اللحظة 
األولى تتحنّي الفرص لإلجهاز عليها، 

واألنظمة التي باتت مهددة بعد الثورات، 
لم تكن لتسمح بنجاح الثورات ألن ذلك 

يعني أن تصل إليهم سريعا، مثلما انتقلت 
الشرارة من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى 

اليمن إلى سورية.
لكن الواقع يظهر أن سذاجة الثوار، إضافة 

إلى سوء النخبة من مثقفني وفنانني 
وأكاديميني، وفساد العسكريني أو غياب 

وعيهم، كانت عوامل مساعدة في اإلسراع 
بإجهاز الثورة املضادة على مكاسب 
الثورات، كما كانت سببًا مباشرًا في 

فداحة فاتورة الثورة املضادة التي دمرت 
أو كادت تدمر بلدانا لطاملا تفاخرت 

بالحضارة والتاريخ.
في ذكرى الربيع العربي يبقى األمل، لكن 

هل مقومات األمل قائمة؟ هذا ما يجب 
طرحه ومناقشته. لكن ال أحد يفعل.

هل يعود الربيع؟

مزاج
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األطفال يسلكون طرق التهريب الخطرة )فرانس برس(



تفاصيل يوميات السوريّين وسط الحرب أو خالل الهرب 
أو االعتقال تكاد تكون مرعبة. في كل يوم، يقترب 

كثيرون من الموت، وهذا عذاب من نوع آخر

»كتيّب اللجوء« لالندماج في هولندا

1819
مجتمع

لبنى سالم

مــا يعيشه الــســورّيــون فــي بالدهم 
ــآٍس  لـــيـــس مـــجـــرد تــــجــــارب. هــــي مــ
يحفظها بعضهم في أذهانهم من 
أحـــد، فيما  مــع  أن يشاركوها  دون 
فون عن 

ّ
يختار آخــرون البوح بها، علهم يخف

أنفسهم. 

حملت يدي  
فـــي يـــوم مــاطــر مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، كـــان فــهــد، 
وهـــو طــالــب فــي كلية طــب األســنــان عــائــدًا من 
الجامعة. في ذلك اليوم، كان يمشي في شارع 
ــارة حــن سقطت قذيفة  ــ مــزدحــم بــالــبــاعــة واملـ
هــــــاون. يـــقـــول: »شـــعـــرت بـــقـــوة ضــغــط كــبــيــرة 
تحملني وترمي بي بعيدًا. كان الصوت قويًا 
والغبار يغطي كل شيء. حدث كل هذا بلحظة. 
شــــعــــرت بــــألــــم قـــــــوي، وعــــرفــــت أنــــنــــي أصـــبـــت. 
حاولت تحريك يدي ألتلمس جسدي لكنني لم 
أستطع تحريك اليمنى. أذكر أنني رأيت دماء 
مختلطة مع التراب. كانت يدي شبه مفصولة 
عن جسدي وكأنها ليست لي، لكنني حملتها 
ومشيت. بعدها فقدت الوعي ولم أعــرف ماذا 
حــــدث.  اســتــفــاق فــهــد فــي املستشفى مــن دون 
ــّرر األطــبــاء  أن تــكــون يـــده اليمنى مـــوجـــودة. قـ
بترها للحفاظ على حياته، ولصعوبة إجراء 
عملية الوصل الدقيقة في ذلك الوقت. يضيف: 
»أخبروني أنني كنت أهلوس وأسأل عن يدي 
ومــات معها  ماتت  لقد  التخدير.  تأثير  تحت 
مستقبلي املهني. لم أعد إلى الجامعة بعد ذلك 
الــيــوم. ال يمكنني أن أعمل طبيب أسنان بيد 

واحدة. لن أنسى ما حصل ما حييت«.

ركعت للقناص
فـــي بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء مـــن عـــام 2013، كــان 
عــبــاس، وهــو أب لطفلتن، عــائــدًا مــن وظيفته 
ــًا فيه  ــارعـ ــان عــلــيــه أن يــجــتــاز شـ فـــي حـــلـــب. كــ
قــنــاص بــن حــيــي بــســتــان الــقــصــر واملــشــارقــة، 
والــذي تحّول في ما بعد إلى معبر يصل بن 
سيطرة  ومــنــاطــق  املــعــارضــة  سيطرة  مناطق 
النظام في املدينة. كان القناص يسمح للمارة 
بالعبور بن الثامنة صباحًا والثالثة من بعد 
الظهر، ليبدأ القنص في أوقــات أخــرى. إال  أن 
عباس لم يستطع العودة مبكرًا في ذلك اليوم. 
يقول: »كانت الساعة الرابعة والنصف عندما 
وصــلــت إلـــى املــعــبــر متوجهًا إلـــى بيتي الــذي 
يبعد بضعة أمتار عن املعبر. كنت خائفًا ألنني 
أعـــرف أن القناص بــدأ عمله. مــع هــذا مشيت. 
فتشّجعت.  قبلي  تمشي  واحــــدة  امــــرأة  رأيــــت 
ــار حـــتـــى أطــلــق  ــتــ ومـــــا إن خـــطـــوت بــضــعــة أمــ
ــرأة وركــضــت  رصــاصــة فــي الـــهـــواء. ركــضــت املــ
خلفها. فأطلق رصاصة أخرى. انبطحت أرضًا 
وكنت أسمع دقات قلبي من شدة الخوف. كان 

فــي بــلــدتــهــا فــي ريـــف إدلــــب، قــــّررت وأطــفــالــهــا 
اللحاق به، واتفقت خلود مع أحد املهربن على 
التركية. وبعدما خّيم  الــحــدود  إلــى  الــوصــول 
الحدودية  النقاط  إحــدى  انطلقوا من  الــظــالم، 

النائية جنوب أنطاكية. 
تــقــول: »أزاح املـــهـــّرب الــســيــاج الــشــائــك وطلب 
مــنــا أن نـــزحـــف تــحــتــه تــبــاعــًا ثـــم نـــركـــض. مــّر 
ــرور.  أطــفــالــي وركـــضـــوا أمـــامـــي ثـــم حـــاولـــت املــ
لــم أكـــن أرى شيئًا فــي الـــظـــالم، وعــلــق حــذائــي 
ــاول فكه  ــدة، حــ بــالــشــريــط الــشــائــك. لــدقــائــق عــ
ثــم سمعت صـــوت ابــنــي يــســأل عــنــي، فخلعت 
الــحــذاء وركــضــت. لــم يــكــن بــإمــكــانــي الــتــراجــع. 
كــانــت األرض وعــــرة ومــلــيــئــة بـــاألشـــواك التي 
تغرز بقدمي. لكنني لم أستطع التباطؤ حتى 
ال أضيع بن الجبال. كنت أتألم بشدة لكنني 
لم أظهر ذلك حتى ال يخاف أطفالي. في أعلى 
املنحدر، شعرت أن قدمي بدأت تنزف وطلبت 
من الناس مساعدتي، فخلعت امــرأة حجابها 
ته مع حجابي على قدمي وتابعنا السير 

ّ
ولف

حــتــى وصــلــنــا إلــــى إحــــدى الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة. 
هـــــنـــــاك، تــــوجــــهــــت إلـــــــى أحـــــــد املـــســـتـــوصـــفـــات 
لــعــالجــهــا. كـــان هـــذا مــن أصــعــب أيــــام حياتي. 
أقفل  وقـــد  ســـوريـــون،  ألنــنــا  نتحمل  أن  علينا 

العالم أبوابه في وجهنا«.

بعض تلك النصائح ال تقّدر 
خصوصية الثقافات التي 

يتحّدر الالجئون منها

كانوا يبكون بشدة 
مستسلمين ألقدارهم. 

لم أستطع نسيان أحد 
منهم حتى اليوم

هــنــاك شــعــرة بيني وبـــن املــــوت. بـــدأت أزحــف 
فأطلق رصاصة ثالثة. أردت أن أتوّسل إليه أال 
يقتلني، وأقول له إن لي طفلتن وزوجــة، ولن 
يحضر لهن أحــد الــطــعــام إن لــم أعـــد. سجدت 
متسمرًا في األرض بضع ثوان، ثم هرولت إلى 
الطرف املقابل. وصلت فارغ اليدين ولم أعرف 
أين رميت أكياس الطعام التي كانت في يدي«. 
يضيف: »لم أعرف إن رآني القناص أو إن كان 
بالخجل مما  لكني شعرت  رؤيتي،  يستطيع 
لــم أتــوقــع ردة فعلي هــذه. فــي البداية،  فعلت. 
لــم أخــبــر أحـــدًا بما حـــدث، ثــم أخــبــرت زوجتي 

بعد فترة«.

شتمت األسد
زيــاد  أم  أشــهــر، علمت  امتد لتسعة  بعد عناء 
أن ابـــنـــهـــا مــعــتــقــل فــــي ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا فــي 
دمـــشـــق. تـــقـــول: »دفـــعـــت نــصــف مــلــيــون لــيــرة 
ــارة،  ــد بــالــحــصــول عــلــى زيــ ســوريــة مــقــابــل وعـ
ــع لي عليها أحــد كبار األفـــرع األمنية. كان 

ّ
وق

لــدي أمــل كبير بزيارته. توجهت إلــى الشرطة 
على  الباكر  الصباح  ســاعــات  منذ  العسكرية 
أمل أن أحصل على الزيارة. بــدأوا يرسلونني 
من موظف إلى آخر. البعض بدا عليه االرتباك، 
وبعضهم قال لي إن من أعطاني الزيارة مخطأ 
بوجود ابني في هذا السجن. كنت أسألهم عن 
سألته  شــرطــي  آخــر  يجيبونني.  وال  مصيره 
أين ابني قال لي: »عوضك على الله«، فعلمت 
بــالــصــراخ. لعنتهم ولعنت  بــدأت  أنهم قتلوه. 
)الرئيس الــســوري بشار( األســد. جــّرونــي إلى 
مكتب العقيد فركضت إلــى صــورة األســد في 
مكتبه ورميتها على األرض. توّعدت لهم أنني 
رأســه  ق 

ّ
وسأعل بنفسي،  قائدهم  مــن  سأنتقم 

على املشنقة كما قتل ولدي. ال أذكر تمامًا كل 
ما جرى. جّروني وأخرجوني خارج املبنى. 

بعد فترة تطّوع االبن األصغر ألم زياد للقتال 
في فصائل املعارضة. تعتبر أم زياد أنه يقاتل 
ــــروي أم زيـــاد   ــيـــوم تـ ــيـــه. حــتــى الـ ــدم أخـ ــداًء لــ ــ فــ
ــد فـــي أحـــد معاقله  لــلــنــاس كــيــف أهـــانـــت األســ

األمنية كلما تذّكرت ابنها.

وّدعتهم قبل إعدامهم
قضى حسام نحو عام ونصف العام في سجن 
صيدنايا العسكري خالل فترة اعتقاله. وعلى 
 والجوع 

ّ
الرغم من معاناته من التعذيب والذل

والبرد، فإن أســوأ تجربة عاشها، كانت وداع 
زمالئه في املعتقل قبل إعدامهم. 

ــذ كـــل يــوم 
ّ
يـــقـــول: »كـــانـــت أحـــكـــام اإلعــــــدام تــنــف

خميس فــي الــطــابــق األرضـــي ألحــد األجنحة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــم لــم يبلغوا أحـــدًا بحكم 
اإلعـــدام، إال أن املعتقلن كــانــوا يعرفون األمــر 
بحسب التهم املوجهة إليهم. كانوا ينتظرون 
ــــوت، يــقــضــون مــعــظــم أوقــاتــهــم فـــي الــصــالة  املـ
والــدعــاء، وكنت أشفق عليهم وأتخيل نفسي 

مــكــان كــل واحـــد منهم. أحـــاول الحديث معهم 
بــأمــور شــتــى، فــأجــدنــي أغــــوص فــي تفاصيل 
حــيــاتــهــم وأعـــــرف أســـمـــاء أطــفــالــهــم واملـــدرســـة 
والجامعة التي درســوا فيها. أحــاول إقناعهم 
آخر،  إلــى مكان  لن يعدموا وسينقلون  بأنهم 
علمًا أنني لم أكن مقتنعًا باألمر. خالل شهر، 
أعــدمــوا أربــعــة. عرفتهم أكــثــر مــن أي شخص 
إعدامهم.  قبل  وقــد ودعتهم  املعتقل،  فــي  آخــر 
لم  كانوا يبكون بشدة مستسلمن ألقــدارهــم. 

أستطع نسيان أحد منهم حتى اليوم«. 

مشيت حافية على الشوك 
قبل أشهر، سافر زوج خلود إلى تركيا للبحث 
عن مسكن وعمل. ومع اشتداد القصف الجوي 

لمساعدة الالجئين على 
»االندماج«، وضعت 

منظمة العمل الهولنديّة 
كتيّبًا يتضّمن نصائح تسّهل 

عليهم األمر. كثر لم يتقبّلوه

الهاي ـ ثائر السهلي

كثر هم الالجئون الجدد والقدامى نسبيًا الذين لم 
اللجوء«  »كتّيب  مضمون  على  االطــالع  لهم   

ّ
يتسن

الذي نشر بالتعاون مع منظمة العمل الهولندّية مع 
الالجئن »في في إن« واملجموعة اإلعالمية »هولندا 
حرة«، إال أنه أثار جدااًل ونقاشًا بن من اطلع على 
»الــنــصــائــح« الــتــي وّجــهــهــا الجــئــون قــدامــى )نسبيًا 
أيــضــًا( إلــى الــوافــديــن والالجئن الــجــدد فــي اململكة 

الهولندية.
»45 نصيحة«  تضّمنت  الــتــي  الــســبــع  والــصــفــحــات 
باللغتن العربية والهولندية، تراوحت ردود الفعل 
سيما  ال  وممتعض،  ورافـــض  متقّبل  بــن  تجاهها 
ما،  بطريقة  يتصرفوا  أن  الالجئن  مــن  أرادت  أنها 
بــلــغــة مــبــاشــرة أم غــيــر مـــبـــاشـــرة. كـــذلـــك، هـــي تــأتــي 
كمحاولة من جهات هولندية لالنخراط في مسألة 

»االندماج« وقضايا الهوية وتعدد الثقافات.
»وصــلــَت أخيرًا إلــى هولندا، وال تملك أي فكرة عن 
البقاء؟ هولندا  إمكانية  املجتمع ولست متأكدًا من 
الذين  الحرة أجــرت مقابالت مع عــدد من الالجئن 
مع  التعامل  كيفية  حــول  نصائح  فقّدموا  سبقوك، 
وكــن سعيدًا  واعمل  اللغة  م 

ّ
تعل الصعبة:  اللحظات 

ويبدو  اللجوء«.  »كتّيب   
ّ

هل
ُ
است بهذا  هولندا«.  في 

أن الالجئن الذين ساهموا في وضعه، جــاؤوا من 
أو  عراقيون  إمــا  وهــم  مختلفة،  وجنسيات  ثقافات 
ســوريــون أو أفــارقــة أو أفــغــان أو أوروبــيــون بلقان. 
الــبــعــض تــقــّبــل الــكــتــّيــب بكلّيته، العــتــقــاده بـــأن تلك 
النصائح مهمة وضرورية، ويجب تقّبلها من دون 
تــشــنــجــات قــومــيــة أو ديــنــيــة أو ثــقــافــيــة، واالنــفــتــاح 
إلى  التي سعوا جاهدين  الجديدة«  »األوطـــان  على 

بلوغها.
تلقينية  الكتّيب صيغة  الشكل، يستخدم  من حيث 
الهّوة بن  تعليمية، وتظهر بعض النصائح حجم 
ــالــــث«، داعـــيـــة إلـــى »الــصــبــر« في  ـــن »أول« و»ثــ

َ
عـــامل

سيرورة »التأقلم«، والتواصل مع أشخاص يدركون 
الــفــجــوة. ومــن تلك النصائح »حـــاول أن ترى  واقـــع 
نــفــســك مــثــل طــفــل« مـــعـــدوم الــخــبــرة والــتــجــربــة في 

الحياة.
بــاســل، الجــئ فلسطيني خــرج مــن ســوريــة فــي عام 
ــل حــديــثــًا إلــــى هـــولـــنـــدا. يــــرى املـــصـــّور  ــ 2013 ووصـ
الــفــوتــوغــرافــي الــــذي عــمــل فـــي الــســابــق مـــع منظمة 
ــم املــتــحــدة للطفولة »يــونــيــســف«، أن »مـــا خــرج  األمـ
التي طبعته  الجهة  تريد  ما  الكتّيب هو حقيقة  به 
أو أشــــرفــــت عـــلـــى صــــــــدوره، قــــولــــه. حـــتـــى لــــو كــانــت 
تلك املــقــاصــد وردت وحـــررت اســتــنــادًا إلــى مــا قاله 

الناصحون«. وينتقد الغالف الذي »يصّور العالقة 
املنّمطة بن أوروبا كبالد حسنة وجميلة ومدهشة، 
ــذي يــــصــــّدر الجــــئــــن مــــن دون أي  ــ ــ وبـــــن عـــاملـــنـــا الـ
املمتلئ بالحروب  مالمح وال تفاصيل«. هو عاملنا 
والــصــراعــات فــقــط، كــأنــنــا كــنــا نعيش عــلــى هامش 
الزمن والجغرافيا«. يضيف أن »كل الجئ كانت له 
حياة حافلة باإلنجازات والخيبات وتفاصيل الفرح 
والشقاء. كانت الحياة تمّر من حيث أتى الالجئون 
اندلعت  عندما  متوقفًا، حتى  الزمن  يكن  لم  أيضًا. 
الــحــروب واملــجــاعــات والـــكـــوارث. نحن لــم ننبت من 
الــصــفــر، كــانــت لــديــنــا أهــــداف وحــيــاة جميلة وذات 

معنى. وكنا نحياها بكامل طاقتنا وحماستنا«.
من جهته، وجد أيهم جبر، وهو صحافي ومراسل 
تلفزيوني، »لغة استعالئية في النصائح، باإلضافة 
إلـــى أنــهــا قــاصــرة ال تــقــدم شــرحــًا كــافــيــًا وال تقترح 
طــرقــًا لــتــطــبــيــقــهــا لــلــوصــول إلــــى غــايــة االنــــدمــــاج«. 
يضيف أن »بعض تلك النصائح ال تقّدر خصوصية 
وتمايز الثقافات والخلفيات التي يتحّدر الالجئون 
د بالفعل حالة من 

ّ
منها«. وما يشير إليه جبر يول

الــقــلــق والــضــغــط لـــدى الــالجــئــن، خــصــوصــًا الــذيــن 
لــم يــنــخــرطــوا بــعــد فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، ومـــا زالـــوا 
الشمل  انتظار األوراق واإلقــامــة والسكن ولــّم  رهــن 
والــخــروج مــن املــخــّيــم. كــذلــك يعيش هـــؤالء هاجس 
ــهــــدف الــضــبــابــي  ــاج، ومـــــا يــتــطــلــبــه هـــــذا الــ ــ ــدمــ ــ االنــ
ــــدون جـــدد كــثــيــرون بأنه  املـــشـــّوش الـــذي يشعر وافـ

يهدد هويتهم وثقافتهم.
بــالــبــلــدان األصلية   

ً
فــعــال الــكــتــّيــب مهتمًا  يــبــدو  وال 

لــالجــئــن ومــصــائــرهــا، كــأنــه يطلب منهم فــجــأة أن 
يصبحوا »أوروبــيــن«. وينقل على سبيل املثال ما 
قاله الجئ من البلقان: »عند عودتي إلى البوسنة، 
ــًا،  ــ ــّيـ ــ ــّيـــر. أصـــبـــحـــت أوروبـ ــــيء تـــغـ الحـــظـــت أن كــــل شـ
والناس مضوا في حياتهم. بلدك الــذي تحمله في 

أفكارك، في الواقع لم يعد موجودًا«.
إلــى ذلـــك، تجد رؤى، وهــي الجــئــة ســوريــة خريجة 
فنون جميلة، أن »اللجوء هنا فرصة جدية للتوقف 
عن الخضوع ألعراف بلدك األصلي وتقاليده التي 
تـــعـــّوقـــك«. وهـــو إلـــى حـــّد بــعــيــد، كـــالم صــحــيــح وإن 
الحرية  بشكل نسبّي. تضيف: »حــن يكتمل شــرط 
واالختيار، عليك أال تتوقع من اآلخرين أن يشبهوك 
ــر تلك 

ّ
فــي اعــتــقــاداتــك وأســالــيــب حــيــاتــك، بــل أن تــوف

الــحــريــة فــســحــة كــافــيــة لــالخــتــالف. لــكــن كــيــف لتلك 
الحرية أن تكون إذا كانت تدعوني إلى تخّيل نفسي 
أن يكون تواصلي  الــخــارج؟ كيف يمكن  فــي  طالبة 
الــيــومــي مــع أهــلــي الــذيــن يعيشون فــي ســوريــة في 
ظل الحرب والحصار والجوع والخوف، عائقًا أمام 

اندماجي في البلد الذي لجأت إليه؟«.

لن ننسىتحقيق
سوريّون ذاقوا طعم الموت

يوم عالمي لمضايا »ضد حصار  الجوع«

الضغط على المجتمع 
الدولي لمنع استغالل 
المدنيين في المعارك 

العسكرية الجارية

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

تتواصل حمالت التضامن مع قضية مدينة 
مضايا فــي ريــف دمــشــق، بعد أســابــيــع على 
الــتــي يتسبب بها  املــأســاة اإلنــســانــيــة  كشف 
الحصار الذي تنفذه قوات النظام على البلدة 
الـــتـــي يــســكــنــهــا نــحــو 40 ألــــف مـــدنـــي والــتــي 

تخضع لسيطرة املعارضة.
وبــعــدمــا ُعــــّدت دفــعــة املــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
التي أدخلت إلى املدينة في 11 يناير/ كانون 
وأنها  ال سّيما  كافية  غير  الــجــاري،  الــثــانــي 
خــلــت مــن أدويــــة أســاســّيــة، مــع اإلشـــــارة إلــى 
أنها تزامنت مع إدخال مساعدات إلى بلدتي 
ن 

َ
والخاضعت املحاصرتن  والــفــوعــة  كفريا 

لسيطرة النظام، صدرت دعوات ليوم غضب 
عاملي في إطار »الحملة الدولية لفك حصار 
الجوع عن املدن السورية املحاصرة«، ومنها 
مضايا. وهي الحملة التي أطلقها ناشطون 
عرب للتضامن مع املدن املحاصرة، والضغط 
املدنين  الدولي ملنع استغالل  على املجتمع 

في املعارك العسكرية الجارية في سورية.
تشير املتحدثة اإلعالمية باسم الحملة مهى 
أتـــاســـي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى مــشــاركــة 
ناشطن من عدد من الدول العربية والغربية 
فــي الــحــمــلــة، »إلــــى جــانــب مــشــاركــات عــديــدة 
من الداخل السوري، أبرزها من إدلب وحلب 
الحملة عبر  ودرعــا والغوطتن«. وقــد تلقت 
صــفــحــتــهــا عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، رســائــل 
ــنـــون مـــنـــاطـــق  ــقـــطـ تــــضــــامــــن مـــــن ســـــوريـــــن يـ
خــاضــعــة لــســيــطــرة قــــوات الــنــظــام الـــســـوري. 
كذلك نشرت الحملة شهادات لعدد من سكان 
اإلنسانية  األوضـــاع  فيها  يشرحون  مضايا 
ــل الـــبـــلـــدة. فــــي واحـــــــدة مــــن الـــشـــهـــادات،  ــ داخــ
أشـــارت امـــرأة إلــى »إعــطــاء طفلتي الرضيعة 
أيـــام، بسبب  قنينة حليب واحـــدة كــل عشرة 
التجارية  املحال  من  املجفف  الحليب  فقدان 
فــي املــديــنــة قــبــل شــهــر. وفـــي األيــــام الــبــاقــيــة، 
أعطيها قنينة فيها ماء وملح فقط«. أيضًا، 
نــقــلــت صــفــحــة الــحــمــلــة صــــورة الــطــفــلــة مــنــار 
مــحــمــود الــتــي كــانــت فـــي حــاجــة إلــــى تــدخــل 
طبي عاجل، ونقلت إلى خارج البلدة لتلقي 
ــدد مـــن الــفــنــانــن  ــك، عـــّبـــر عــ ــ الـــعـــالج. عــلــى ذلـ
العرب كالفلسطينية ريم بنا عن تضامنهم 
مع الحملة، ودعوتهم لفك الحصار عن املدن 

املحاصرة.
وتــشــدد أتــاســي عــلــى ضــــرورة »إنـــهـــاء حالة 
ــدن  ــ ــن املــ ــ ــل عــ ــ ــامـ ــ ــوع بـــشـــكـــل كـ ــ ــجــ ــ ــار الــ ــ ــــصـ حـ
ــة، ولـــيـــس الـــضـــغـــط فــي  ــوريــ ــســ ــدات الــ ــلــ ــبــ والــ
اتجاه إدخــال مساعدات إنسانية تكفي ملدد 
زمنية محددة فقط«. وهذه هي الرسالة التي 
في عدد  تزامنة 

ُ
امل التحركات  سوف تحملها 

مـــن املــــدن الـــســـوريـــة واملـــصـــريـــة والــجــرائــريــة 
والسويدية  واألملــانــيــة  والتركية  واللبنانية 

والــفــرنــســيــة والــنــمــســاويــة واألمــيــركــيــة. وقــد 
من  )الثانية  موحدًا  موعدًا  املنظمون  اختار 
رسالة  لتسليم  دمشق(  بتوقيت  الظهر  بعد 
ــدة فــي  ــتـــحـ مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى مـــبـــعـــوث األمــــــم املـ
سورية ستيفان دي ميستورا، بلغات البلدان 

املشاركة، تتضمن مطالب الحملة.
املنسق اإلعــالنــي للحملة  وفــي تركيا، يشير 
أكثر من خمسن  إلــى مشاركة  مؤتمن ميرا، 
السوري  الداخل  في  ناشطة  سورية  منظمة 
في التحركات التي سوف تشهدها ساحات 

عــامــة فــي مـــدن إســطــنــبــول ومــرســن وغـــازي 
عنتاب وأنطاكيا وأورفا.

أمــام  وقفتن  الناشطون  ينظم  لــبــنــان،  وفــي 
مقّر »اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 
)اإلســكــوا( في  املتحدة  التابعة لألمم  آسيا« 
بيروت، وأمــام مقر األمــم املتحدة في مدينة 

طرابلس )شمال(.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــنــاشــط الـــســـوري املــشــارك 
في الحملة من إدلب، علي املرعي، أن »اليوم 
الــعــاملــي مــهــم عــلــى صــعــيــد تــوحــيــد املــوقــف 
والـــكـــلـــمـــة فــــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
والدولي  العربي  التخاذل  وجــه  في  الثائرة، 
أمــــــام ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع«. وفـــــي الــجــنــوب 
السوري أيضًا، تتردد أصداء معاناة املناطق 
املحاصرة، بحسب ما يقول الناشط عمر أبو 
نبوت. ويؤكد أن »مختلف املناطق السورية 

املعارضة تعاني من قلة املؤن«.
إلــى وقــوع 13 منطقة سورية  التقارير  تشير 
تــحــت الــحــصــار، أبـــرزهـــا الـــزبـــدانـــي )الــقــريــبــة 
مــن الــحــدود مــع لــبــنــان(، وجــيــرود والرحيبة 

تعاني  كذلك  القلمون،  منطقة  فــي  والضمير 
ــي الـــطـــاقـــة  ــ ــن نـــقـــص فـ ــ ــة الـــشـــرقـــيـــة مـ ــغــــوطــ الــ
ــاه إلـــــى جـــانـــب الــحــصــار  ــ ــيـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واملـ
 .2012 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/  مــنــذ  املستمر 
وفـــي مــحــيــط دمــشــق أيــضــًا، يــشــمــل الــحــصــار 
مخيم اليرموك لالجئن الفلسطينين وبلدات 
التل وداريا واملعضمية وكناكر. وفي حمص، 
تمنع القوات السورية دخــول املــواد الغذائية 

إلى الحولة وتلبيسة والرسنت والوعر.
وسبق لناشطن لبنانين في حملة »أنقذوا 
مـــضـــايـــا« أن قــطــعــوا الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة بن 
بيروت ودمشق، بالقرب من املعبر الحدودي 
الــرســمــي فـــي املــصــنــع، تــضــامــنــًا مـــع أهــالــي 
مضايا. كذلك نفذ ناشطون آخرون اعتصامًا 
األحمر   للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  مــقــّر  أمـــام 
أهالي مضايا  بإنقاذ  للمطالبة  بيروت،  في 
من حملة التجويع املستمرة، في حن دعت 
تبرعات  جــمــع  إلـــى  املسلمن  الــعــلــمــاء  هيئة 
إلدخالها  الغذائية  املساعدات  تأمن  بهدف 

إلى البلدة.

نريد أن نكون سعداء. نبحث ونسأل 
أســـاتـــذة عــلــم الــنــفــس ورجـــــال الــديــن 
البوذين والــكــتــاب. وعلى  والــرهــبــان 
الرغم من وفــرة املعلومات فإن هناك 
أنــه ليس هناك  األول  ثابتن:  أمــريــن 
وصفة للسعادة، والثاني أن السعادة 
هي عادة، وهذا خبر سار ألنه يمكنك 
ــعـــادة.  ــثـــر سـ أكـ ــكـــون  تـ تـــخـــتـــار أن  أن 
ــــور الــثــمــانــيــة تــجــعــلــك أكــثــر  هـــذه األمـ
سعادة، بحسب مجلة »سايكولوجي 

توداي«. 

ــع أن تــأتــي الــســعــادة من 
ّ
1 - ال تــتــوق

خالل دليل االستخدام
ال وجــــود ملــفــهــوم »الــجــمــيــع« حـــن يتعلق 
األمر بالسعادة. ال تفعل شيئًا يليه شيء 
آخر للحصول على نتيجة معينة. السعادة 
ليست وجهة، بل هي أشبه بسائل يتغير 

بحسب الحالة الذهنية. 
2 - ال تسع وراء الشهرة واملال

ــك املــالــيــة  ــدافـ اســتــمــر فـــي الــســعــي وراء أهـ
ونجاحاتك، لكن ليس على حساب قيمك. 
وتبّن  مليونير سعيدًا.  أو  مدير  كل  ليس 
ليسوا  باليانصيب  الفائزين  أن  األبــحــاث 
بــالــضــرورة أكــثــر ســعــادة مــن الخاسرين، 
مشيرة إلى أن مستويات السعادة ارتفعت 

مع فوزهم، لتنخفض مجددًا بعد أشهر. 
3 - قل الحقيقة

الــنــفــســي هــو أن  لــلــعــاج  الــهــدف الحقيقي 
تعلم الحقيقة وتتقبلها.

4 - دّرب دماغك
حياة  وعــيــش  العقلية  بالصحة  االهــتــمــام 
الرضا في  صحية هو جــزء أساسي من 
الــحــيــاة. كــذلــك، تــســاهــم أنــشــطــة كــالــتــأمــل 
ــك ووضـــعـــك  ــزاجــ ــي تــحــســن مــ ــره فــ ــيــ وغــ

النفسي والعاطفي. 
5 - كن ممتنًا

تقول الحكمة التقليدية إن السعادة تجعلنا 
الــواقــع مختلف.  أن  إال  بــاالمــتــنــان،  نشعر 
النفس روبرت  الباحث وأستاذ علم  يقول 
إيمونز إن التركيز على النعم يساهم في 

تحسن املزاج، ويساعدنا على التأقلم.
6 - كن كريمًا

ــذ. يــقــول الباحث  الــعــطــاء أفــضــل مــن األخــ
املــــال  ــون إن  ــ ــورتـ ــ نـ ــايـــكـــل  االجـــتـــمـــاعـــي مـ
يـــشـــتـــري الـــســـعـــادة حــــن ال تــنــفــقــه عــلــى 

نفسك. 
7 - ابتسم

االبـــتـــســـام يــســاهــم فـــي الـــحـــد مـــن الــتــوتــر 
 أن تبتسم 

ً
والقلق. صحيح أنه ليس سها

فوائد  لــذلــك  أن  إال  العصيبة،  املــواقــف  فــي 
صحية. 

ع إلى سنواتك الذهبية
ّ
8 - تطل

الــخــبــر الـــســـار هـــو أن الــســعــادة تــأتــي مع 
االجتماع  عالم  بحسب  العمر،  في  التقدم 

في جامعة شيكاغو يانغ يانغ. 
يقول إنه ال مفر من آالم الشيخوخة، لكن 
يكونون  أكــثــر كيف  يعرفون  الــســن  كــبــار 

سعداء باملقارنة مع األصغر سنًا.
)إعداد: ربى أبو عمو(

8 أمور تجعلك سعيدًا

رلى المصري

جواز سفر
الــتــالــيــة: »ال يمكن  الــعــبــارة  آخــر صفحة منه  فــي  يحمل جـــواز سفرها 
تــعــرف السبب جيدًا.  ــــزوج«. كــانــت  ال إضــافــة األوالد الخــتــاف جنسية 
لكنها سألت املــوظــف فــي الــســفــارة بكل بـــراءة، عــن سبب عــدم قدرتها 
على منح جنسيتها ألوالدهــا. نظر إليها بباهة واستغراب. يتوقع من 
النساء معرفة السبب وكأنه أمر بديهي. قد يكون بديهيًا له وملجتمعه، 
لكنه ليس كذلك. ليس بديهيًا أبدًا أن تسلب إنسانًا أحد حقوقه. سلب 
اإلحباط  يبعث مشاعر  بــه،  التمتع  الــقــدرة على  النظر عن  الحق، بغض 

والسخط والغضب. 

تصويت
نفوسها  قلت 

ُ
ن تــزّوجــت،  بقاعية طيلة حياتها. حــن  قــريــة  فــي  عــاشــت 

 ال يعيشان في القرية. 
ً
تلقائيًا ودون قرار منها إلى قرية الزوج. هما أصا

لكن نفوسها يجب أن تكون »ملحقة« بنفوسه. ال تعرف شيئًا عن القرية، 
أو البلدية. تذهب كل ست سنوات إليها لتمارس »حقها« بالتصويت. هي 
أيضًا، تشعر بالحنق في كل دورة انتخابية. إن لم تسقط ورقة بيضاء 
الــذي تمليه عليها االعتبارات  في صندوق االقــتــراع، تضع اســم املرشح 
العائلية لجهة زوجها. مثلها مثل غالبية نساء لبنان اللواتي تزوجن. نقل 
النفوس ليس خيارًا. هو حق منتهك. يحصل هذا في وقت نتساءل فيه 

عن جذور تعطيل الدور السياسي للنساء وكيف يمكن تفعيله.   

ضمان
 حــــرًا. هــو لــيــس مــوظــفــًا، وبــالــتــالــي ال يستفيد من 

ً
يــمــلــك الــــزوج عــمــا

تقديمات الضمان االجتماعي. الزوجة تعمل. تدفع النسبة املتوجبة من 
يمكن  ال  »صغير«.  تفصيل  هناك  يبقى  االجتماعي.  للضمان  راتبها 
الضمان  تقديمات  إذًا ال تستفيد من  أن تضمن زوجها. هي  للزوجة 
بشكل متساو. في لبنان، ال يمكن للنساء ضمان أزواجهن سوى في 
حالتن: حن يتجاوز الزوج الـستن، أو إذا كان يعاني من إعاقة ما. هو 

إذًا حق آخر مسلوب من النساء. 
باملساواة.  النساء  حــق  القانون  فيها  يسلب  التي  النماذج  بعض  هــذه 
األحــوال  قوانن  ولعل عرابتها  بعد،  التمييزية  القوانن  كثيٌر من  هناك 
النساء  القانوني ضد  التمييز  الحديث عن  الشخصية. لسنا بمعرض 
الــنــســاء فــي األســرة  انعكاساته على مكانة  لــبــنــان. مــا يعنينا هــو  فــي 

واملجتمع. ثاثة أمثلة ربما كافية لتضع النساء في خانة »امللحق«. 
كثير من النساء قبلن باألمر الواقع، وقليات منهن لم يتطبعّن بالسياق 
التمييزي أو قبلن به. هناك معادلة بسيطة تختصر األمر: حق مكّرس 
فامتيازات ففوائد ومزايا. هل يمكن اآلن القيام بعملية حسابية لنعرف 

ملاذا ال تزال النساء تتعّرض للعنف؟ 
)ناشطة نسوية(

مسلوب بقوة القانون

تاء

القانون،  نطاق  خارج  كالقتل  كثيرة،  انتهاكات  من  السوريون  يعاني 
والتشريد،  والتهجير  والتدمير  القسري  واإلخفاء  واالعتقال  والتعذيب 
خالل  النازحين  أعداد  وبلغت  اإلنسان.  لحقوق  السورية  الشبكة  بحسب 
عام 2015 نحو 1.2 مليون سوري، فيما وصلت حاالت االعتقال التعسفي 

إلى 12 ألفًا. والسجون ال تطبق فيها أدنى المعايير اإلنسانية.

قتل وتعذيب وتشريد

فترة االمتحانات بالنسبة للمصريين
االمتحانات  فترة  تويتر  على  املصريون  والطالب  التالميذ  استحضر 
فتبارى  لــك«.  بالنسبة  االمتحانات  »فــتــرة  هاشتاغ  خــالل  مــن  الحالية 
كان  بينما  الفترة،  هــذه  في  أسلوب حياتهم  تبدل  املــغــردون يعرضون 

غيرهم أكثر ارتياحًا وأعلنوا استسالمهم وعدم إقبالهم على املذاكرة.
يقول حجاوي: »الوقت يمضي ببطء أكثر«. وتقول دموع الورد: »اكتئاب. 
انعزال. اعتكاف. أعصاب مدمرة«. أما زياد فيقول: »أتمنى أن أنام فأجد 

االمتحانات انتهت ونجحت فيها بامتياز«.
 هذه الفترة »هي التي تقّدر فيها قيمة 

ّ
من جهتها، تقول إسراء فارس إن

النوم أكثر من غيرها«. أما عمر فيقول: »في هذه الفترة الغريبة تفعل 
ك مع ذلك ال تتمكن 

ّ
 شيء بسهولة وتتذكر أمورًا هامشية لفعلها، لكن

ّ
كل

من املذاكرة أبدًا«.
الكامل بالنسبة   االمتحان بالذات سمته الصمت 

ّ
إن أما مجدي فيقول 

له، فالورقة بيضاء في الغالب. يورد نكتة عن طالب لم يعرف اإلجابة 
 مــا يـــدور فــي ذهــنــي ال يستحق 

ّ
فــكــتــب: »صــمــتــي ال يعني جــهــلــي، لــكــن

 لخفة 
ّ
الكالم«، فأعطي شهادة عليها عبارة: »رسوبك ال يعني فشلك، لكن

دمك تستحق أن نراك العام املقبل«.

هاشتاغ

يحاولون اجتياز السياج )بولنت كيليك/فرانس برس(

»تعلّم اللغة واعمل وكن سعيدًا في هولندا« )العربي الجديد(
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دفعة جديدة من المساعدات إلى مضايا أمس الخميس )فرانس برس(



قضايا

نويد أحمد

تتحّرك إيران على أصعدة  عديدة 
فــي منطقة الــشــرق األوســـط، فلها 
مـــوقـــعـــهـــا فــــي املــــحــــادثــــات بــشــأن 
اليمنية، كما  السورية، وكذلك األزمــة  األزمــة 
أنها تسعى إلى التأثير السياسي على ُعمان، 
العضو في مجلس التعاون الخليجي، وعلى 
نــوويــا. وفــي حــن تتبنى  املسلحة  باكستان 
الــخــلــيــجــي وضــعــا  ــتــــعــــاون  الــ دول مـــجـــلـــس 
قـــادرة على تبني مقاربة  إيـــران  فــإن  دفاعيا، 
أخــرى، أكثر شمواًل وأكثر فعالية، والتي قد 
تــحــتــوي عــلــى »الــبــعــد الــفــارســي« مــع تقوية 
دفــاعــهــا الــداخــلــي. وفـــي مــقــدمــة الئــحــة أقــوى 
حــلــفــاء إيـــــران ثـــاثـــة دول، روســـيـــا والــصــن 
والهند. وفي حن نرى بوضوح أن مصالح 
روسيا وتحركاتها في منطقة الخليج تأخذ 
مقاربة  تتبنى  الصن  فــإن  هجوميا،  طابعا 
أكـــثـــر ســلــمــيــة تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا الــحــســاســة، 
فدعمها بشار األسد ما زال يتعزز، إذ صوتت 
ــرار اســـتـــهـــدفـــه فــــي مــجــلــس  ــ بــالــفــيــتــو ضــــد قــ
األمــن الــدولــي. أمــا الهند، فــا تتفق فقط مع 
سياسة طهران في الحفاظ على نظام بشار 
األسد، بل تتفق كذلك على إبقاء السلطة بيد 
الحوثين في اليمن، فاألغلبية الشيعية في 
من  املدعومة  املعارضة  بالفعل  تدعم  الهند 

إيران في البحرين.
ومنذ إسقاط الشاه في 1978، والهند تسعى، 
بكل جهدها إلى التودد مع إيران، وقد حققت 
أدارت طهران  إنــجــازات مهمة، منذ  ذلــك  فــي 
 

ُ
وإيـــران باكستان،  السابق  لحليفها  ظهرها 
ما بعد رفع العقوبات املرتقب عنها، بموجب 
ــنـــووي،  ــغـــرب بـــشـــأن مــلــفــهــا الـ االتــــفــــاق مـــع الـ
تشكل فرصة ذهبية للهند التي ال تريد فقط 
أن تــرفــع مـــن مــســتــويــاتــهــا الــتــجــاريــة، ولــكــن 
تــهــدف أيــضــا إلــى أن تبيع مــعــّدات عسكرية 

متطورة.
ــكــــون لــتــقــويــة  ــــن تــ ــور طـــــهـــــران، لـ ــظـ ــنـ ومــــــن مـ
الــعــاقــات مــع الــهــنــد أيـــة تــداعــيــات سياسية 
أو أيـــة قــيــود. وبــمــا أنــهــا متعطشة إلـــى بيع 
ــة املــصــنــوعــة  ــيــ األســلــحــة الــروســيــة واألوروبــ
ــإن طـــهـــران لـــن تـــســـأل الــهــنــد عــّمــن  مــحــلــيــا، فــ
ستقاتل. وفي أثناء ذلك، يبقى العالم العربي 
ــًا عـــمـــا تــصــنــعــه الـــهـــنـــد عـــلـــى مــســتــوى  ــافــ غــ
سياستها املتعلقة بجبهات الدفاع، فالعرب 
يــجــدون متعة فــي مــشــاهــدة األفـــام الهندية 
ــــام  ــكــــابــــل. وأفـ ــنــــوات الـــســـاتـــايـــت والــ عـــبـــر قــ
ُتــروج ثقافة بعيدة تجمع وتخلط  بوليوود 
بدهاء صورًا من سويسرا وأميركا وتاياند، 
العلمانية  مــن  قــويــة  بــجــرعــات  تــأتــي  لكنها 
الــهــنــديــة غــيــر الــواقــعــيــة، وتــعــمــل عــلــى نشر 
أفكار مناهضة لإلسام ولباكستان. ويغطي 
هذا الغزو الثقافي املخفي توجها يدفع نحو 
التشكيك في املسلمن والعرب داخل املجتمع 
والــــدولــــة الــهــنــديــتــن، ويــعــمــل عــلــى تــمــويــه 
املــدقــع،  الفقر  بمستويات  املتعلقة  الحقائق 
ــة، والـــنـــظـــام  والـــــفـــــوارق االجـــتـــمـــاعـــيـــة املـــهـــولـ

السياسي الطائفي.

االتفاق السري حول الدفاع
عــربــا قليلن يعلمون  أن  والــخــطــيــر  الــغــريــب 
عن االتفاق الذي وقعته إيران مع الهند سنة 
ــاء نتيجة  الـــدفـــاع، وجــ بــشــأن قــضــايــا   2003
مــذكــرة تــفــاهــم مــوقــعــة ســنــة 2001. وقـــد حــل، 
اإليراني حينها،  الرئيس  بعد أسبوع عليه، 
ــلـــى حــفــل  ــــرف عـ ــيـــف شــ مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي، ضـ
الهند.  جمهورية  ذكــرى  بمناسبة  استقبال 
وقد نّص اإلعان املشترك عند زيارة خاتمي 
الــهــنــد عــلــى: »أن جــمــهــوريــتــي الــهــنــد وإيـــران 
اإلســـامـــيـــة تــتــفــقــان عـــلـــى اســـتـــغـــال جــمــيــع 
العاقة املشتركة في سبيل شعبي  إمكانات 
الــبــلــديــن والــســام واالســتــقــرار اإلقــلــيــمــيــن... 
وبرؤية تنم عن عاقة استراتيجية، من أجل 
منطقة أكــثــر اســـتـــقـــرارًا، وأكــثــر أمــنــا، وأكــثــر 
رفـــاهـــا، ومــــن أجــــل تــشــجــيــع تـــعـــاون إقليمي 
ودولـــي... واستغال الفرص من أجــل تعاون 
الدفاع في املجاالت املتفق عليها،  في مجال 

بما في ذلك تدريبات، وزيارات تبادل.«
وقد كَتبت حينها أسبوعية »جاين ديفنس« 
أن »االتـــفـــاق الــهــنــدي اإليـــرانـــي حــــّرك املــيــزان 
مراقبن  أن  من  الرغم  وعلى  االستراتيجي.« 
ــيـــن عـــديـــديـــن حــيــنــهــا رأوا فـــي االتـــفـــاق  دولـ
للعرب،  املــؤيــدة  باكستان  لتطويق  محاولة 
إال أنــه، وفي فترة ما بعد رفع العقوبات عن 
ــران، لــن تهدف الهند فقط إلــى مــّد القوات  إيـ
ــيــــة بـــالـــعـــتـــاد الـــحـــربـــي والـــتـــدريـــبـــات  اإليــــرانــ
ــة، بــــل ســـتـــكـــون مـــجـــبـــرة عـــلـــى تــوفــيــر  ــ ــــازمـ الـ

قواعد عسكرية إليران في حالة الحرب.
ــيـــل  ــانــــات إســـرائـ ــكــ وكــــمــــا هــــو الــــحــــال مــــع إمــ
الهند وإيـــران اختارتا  كــّاً من  فــإن  النووية، 
عـــدم اإلفـــصـــاح عــن وثــيــقــة االتـــفـــاق للعموم، 
وعلى الرغم من أن نص االتفاق ما زال سريا، 
إال أنـــه، وبــعــد 14 عــامــا مــن تــوقــيــعــه، ظهرت 
على السطح بعض تفاصيله، كما أن الروابط 

أعــطــت بعض  الــدفــاع  الثنائية حــول قضايا 
اإلشارات على مامحه.

رؤية الخميني
ــع الــــــعــــــراق، وتـــحـــالـــف  ــ ــرب مـ ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ فـ
ــــت رؤيــــــة اإلمـــــام  ــَلـ ــ ــــرب، أْمـ ــعـ ــ ــع الـ بـــاكـــســـتـــان مــ
الخميني التحالف اإليراني الهندي تأسيس 
عــلــى  تـــعـــمـــل   ،1983 ســـنـــة  ــتـــركـــة  مـــشـ هـــيـــئـــة 
التوطئة لروابط ثنائية بشأن قضايا الدفاع 
والجيش. وقد طلبت إيران مساعدة الهند لها 
سنة 1993 في إطار تطوير بطاريات جديدة 
مــن أجـــل غـــواصـــات مــن طــــراز 3 كــيــلــو، كانت 
البطاريات  قــد اشترتها مــن روســيــا، وكــانــت 
التي وّفرها الــروس ال تتاءم ومياه الخليج 
الــــدافــــئــــة، وكــــانــــت لــلــهــنــد خـــبـــرة مــســبــقــة فــي 
الــتــي تناسب  الــبــطــاريــات  تــلــك  تصنيع مــثــل 

املياه الدافئة.
أغــراض  فــي  إيـــران  الهند  واستمرت مساعدة 
أخـــــرى، مــتــعــلــقــة بــعــتــاد حــربــي روســـــي، كــان 
ـ29، وسفن حربية،  ميغ  مقاتات  من ضمنه 
ــــخ،  ــواريـ ــ ــــصـ وغــــــــواصــــــــات، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
والدبابات. وبسبب املراقبة الدقيقة في فترة 
العقوبات على إيران، لم يكن يشار كثيرًا إلى 
البلدين، خصوصا  الهند في إعام  مساعدة 
مع ادعــاء طهران قدرتها على تطوير أنظمة 
الــســاح، وحتى على صنع ســاح جديد )أي 
التكنولوجيا  تسمية  وإعـــادة  تغليف  إعـــادة 
الــروســيــة والــهــنــديــة(. كــمــا أن اتـــفـــاق الــدفــاع 
تــعــّدل وتطور  بــأن  للهند  لسنة 2003 يسمح 
منظومات األسلحة التقليدية روسية الصنع 

في إيران.
وقد تمكنت العاقة االستراتيجية بن الهند 
إلــى صفقات عسكرية،  الــوصــول  ــران مــن  وإيــ
مليار دوالر.   25 تناهز  الــطــاقــة،  مــجــال  وفــي 
ويــمــثــل هـــذا الــتــعــاون واســـع الــنــطــاق، والـــذي 
الــثــاث، نوعا  الــخــدمــات العسكرية  يضم كــل 
االستراتيجي  الوضع  في  مفصليا  ركنا  مــا، 

القائم في الشرق األوسط.
القواعد  اســتــخــدام  فــي   

ّ
الــحــق البلدين  ولــكــا 

العسكرية لبعضهما بعضا، من أجل عمليات 
قتالية، إذا ما كانت إحداهما في حالة حرب. 

وقـــد وافــقــت الــهــنــد أيــضــا عــلــى املــســاعــدة في 
تــطــويــر مــرافــق املـــوانـــئ اإليــرانــيــة، وفـــي بناء 
ــران. كما  ــ ــ الـــطـــرق والـــســـكـــك الــحــديــديــة فـــي إيـ
أنهما ناقشتا، ومع روسيا أيضا، إحداث ممر 
نقل روسي ـ إيراني ـ هندي. وإذا ما تم تطوير 
ــذا الـــطـــريـــق الـــتـــجـــاري بــالــكــامــل، فقد  مــثــل هــ
يكون له تأثير كبير على األهمية السياسية 
واالســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي تـــضـــّر، فـــي املــقــابــل، 

باملصالح العربية والتركية والباكستانية. 
فــي سبتمبر/أيلول  نــشــرت  لــتــقــاريــر  ووفــقــا 
لـــشـــراء  الـــهـــنـــد  مــــع  إيـــــــران  ــفـــاوضـــت  تـ  ،2007
ومــصــمــمــة خصيصا  مــتــقــدمــة  رادار  أنــظــمــة 
ــريــــق ومــــراقــــبــــة الـــبـــطـــاريـــات  ــحــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ ملـ
املضادة للطائرات. وقد تمت إعادة التفاوض 
ــادة من  ــفـ ــتـ عــلــى هــــذه الــصــفــقــة، بـــهـــدف االسـ
رًا تتوفر عليها الهند،  تكنولوجيا أكثر تطوُّ
ومن املقرر أن يتم تفعيل هذه الصفقة، بعد 

إنهاء العقوبات.
وُتقبل إيران أيضا على شراء عدد غير محدد 
مــن أنــظــمــة رادار مــتــطــورة، مــن نـــوع »ســوبــر 
الحكومة  تمتلكها  شركة  مــن  فليديرموس« 
وحدها  الصفقة  هــذه  قيمة  وتصل  الهندية، 
دفاع  اتفاقية  أول  وتعتبر  دوالر،  مليار  إلــى 
ويستخدم  وطــهــران.  نيودلهي  بــن  رئيسية 
هــــذا الـــــــرادار املــتــطــور فـــي بـــطـــاريـــات الــدفــاع 
الجوي من صنف 35 ملم، وقد تم تصميمه 
بهدف الكشف عن األجسام التي تحلق على 
الجوية غير  املركبات  ارتفاع منخفض، مثل 
ــة. ويــتــضــمــن نــظــامــه الـــرقـــمـــي نــظــام  ــولـ ــأهـ املـ
ــويـــش عــلــى  ــام تـــشـ ــ ــــظـ ــا ونـ ــجـ ــدمـ مــــحــــاكــــاة  مـ
اإلشـــــــارات، كــمــا تــــدرس الــهــنــد إمــكــانــيــة بيع 

مروحيات خفيفة وطائرات تدريب نفاثة.
 من إيران والهند بشكل فعال في 

ّ
انخرطت كل

الخليج  مــيــاه  فــي  مــنــاورات بحرية مشتركة 
الــعــربــي، الــشــيء الـــذي تــعــتــبــره دول مجلس 
التعاون الخليجي مهّما وحاسما في جميع 

األحيان. 

العالقة مع روسيا
نموذجية  نــســخ  عـــدة  الــهــنــد بتصنيع  تــقــوم 
ــلـــمـــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، بــمــوجــب  لـ
ترخيص منها. وتشمل هذه الّنسخ املروحيات 
والطائرات والصواريخ والسفن الحربية، كما 
 الحكومة أعطت الضوء األخضر لبناء دفعة 

ّ
أن

من طائرات هليكوبتر متعددة املهام، مثل تي 
226. وتسافر صواريخ كروز براهموس، التي 
متقدمة،  بــســرعــة  وروســـيـــا،  الــهــنــد  أنتجتها 
وسيتمكن اإليرانيون من الولوج إلى املعرفة 
ــاروخ »كـــــروز« ذي املــحــرك  ــ وتــكــنــولــوجــيــا صـ
الضوء،  تفوق سرعته سرعة  والــذي  النفاث، 
مع غواصات وسُفن ومركبات جوية وأخرى 
أرضية. وتجدر اإلشارة إلى أن روسيا مقبلة 
الحديث  الــصــاروخــي  الــدفــاع  على بيع نظام 

س – 300 لطهران في سنة 2016 الجارية.
ــيـــســـت روســـــيـــــا وحـــــدهـــــا مـــــن تـــتـــطـــلـــع إلــــى  لـ
الهندية،  الهيمنة  طــمــوحــات  مــن  االســتــفــادة 
ــهــــزة الــعــســكــريــة بــأكــمــلــهــا،  بـــل صــنــاعــة األجــ
إلــى أن »إيــربــاص« الفرنسية، بي  بــاإلضــافــة 
املــتــحــدة(،  )املــمــلــكــة  الــهــنــد  ــه إي سيستمز  إيـ

مارتن  لوكهيد  شركة  )سويسرا(،  بياتوس 
الهند  بوينغ  األميركية(،  املتحدة  )الــواليــات 
ــتــــحــــدة(، رايـــثـــيـــون )الــــواليــــات  )الـــــواليـــــات املــ
ــاء  ــفــــضــ املــــــتــــــحــــــدة(، وشــــــركــــــة صـــــنـــــاعـــــات الــ
ــيــــل الـــدفـــاعـــيـــة  ــيـــة وأنـــظـــمـــة رافــــائــ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
في  للمشاركة  الهند  فــي  استثمرت  املتقدمة 

اإلنتاج. 
وعلى الرغم من أن الهند لن تخاطر بالتكتم 
إيـــران،  إلــى  التكنولوجيا األوروبــيــة  فــي بيع 
إنتاج  امُلكتسبة في  الخبرة  فسوف ُتستعمل 
أنــواع حديثة من األسلحة. ويعتقد محللون 
الــهــنــد ســتــكــون بمثابة بــوابــة  عــســكــريــون أن 
إلـــى تكنولوجيا  لــلــوصــول  األمـــامـــيـــة،  ــــران  إيـ
دول  تستخدمها  والــتــي  األمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع 

الخليج. 

االندماج اللوجستي االستراتيجي
 سيمّكن ميناُء شاباهار الهنَد من الولوج 
تماما،  باكستان  وتــجــاوز  أفغانستان  إلــى 
وهــــو مــيــنــاء يــرتــبــط بــحــصــول الــهــنــد على 
واردات الغاز الطبيعي من إيران، وسيكون 
بــمــثــابــة نــقــطــة إنـــشـــاء خـــط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
الطبيعي املقترح بن إيران وسلطنة عمان 
والــهــنــد. ومــن املــقــرر أن يصبح هــذا امليناء 
متعدد االستعمال قاعدة بحرية في مرحلة 
الحــقــة. وُتــقــّر كــل األطــــراف بخطط طموحة 
للقاعدة البحرية الهندية في مصب مضيق 

هرمز. 
استخبارية  مــراكــز  بالفعل  الهند  وضــعــت 
في إيــران، بما في ذلك قنصلية في زاهــدان 
وُأخرى في بندر عباس، سوف تمّكن الهند 
مـــن مــراقــبــة تــحــركــات الــســفــن فـــي الــخــلــيــج. 
وفــي الــوقــت نفسه، فــإن الهند بــصــدد ربط 
شاباهار بزارانج في أفغانستان، عن طريق 
بناء خط سكك حديدية بينهما.  كما يربط 
الطريق السريع زارانج ـ ديارام املمتد على 
مــســافــة 218 كــلــم بــن أفــغــانــســتــان واملــيــنــاء 
اإليراني شاباهار جزءًا من الطريق الدائري 
األفغاني، الذي يربط هيرات ومزار الشريف 

وكابول وقندهار. 
ــزءًا مـــن مـــبـــادرة  ــ وتـــعـــد الــخــطــة بــأكــمــلــهــا جـ
أكــبــر للمحيط الــهــنــدي إلـــى بــحــر الــشــمــال، 
والتي تشمل روسيا ودوال أخــرى، وترتكز 
باألساس على ميناء بندر عباس اإليراني. 

قضايا ملحة لُدول مجلس التعاون 
 ألم يحن الوقت بعد للدول العربية إلعادة 
ــاه الـــهـــنـــد مــن  ــجــ ــــي ســـيـــاســـتـــهـــا تــ الـــنـــظـــر فـ
واإلقليمية،  الوطنية  األمنيتن،  الناحيتن 
أكــبــر حليف إليـــران؟ هل  باعتبار أن دلــهــي 
مــا في  أفــضــل  الهند على  أن تحصل  يجب 
يخص  ما  في  والفارسي،  العربي  العاملن، 
اليد  وتصدير  والتجارة  التجاري  التبادل 

العاملة؟
ــرك تــركــيــا  ــ  هــــل يـــمـــكـــن لـــلـــعـــالـــم الــــعــــربــــي تــ
ــتــــان تـــحـــت رحـــمـــة  ــتــــان وأفــــغــــانــــســ ــاكــــســ وبــ

طموحات إيران والهند بالهيمنة؟
 هــل يــمــكــن إضــاعــة فــرصــة ذهــبــيــة لتعزيز 
الــتــجــارة والــعــاقــات مــع الــصــن، مــن خــال 
ــــوادر في  املــمــر االقـــتـــصـــادي، عــبــر مــيــنــاء جـ
بــاكــســتــان فـــي ضــبــاب مـــن ضـــوضـــاء املـــدى 

القصير؟
 ملــــاذا يــجــب عــلــى الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة 
الهندية الهائلة واملضرة للدول العربية أن 
ال تكون على ارتباط باستيراد اليد العاملة 
في دول مجلس التعاون الخليجي؟ ستوفر 
الــهــنــد أســلــحــة حــديــثــة وبـــأســـعـــار معقولة 
وحــتــى مــفــاعــات نــوويــة إليــــران، باإلضافة 
إلــــى الـــدعـــم الــســيــاســي فـــي األمـــــم املــتــحــدة 

وغيرها.
 ألم يحن الوقت لتنويع الواردات على دول 
إسامية أخــرى، بهدف عاقة استراتيجية 

وكذلك الجودة والتكلفة؟
مــن خال  تاريخيا  وإيــــران  الهند  وتــرتــبــط 
السكان الشيعة وتــراث عصر مغول الهند، 
حول  وطموحاتهما  مصالحهما  وتتاقى 
ــة الــعــربــيــة، وبـــشـــأن تــركــيــا وبــاكــســتــان  األمــ
وأفـــغـــانـــســـتـــان. وتـــتـــطـــابـــق هـــــذه املــصــالــح 
والــطــمــوحــات حـــول مــعــظــم الــقــضــايــا، مثل 
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، واإلســـــام الّسني 
والــهــيــمــنــة اإلقــلــيــمــيــة عــلــى أســــاس اإلكــــراه 

والتفويض. 
وقــصــد مــواجــهــة الــعــاقــة الــتــي تــربــط بن 
الهند وإيران وروسيا، يمكن للدول العربية 
أن تشكل كتلة مستقلة مع باكستان، تركيا، 
التجارة، واالتــصــاالت  أســاس  الصن، على 
 

ّ
املباشرة ومعّدات الّدفاع بطبيعة الحال. إن

إنشاء قاعدة تركية في قطر نقطة واحــدة، 
يجب أن يتم وصلها بنقاط أخرى. ال يمكن 
ــران ودول  ــ ــتــــوازن بـــن إيــ لــلــهــنــد تــحــقــيــق الــ
مجلس التعاون الخليجي في الوقت نفسه. 
ولــكــن، عــلــى الــعــرب أن يــمــضــوا فــي توطيد 

العاقات مع الصن كما فعلت باكستان.
)صحافي استقصائي باكستاني( 

عالقات تعاون عسكري وأمني متطورة واتفاق دفاعي مشترك... وغياب عربي

الهند
شريك إيران االستراتيجي الخفي

في أثناء الحرب مع 
العراق، وتحالف 

باكستان مع العرب، 
أْمَلت رؤية الخميني 

للتحالف اإليراني 
الهندي تأسيس هيئة 

مشتركة سنة 1983، 
تعمل على التوطئة 

لروابط بشأن قضايا 
الدفاع والجيش

ألم يحن الوقت بعد 
للدول العربية إلعادة 

النظر في سياستها 
تجاه الهند من 

الناحيتين األمنيتين، 
الوطنية واإلقليمية، 
باعتبار أن دلهي أكبر 

حليف إليران؟

ليســت العالقات اإليرانية الهندية ثنائية عادية، بل استراتيجية وتحالفية وذات طبيعة أمنية وإقليمية، تنطوي على جملة من 
الحســابات اإلقليميــة الكبرى، والتي ال ينتبه  العرب بدرجة كافية إلى مخاطرهــا، وإلى ما قد تمثله من تهديد نوعي محتمل. 

تستعرض المقالة التالية وجوهًا من هذا التحالف في أبعاده هذه

وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف يحيي نظيرته الهندية في نيودلهي في 15 أغسطس/آب 2015 )فرانس برس(

العالم،  أكبر ساكنة شيعية في  ثاني  الذي يضم  البلد  أنها  الهند  تعلن 
الشيعة  المسلمين  فعدد  إيران.  مع  عديدة  تاريخية  روابط  لها  والتي 
في الهند يتراوح بين 16 و24 مليونًا، كما جاء في تقرير مركز بوي سنة 
السياسي،  النسيج  من  جزءًا  الشيعة  المسلمون  هؤالء  ويشكل   .2009
األمن  قــوات  في  حضورًا  لهم  أن  كما  الهند،  في  والبيروقراطي 
األنصاري شيعي، وسبق  الدكتور حميد  الحالي  الرئيس  الهندية، ونائب 

له أن شغل منصب سفير الهند في إيران.

ماليين الهنود الشيعة
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MEDIA

إطفاء الهواتف 
لمعاقبة شركات االتصال

اإلعالم وتفسيرات 
»التحرش الجماعي«

األكثر تأثيرًا على »تويتر«

الرباط ـ حسن األشرف

االتصــال  شــركات  توقيــف  قــرار  زال  ال 
االتصــاالت  ســوق  تحتكــر  التــي  الثــاث 
الهاتفية باملغرب، وهي »اتصاالت املغرب«، 
و»ميديتيــل«، و»إينــوي«، عــددًا من خدمات 
 
ً
االنترنــت، خاصــة عبــر  املجانــي  التواصــل 
تطبيقات »سكايب« و»واتساب« و»فايبر«، 
يثيــر الكثيــر مــن الســجال واالمتعــاض لدى 

آالف املغاربة.
الصوتيــة  التطبيقــات  منــع  قــرار  ودفــع 
الوكالــة  بررتــه  والــذي  باملغــرب،  املجانيــة 
الوطنيــة لتقنــن االتصــال، وهــي مؤسســة 
رســمية ُيعهــد إليها تنظيــم وضبط القطاع 
إجرائيــة وتدبيريــة،  وأخــرى  ماليــة  بــدواع 
العديــد مــن املغاربــة إلــى املطالبــة بمقاطعة 
دفعــة  الثــاث  الهاتــف  شــركات  خدمــات 
يناير/كانــون   17 و   16 ليومــي  واحــدة، 

الثاني الجاري.
املعلوماتــي  األمــن  فــي  الخبيــر  ودعــا 
والتقنيــات الحديثــة، أمن رغيب، املواطنن 
الذكيــة  الهواتــف  ذوي  مــن  املغاربــة 
خصوًصــا إلــى مقاطعــة الخدمــات الهاتفية 
باملغــرب،  املوجــودة  االتصــاالت  لشــركات 
تطبيقــات  منــع  قــرار  علــى  احتجاجــا 
»ســكايب« و»واتســاب« و»فايبــر«، باعتبــار 
أن االنترنــت فضــاء حــّر ال ينبغي أن يتحكم 

فيه أحد«.
بــأن  املغاربــة  مــن مواطنيــه  وطالــب رغيــب 
املحمولــة  هواتفهــم  إطفــاء  إلــى  يعمــدوا 
طيلــة يومــي 16 و 17 يناير/كانــون الثانــي 
الجاري، مبرزًا أن هذه الخطوة رمزية لبعث 
رســالة إلــى شــركات االتصــال بــأن املغاربــة 
املتوحشــة،  والرأســمالية  القمــع  يرفضــون 
وبأنهــم ليســوا أكباشــا حتــى يتــم التحكــم 
في اختياراتهم واستخداماتهم لانترنت«.
إلــى  الدعــوة  بــأن  ذاتــه  املتحــدث  وأورد 
أجــل  مــن  الهاتفيــة،  الخدمــات  مقاطعــة 
لهــذه  املســتخدمن  غضــب  عــن  اإلعــان 
تحذيــر  مجــرد  هــي  املجانيــة،  التطبيقــات 
لشــركات االتصال مفاده أن املغاربة واعون 
بمــا يقــع، ومحــذرًا مــن خطــوات تصعيديــة 
مستقبلية، من بينها رفض سداد الفواتير، 
الشــحن  بطائــق  شــراء  عــن  واالســتغناء 

الهاتفية.
الدعــوة  علــى  موافقتهــم  كثيــرون  وأبــدى 
بالبــاد  الهاتفيــة  الخدمــات  مقاطعــة  إلــى 
ملــدة يومــن، جــراء الضــرر الــذي تســبب فيــه 
الحظــر للعديــد من الشــباب وذوي املداخيل 
إلــى  يلجــأون  كانــوا  الذيــن  الضعيفــة 
»سكايب« و»واتساب« للتواصل مع ذويهم 
بعيــدة،  مناطــق  فــي  وعائاتهــم  وأبنائهــم 

وخارج الباد أحيانا كثيرة.
إطفــاء  إلــى  الدعــوة  مؤيــدي  أحــد  وقــال 
الهواتــف »يكفــي أن تغلــق هاتفــك، وتدعــو 
أصدقــاءك وعائلتــك إلطفــاء هاتفهــم النقــال 
كذلك، نريد حملة مليونية نعبر فيها لهذه 
الشركات أننا لسنا أكباشا، بل مستهلكون 
آخــر  وقــال  وتقديرهــم«،  احترامهــم  وجــب 
علــى  الشــركات  هــذه  لنرغــم  الوقــت  »حــان 

احترامنا كمستهلكن«.
وباملقابــل، اعتبــر آخــرون بــأن الدعــوة إلــى 
تجــدي  قــد ال  الهاتفيــة  الخدمــات  مقاطعــة 
الشــيء الكثير، ولن تذعن شــركات االتصال 
قــرار  عــن  التراجــع  إلــى  العماقــة  الثــاث 
فيمــا  تلــك،  املجانيــة  التطبيقــات  توقيــف 
فــي  الهاتــف  ضــرورة  علــى  البعــض  أكــد 
االســتعمال اليومــي، مــا يجعــل الدعوة غير 

ذي تأثير كبير.
»واتســاب«  منــع  قــرار  عــن  اإلعــان  ومنــذ 

منوعات

المغرب

السعودية

أوروبا

الجزيرة 
أميركا

بيروت ـ العربي الجديد

هــا فــي نهايــة أبريل/نيســان 
ّ
توقــف »الجزيــرة أميــركا« بث

املقبل، لـ »صعوبات اقتصادية«. وأعلنت الشــبكة في بيان 
فيهــا، عن إطالق منصــات رقمية جديدة 

ّ
وّزعتــه علــى موظ

فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة، مــن دون أن تحــدد موعدًا 
محــددًا إلطــالق هــذه الباقــة. هــذه الفكــرة أتــت انطالقــا مــن 
النجــاح الــذي حققتــه املنصــة الرقميــة AJ+، وفــق مــا جــاء 

في البيان.
أنســتي،  آل  أعلــن  ثانــوي،  وبشــكل  نفســه،  البيــان  وفــي 
مديــر »الجزيــرة أميــركا« أّن القنــاة التــي بــدأت عــام 2013، 

ســتتوقف فــي الثالثــن مــن أبريــل، أي بعــد أقــل مــن ثــالث 
للقنــاة  بــات  »بينمــا  ــه 

ّ
إن وقــال  انطالقتهــا.  علــى  ســنوات 

الوضــع  فــإّن  املتحــدة،  الواليــات  فــي  أوفيــاء  مشــاهدون 
االقتصــادي فــي ســوق اإلعالم األميركية دفع الشــبكة إلى 
اتخاذ هذا القرار االستراتيجي، بتوقيف عملياتها وإنهاء 
العمليــة بشــكل  الشــبكة »ســتنهي  أّن  خدماتهــا«، مؤكــدًا 

ينسجم واحترامها للزمالء«. 
األمر نفسه جاء في رسالة املدير العام بالوكالة، مصطفى 
ســواق، للموظفــن، مؤكــدًا فــي الوقــت نفســه أّن »هــذا األمر 
الشــبكة«، مثّمنــا  لــن يؤثــر علــى أي مــن مهــام وعملّيــات 
جهــود املوظفــن لوصــول الشــبكة إلى الريــادة. ولم ُيوضح 

فــي البيانــن مصيــر املوظفــن العاملــن فــي الشــبكة. وأثار 
خبــر إقفــال القنــاة اهتمــام الصحافــة العامليــة، تحديــدًا فــي 
الواليات املتحدة، وأشارت صحيفة »واشنطن بوست« في 
تقرير عن إقفال القناة، إلى الجهود واألموال التي أنفقتها 
الشبكة على القناة األميركية عند إطالقها، وعن استعانة 
الشبكة بموظفن من قنوات »فوكس« و»سي إن إن« و»إن 
بــي ســي«، ورصدهــا مبلــغ 500 مليــون دوالر، كميزانيــة 

عند انطالقها. 
»الجزيــرة  هــي  أخــرى   

ً
قنــاة تملــك  »الجزيــرة«  أّن  ُيذكــر 

مــن  تبــّث  لكنهــا  اإلنجليزّيــة،  باللغــة  ناطقــة  إنجليزّيــة« 
استوديوهاتها في الدوحة.

مــن  العديــد  لجــأ  و»فايبــر«،  و»ســكايب« 
مســتخدمي االنترنــت املغاربــة إلــى البحــث 
عــن بدائــل تقنيــة تتيــح لهــم تعويــض ما تم 
حظــره عنهــم، ومــن ذلــك االتصــال من خارج 
 ،VPN تقنيــة  خــال  مــن  الوطنيــة،  الشــبكة 
وهــي التقنيــة التــي تقبل عليهــا الدول التي 
ُمنع فيها االتصال عبر الشبكة العنكبوتية.

ناصر السهلي

تفســير  عــن  يبحــث  األوروبــي  اإلعــام  بــدأ 
لظاهــرة »التحــرش الجماعــي« واســتخدام 
اإلنكليزّيــة  باللغــة  نفســه  املصطلــح 
عــن  الكشــف  بعــد   ،)taharrush gamea(
االعتــداءات فــي مدينــة كولونيــا ليلــة رأس 

الســنة. وذهبت وســائل إعاميــة، باإلضافة 
التواصــل،  مواقــع  علــى  مســتخدمن  إلــى 
للتعميــم  الحادثــة  هــذه  اســتغال  إلــى 
املقيــت وربــط التحرش بالاجئــن والعرب، 

واملطالبة بطردهم.
وفــي هــذا اإلطــار، نشــرت صحيفــة »دايلــي 
ينايــر/  12 فــي  تقريــرًا  البريطانيــة  ميــل« 
كانــون الثانــي، بدأتــه بــأن مفــردة »تحرش« 
مــن  يجــري  كظاهــرة   TAHARUSH
بامــرأة  رجــال  مجموعــة  إحاطــة  خالهــا 
ومضايقتهــا جنســيا. معــّد وكاتــب التقريــر 
كــوري شــارلتون، اســتعاد مــن خــال تاريخ 
بعــض  لــه  تعرضــت  مــا   2011 إلــى  يعــود 
الجنــوب  مثــل  واملراســات  الصحافيــات 
أفريقية الرا لوغان مراســلة »ســي بي اس«، 
والتــي وصفــت بتفصيــل دقيق مــا تعرضت 
لــه فــي القاهرة. وشــارلتون يعتبر أن مفردة 
»تحــرش« ُعرفــت للمــرة األولــى فــي الغــرب 
التقريــر  معــد  واســتند  الحادثــة.  تلــك  بعــد 
علــى دراســة حديثــة ألنجــي عبــد املؤمن من 
جامعة أريزونا حول طبيعة عنف التحرش 
الجنســي في ميدان التحرير، من خال تلك 

الحادثة التي تعرضت لها الرا لوغان.
»بي بي ســي«، ذهبت يوم 11 يناير/كانون 
الثانــي أيضــا فــي ذات االتجــاه باســتخدام 
»تحرش« كعنوان فرعي ملادة طويلة ربطت 
وجــود  بــن  لانتبــاه  ومثيــر  الفــت  بشــكل 
العــام املاضــي  فــي  مــن مليــون الجــئ  أكثــر 
فــي أملانيــا و»التحرش الجماعــي«. أما »دي 
فيلت« األملانية، فنشــرت مقااًل رئيســيا يوم 
علــى  يجــب  عمــا  الثانــي  يناير/كانــون   10
 Das Phänomen :الســلطات اتخــاذه بعنــوان
 »taharrush gamea« ist in Deutschland
التحــرش  »ظاهــرة  أي  angekommen؛ 

الجماعي قد وصلت أملانيا«.
ولــم يقتصــر املوضوع على طرح املصطلح، 
لــذات  القــراء  اســتخدام  مــن  يرافقــه  مــا  بــل 
تعميــم  إســقاط  يجــري  بحيــث  املصطلــح، 
الشــرق  »مــن  هــم  مــن  جميــع  علــى  فظيــع 
األوسط« والغضب الشديد على الحكومات 
الغربية. قراء وجدوا في املصطلح »تحرش 
يريــدون  عمــا  للتعبيــر  فرصــة  جماعــي« 
حقيقــة، وهــو طــرد الاجئــن، فقــال أحدهــم 
معلقــا علــى تقريــر »دايلــي مايــل«: »اركلــوا 
 جــرى 

ً
أصــا أوروبــا...  إلــى خــارج  الجميــع 

التحرش الجماعي بنا حن سمحنا لهؤالء 
بالدخــول إلى أوروبا... أغلقوا حدودنا بعد 

رميهم إلى الخارج«.
وذهب املوقع اإلخباري الســويدي »نيهوتا 
اداغ« إلــى اســتخدام املصطلــح نفســه وهــو 
ينقــل عــن الشــرطة االتحاديــة األملانيــة بــأن 
»التحرش الجماعي« انتقل إلى أوروبا. ولم 
يتوقــف عنــد ذلــك الحــد بــل اســتفاد املوقــع، 
فيهــا  توجــه  الــذي  الوقــت  فــي  وخصوصــا 
»التســتر عن  اتهامات للشــرطة الســويدية بـ
مــن قبــل  فــي ماملــو  اعتــداء جنســي  حــاالت 
مهاجريــن فــي ذات اللحظــة التــي جــرت فــي 
كولونيــا«، بنشــر فيديــو من مصــر بعنوان: 
يونيــو   30 فــي  جديــدة  تحــرش  »واقعــة 
بميدان التحرير«. ذلك الفيديو وضع تحته 
عنوان بالسويدي: »هذا مثل على التحرش 

في العالم العربي«.
صحيفــة  ذهبــت  االتجــاه  ذات  وفــي 
لتشــرح  الدنماركيــة،  بوســن«،  »يوالنــدس 
العــرب  »ثقافــة  بـ وتربطــه  املصطلــح 
واملسلمن«. سلسلة من التعليقات ارتبطت 
أيضــا باملصطلــح للداللــة علــى شــيء واحد: 
»هــؤالء ال يمكــن التعايــش معهم أو دمجهم 
 عندهم... فلنطردهم جميعا 

ً
وال ثقافة أصا

ونغلق أبوابنا«.

الرياض ـ خالد الشايع

)إملــام(  االجتماعــي  لإلعــام  الســعودي  املرصــد  صنــف 
الداعيــة أحمــد الشــقيري كأكثــر الخليجــن تأثيــرا علــى 
تقريــره  فــي  مؤكــدًا،   ،2015 لعــام  االجتماعيــة  الشــبكات 
الســنوي الثالث لدوائر التأثير االجتماعي، أن الشــقيري 

تفوق على الجميع في التأثير.
وكشــف املرصــد عــن أنــه تــم إجــراء مليــار عمليــة تفاعــل 
اجتماعي خال العام املاضي على موقع »تويتر« وحده، 
وأكد املدير العام للمرصد، رياض سعد، على أن التقرير 
اعتمد على »سحب آلي للبيانات وتحليلها وفق معادلة 

التأثير املطورة خصيصا لهذا الغرض«.
وبحســب التقريــر، تصــدر الداعيــة محمــد العريفي قائمة 
الشــيخ صالــح  تــاه  والفقــه،  الدعــوة  فــي  تأثيــًرا  األكثــر 
عائــض  فالداعيــة  البريــك  ســعد  فالدكتــور  املغامســي 

القرني فالداعية محمد صالح املنجد.
بتــال  املرمــى  فــي  الرياضــة، تصــدر مقــدم برنامــج  وفــي 
القــوس القائمــة، تــاه رئيــس نادي الهال الســابق األمير 
عبدالرحمــن بــن مســاعد، فاعــب النصــر ماجــد عبداللــه، 
الــذي يــدار حســابه عبــر شــركة خاصــة، ثــم قائــد املنتخب 
مقــدم  وخامســا  الجابــر،  ســامي  الســابق،  الســعودي 

البرامــج، وليــد الفــراج. وتصــدر الشــقيري قائمــة اإلعــام 
والصحافــة، تــاه املذيــع علــي الغفيلــي، فاإلعامية لجن 
قائمــة  الرطيــان  محمــد  الكاتــب  تصــدر  فيمــا  العمــران، 
العمــري، وتصــدر  تــاه عبدالحميــد  الكتابــة والتدويــن، 
فايــز  تــاه  واملســرح،  التمثيــل  قائمــة  القصبــي  ناصــر 

املالكي.
وفــي قائمــة الِغنــاء، كان األكثــر تأثيــرًا راشــد املاجــد، تاه 
محمد العبدالله. وتصدر االقتصادي عبداملجيد العمري 
قائمــة النشــاط املجتمعــي، تــاه مذيع قنــاة الجزيرة علي 

الظفيري.
فــي  تأثيــرا  األكثــر  قائمــة  الخشــرمي  عبداللــه  وتصــدر 
اإلنشــاد، فيمــا تصــدر فهــد املســاعد قائمــة الشــعراء، تاه 
الشــاعر ســعيد بــن مانــع. واعتلــى الدكتــور خالــد املنيــف 
قائمــة التثقيــف واإللهــام، تــاه ياســر بــن بــدر الحزيمــي. 
وفي ريادة األعمال كان األكثر تأثيرا عبدالله العصيمي، 
تاه عبدالله بن جابر، وفي قائمة الشباب تصدر مشعل 

آل هال تاه عبدالله العصيمي.
وصنف التقرير األمير الوليد بن طال األكثر تأثيرا بن 
الرجــال خــارج دوائــر النشــاطات، تــاه الطبيــب النفســي 
طارق الحبيب، فيما تصدرت لجن العمران فئة النســاء، 

تلتها أميرة الطويل.

يلجأ المغاربة إلى 
تقنيات VPN لفّك الحجب 

عن التطبيقات

تعميم للتحرش 
على أنه ثقافة عربية 
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أغنية »جــانــي األســمــر«، مــن ألــحــان الفنان 
فوزي محسون. ووفق التصنيفات، اعتبرت 
بالغناء  تشتهر  سعودية  فنانة  أول  عتاب 
االســتــعــراضــي، أي الـــرقـــص، عــلــى املــســارح 

خارج اململكة، األمر الذي دفع امللك خالد بن 
البالد، فاختارت  العزيز إلبعادها عن  عبد 
ت 

ّ
الحرية، وتبن تها بجرعة  أمدَّ التي  مصر 

انطالقة  لها  لت  وشكَّ وصــوتــهــا،  موهبتها 
ثــانــيــة بــعــد زواجـــهـــا مــن رجـــل مــصــري كــان 
يعمل في السعودية، وانتقل معها للعيش 

في القاهرة.
في مصر، تعاونت عتاب مع امللّحن محمد 
املـــوجـــي فـــي أغــنــيــة »فـــك الـــقـــيـــود«، وأيــضــا، 
مــع ملحنن مــصــريــن آخــريــن. وقـــال عنها 
ــهــا فــرضــت الــلــهــجــة الــســعــوديــة 

َّ
الــنــقــاد، بــأن

ة،  بأغانيها في مصر، وحققت شهرة عربيَّ
وفــتــحــت املـــجـــال لــظــهــور أصـــــوات نــســائــّيــة 
إصـــدارهـــا مجموعة  بــعــد  ــرى،  أخــ خليجية 
من األغنيات املصورة تحت عنوان »عتاب 
شو«. ذلك كله، فتح الباب أمام عدة مواهب، 
الطفولة  الفترة في مرحلتي  تلك  كانت في 
ونوال  الشامسي،  أحــالم  ومنها:  واملراهقة، 
ت   هجرت نوال العراق واستقرَّ

ْ
الكويتية. إذ

املاضي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  الكويت  فــي 
بالنسبة  سعيدة  مفاجأة  صوتها  واُعــتــِبــَر 
أكــثــر من  آنــــذاك،  تــبــنــّوا،  الــذيــن  للكويتين، 
غيرهم من دول الخليجي االنفتاح اإلعالمي 

والثقافي على معظم الفنون.
ـــســـاع 

ّ
فــــي مـــرحـــلـــِة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، ومـــــع ات

ــــالم، نــشــأت  ــّور اإلعــ ـــصـــال وتـــطـ
ّ
وســـائـــل االت

ة، وشركات  ة تلفزيونيَّ ات فضائيَّ
َّ
عدة محط

ودبــي،  الكويت  مــن  انطلقت  ة  غنائيَّ إنــتــاج 

ربيع فران

ى  لــيــســت أنـــغـــام وحـــدهـــا مـــن أدَّ
»الـــدســـم«، على  الخليجي  الــلــون 
ــــي الـــعـــقـــديـــن  ــكـــس تــــمــــاًمــــا، فـ ــعـ الـ
األخيرين تنافست عــدة أصــوات عربية في 
ــة غــنــائــًيــا،  الــســبــاق عــلــى الــكــعــكــة الــخــلــيــجــيَّ
ــن 

ْ
ــك مــــع قـــلـــة الـــفـــنـــانـــات الــــالتــــي يــحــِمــل ــ وذلــ

الــوقــت  فــي  الخليجية، ويـــؤّديـــن  ــة  الــجــنــســيَّ
ة. نفسه األغنية الخليجيَّ

ــاء كـــثـــيـــرة مــــن قــلــب  ــمــ فـــظـــهـــرت، بــــدايــــة، أســ
الذي  األّول،  الجيل  من  الخليجية  الجزيرة 
أرسى قواعد األغنية في السعودية للجيل 
الــثــانــي، ونــقــصــد هــنــا املــطــربــة الــســعــوديــة، 
ــة  ــاء املــهــمَّ ــمــ تـــوحـــة، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن األســ
في  األهمية  لها  كانت   

ْ
إذ ل،  األوَّ الجيل  فــي 

ــود عـــــدد مــــن نــجــوم  ــ ــ تــــدريــــب وتـــعـــزيـــز وجـ
األغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة الـــيـــوم، ومــنــهــم الــفــنــان 
محمد عــبــده والــفــنــان عــبــادي الــجــوهــر. ثم 
جاءت عتاب التي كانت أشهر فناني الجيل 
 ،1972 عـــام  لــلــفــن  فــعــلــّيــا  غــت  تــفــرَّ  

ْ
إذ ل،  األوَّ

ــا  ــلــت مـــع الــفــنــان حـــيـــدر فـــكـــري ثــنــائــيَّ وشــكَّ
زًا، في الجلسات الفنية داخل السعودية  مميَّ
ودول الخليج العربي. ثم انطلقت شهرتها 
بشكل أكبر في العالم العربي، عندما قدمها 
الــعــنــدلــيــب عــبــدالــحــلــيــم حـــافـــظ فـــي إحـــدى 
حــفــالتــه فـــي مــصــر بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات، ما 
القادم  الصوت  أمــام هــذا  الباب عربًيا  فتح 
بعد  اختارت  لكن، عتاب  اململكة.  بوابة  من 
ذلــك اإلقــامــة في القاهرة عــام 1980، وبــدأت 
فيها نشاطها الفني عام 1985، حيث أطلقت 

الثوب الواحي يُظِهر 
إذا ما كانت المرأة متزّوجة 

أم عذراء

أمر الملك السعودي خالد 
بإبعاد الفنانة عتاب بسبب 

رقصها االستعراضي

2223
منوعات

ومــنــهــا شــركــة “الـــخـــيـــول«، الــتــي كــانــت في 
بيعت  ثم  كويتية،  البداية شراكة سعودية 
إلى روتانا مع فرض سيطرة »روتانا« على 
ُمبرمج من  العربي، وذلــك بتخطيط  العالم 
مــالــكــهــا األمـــيـــر الــولــيــد بـــن طــــالل، ورغــبــتــه 
فــي املــســاهــمــة وشــــراء كــل شــركــات اإلنــتــاج 

الغنائي العربي.
ــاء كــثــيــرة  ــ ــمـ ــ ــلــــة أسـ ــلـــك املــــرحــ ــــي تـ ــهــــرت فـ ظــ
مـــن املــطــربــات الـــالتـــي خــرجــن مـــع »الــطــفــرة 
 صــح الــقــول. فــكــان، بالطبع، 

ّ
اإلعــالمــيــة“، إن

ألحــــالم ونــــوال الــكــويــتــيــة حــصــة األســــد من 
هـــذه الــطــفــرة، كونهما أســهــمــا مــن قــبــل في 
الجديدة.  الخليجية  األغنية  ونشأة  تعزيز 
التسعينيات،  منتصف  في  أحــالم  وظهرت 
لتبدأ مرحلة جــديــدة مــن االنــتــشــار، وكذلك 
األمــر بالنسبة للعراقية نــوال، التي ُمِنحَت 
الجنسية الكويتية بعد عقود عدة قضتها 
كمقيمة في الكويت. وتزامن كل ذلك أيضا، 
ــــوات املــغــاربــيــة إلــى  مــع هــجــرة بــعــض األصـ
ــوت الـــفـــنـــانـــة املــغــربــيــة  ــ الـــخـــلـــيـــج، فـــكـــان صـ
ــدًا مــن أفــضــل األصـــوات  رجـــاء بلمليح واحــ
ــــزت الـــســـاحـــة الــخــلــيــجــيــة، وقـــدمـــت  ــتـــي غـ الـ
الراحلة  الفنانة  ثم جاء دور  القصائد.  أهم 
ذكرى، والتي أشعلت التنافس بن فنانات 

الخليج. 
ــت أســمــاء جــديــدة أخــــرى، قــيــل يومها 

َّ
وحــل

ــهــا ملنافسة أحـــالم ونــــوال، ونــذكــر منها، 
َّ
إن

ــرام من  ــارات، ومــ ــ ــدة املــحــروقــي مــن اإلمــ رويــ

ــد مـــن الـــســـعـــوديـــة، وفــاطــمــة  ــ الـــكـــويـــت، ووعـ
ــق 

ِّ
ــم تــحــق ــ ــن، لـ ــكــ ــــن اإلمـــــــــــــارات. لــ الــــــزهــــــراء مـ

ــاء حـــــضـــــورًا قـــــويـــــا، وتــــــــراوح  ــ ــمــ ــ هــــــذه األســ
 ،

َّ
 عــلــى فـــرص ضيقة ُمــنــَحــت لــهــن

ّ
نــجــاحــهــن

 الــدور املهّمش ضمن املحيط 
َّ
لن هن

َّ
أو فض

نــوال وأحــالم على  الخليجي. بينما جالت 
ــــوال ألــحــانــا من  الـــــدول األخــــــرى، فــقــطــفــت نـ
الـــقـــاهـــرة، ولــعــبــت عــلــى الـــوتـــر املـــصـــري في 
أغــنــيــة »وبــيــحــســدونــي عــلــيــه«، مـــن ألــحــان 
املــلــحــن الـــراحـــل ريــــاض الــهــمــشــري، وكــذلــك 
املعتزل  اللبناني  الــفــنــان  مــع  تــعــاونــهــا  فــي 
ــاول«، الــذي عــّرف  فضل شاكر فــي ديــو »أحــ
الجمهور واإلعالم اللبناني  بها، فزاد ذلك 
ــلــت أحـــالم 

َّ
مـــن قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة. بــيــنــمــا فــض

بمباركٍة من املخرج سيمون أسمر، اإلقامة 
َســـت  شــبــه الـــدائـــمـــة فـــي بـــيـــروت، والـــتـــي كـــرَّ
حـــضـــورهـــا املـــعـــنـــوي بــــدايــــة عـــبـــر اإلعـــــالم 
اللبنانية، حتى طغت شهرتها  والصحافة 
ــيــات مـــن لـــبـــنـــان، خــصــوصــا في 

ّ
عــلــى مــغــن

السنوات األخيرة بعد دخولها عالم برامج 
الهواة.

فهي  لم تغب خليجيا،  املقابل،  في  أصــالــة، 
دخلت أيضا بداية القرن الجديد في الدائرة 
ــحــت 

َّ
ــــة لـــلـــغـــنـــاء الـــخـــلـــيـــجـــي، وتــســل الــــخــــاصَّ

ــبـــادي الــجــوهــر،  ــن الـــســـعـــودي عـ بـــألـــحـــان مـ
وأشـــعـــار األمــيــر عــبــد الــرحــمــن بــن مــســاعــد. 
فظلت فــي ذلـــك الــوقــت منافسة شــرســة مع 
زميلتها الراحلة ذكرى لألصوات النسائية 
ة. وكان ألنغام أيضا، رحلة خاصة  الخليجيَّ
لـــم تقتنع   

ْ
فـــي عــالــم الــغــنــاء الــخــلــيــجــي، إذ

بداية صاحبة »سكة سفر«، بالخط البياني 
لــلــغــنــاء الــخــلــيــجــي الـــصـــعـــب، فـــخـــافـــت مــن 
كأهل  بإتقان  اللهجة  أداء  من  ها 

ّ
تمكن عــدم 

الخليج، لكنها قاومت وانتصرت أخيرًا في 
ألبومن غنائين، تمكنت من خاللهما من 

حجز مكان لها على الخريطة.
التسوق  مهرجانات  أنغام  رت  تــصــدَّ هكذا، 
فـــي دبـــــي، واخـــتـــيـــرت لـــلـــوقـــوف فـــي إحـــدى 
الــلــيــالــي مـــع فـــنـــان الــخــلــيــج مــحــمــد عــبــده، 
م أغــنــيــاتــهــا  ــم مــــن »روتـــــــانـــــــا«، لــــتــــقــــدِّ بــــدعــ
ن أنغام بذلك  ة. ولتتمكَّ ة والخليجيَّ املصريَّ
من ربــح جولة في تلك املنطقة، أمــام »األب 
الـــروحـــي« لــألغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة، أي محمد 
ــه جعلتها  عـــبـــده. وطــبــعــت قــبــلــة عــلــى رأســ
دون شـــك تــتــقــدم مــــرة أخـــــرى فـــي املــلــعــب، 
وتربح جولة أخرى من املنافسة على لقب 
»مــطــربــة الــخــلــيــج«، فــي الــوقــت الـــذي غابت 

فيه أحالم.

جمالقضية

دراماأزياء

بيروت ـ العربي الجديد

يكاد ال يمرُّ يوٌم، إال وتخرج فيه أخبار كثيرة 
ـــة الــســوريــة الــتــي تــغــزو  عـــن األعـــمـــال الـــدرامـــيَّ
استديوهات التسجيل، ليس فقط في دمشق 
التي تعاني من األزمــة، والوضع األمني غير 
الحركة نشطة أيضا في بيروت،  املستقر، بل 
إذ استطاعت الدراما السورية أن تحجز مكانا 
أماكن  حيث  من  اللبنانية  الخارطة  على  لها 

التصوير.  
ــددًا لـــعـــرض هــــذه األعــــمــــال، إاّل  ــاريـــخ مـــحـ ال تـ
 مــصــدرًا مــتــابــعــا لــحــركــة اإلنـــتـــاج الــدارمــي 

َّ
أن

السوري يقول إن عددًا ال بأس به من األعمال، 
ينتظر  فيما  ــة،  عــربــيَّ مــن فضائية  ألكــثــر  بيع 
التي  الحلقات  عــدد  اآلخــريــن  املنتجن  بعض 
تقرير  سيتم  والــتــي  التصوير،  مــن  ستنتهي 
مصيرها، إن كانت صالحة للعرض في شهر 

رمضان، أو تركها للعرض في باقي األشهر.

 تـــوزيـــع 
َّ
ــا بـــنـــفـــســـهـــا، بــــل إن تـــصـــنـــع ثـــوبـــهـ

يذهب  فهو  ا،  يعد محليَّ لم  الــيــدوي  املنتج 
ــاهـــرة، حــيــث ُيـــقـــِبـــل عــلــيــه الــغــربــاء  ــقـ ــى الـ إلــ
والسائحون أكثر من بنات الواحات الالتي 
أصبحن ال يلبسن ثوبهن التقليدي، إال في 
ن 

ْ
ليلتِقط الــعــرس،  تسبق  التي  الحنة  ليلة 

ة. بعض الصور التذكاريَّ
ع الثوب الواحي من قماش »الدكرون« 

َ
ُيْصن

أو »الـــســـتـــانـــيـــه«، ويـــكـــون مــعــظــم الــتــطــريــز 
عبارة عن تشكيالت تبدأ بكثافة في منطقة 
 كثافة 

ُّ
الـــصـــدر، وتــســمــى »الــــســــدى«، وتـــقـــل

التشكيالت في باقي الثوب. 
ـــى املــــطــــرز فــــي جــنــبــي الـــثـــوب  بــيــنــمــا ُيـــســـمَّ
ــى شــغــل األكـــمـــام  »الــجــنــبــيــة«، كــمــا ُيــســمَّ بـــ
»الطوالع«، أما تطريز ظهر الثوب فيكون  بـ

خفيفا.
ــــع مــنــطــقــة الــــصــــدر بــمــجــمــوعــة مــن  وتــــرصَّ
العمالت املعدنية الفضية تسّمى بـ »القرش 
صـــــاغ«، ويــتــحــّصــلــون عــلــيــهــا مـــن األثــــواب 
الــقــديــمــة، لـــذلـــك، فــالــقــروش صــــارت نــــادرة، 
وهي من أهّم ما يمّيز الثوب الواحي. وفي 

القاهرة ـ محمد كريم

التقليدي  املـــرأة  كــان زي  لزمن طويل جــدًا؛ 
في الواحات املصرية، أي في مناطق سيوه 
ــرة، يــعــرف  ــرافــ ــفــ والـــداخـــلـــة والـــخـــارجـــة والــ
اليدوية  وتــطــريــزاتــه  املــمــيــزة،  بتصميماته 
املعدنية  الزاهية وعمالته  وألوانه  البارزة، 

ة منه.  املتدليَّ
ــة تــأثــرت هــذه الصناعة  ومــع هــجــوم املــدنــيَّ
الــيــدويــة كــثــيــرًا لــصــالــح املــالبــس الــجــاهــزة 
واملستوردة. وصــار العائد املــادي من وراء 
املهنة، ال يتناسب مع الوقت الطويل الذي 
وتكلفته،  الــواحــد  الــثــوب  إنــتــاج  يستغرقه 
مــن قــمــاش وخــيــوط وصــبــاغــة وصــبــر على 

تطريزه.
ـــاع الــثــوب الـــواحـــي أصــبــحــوا نــادريــن، 

َّ
ُصـــن

ــرأة الــواحــيــة فـــي املــاضــي  ــ بــعــد أن كــانــت املـ

ة،  ــة حــّب ملحميَّ يـــروي قــصَّ  
ٌ

خــاتــون: مسلسل
جـــرت أحــداثــهــا فــي أثــنــاء االحــتــالل الفرنسي 
ملدينة دمشق، من بطولة: سلوم حداد وسالفة 

معمار ويوسف الخال وأيمن رضا.
لــســت جـــاريـــة: يــطــرح املــســلــســل انـــحـــدار القيم 
فـــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، واقـــتـــصـــار مــفــهــوم 
ــــرف املــــــــرأة، مـــقـــابـــل تـــجـــاوز  األخـــــــالق عـــلـــى شـ
ــدة فـــي املــجــتــمــع،  ــائـ الــســلــبــيــات األخــــــرى الـــسـ
بسمعة  واملتاجرة  النفوذ  واستغالل  كالغش 
ــن كــتــابــة فــتــح الـــلـــه عــمــر،  اآلخــــريــــن. الـــنـــص مـ
يوسف،  ومــيــالد  حنا،  كندة  بطولته:  ويلعب 

وعبد املنعم عمايري.
ــة  ــة: روايـــــــة اجــتــمــاعــيَّ ــايـ ــكـ نـــبـــتـــدي مـــنـــن الـــحـ
معاصرة، تلقي الضوء على الحب والعالقات 
ــة بشكل رئــيــســي. الــنــّص مــن كتابة  اإلنــســانــيَّ
فادي قوشقجي، واملسلسل من بطولة غسان 

مسعود وسالفة معمار.
ــام: يــنــتــمــي إلـــى مــســلــســالت البيئة  عــطــر الـــشـ
الشامية، قصته تعود إلى االحتالل الفرنسي 
واملقاومة ضده، في قالٍب اعتدناه في الدراما 
املــشــابــهــة. الــبــطــولــة لــلــيــلــيــا أطـــــرش، والــنــص 

ملروان قاووق، واإلخراج ملحمد زهير رجب.
 
ْ
ــودرن«، اجــتــمــاعــي، إذ ــ ــ زوال: مــن األعـــمـــال »املـ

تـــدور أحــداثــه فــي تسعينيات الــقــرن املــاضــي، 
مع قفزة في األحداث إلى عام 2010.

ويـــشـــارك فــي بــطــولــة املــســلــســل بــاســم يــاخــور 
وفــادي صبيح وسلوم حــداد ويامن الحجلي 
ــود. واإلخــــــراج ألحــمــد  ــ ورنــــا كـــرم ورامـــــز األســ

إبراهيم أحمد، برفقة النجمة كاريس بشار.

املاضي، كانت قيمة الثوب تزداد بكثرة تلك 
متداولة  القروش  كانت  ة.  املعدنيَّ العمالت 
فــي الــنــصــف ألول مــن الــقــرن املـــاضـــي، وقــد 
فــي مصر سنة  »ضـــرب  على بعضها  كتب 
في  »ضــرب  عليه  مكتوب  وبعضها   »1223

األقصر«. 
 السبب في ترصيع الثوب بهذه 

َّ
ويقال بأن

العمالت الفضية، هو أن بريق تلك العمالت 
يجذب النظر ويدفع الحسد.

الــواحــي  الــثــوب  فــي  ــة  الــزخــرفــيَّ التشكيالت 
معّينة،  رمــوز  أي  إلــى  تشيُر  ة، وال  ارتجاليَّ
الــفــتــاة  الــتــمــيــيــز بـــن   

ً
نستطيع مــنــهــا مــثــال

الحال  هو  كما  املتزوجة،  والسيدة  العذراء 
ــي تــشــكــيــالت  ــ ــثــــوب الـــســـيـــنـــاوي، وهـ فــــي الــ
رز »عريجة« 

ُ
غ بسيطة متوارثة، عبارة عن 

معينة  نقاط  في  تتقاطع  وعرضية  طولية 
 يقارب املستطيالت املمطوطة 

ً
لتعطي شكال

واملــنــتــظــمــة كــالــســلــســلــة. لــكــن يــفــســر بعض 
الــــدارســــن تــلــك الــتــشــكــيــالت بــأنــهــا ولــيــدة 
البيئة في الواحات كأعمدة املعابد القديمة 

والنخيل.
ومن نماذج الثوب الواحي »الثوب املجدل«، 
وهو في العادة ترتديه املرأة الشابة، وهو 

كثير الزخارف واأللوان. 
و»ثـــــوب بــســفــرة« كــثــيــر الــتــطــريــز، و»ثــــوب 
املرأة  الــذي تلبسه  التطريز،  بسفرة«  قليل 
املسنة. أما عن األلــوان، فاللون األحمر هو 
لــــون املـــنـــاســـبـــات الـــســـعـــيـــدة، بــيــنــمــا الــلــون 

األخضر هو لون ثياب الحداد.

مسلسالت سورية: في انتظار أوقات العرضالثوب الواحي: تقليٌد أزالته الثياب الجاهزة
يقال بأَنّ السبب في 

ترصيع الثوب الواحي 
بالعمالت الفضية 

المعدنَيّة القديمة، هو 
أن بريق تلك العمالت 
يجذب النظر ويدفع 

الحسد

تعّد أظافر اإلكريليك، 
من الصيحات الجديدة 

للنساء الالتي يعانين من 
هشاشٍة أو ضعٍف في 

األظافر، أو الالتي يحِملْن 
أظافر تتكّسر

على عكس الوضع 
السوري الكارثي، يسير 

اإلنتاج السوري الدرامي 
في اتجاه معاكس، 
إذ يوجد أكثر من 12 

مسلسًال جاهزًا للعرض

عتاب شمس الدين

ــر مـــن أكـــثـــر املــشــاكــل  ــافــ ــر األظــ يــعــتــَبــر تــكــسُّ
واألظافر  حالًيا،  املــرأة  تواجه  التي  شيوًعا 
مثلها مثل الشعر، تتأثر بالعوامل الوراثية 
ــر اإلكـــريـــلـــيـــك، مــن  ــافــ والـــتـــغـــذيـــة. وتـــعـــد أظــ
يعانن  الالتي  للنساء  الجديدة  الصيحات 
من هشاشٍة أو ضعٍف في األظافر، أو النساء 

ر بشكل كبير. ن أظافر تتكسَّ
ْ
الالتي يحِمل

 
ّ
إن الخطيب،  ريهام  التجميل،  خبيرة  تقول 
 

ّ
»تركيب أو وضع أظافر اصطناعية، هو حل
عملي للحصول على مظهر جــذاب وجميل 
ومرتب. والعديد من الفتيات يخترن األظافر 
الطبيعية، نظرًا  األظافر  بــداًل من  اإلكريليك 
يخترنها   

ّ
وبعضهن ومتانتها،  قّوتها  إلــى 

ا بسبب طولها«.
ً

أيض
»الـــعـــربـــي  ــٍث لــــ ــديــ ــي حــ ــام، فــ ــ ــهـ ــ ــــح ريـ ـ

ّ
ــــوض وتـ

 »األظـــافـــر اإلكــريــلــيــك تحتاج 
َّ
الــجــديــد«، بـــأن

 3 
َّ

إلـــى الــصــيــانــة والــتــجــديــد أو التعبئة كـــل
إلى 6 أسابيع، ألن األظفر الطبيعي األصلي 
 يـــكـــون اإلكــريــلــيــك 

ْ
ــه. وُيـــمـــِكـــن أن يـــزيـــد طـــولـ

خياًرا جيًدا للنساء الالتي ُيعانن من أظافر 

ــة وضــعــيــفــة، لــكــن مـــن املــهــم فـــي الــوقــت 
ّ

هــش
نفسه العناية باألظافر الطبيعية والحفاظ 
الحاجة  دون  الخارجية  العوامل  من  عليها 
إلـــى الــلــجــوء لــإكــريــلــيــك، إال فــي حـــال كانت 
ة جدًا، وتعاني من تقّصف وتكّسر فوق 

ّ
هش

العادة«.
اإلكريليك، تقول  األظافر  ة وضــِع  وعن كيفيَّ
ص  ُبــدَّ من تركيبها عند ُمتخصِّ ريهام: »ال 
األظافر  تكون  أن  ويجب  اًل.  أوَّ التجميل  في 
الالتي  وللنساء  وجــافــة.   

ً
نظيفة ة  الطبيعيَّ

 فقط وضع 
َّ
بأظافر طويلة، عليهن عن 

َّ
يتمت

اإلكــريــلــيــك عــلــى الــظــفــر لــتــقــويــتــه، ولــلــواتــي 
الطبيعية،   

َّ
أظـــافـــرهـــن بـــزيـــادة طـــول  يــرغــن 

ــك عــــلــــى أطــــــــــراف الـــظـــفـــر  ــيــ ــلــ ــريــ تــــوضــــع اإلكــ
الطبيعي فقط«.

ــال وألــــــــوان اإلكـــريـــلـــيـــك، مــن  ــكــ ع أشــ وتــــتــــنــــوَّ
املــثــلــثــة، إلـــى الــفــرنــش، إلـــى املــســتــديــرة، إلــى 
إضافة  ويمكن  والــتــوتــي.  كاألحمر  املــلــونــة، 
ــا. واإلكــريــلــيــك  ــ

ً
ــوارات إلــيــهــا أيــــض ــســ ــســ اإلكــ

ــن بــــــودرة ســائــلــة تـــوضـــع مع  ــارة عـ ــبـ هـــي عـ
املجفف  د بواسطة  برَّ

ُ
ت مــادة سائلة شفافة، 

الطبيعية،  األظــافــر  مــع  لتندمج  الكهربائي 

وبعدها، يتم اختيار لون الطالء الذي ترغب 
إزالــتــه الحقا  يمكنها  كما  بوضعه،  السيدة 
بواسطة األسيتون. وفي حال أرادت السيدة 
تغيير طــالء أظافرها داخــل منزلها، وليس 
 

ّ
 لـــون الــطــالء سيظل

ّ
ــإن فــي مــركــز تجميل، فـ

فترة أطول على اإلكريليك، من لون األظافر 
الطبيعية«.

وتشرح ريهام قائلة: »على الرغم من فوائد 
 األظافر الطبيعية 

ّ
اإلكريليك املتعددة، إال أن

قد تضعف نتيجة عدم وصول األوكسجن 
الكيميائية،  املـــواد  إضــافــة   

َّ
فــإن إليها، كذلك 

ــر بــهــا، قــد يــشــّكــل بــيــئــة مناسبة 
َّ
الــتــي تــتــأث

ــف 
ّ
ــنــظ

ُ
لــنــمــو الــفــطــريــات وتــكــاثــرهــا، إذا لــم ت

ة بشكل دوري«. األظافر الطبيعيَّ
وتدعو ختاما، إلى »تركيب اإلكريليك بطرق 
صحيحة، ألنها قد تظهر غير مرتبة جمالًيا 
ــــه بعد 

ّ
أو مــلــتــويــة. ويــجــب االنــتــبــاه، إلـــى أن

التجميل  اختصاصي  عند  االكريليك  إزالــة 
الطبيعية، بواسطة  العناية باألظافر  يجب 
الكريمات املقوّية لتعويضعها عن الضعف 
ــــود أظــافــر  ــــذي لــحــق بــهــا أثـــنـــاء فـــتـــرة وجـ الـ

اإلكريليك«.
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أثارت القبلة التي طبعتها الفنانة أنغام على رأس »فنان العرب« محمد عبده، في مهرجان 
دبي األخير، تساؤالت حول سباق الفنانات في العالم العربي على الجمهور الخليجي

    مطربة 
الخليج

أظافر اإلكريليك

اصطباحة

بالل فضل

شكل آخر للحنان 
الــذي كان  لــنــزور أعــز أصــدقــائــه،  إلــى املستشفى،  ذهبت يومها مــع خالي 
يمتلك محل خــردوات قريبًا من بيتنا، كان اسمه سيد، وكنت أحبه جدًا، 
بــشــخــرة سكندرية  املــذيــلــة  املــمــيــزة،  بينها ضحكته  مــن  كــثــيــرة  ألســبــاب 
ــت بــعــد ذلـــك. بعد  مــتــفــردة عــمــا ســواهــا وعــصــيــة عــلــى الــتــقــلــيــد، كــمــا أدركــ
التحيات والسالمات، قال خالي للعم سيد املمدد أمامنا على فراش املرض: 
»هو انت بميتني أمك يا سيد هتشحططنا كل يوم وراك في املستشفيات؟ 
ده إيــه القرف ده يا أخــي«، وسيد نظر له بــإرهــاق شديد، وهــز رأســه هزة 
خفيفة، دون أن يتكلم، مكتفيًا بنظرة سريعة إلي، قبل أن يحدق ثانية في 
فضاء الغرفة، كان واضحًا أن صحته لم تكن تحتمل حتى إصدار شخرة 
خفيفة، كأبسط أشكال الرد املتاحة على ما قاله خالي، للحظات ساد الغرفة 
صمت، قطعه خالي حني قال بود شديد: »تحب أنزل أجيب لك حاجة من 
ها حاجة ..ما تتكسفش يا أخي احنا اخوات وأن 

ُ
تحت يا سيد.. ناقصك أّيت

عينّيا ليك«، وسيد هز رأسه نافيًا، وقد اغرورقت عيناه بالدموع وبدا عليه 
ينبغي،  مما  أكثر  أخــرى، حني طالت  لحظة صمت  لتسود  الشديد،  التأثر 
 بحماس: »بس وحياة أمك لو عييت تاني مانا معتب لك 

ً
قطعها خالي قائال

مستشفى يا سي خرا«، وقد كانت تلك أول مرة أتعرف فيها على النظرة 
بة للحياة. 

ّ
املرك

تحت سطح الوقار 
الشديد  بالتباسط  عمالها  أغــرى  الـــرواد،  من  الكبيرة  الصيدلية  فــرع  لّو 

ُ
خ

مع بعضهم، قال عامل الكاشير أفريقي األصل ساخرًا من عامل النظافة 
اآلســيــوي األصـــل، بعد أن رآه يقف جــوار الكاشير اآلخـــر: »بــالش سرقة 
عليه  ليرد  تمنها«،  ادفــع  ولــو هتشتري حاجة  بالكاميرات  متراقب  املكان 
العامل اآلسيوي األصل متحديًا: »عايز اشتري كوندوم عشان ملا نقضي 
الطاير: »وده  أفريقي األصــل رد على  ليلتنا سوا تبقى متطمن«، والعامل 
ك أكيد«، انبعثت مني ضحكة مدوية، زادت في إحراج العامل 

ّ
هتلبسه في ُبق

آسيوي األصل، وفي حني حّياني العامل أفريقي األصل بضحكة عريضة، 
كان العامل آسيوي األصل على وشك أن يرد، ألمني نفسي بمباراة حامية 
الوطيس بني ذوقــني مختلفني في »اإلبــاحــة«، التي وّحــدت مزاجنا في تلك 
بعدهما  الصيدلية، ودخلت  إلى  وامرأته دخال   عجوزًا 

ً
رجــال لكن  اللحظة، 

بلحظات أم وثـــالث بــنــات صــغــيــرات، ليعاود املــكــان مــن جــديــد جــو الــوقــار 
الشديد، الذي كنت وحدي أعرف أنه زائف.

كارما الزبادي! 
طبعًا لن تصدق لو قلت لك أنني مدين بكل ما أنا فيه من ثراء وعز وأّبهة، 
لعلبة زبادي صغيرة الحجم، شوف يا سيدي، كان ذلك قبل خمس سنوات، 
كنت ليلتها قد ذهبت متأخرًا إلى السوبر ماركت، حني وقفت أمام ثالجة 
منتجات األلبان، كنت أشعر بمزيج من الضجر والكسل والتعب، مما جعلني 
أمد يدي آلخذ عدة علب زبادي بيد واحدة، سقطت إحدى العلب من يدي، 
واندلق ما فيها على األرض، نظرت حولي فلم أجد أحدًا، فقمت بدفع العلبة 
وأكملت جولتي، وحني  بديلة،  الثالجة، وأخــذت علبة  بقدمي أسفل  التالفة 
علبة  على  الكاشير محاسبتي  عامل  من  أطلب  أن  فكرت  للدفع،  توجهت 
الزبادي، لكني لم أفعل، فكرت أن األمر ال يستحق، وحني عدت إلى البيت، 
الثالجة، سقطت على األرض علبة زبادي،  بدأت في رص مشترياتي في 
الخروج منه على  الحمام، وأنــا عــازم بعد  إلــى  املطبخ، ذهبت  ولوثت أرض 
غسل أرضية املطبخ، وأنا بداخل الحمام أعزك الله، سمعت صوت ارتطام 
قوي، أعقبه صوت صراخ زوجتي وتأوهها، خرجت مسرعًا، فتكعبلت في 
طرف دواسة الحمام، فانفتحت رأسي، وحني واصلت طريقي إلى املطبخ، 
اللعني،  الــزبــادي  أن زحلقها  املطبخ، بعد  رأيــت زوجتي ملقاة على أرضية 
املسألة قلبت بغم شــديــد، يعني، تكلفة عــالج زوجــتــي مــن كسر  لألسف 
الدماغ، كان يمكن أن تشتري حمولة شاحنة  الحوض، وعالجي من فتح 
أو  الكارما  زبــادي، صدقني كنت قبل ذلــك أستهني بكل من يحدثني عن 
العقاب العاجل، لكن بعد أن حدث ما حدث، بدأت أقرأ في موضوع الكارما 
عن  وأكــتــب  فيها،  متبحرًا  الــذاتــيــة، ألصبح  التنمية  نــداهــة  ندهتني  كثيرًا، 
شؤونها، ونجاح املقاالت جعلني، محاضرًا ناجحًا يتهافت اليائسون على 
االستماع إليه، مما جلب لي فرصة عمل برنامج عن التنمية الذاتية، كّسر 
الدنيا، وها أنا أجلس معك لتسألني عن رحلة نجاحي، وألنك طلبت مني 
أن أكون صادقًا في كل ما أقول، قررت أخيرًا أن أقر بفضل علبة الزبادي.  

قصص نحيلة

belalfadl@hotmail.com
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تنافس بين 
أحالم ونوال 

وأصالة وأنغام



االقــتــصــاديــة، مــثــل مــؤّســســة »ســونــاطــراك« 
ــن عـــائـــدات  ــــن 98% مــ ــــؤّمـ ـ

ُ
الــنــفــطــيــة الـــتـــي ت

ضخامة  لكن  الصعبة.  العملة  مــن  الجزائر 
الـــعـــدد، تــؤّكــد مـــآالت مـــشـــروٍع بـــدأ طموحًا، 
ــّولــــت عــلــيــه أطــــــراف الــعــمــلــيــة الــقــرائــيــة،  وعــ
ــواًل إلــى الــقــارئ، مــرورًا  بــدءًا بالكاتب ووصـ
بالناشر واملكتبي، النتشال سوق النشر من 
الركود الذي طبعه لسنواٍت كثيرة. اآلن، لم 

يُعد سّرًا أن ذلك الطموح انتهى في مخزن.
صدرت تلك العناوين بتمويل حكومي منذ 
2003، تاريخ تنظيم تظاهرة »سنة الجزائر 

في فرنسا«. 
للثقافة   

ً
»الجزائر عاصمة وفي 2007، سنة 

الــعــربــيــة«، وصـــل الــتــمــويــل الــحــكــومــي إلــى 
ذروته؛ إذ شمل »ألف كتاب وكتاب« صدرت 
بــاملــنــاســبــة. لــكــن املـــشـــروع واجــــه انــتــقــادات 
على حساب  الكّم  تغليب  بينها  من  كثيرة؛ 
ـــاب، 

ّ
ــة، و»إقــــــصــــــاء« عـــــدد مــــن الـــكـــت ــيـ ــوعـ ــنـ الـ

بانتقاء  ــفــت 
ّ
ُكــل الــتــي  اللجنة  على  خـــذ 

ُ
أ كما 

 الناشرين عليها، والذين 
ُ
العناوين، طغيان

ــهــمــوا بـــ«اســتــغــال وجـــودهـــم فــي اللجنة 
ُّ
ات

ــتـــهـــاج  ــنـــح مـــشـــاريـــع لـــــــدور نـــشـــرهـــم، وانـ ملـ
املحاباة والتحّيز في اختيار العناوين«.

لكن ذلــك لــم يــعــِن بــأن املــشــروع بــات مــهــّددًا 
ــك، ظــهــرت  ــ ـــف. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ

ّ
بـــالـــتـــوق

وزيـــــرة الــثــقــافــة آنــــــذاك، خــلــيــدة تـــومـــي، في 
 بــشــرًى 

ّ
ف

ُ
، لــتــز

ً
أواخــــر تــلــك الــســنــة مبتسمة

 بعد لقائها الرئيس بوتفليقة. أعلنت 
ً
ساّرة

الــوزيــرة أن الرئيس »أبـــدى ارتــيــاحــه لطبع 
ــّرر إعــــادة التجربة  ألـــف كــتــاب وكـــتـــاب«، وقــ
وطْبع العدد نفسه عام 2008، بهدف »إعطاء 
اإلبداعية،  والحركية  الثقافي  للمشهد  دفع 

وتحفيز الجزائريني على القراءة«.
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ ــت الــــــــوزيــــــــرة لـــطـــلـــب اسـ ــابــ ــجــ ــتــ اســ
الــنــاشــريــن مـــن »لــجــنــة الــــقــــراءة«، وشــّكــلــت 

فني فقط. 
ّ
ابًا ومثق

ّ
لجنة جديدة تضّم كت

ــح »ألــــــــف كـــتـــاب  ــبــ ــة، أصــ ــنــ ــذ تـــلـــك الــــســ ــنــ ومــ
القائمون  كــان  وإذ  تقليدًا سنويًا.  وكــتــاب« 
 على 

ً
دليا فيه  يــرون  الثقافي  القطاع  على 

الــحــركــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا عـــالـــم الــنــشــر في 
إلــى عكس ذلك؛  الواقع يشير  الجزائر، كــان 
االرتــجــال  مــن  بكثير  العملية  ســـارت  حيث 
وقــلــيــل مـــن املــهــنــيــة عــلــى أكــثــر مـــن صعيد: 
ــئــــات مــــن الـــكـــتـــب الـــرديـــئـــة عــلــى  صــــــدرت املــ
ــيـــد نشر  عـ

ُ
مــســتــوى الــشــكــل واملـــضـــمـــون، وأ

في  والقديمة،  التراثية  العناوين  من  كثير 
العربية  الثقافة  ملا شهدته »عاصمة  تكرار 
كتبها  من   %60 قرابة  كانت  والتي   ،»2007
النشر شهية  »كعكة«  أثــارت  أيضًا،  قديمة. 
الناشرين  عــدد  تضاعف  هــكــذا،  الكثيرين. 
فــي غضون ســنــوات قليلة، فبعد أن كــان ال 
يتجاوز أصابع اليد الواحد قبل 2003، قفز 
إلى قرابة 1200 ناشر عام 2016، وهو رقٌم 
عــن سوق   

ٌ
غائبة آثـــاره  أن  كبير، خصوصًا 

الكتاب الذي بقي يراوح مكانه.
ليس سّرًا أيضًا، أن الدعم ُوّجه في كثير من 
األحيان إلى دور نشر ال تستحقه؛ ألنها إما 
دور نشر كبيرة )بعضها عمومي( ُيفترض 
 ،

ً
أصــا إلــى تمويل حكومي  أنها ال تحتاج 

دور  أو  املناسبات،  فــي  إاّل  تعمل  أو دور ال 
وهمية تستفيد من أموال الدعم من دون أن 
 
ً
 مجتمعة

ُ
يرى أحٌد إصداراتها. هذه املسائل

خرى لم ُيثرها أحد؛ مثل 
ُ
ت على قضايا أ

ّ
غط

هــوامــش حــريــة التعبير واإلبـــــداع وحـــدود 

الجزائر - محمد عالوة حاجي

عــلــى طــريــقــة »وشــهــد شــاهــد من 
ــر الــثــقــافــة في  ــ ــد وزيـ ــ أهـــلـــهـــا«، أّكـ
 لسنواٍت 

ّ
 مــا ظــل

َ
الــجــزائــر صــّحــة

الجميُع  يــرّددهــا  التي  »الشائعة«  ُحكم  في 
أو  تـــأكـــيـــدهـــا  أحـــــد  يــســتــطــيــع  أن  مــــن دون 

دحضها تمامًا. 
خال افتتاحه ملتقًى حول »املطالعة وكتاب 
ــــرًا، 

ّ
الـــطـــفـــل« فــــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة مــــؤخ

صـــّرح عــز الــديــن ميهوبي بــأن سبعة آالف 
 
ٌ
ُمــكــّدســة عــنــوان صـــدرت بــني 2003 و2015 
الجزائر  في  الوطنية«  »املكتبة  مخازن  في 
ع عــلــى املــكــتــبــات 

َّ
ـــــــوز

ُ
الـــعـــاصـــمـــة، بــــدل أن ت

العمومية والجامعات واملــدارس واملساجد 
واملؤّسسات العقابية.

 صادمة 
ً
قد ال يشّكل هذا التصريح مفاجأة

ــهــــد خــــال  ــلــــد شــ ــرًا فـــــي بــ ــيــ أو كـــشـــفـــًا خــــطــ
 من قضايا الفساد 

ً
السنوات األخيرة جملة

التي مّست أيضًا بعض كبريات املؤّسسات 

بــعــد مـــرور ســنــوات عــلــى تــأســيــســه،  ال يــزال 
نشئ 

ُ
أ الــذي  وضــُع »املركز الوطني للكتاب«، 

كـ »مؤّسسة عمومية تقع على عاتقها إدارة 
وإعــداد  بالكتاب  قة 

ّ
املتعل الوطنية  السياسة 

بالكتاب  الخاصة  واإلحصائيات  الــدراســات 
والـــقـــراءة« فــي الــجــزائــر، ضبابيًا؛ هــو وضــٌع 
إذا  وعــّمــا  عــن خلفياته،  تــســاؤالت  يستدعي 
كـــان املــركــز الــجــديــد/ الــقــديــم يــواجــه عقبات 
بــيــروقــراطــيــة، أم أنـــه اصــطــدم بــغــيــاب آلــيــات 

له.
ّ

تضبط عمله وتحّدد مجاالت تدخ
ــام 2009،  عـ بــمــرســوم وزاري  املـــركـــز  تـــأّســـس 
تحت عناوين عريضة وأهداف كثيرة؛ منها 
ــطــّبــق الــســيــاســة 

ُ
أنـــه ســيــكــون »األداة الــتــي ت

الوطنية للكتاب وتدعمه وتشّجع صناعته، 
وتساهم في تطوير قطاع النشر، خصوصًا 
من خال توزيع الكتاب وإيصاله إلى القارئ 
ودعم القراءة العمومية عبر شبكة املكتبات 
واالهتمام بانشغاالت الناشرين واملشتغلني 

في القطاع«.
ــق أّي شــــيء مـــن ذلـــك. 

ّ
ــيــــوم، لـــم يــتــحــق إلــــى الــ

فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء الــــحــــديــــث عــــن دراســــــــة يــعــتــزم 
الــبــاد،  فــي  املقروئية  نسبة  ملعرفة  إعــدادهــا 
ل املركز أي حضور في ساحة النشر  ال ُيسجِّ
الــجــزائــريــة؛ مــا دفــع عـــددًا مــن الناشرين إلى 
االســتــفــســار عـــن طــبــيــعــة مــهــامــه، خــصــوصــًا 
ــف 

ّ
 غـــيـــاب »مــجــلــس تــوجــيــهــي« مــكــل

ّ
ــل فـــي ظــ

ط نشاطه، والذي نّص 
ّ
باملصادقة على مخط

عــلــيــه املـــرســـوم الـــــــوزاري؛ حــيــث ُيــفــتــرض أن 
لني عن عــدد من الــوزارات 

ّ
يضم املجلس ممث

إضافة  والتربية(،  العلمي  والبحث  )الثقافة 

ألف كتاب وكتاب 
سنوات التكديس

بين 2003  الجزائري أن سبعة آالف عنوان صدرت  الثقافة  قد ال يُشّكل تصريُح وزير 
و2015 ُمكّدسٌة في المخازن مفاجأًة صادمة، إذ كان األمر محط تداول في األوساط 

اإلعالمية والثقافية، لكن االعتراف الرسمي وضخامة العدد تؤّكد مآالت مشروع بدأ 
طموحًا ُعّول عليه النتشال سوق النشر من الركود الذي طبعه لسنواٍت كثيرة

هل يواجه المركز الجديد/ القديم عقبات بيروقراطية، أم أنه اصطدم بغياب آليات تضبط عمله 
وتحّدد مجاالت تدّخله؟

المركز الوطني للكتاب من خالل الضباب

قّصة مشروٍع جزائري انتهى في مخزن

آالف الكتب الصادرة 
بدعم حكومي ُمكّدسٌة 

في المخازن

قفز عدد الناشرين 
في سنوات قليلة إلى أكثر 

من 1200 ناشر

ليس خافيًا أن »ريع النشر« خلق ناشرين وهميين. ولعّل األرقام والوثائق 
الرسمية التي تؤّكد حدوث تجاوزات في   برنامج النشر الخاص بالتظاهرات 
الثقافية الكبرى هو ما يظهر من 
أن  الوثائق  إذ ُتظهر  الجليد؛  جبل 
»لجنة  الختيارات  الرئيسي  المعيار 
حيث  » الجهوية «؛  هو  الــقــراءة« 
استفاد ناشرون ال تتجاوز أعمارهم 
منطقة  من  وينحدرون  عامًا   23
ضخمة،  ــغ  ــال مــب مـــن  واحـــــدة 
قبل  تأّسست  دورهم  أن  والالفت 
تلك  انــطــالق  مــن  قليلة  أسابيع 

التظاهرات.

جبل الجليد

2425
ثقافة

ممدوح عزام

ا فتيانا، زوبعة من الذم والقدح في شخصه 
ّ
أثار أحد أبناء عمومتي، حني كن

الذي ال يحب القراءة، ذلك أن القراءة في العرف العام مرادف عضوي للكتاب 
مي يعتبر الشرطي أرفع منصب يمكن أن يصل إليه 

ُ
املدرسي، في مجتمع أ

املرء في حياته. وتكرر عقاب ابن العم، من قبل والديه املحبطني، إلى أن تمكنا 
أخيرًا من إرغامه على قراءة مقرراته املدرسية مقابل السماح له بحضور 
فيلم سينمائي مرة واحــدة في األسبوع. وهكذا شوهد من قبل الكثيرين 
أو  التاريخ،  مقرر  يديه  وبــني  ية، 

ّ
العل على شرفة  يجلس  املنزل،  زاروا  ممن 

الجغرافية. إلى أن فاجأه ذات يوم شقيقه األكبر، وهو غافل، وانتزع كتاب 
ع له دروسه التي يفترض أنه حفظها.  االستظهار من بني يديه، آمال أن يسمِّ
املفاجأة أنه كان يضع داخل دفتي كتابه املدرسي، سيرة األميرة ذات الهمة، 
حيث كان قد قطع مسافة تزيد على نصف الحكاية املمتعة، وقد نسي كل 
من حوله، فلم يسمع وقع خطوات أخيه، وقبض عليه في جرم قراءة الحكاية 

 من املقرر.  
ً
بدال

أذكر أنه حرم من العشاء في تلك الليلة، وأن الحارة كلها سمعت بما اعتبر 
الذين  املعلمني  قبل  مــن  بــــازدراء  الفتى  »الــعــلــم«، وعــومــل  لـــ مــضــادة  جناية 

سمعوا أنه يلهو بسيرة األميرة.  
لم يكن يكره القراءة، بل بالعكس تمامًا، كان مولعًا بها، وقد اكتشفت في ما 
بعد أنه كان يدخر »خرجيته«، كي يشتري بما يتجمع منها روايات الجيب، 
تلك  أو سلسلة كتابي، وبفضل أحجام  الــهــالل،  أو كتاب  أقــرأ،  أو سلسلة 
الكتب الصغيرة، فقد كان يستطيع أن يخبئ النسخة في أي مكان ال يفكر 

الرقباء من العائلة التي تحتقر الرواية، في الوصول إليه.
البوصلة؟  أم يعني فقدان  الخيال في املجتمع،  هل كان هذا يعني احتقار 
والجهل  التخلف  العلم في مواجهة  العربية قد رفعت شعار  الثقافة  كانت 
ــتـــوردت الــشــعــارات وحـــدهـــا، دون أن يــرتــبــط ذلـــك بنشاط  والــخــرافــة. واسـ
اقتصادي مواز، أو تنوير عقالني، أو تبّدالت جوهرية على أنماط اإلنتاج. 
كما أن التعليم نفسه اتسم بالتلقني والعشوائية في تدريس املواد املختارة. 
برت 

ُ
واعت الــحــكــايــات،  وُرفــضــت  الشعبي،  الخيال  قر 

ُ
احت ذلــك  وفــي ســيــاق 

الجّدات رمزًا للتأخر، وصرنا نسمع دائمًا كالمًا يصف حكاياتهن بأنها 
خرافة. فأحدث هذا قطيعة شاملة، منعت العرب من قراءة »ألف ليلة وليلة« 

وغيرها من الحكايات الشعبية. 
ويزيد األمر غرابة أن الثقافة ذاتها التي رفضت مخّيلتها الشعبية، سرعان 
اهتمام  هو  األول:  لها.  كبيرين  ثقافيني  اختراقني  بعد  لتبنيها  هرولت  ما 
الغرب املتزايد بألف ليلة. والثاني: هو ترجمة رواية »مائة عام من العزلة«. 
ليلة،  بــألــف  بــدأ يظهر االهــتــمــام  املــكــتــوبــة، حيث  املخّيلة  إلــى  أعــادهــا  األول 
اب 

ّ
وبالسير الشعبية. والثاني أعادها إلى املخيلة الشفوية، حيث بات الكت

العرب يعيدون ارتباطهم بقصص الجدات.
املقّرر.  إلى  ليلة وليلة«  »ألــف  الرسمية ظلت ترفض إدخــال  الثقافة  أن  غير 
ة الحكاية التي 

ّ
فاملقّررات تنتمي إلى ثقافة »مفيدة« ال يجوز تدنيسها بخف

ال تلتزم بشروط التقّدم.

األميرة الملعونة والمقرَّر المقدس

قضية

فعاليات

الرقابة في كتب تمّولها الدولة، وتمّر على 
لجان رسمية.

 أبرز ما يؤخذ على املشروع برّمته، ما 
ّ

لعل
عمدت  إذ  ذاتــهــا؛  التمويل  بصيغة  ق 

ّ
يتعل

وزارة الــثــقــافــة، مـــن خــــال »صـــنـــدوق دعــم 
 
ً
إلــى دفــع تكاليف الطبع مباشرة اإلبـــداع«، 

ُيــفــتــرض - بحسب  الــنــشــر، بينما  إلـــى دور 
تكاليف  الــنــاشــرون  يــتــحــّمــل  أن   - بعضهم 
ل الوزارة بشراء إصداراتهم، 

ّ
الطبع، ثم تتكف

العمومية.  املكتبات  ثّم توزيعها على  ومن 
الحــقــًا، أثــبــتــت هـــذه املــاحــظــة صــّحــتــهــا؛ إذ 
فبينما  غريبًا؛  الصيغة وضعًا  تلك  أفــرزت 
يــخــرج الــنــاشــر مـــن الــصــفــقــة مــســتــفــيــدًا من 
الــنــاحــيــة املــالــيــة، ال يــحــصــل الــكــاتــب ســوى 
له  دفع 

ُ
ت الفتات )20% من املبيعات ال  على 

القارئ، فا يستفيد شيئًا، بما  أّمــا  غالبًا(. 
املطاف؛  نهاية  فــي  إليه  الكتاب ال يصل  أن 
عن  مسؤوليتها  العملية  أطـــراف  خلي 

ُ
ت إذ 

الكتاب بمجّرد خروجه من املطبعة.
أمــــام هــــذا الـــوضـــع، كــــان ال ُبــــّد مـــن شــّمــاعــة 
ـــق عــلــيــهــا اإلخـــــفـــــاق، وكـــانـــت 

ّ
ــعـــل ــدة ُيـ ــديــ جــ

»نقص  هــي  الحالة  لهذه  األنــســب  الشّماعة 

ــلــني عــن املــشــتــغــلــني فــي الــكــتــاب من 
ّ
إلـــى مــمــث

ناشرين ومكتبيني.
وبحسب مدير »الكتاب واملطالعة العمومية« 
في وزارة الثقافة، حسن مرموري، في حديث 
إلى »العربي الجديد«، فإن املركز يضّم عددًا 
مــن »الــلــجــان« الــتــي تملك صــفــة اســتــشــاريــة، 
ـــدلـــي بــرأيــهــا بــخــصــوص الــنــشــاطــات 

ُ
حــيــث ت

 
ّ

الــثــقــافــيــة ومــضــامــني الــكــتــب، مــضــيــفــًا: »كـــل
الــكــتــب الــتــي تــصــدر بــدعــم مـــن الــــــوزارة تــمــّر 
لع عليها وتحّدد ما إذا كانت 

ّ
على لجنة تط

ــطــبــع. ثــّمــة مــجــهــودات إلعـــطـــاء ديــنــامــيــة 
ُ
ســت

أكبر للقطاع«.
ر 

ّ
ر في عمل املركز ال يوازيه سوى التأخ

ّ
التأخ

قــرَّ 
ُ
أ الــذي  الجديد  الكتاب  قانون  في تطبيق 

الثقافة  أعــلــنــت وزارة  ـــرًا، 
ّ

مـــؤخ قــبــل ســنــتــني. 
أنها بصدد التحضير للنصوص التطبيقية 
املفعول؛  أن يصبح ســاري  قبل  بــه،  املرتبطة 
حــيــث »ســتــتــحــّدد املــســؤولــيــات تــلــقــائــيــا في 
 
ً
قة به«، مؤّكدة

ّ
سوق الكتاب واألنشطة املتعل

للتعامل  »دفــتــر شــروط  يتضّمن  القانون  أن 
مع الناشرين قصد الوصول إلى مهنية أكبر 
في القطاع، والحد من الناشرين املوسميني«.
ــانـــون مـــــواد تــعــريــفــيــة ملــهــنــّيــي  ــقـ يــتــضــّمــن الـ
ــاب تـــــحـــــّدد صـــاحـــيـــاتـــهـــم ومـــهـــامـــهـــم  ــتــ ــكــ الــ
م بيع وتصدير واستيراد 

ّ
القانونية، كما ينظ

ــــال املـــصـــادقـــة عــلــيــه  وتــــوزيــــع الـــكـــتـــاب. وخــ
فـــي الـــبـــرملـــان فـــي أيـــــار/ مــايــو املـــاضـــي، لقي 
ــه ُيــطــلــق يـــد الـــدولـــة  انـــتـــقـــادات مـــن بــيــنــهــا أنــ
الحتكار صناعة الكتاب ومصادرة الحريات.
)محمد عالوة...(

ة الــعــمــومــيــة«؛  املــكــتــبــات وفـــضـــاءات الـــقـــراء
ر بـــــ600  ــدَّ ــقـ ــا ُيـ ــدُدهـ فــاملــكــتــبــات الــتــي كــــان عـ
قرابة  إلــى  صت 

ّ
تقل االســتــقــال،  بعد  مكتبة 

خمسني مكتبة فقط مع مطلع التسعينيات. 
كبير  بشكل  الــرقــم  هــذا  انخفض  وبالطبع، 
ــتــــي شـــهـــدت  ــشـــريـــة الــــــســــــوداء الــ ــعـ خــــــال الـ
 فــي الــفــضــاءات الــثــقــافــيــة. هــكــذا، عــاد 

ً
تــآكــا

 بلدية« 
ّ

الحديث عن مشروع »مكتبة في كل
الـــذي انــطــلــق بــمــرســوم رئــاســي عـــام 2005، 
ونّص على إنشاء مكتبات عمومية في كل 

البلديات البالغ عددها بـ1451 بلدية. 
ســـــنـــــد املــــــشــــــروع إلـــــــى وزارتــــــــــــي الـــثـــقـــافـــة 

ُ
أ

ــة، لــكــنــه عــــرف بــطــئــًا فـــي وتــيــرة  ــيـ ــلـ والـــداخـ
إنجازه. ومع اقتراب استكماله، واجه واقعًا 
ــف«، أو 

ّ
ل فــي ســيــاســة »الــتــقــش

ّ
جــديــدًا يتمث

باشرتها  التي  العمومية،  النفقات  إرشـــاد 
الــحــكــومــة مــنــذ مــا يــقــارب الــســنــة، مــا يعني 
أن الكثير مــن املــكــتــبــات الــتــي تـــّم إنــجــازهــا 
 
ً
ستبقى مجّرد هياكل غير مجّهزة، إضافة

التوزيع،  في  ل 
ّ
املتمث الرئيسي  املشكل  إلــى 

ــــوزارة من  والــــذي اســتــمــّر رغـــم مــا أعلنته الـ
إجراءات؛ من بينها استحداث وحدة خاّصة 

الوطنية  »املؤسسة  لـ تابعة  الكتب،  بتوزيع 
لــلــفــنــون املــطــبــعــيــة«، قـــالـــت إنـــهـــا »ســتــضــع 
إلى  الكتاب  ــوصــل 

ُ
وســت املشكلة،  لهذه  حــّدًا 

ــضــاف الــخــطــوة إلــى 
ُ
كــل مــنــاطــق الـــوطـــن«. ت

سنة  إلــى  يعود  )تقليد  لة« 
ّ
املتنق »املكتبات 

ــفــت »املــكــتــبــة الــوطــنــيــة« عن 
ّ
1955 حــني تــوق

ممارسة نشاطها( التي تجوب مدنًا وقرًى 
مت 

ّ
ظ

ُ
بــني الــفــتــرة واألخــــرى؛ آخــرهــا قافلة ن

املــاضــي تحت شعار »طريقنا  الــعــام  نهاية 
ــّمـــت 13 حــافــلــة تــحــوي  ــى املـــعـــرفـــة«، وضـ إلــ
قرابة 250 ألف نسخة و6000 عنوان، جابت 
األطفال  »تشجيع  بهدف  الباد  محافظات 

والشباب على القراءة«.
ــدة تـــومـــي  ــيـ ــلـ ــة خـ ــقـ ــابـ ــانــــت الــــــوزيــــــرة الـــسـ كــ
عــن مسألة  ُســئــلــت  ــمــا 

ّ
كــل تستشيط غــضــبــًا 

الــتــوزيــع. وفــي أحــد البرامج اإلذاعــيــة، رّدت 
عـــلـــى ســــــؤال عــــن وجــــــود كـــتـــب فــــي مـــخـــازن 
ينبغي تصديقها. من  »كــذبــة« ال  ذلـــك  بـــأن 
الوزير  أهمية تصريحات  تأتي  ربما،  هنا، 
الحالي، ألنها تعني اعترافًا بوجود املشكلة، 
ما قد يسّهل من إيجاد حلول لها، على أمل 

 يبقى األمر في مرحلة االعترافات.
ّ

أال

إطاللة
تصويب

لويسا بالينثويال

حـــــــسَّ أمــــــام مــشــهــد الــطــبــيــعــة 
َ
أ

ــرح مــا  الــــبــــديــــع بــــــضــــــرورة شـــــ
يخالج قلبه من يوم عرفها دون 
استعمال كلمات. كانا جالسني 
عند قمة الجبل، تحت أرجلهما 
تــتــشــابــك الـــبـــحـــيـــرات وأمــامــهــا 
-خـــلـــف الـــبـــحـــيـــرات- تــنــتــصــب 
سلسلة الجبال املكسوة بالثلج 

في مهابة.
بحث في األرض الصخرية عن 
عن  وردة صــغــيــرة، خصوصًا 
لــم يعثر  لــكــن  وردة إديــلــويــس، 
ســـوى عــلــى عــصــا بالستيكية 
ــا لــهــا  ــهـ ــدمـ خــــضــــراء الـــــلـــــون. قـ

كقربان وقال: إنها ساحرة.
هـــي، بــمــا أنــهــا كــانــت تــشــاركــه 
املشاعر ذاتها، قِبلتها. وإلظهار 
ــــعــــصــــا  إعـــــجـــــابـــــهـــــا رفــــــعــــــت ال
الــســحــريــة فــي الــهــواء وبــإيــمــاءة 
مضحكة أشارت إلى أعلى قمة 
تظهر بيضاء بال دنس وحولها 
الـــزرقـــة الــشــفــافــة الــتــي رسمها 

البعد. 
- أريد بقعة حمراء اللون هناك، 

.
ً
قالت آمرة

وضحكا كالهما.
بتاتًا  الــضــحــك  لــم يستطع  مــن 
ــق الــجــبــال املــنــعــزل 

ّ
كـــان مــتــســل

الــــــــــذي فــــقــــد ســـــاقـــــه فــــــي تــلــك 
ــذات وســـقـــط على  ــ ــال ــ ــلــحــظــة ب ال
للهوة،  والــحــادة  الناتئة  الــزوايــا 
هناك  اللون  بقعة حمراء  تاركًا 

بالتحديد، فوق أعلى القمة. 
الـــعـــاشـــقـــان،  ــاك، حـــيـــث ال  ــ ــنـ ــ هـ
سيستطيع  غــيــرهــمــا  ــد  أحـ وال 

رؤيتها.

)كاتبة أرجنتينية من مواليد 
بوينوس آيريس عام  1938. 
الترجمة عن اإلسبانية: 
إبراهيم اليعيشي(

ُتختتم، اليوم، فعاليات الدورة األولى من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي التي إسمنت وحبر على ورق
بمشاركة  المصرية،  الشيخ  شرم  مدينة  في  الجاري  الشهر  من  السابع  في  انطلقت 
وفرنسا  واألردن  والعراق  سورية  بينها  من  وأجنبيًا،  عربيًا  بلدًا   16 من  عرضًا  عشرين 
الشباب  بقضايا  صلة  ذات  مواضيع  معظمها  في  العروض  تناولت  وألمانيا. 

وانشغاالتهم.

في  السبت  غد  مساء  من  الثامنة  عند  السيمفوني،  القاهرة  أوركسترا  تقّدم 
باشا،  محمد سعد  المايسترو  بقيادة  الجاز،  لموسيقى  المصرية«، حفًال  األوبرا  »دار 
ومشاركة كل من إيناس عبد الدايم )فلوت، الصورة( و فيديريكو مونديليتشى 

)ساكسفون( ومحمد صالح )بيانو( وشريف عليان )باص( وهشام كمال )إيقاع(.

للتشكيلي  الفردي  المعرض  السبت،  غــدًا  ينطلق  الــذات،  خرائط  عنوان  تحت 
في  نــادو«،  آالن  غاليري   - للفنون  صديقة  »فضاء  في  الحروب  بشار  الفلسطيني 
تونس. يقدم الفنان في معرضه، الذي يستمر حتى التاسع من شباط/ فبراير، عددًا 
من المشاريع الفنية التي تتعلق بالذات، وأثر القضايا الوطنية والسياسية والوجودية 

عليها. تتنوع أعمالها ما بين الرسم والتصوير والتركيب والفيديو والطباعة.

عند السابعة من مساء 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، يُعرض الفيلم البلغاري الُحكم 
في  كتارا«  الثقافي  »الحي  في  األوبــرا«  »دار  في  كومانداريف،  ستيفان  لمخرجه 
الدوحة. يروي العمل، الذي أُنتج العام الماضي، قصة أب وابنه يعيشان في منطقة 

فقيرة قرب الحدود الفاصلة بين بلغاريا وتركيا واليونان.
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كاميرا طائرة 
تتبع صاحبها

استطاعت الكاميرا GoPro أن تكتسب 
تصويــر  مجــال  فــي  كبيــرة  شــهرة 
الفيديــو الحركــي فــي الفتــرة الســابقة، 
مــن  نــوع جديــد  أمــام  اآلن  نحــن  فهــل 
دون  طائــرة  علــى  محمولــة  كاميــرات 
طيــار، وتتبــع صاحبهــا أينمــا ذهــب؟ 
الــذي رفعــه طالبــان مــن  التحــدي  إنــه 
حيــث  بكاليفورنيــا،  باركلــي  جامعــة 
طائــرة«  »كاميــرا  إنجــاز  مــن  تمكنــا 
يمكنها تلقائيًا تصوير مقاطع فيديو 
وصــور لصاحبهــا الــذي يحمــل عالمة 
.GPS تربطه بنظام التموضع العاملي

جديــدًا،  ليــس  املفهــوم  هــذا  كان  فــإن 
»ليلــي  املســماة  الطائــرة  هــذه  أن  إال 
بســهولة  كل شــيء  قبــل  تتميــز   »Lily
فــي  إرســالها  فبمجــرد  اســتخدامها. 
التحليــق  فــي  تبــدأ  حتــى  الهــواء، 
ويبــدأ بعدهــا تســجيل تلقائــي ملقاطع 
املنتــج  هــذا  ويســتهدف  الفيديــو. 
الرياضيني الذين يرغبون في تصوير 
إنجازاتهم أثناء البطوالت والسباقات 
دون  طائــرة  الجهــاز  ويشــبه  املهمــة. 
طيــار ذات أربــع محــركات. كمــا يتميــز 

بعدم نفاذ املاء والغبار إليه. 
وتم تجهيزها بكاميراتني وضعتا في 
موضع مركزي من األسفل. كما تتميز 
بتســجيل املقاطــع الفيديو بدقة عالية 
الثانيــة،  فــي  إطــارا  و60   1080P  HD
أو بدقــة 720P مــع ســرعة التقــاط 120 
ويتــم  الواحــدة.  الثانيــة  فــي  إطــارًا 
التقــاط الصــور بدقــة 12 ميغابكســل. 
وتــم تجهيــز الجهــاز بوحــدة القصــور 
الذاتــي وتحديــد املواقــع التــي تتصــل 

مع مربع اإلرسال.
ويتــم ربــط الجهــاز إلى املعصــم مثلما 
تربط ســاعة اليد. وتســتطيع الكاميرا 
أمامــه  بالتموقــع  الشــخص،  تتبــع 
التحليــق  أو  جنــب،  علــى  وتصويــره 
بشــكل دائري أو على نفسها لتسجيل 
تبقــى  أن  يمكنهــا  كمــا  بانورامــا. 
علــى مســافة ال تقــل عــن 1.75 متــر مــن 
الشخص الذي تتبعه، وال تزيد عن 30 
مترًا. كما يمكنها أن تحلق على ارتفاع 
أقصاه 15 مترًا، وبسرعة قد تصل إلى 
40 كلم/ســاعة. وللتحكــم فــي إعــدادات 
للهواتــف  تطبيــق  يتوفــر  الكاميــرا، 

الذكية لنظام اآلبل واألندرويد.

قرص صلب بـ 10 تيرابايت 
seagate من

الصلبــة  األقــراص  مجــال  فــي 
للمحترفــني، ال يبــدو أن الســباق نحــو 
رفع الســعة التخزينية ســوف يتوقف. 
 ،Western Digital فبعــد إصــدار شــركة
ها هي شركة Seagate تعلن عن قرص 
وبســعة  بوصــات   3.5 بحجــم  صلــب 

تصل إلى 10 تيرابايت.
وذكــرت الشــركة املصنعــة، أن جهازهــا 
املتزايــدة  الطلبــات  تلبيــة  علــى  قــادر 
مــن مراكز تخزين البيانات الســحابية 

الخاصة منها والعامة.
ويعمــل القــرص الصلــب الجديــد مثــل 
بعــض منافســيه بغاز الهيليــوم، وهو 
مــا يكفــي لخفــض كبيــر فــي االحتــكاك 
)الهليــوم  األســطوانات  دوران  بســبب 
أقــل كثافــة مــن الهــواء(، باإلضافــة إلــى 

تقليل الفجوة بني هذه.
 7 مــن  الصلــب  القــرص  ويتكــون 
أسطوانات و14 ريشة قارئة، جميعها 
البيئــة  وتحتــوي  بإحــكام.  مغلقــة 
الداخليــة علــى غــاز الهيليــوم لتوليــد 
االضطربــات  مــن  هادئــة خاليــة  بيئــة 
علــى  واملقاومــة  االحتــكاك  مــن  للحــد 
أفضــل  وتوفيــر  األســطوانات  ســطح 
لعمليــة  للطاقــة  اســتهالكي  عائــد 
ذلــك  يعــود  وكذلــك  البيانــات،  نســخ 
عليــه بخفــة وزنــه مقارنــة بمنافســيه 
فــي الســوق. ويتميــز القــرص الصلــب 
والتــي   ،PowerChoice بتكنولوجيــا 
تمنحــه القــدرة علــى خفــض التكاليــف 
الطاقــة  باســتهالك  املرتبطــة  املتكــررة 
والتبريد أثناء فترة الراحة، باإلضافة 
لتحســني   PowerBalance وظيفــة  إلــى 
أداء الطاقة عند عملية نســخ البيانات 

عليه.
تــم رفــع معــدل ســاعات تشــغيله  كمــا 
ســاعة  مليــون   2.5 إلــى  أعطــال  دون 
 SATA عمــل. ويتوفــر القــرص بواجهة
فــي  غيغابايــت   6 بيانــات  بســرعة 
 12 بســرعة   SAS وأخــرى  الثانيــة، 

غيغابايت في الثانية.

إعادة تقييم للغازات الدفيئة

هشام حدانة

الغــازات  كميــة  تقليــل  أجــل  مــن 
الدفيئة املسببة لظاهرة االحتباس 
فــي  الباحثــون  يرغــب  الحــراري، 
اســتعمال غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون كمــادة 
مــواد  أو  وقــود  أو  أوليــة إلنتــاج بوليميــرات، 
للبنــاء. فخــالل ســنة 2014، تــم طــرح أكثــر مــن 
36 مليــار طــن مــن ثانــي أوكســيد الكربــون فــي 
مقارنــة  قياســية  الكميــة  هــذه  وتعــد   . الجــو 
بمــا تــم تســجيله مــن قبــل، مــا دفــع الــدول التي 
شــاركت فــي اجتماع املناخ الواحد والعشــرين 
فــي فرنســا )COP21( إلــى االتفــاق علــى تدابير 
مــن شــأنها تخفيــض انبعاثــات غــاز الكربــون، 
والنجــاح فــي الحــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة 
األرض بمعــدل 1.5 درجــة مئويــة قبــل نهايــة 
القــرن. فــإذا كان الحــل الوحيــد والبــارز حاليــًا، 
النبعاثــات  املصــدر،  مــن  املعالجــة  فــي  يكمــن 
دراســة  يجــري حاليــًا  فإنــه  الدفيئــة،  الغــازات 
الغــالف  تنقيــة  إلــى  تقــود  كثيــرة  مســارات 

الجوي من نسبته الزائدة. 
ومن بني الحلول املطروحة: دفن هذه الغازات، 
إال أن ظهــور فكــرة جريئــة من طــرف الباحثني، 
تكمــن فــي اعتبــار غــاز ثانــي أوكســيد الكربون 
فــي  خــام  كمــادة  مصــدرا جديــدا الســتخدامه 
مجــال الصناعــة! ويتم اســتخراج غاز الكربون 
مــن باطــن األرض، حيــث يتواجد فــي طبقة من 
طبقاتهــا، أو الحصــول عليــه كمنتج فرعي من 

عملية صناعية.
وفي نفس الســياق، تم اســتخدامه من قبل في 
مجــال الصناعــة، حيــث تــم اســتخدامه إلنتــاج 
مــادة اليوريــا، وهــو ســماد يكثــر اســتخدامه. 
كمــا يســتعمل فــي العديــد مــن تفاعــالت إنتــاج 
البالســتيك، أو حمــض الساليســيليك، والــذي 
يدخــل بــدوره فــي تركيبــة األســبرين وبعــض 
الشــباب،  لحــب  املضــادة  املســتحضرات 
باإلضافــة إلــى مركب متعدد الكربونات، وهي 
الليــزر  أســطوانات  منهــا  تصنــع  التــي  املــواد 
الزجاجيــة  العدســات  أو   DVD أو   CD مــن 
للنظــارات. وتســتهلك هــذه الصناعة ما يعادل 
150 مليون طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون 
قدمــًا  باملضــي  مطالــب  وهنــاك  ســنة،  كل  فــي 
البتــكار صناعــات جديــدة تعتمــد عليــه، ممــا 

يؤدي إلى تقليل نسبته في الغالف الجوي.
ويســتوجب الســتعمال غــاز الكربــون الجــوي، 
املحيــط،  الهــواء  مــن  أنظمــة اللتقاطــه  تطويــر 
مثلمــا يعمــل حاليًا الباحــث Klaus Lakner من 
جامعة أريزونا في تطوير »شجرة لغاز ثاني 
أوكســيد الكربــون«، وهــي عبــارة عن جهاز ذي 
اســتخدام شــخصي، يحتــاج عقديــن أو ثالثــا 

الستخدامه بشكل أوسع وبحجم صناعي.
احتجــاز  يستحســن  فاعليــة،  أكثــر  وبطريقــة 
أيــن  املصانــع،  مداخــن  فوهــات  عنــد  الغــاز 
يتواجد بتركيز كبير. وقد تم تطوير أســاليب 
غــاز  فتــرة الحتجــاز  ذات فاعليــة كبيــرة منــذ 
ثانــي أوكســيد الكربــون عنــد مداخــن املصانع، 
حيــث تعتمــد العمليــة علــى مبــدأ تدويــب غــاز 
نحــو  يميــل  مؤشــرا  يمتلــك  الــذي  الكربــون 
وضعــه  يتــم  قاعــدي  محلــول  فــي  الحموضــة 

لتصفية الجو من ثاني 
أوكسيد الكربون الزائد 

في الغالف الجوي، لم 
يصبح دفنه الحل الوحيد 

المطروح، حيث يعكف 
باحثون حاليًا على إعادة 

تقييمه

عنــد فوهــات املصانــع. ومــن أجــل إنتــاج وقــود 
مــا  فــإذا  الكربــون،  أوكســيد  ثانــي  غــاز  مــن 
حصلنــا علــى تجميــع غــاز الكربــون مــن الجو، 
تحويلــه،  أمــام  تفتــح  عديــدة  إمكانيــات  فــإن 
ويرجــع ذلــك إلــى تواجد جزيئــات الكربون في 
معظم جزيئات املواد املطلوبة لدى املصنعني. 
غــاز  إنتــاج  يمكــن   ،)CO2( غــاز  مــن  فانطالقــًا 
أحــادي الكربــون )CO(، وهــو عنصــر أساســي 
الكيميائيــة  الصناعــات  معظــم  فــي  يدخــل 
تعقيــدًا.  أكثــر  جزيئــات  علــى  للحصــول 
وبإضافة غاز الهيدروجني إليه، يمكن تحويل 
الفورميــك  إلــى حمــض  الكربــون  أحــادي  غــاز 
)امليثانويك(، وهو أبسط حمض كربوكسيلي 
عــن  عبــارة  وهــو   .)H-COOH( صيغــة  يحمــل 
سائل في الظروف العادية من ضغط وحرارة، 
خاليــا  لتشــغيل  األمثــل  املرشــح  يجعلــه  ممــا 
وقود الهيدروجني لسيارات املستقبل، بدرجة 
 )H2( أمــان أعلى مــن خاليا وقود الهيدروجني

املضغوط الحالية، سريعة االشتعال.
كمــا يمكــن إنتــاج جزيء أكثر تعقيــدًا صناعيًا 
مــن حمض الفورميــك، وهو امليثانول )كحول( 
والــذي يفتــح أبوابــًا جديــدة أمام اســتخدامات 

ويســتخدم  الكربــون.  أوكســيد  ثانــي  غــاز 
األصبــاغ  صناعــة  فــي  كمذيــب  امليثانــول 
والورنيــش واألحبار... وغيرها. كما يســتعمل 

كذلك كوقود للصواريخ.
باســتخدام  معقــدة  مــواد  إنتــاج  فكــرة  إن 
ذلــك  أن  غيــر  لالهتمــام،  مثيــرة  الكربــون  غــاز 
يحتــاج إلــى كســر بعــض املعوقــات، حيــث إن 
املســتقرة  الغــازات  مــن  يعــد   )CO2( جــزيء 
كيميائيــًا بســبب صالبــة الرابــط املــزدوج لذرة 
األوكســجني مــع الكربون، والــذي يحتاج طاقة 
كبيرة من أجل كســرها، مما يتطلب مصاريف 

إضافية على املستوى الصناعي. 
اســتخدام  املاليــة،  التكاليــف  مــن  يزيــد  وممــا 
املعــادن  مــن  املكونــة  الكيميائيــة  املحفــزات 

الفضــة  أو  الذهــب  أو  البالتــني  مثــل:  الثمينــة 
أو الروديــوم أو إيريديــوم أو روتينيــوم، وهــو 
السبب في كبح استخدامها على نطاق واسع. 
كما يعكف مئات املختبرات في أنحاء مختلفة 
مــن العالــم، علــى إيجــاد بديل غيــر مكلف ملواد 
تقليــل  إلــى  باإلضافــة  الكيميائيــة،  التحفيــز 

الطاقة الالزمة لسير التفاعل الكيميائي.
ويســعى باحثــون إلــى إيجــاد طريقــة تحفيــز 
وهــو  الحديــد،  عنصــر  باســتخدام  للتفاعــل 
األرضيــة،  الكــرة  علــى  بكثــرة  املتوفــر  املعــدن 
حيــث نجحــوا في إنتــاج، بطريقة محكمة، غاز 
 )CO2( انطالقًا من غاز ،)CO( أحادي الكربون
باستعمال أقطاب تحتوي على الحديد، وذلك 
مــع تقليــل املــواد غير املرغوب فيهــا املصاحبة 
غــاز  علــى  والحصــول  الصفــر،  إلــى  للتفاعــل 
أحــادي أوكســيد الكربــون )CO( بحالــة غازيــة 
ومــاء ســائل. وممــا يزيــد مــن أهميــة التجربــة، 
اســتعمال ألــواح شمســية لتزويدهــا بالطاقــة 
الكهربائيــة الالزمة لســير التفاعل الكيميائي، 
وذلــك يعنــي اســتعمال مصادر طاقــة متجددة 
مائــة باملائــة.  وتحتــاج الطريقــة إلــى عقــد أو 
عقديــن مــن التطويــر، للوصــول إلــى تطبيقهــا 

بشكل واسع وعلى مستوى صناعي.
كمــا يســعى الباحثــون إلــى الوصــول إلى غاية 
يشــبه  وقــود  إنتــاج  فــي  واملتمثلــة  الغايــات 
الشــاحنات  لتشــغيل  نســتخدمه حاليــًا  الــذي 
والسيارات.  وإذا كان احتراق هذه املواد يؤدي 
 )CO2( إلى إطالق غاز ثاني أوكســيد الكربون
مــن جديــد فــي الجو، فإنه ســوف يتــم تجميعه 
وإعادة تحويله من جديد إلى وقود بالطريقة 
ذاتهــا، وهكــذا دواليــك. وبالفعــل، فــإن التوصل 
إلى دورة تصنيعية لغاز الكربون، سيزيد من 
أهميتــه كمــادة خــام صناعيــة، باإلضافــة إلــى 

إعادة تقييم وتصنيف الغازات الدفيئة.

الدوحة ـ العربي الجديد

املصابيــح  عصــر  أن  النــاس  معظــم  يظــن 
املاضــي،  مــن  وأصبــح  ولــى،  قــد  املتوهجــة 
غيــر أن اكتشــافًا علميــًا جديــدًا قد يعود بها 
إلــى الصــدارة مــرة أخرى. فقــد طور باحثون 
مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، 
املتحــدة  )الواليــات  بيــردو  وجامعــة 
األميركيــة( فــي عمــل املصبــاح املتوهج، مما 
يجعــل مــن هــذا االبتــكار فــي نهايــة املطــاف، 
مصــدرًا للضــوء االصطناعــي األكثــر فعالية 
ممــا تــم اكتشــافه مــن قبــل! فمنــذ أواخــر عــام 
2012، تــم حظــر إنتــاج واســتيراد املصابيــح 
فــي  الخيــوط  ذات  املصابيــح  أو  املتوهجــة 
عــدة دول، مــن بينها االتحــاد األوروبي. كما 
أنهــا منــذ عــدة أعــوام، بــدأت بفقــدان بريقهــا 
لصالــح مصابيــح الفلورســنت املدمجــة أو 
املصابيــح املوفــرة للطاقــة فــي مرحلــة أولى، 
ذات   ،LED مصابيــح  لصالــح  بعدهــا  ثــم 
كفــاءة طاقــة هائلــة.  ومــع ذلك، فــإن االبتكار 
الذي تم تطويره من قبل فريق من الباحثني 
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  مــن 
)MIT( وجامعة بيردو في الواليات املتحدة 
قــد يكــون أيضــًا ســببًا فــي عــودة مصابيــح 

أجدادنا إلى بيوتنا. 
وللتذكيــر عــن مبــدأ املصبــاح املتوهــج، فإنه 
يعتمــد علــى تدفئــة خيوط رفيعــة من معدن 
التنغســن إلــى حوالــي 2700 درجــة مئويــة. 
ويــؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى انبعــاث 
إشــعاع  يســمى  مــا  أدق،  بعبــارة  أو  ضــوء، 

املصبــاح  فــإن  وبالتالــي  األســود.  الجســم 
املتوهج يرسل مجموعة واسعة من الطيف 
املجــال  فــي  وليــس  الكهرومغناطيســي، 
املرئــي فقــط.  فــي الواقــع، فــإن مــا يعــادل ٪5 
فقــط مــن الطاقــة الكهربائيــة التــي تمتصها 
خيــوط التنغســن، يتــم تحويلهــا إلى ضوء 
مرئــي. ويتبــدد مــا تبقــى أساســًا على شــكل 
طاقــة حراريــة، ممــا يــؤدي إلــى نقص شــديد 

في كفاءة استخدام الطاقة.
فــي  مســاعد  أســتاذ  برمــل،  بيتــر  ويذكــر 
جامعــة بيــردو، »أنــه عندمــا تنبعــث 20 مــن 

الفوتونــات التــي يتــم إرســالها مــن املصباح 
املتوهج، فإن فوتون واحد فقط يكون مرئيًا 
للعني البشرية و19 أخرى تضيع على شكل 

الــذي  التصــور  وبحســب  حراريــة«.  طاقــة 
طــوره الباحثــون، فإنهــم يســعون حاليًا إلى 
إمكانيــة إعادة تدويــر الفوتونات الضائعة. 
وســوف يتكون املصباح املتوهج من الجيل 
مثــل  املــواد،  مــن  طبقــات  عــدة  مــن  الجديــد 
ثاني أوكســيد الســيليكون أو ثاني أوكسيد 
الطبقــات  هــذه  ســمك  ويكــون  التنتالــوم. 
إنســان.  شــعرة  ســمك  مــن  مــرة  بمائــة  أقــل 
وتصبــح هــذه الطبقات تــؤدي وظيفة فلترة 
الفوتونــات، بحيــث تســمح بمــرور الفوتــون 
مــن  األخــرى  فوتونــا  الـــ19  وإرجــاع  املرئــي 
لهــا  يســمح  ممــا  الحمــراء،  تحــت  األشــعة 
لخيــوط  إضافــي  تســخني  فــي  باملشــاركة 
تحســني  كبيــر  بشــكل  وتمكــني  التنغســن، 

كفاءة املصباح.
وقــد حصــل النمــوذج األولــي الــذي وضعــه 
املرئــي ٪6.6.  الضــوء  مــردود  الفريــق علــى 
وبإجــراء املحــاكاة الرقميــة، فإنهــم يأملــون 
بالفعل في الوصول إلى 40٪. وبمقارنة هذا 
مــع 3٪ مــن املصابيــح املتوهجــة التقليديــة 
الفلورســنت  مصابيــح  مــن   ٪15 مــع  أو 
أداء ملصابيــح  أفضــل  مــع  املدمجــة. وحتــى 
تصــل  التطويــر  قيــد  زالــت  مــا  والتــي  ليــد، 
بصعوبة إلى 29٪ فقط. فهل نحن اآلن أمام 
ثــورة جديــدة في مجال اإلنارة؟ ويبقى أمام 
الباحثني إجراء سلسلة من التحسينات في 
كفاءة الفلترة، وتطويل عمر هذه املصابيح 
املبتكــرة. ويتوقــع أن تكــون تكلفــة اإلنتــاج 
املنتــج علــى أي  معقولــة، حيــث ال يحتــوي 

عنصر نادر.

إنارة المستقبل.. المصباح المتوهج يعود من جديد

نظرة جديدة تفتح 
آفاق استعمال 
الغازات الدفيئة 
)Getty( كمادة خام

جديد

)Getty( المصباح المتوهج قد يعود مستقبًال بقوة في مجال اإلنارة

تستخدم الصناعة 
ما يقارب 150 مليون طن 

من غاز الكربون 

إعادة تدوير الفوتونات 
غير المرئية لزيادة الكفاءة 

الطاقوية للمصباح 
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رياضة

أصبح النجم 
المصري محمد 
النني أول العب 
من بالده ينضم 
إلى النادي 
اإلنجليزي العريق 
أرسنال، الذي 
أعلن الخميس 
إنهاء إجراءات 
التعاقد مع 
النني قادما 
من بازل بطل 
سويسرا.
وقال النني، 
في مقابلة مع 
موقع أرسنال 
على اإلنترنت، إن 
وجود المدرب 
أرسين فينغر أثر 
كثيرا على قرار 
انضمامه إلى 
المصري النني سيلعب الفريق اللندني.

مع أرسنال رسميًا 
)Getty(

النني »مدفعجي«

استقبل البرازيليون الالعب وينديل ليرا بحفاوة 
بعد فوزه بجائزة بوشكاش ألفضل هدف في 

2015، متفوقا على األرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشلونة، والعب وسط روما أليساندرو 
فلورينزي. وبدا الالعب متفاجئا من االستقبال 

الحافل، الذي حظي به لدى وصوله إلى مطار 
سانتا جينوفيفا.  وقال: »سأحاول أن أحافظ على 

حياتي كما كانت«، مشيرا إلى أنه »يعشق« كرة 
القدم، وال يجيد سواها.

أكد هورست هيلدت، رئيس نادي شالكه األملاني، 
أنه لم يستقبل أي عرض من قبل نادي برشلونة 

اإلسباني، أو أي ناد آخر، لضم مهاجم الفريق، 
ليروي ساني، وذلك في تصريحات لصحيفة 

»بيلد« األملانية، مفندا بذلك ما ذكرته صحيفة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية، والتي تحدثت عن 

وجود اتفاق مبدئي، وأن برشلونة يرغب في 
التعاقد مع الالعب مقابل دفع الشرط الجزائي 

املوجود في عقده مع النادي األملاني.

أّدت األمطار الغزيرة أمس الخميس إلى إيقاف 
جميع املباريات وتأجيلها إلى اليوم الجمعة 
ضمن دورة سيدني األسترالية الدولية لكرة 

املضرب البالغة قيمة جوائزها 753 ألف دوالر.
وتوقفت املباريات في ربع النهائي للرجال، 
عندما كان البلغاري ديمتروف متقدما على 

دولغوبولوف 4-6 و6-3 و4-2، وتعادل الصربي 
ترويسكي حامل اللقب مع الفرنسي نيكوال ماهو 

2-2، وتقدم مولر على شاردي 6-7 )5-7(.

استقبال خيالي للبرازيلي 
وينديل ليرا بعد فوزه 

بجائزة بوشكاش

شالكه ينفي 
وجود مفاوضات 

مع برشلونة

األمطار تتسبّب 
في تأجيل مباريات 

دورة سيدني
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نبيل التليلي

تم اختيار املهاجم الدولي الجزائري 
ريــاض مــحــرز، العــب ليستر سيتي 
اإلنــجــلــيــزي، أفــضــل العـــب مــغــاربــي 
لـــعـــام 2015، مــتــقــدمــا عــلــى املـــغـــربـــي، مــهــدي 
ــانـــي،  ــايـــرن مــيــونــيــخ األملـ بــنــعــطــيــة، مـــدافـــع بـ
ــــب بـــورتـــو  ــه يـــاســـن بـــراهـــيـــمـــي العـ ــنـ ــواطـ ومـ

البرتغالي.
وتــــوج ريــــاض مــحــرز بــالــنــســخــة الــثــالــثــة من 
ــرانــــس  ــتــــي تــنــظــمــهــا مـــجـــلـــة »فــ ــة الــ ــقـ ــابـ املـــسـ
ــة، بــــاالعــــتــــمــــاد عــلــى  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ فـــــوتـــــبـــــول« الــ
العب  وتحصل  واملتابعن،  القراء  اختيارات 

ليستر سيتي على 67 باملائة من األصوات.
يــذكــر أن الــجــزائــري يــاســن بــراهــيــمــي الــذي 
تــوج بالجائزة فــي املــوســم املــاضــي، حــل في 
املركز الثالث بنسبة 7 باملائة من األصــوات، 
املغربي بنعطية وصيفا  املــدافــع  بينما جــاء 
املرة  لرياض محرز، بنسبة 11 باملائة وهــي 
الــثــالــثــة الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا مـــدافـــع بــايــرن 

ميونيخ على هذا املركز.
وجاء التونسي وهبي الخزري العب بوردو 
الفرنسي في املركز الرابع، ومن خلفه مواطنه 
أيمن عبد النور مدافع فالنسيا اإلسباني، ثم 
ســادســا الــجــزائــري إســام سليماني مهاجم 
زيــاش  حكيم  واملــغــربــي  البرتغالي،  لشبونة 
محترف تفينتي الهولندي في املركز السابع 
متقدما على مواطنه نور الدين امرابط الذي 
املركز  الثامن، متقاسما نفس  املركز  حل في 
مرمى  حـــارس  البلبولي  أيــمــن  التونسي  مــع 

النجم الساحلي التونسي.
ويــســتــنــد تـــتـــويـــج الــــاعــــب الــــجــــزائــــري عــلــى 
مــعــطــيــات مــنــطــقــيــة مــــن أبــــرزهــــا االنـــطـــاقـــة 

2829
رياضة

متابعة

املــذهــلــة الــتــي أحــرزهــا مــع فــريــقــه مــنــذ بــدايــة 
أرقامه  تترجمها  والتي  االنجليزي  الـــدوري 
ـــ13 هــدفــا و7 تــمــريــرات حاسمة  املــحــتــرمــة بــ
رغــم أن الــدوري مــازال في منتصف الطريق، 
ولــيــس مــن السهل أن ينجح العــب شــاب في 
الشكل وأن  بــهــذا  فريقه  مــع  ــواء  األضــ خطف 
اإلعــام  لــوســائــل  األولـــى  الصفحات  يتصدر 
أبرز  لعاب  يسيل  وأن  والعاملية،  البريطانية 
األندية األوروبية التي بدأت تخطط لخطفه.

ريـــاض مــحــرز مــن أب جــزائــري وأم مغربية، 

C C

السعودية تسعى 
لتحقيق الفوز في 

الجولة الثانية 

سباليتي يتولى المهمة 
في فترة ينافس فيها 

الفريق على الدوري 

هيدينك يتحسر على ضياع الفوز
بعدما  نقطتني  لتشيلسي على ضياع  املؤقت  املــدرب  تحسر جــوس هيدينك 
تعثر حامل اللقب مرة أخرى بتعادله 2-2 مع ضيفه وست بروميتش ألبيون 
في الــدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم. وتقدم تشيلسي مرتني عن طريق 
سيزار أزبيليكويتا وجاريث مكولي الذي وضع الكرة في مرمى فريقه بطريق 
تعادل عبر كريج جــاردنــر وجيمس مكلني في  لكن وســت بروميتش  الخطأ 
املناسبتني. ولم يخسر تشيلسي املتعثر في آخر خمس مباريات في الدوري 
وهي مسيرة بدأت مباشرة بعد رحيل جوزيه مورينيو أنجح مدرب في تاريخ 

النادي.

اندرسون يودع بكولة أوكالند
ودع كيفن أندرسون املصنف الرابع من جنوب افريقيا بطولة أوكالند املفتوحة 
للتنس للرجال. ففي دور الثمانية للبطولة املقامة في نيوزيلندا فاز األمريكي 
بنتيجة 6-1  أندرسون بمجموعتني مقابل مجموعة واحــدة  جاك سوك على 

و6-4 و4-6.

الرجاء يتعاقد مع باباتوندي
تعاقد الرجاء البيضاوي الذي ينافس في دوري املحترفني املغربي لكرة القدم 
مع املهاجم النيجيري مايكل باباتوندي بحثًا عن تعزيز الخط األمامي في ظل 
الرجاء  وقــال  املوسم.  األول من  النصف  في  الفريق  واجهها  التي  الصعوبات 
في بيان بموقعه على االنترنت إن باباتوندي وقع عقدًا لثالث سنوات ونصف 
السنة ليصبح ثاني العب نيجيري في صفوف الفريق بعد مواطنه كريستيان 

أوساجونا.

كلوب سعيد بأداء العبيه وروحهم القتالية

أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بالروح القتالية العالية لالعبيه بعد التعادل 
املثير لفريقه مع أرسنال 3-3. وقال كلوب بعد املباراة »اعتقد بأننا لعبنا جيدًا 
بنسبة 60 إلى 70 في املئة خالل املباراة. أدى الالعبون بشكل جيد وحصلنا 
على العديد من الفرص وخلقنا العديد من املشاكل ألرسنال، لكن في املقابل 
الالعبون روحــًا قتالية عالية  منيت شباكنا بأهداف سهلة«. وأضــاف »أظهر 
خصوصًا بعد تخلفنا ولم نكن نستحق أن نخسر تلك املباراة. لم تكن األمور 

سهلة على الفريقني في ظل األجواء املناخية الصعبة من أمطار وثلوج«.
نعاني مــن إصــابــات عـــدة، فــجــوردان هــنــدرســون ال يستطيع الــتــدريــب يوميًا 
أمــا جيمس ميلنر فعاد لتوه مــن إصــابــة فــي ربلة الساق  إلصــابــة فــي كعبه، 
املباريات في  العديد من  آدم الالنــا في  أربعة أسابيع، في حني شــارك  أبعدته 

اآلونة األخيرة«.

أونيل يعتذر بعد طرده أمام ستوك سيتي 
اعتذر جاري أونيل العب وسط نوريتش سيتي لزمالئه بعدما تسبب التحام 
عنيف في حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام ستوك سيتي في الدوري 
الثالثة  القدم. وخسر نوريتش 3-1 وجــاءت األهــداف  املمتاز لكرة  اإلنجليزي 
كلها بعد طرد أونيل في الدقيقة 31. والتحم أونيل البالغ من العمر 32 عامًا 
امللعب  ابراهيم افيالي جناح ستوك قرب خط منتصف  الخلف مع  بقوة من 
ليطرده الحكم مباشرة. وكتب أونيل على )تويتر(: »أعتذر لكل زمالئي والجهاز 
الفني، أعتذر بشدة للجماهير أيضًا، لقد ارتكبت خطأ فادحًا. أعدكم أال يتكرر 
ثانية«. ولم يدافع املــدرب اليكس نيل عن العب الوسط قائاًل إنه »دهــش مثل 
الجميع« بهذا االلتحام الذي لم يكن له أي مبرر. وتابع: »ال يستطيع أحد الدفاع 

عنه. كان يستحق الطرد واعتذر جاري لزمالئه بني الشوطني«.

الدوحة ـ العربي الجديد

أهــدر الاعب مصطفى البصاص ركلة جزاء 
سهلة  فرصة  الغامدي  الرحمن  عبد  وضيع 
بالتعادل 1-1 مع  السعودية  لتكتفي  بغرابة 
تاياند في بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة 
القدم املقامة في قطر واملؤهلة لدورة األلعاب 
األوملــبــيــة 2016، والــتــي ســتــقــام فــي ريـــو دي 

جانيرو.
السعودية  تقدم  إلــى  تشير  النتيجة  وكــانــت 
بــهــدف مـــن مــحــمــد الــصــعــيــري عــنــدمــا انــفــرد 
الــغــامــدي مـــن مــنــتــصــف املــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
82 بــاإلضــافــة إلـــى العــبــن اثــنــن لكنه فضل 
الــتــمــريــر لزميله صــالــح الــعــامــري الـــذي كــان 
التسديد، ليضيع  بــداًل من  في موقف تسلل 
»األخـــضـــر« مــن أجـــل قنص  الــفــرصــة األهــــم لــــ
فــرصــة تحقيق الــفــوز فــي املـــبـــاراة األولــــى له 

بالتصفيات.
ــدم املـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي عـــبـــر مــحــمــد  ــ ــقـ ــ وتـ
تــايــانــد عـــادلـــت عبر  لــكــن  الــصــعــيــري )72( 
مــصــطــفــى  وأهــــــــدر   .)84( بــيــنــيــو  انــبــيــنــيــت 

حسام أسامة

إقالة  نـــادي رومـــا اإليــطــالــي عــن  إدارة  أعلنت 
ــــدرب الــفــرنــســي لــلــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم،  املـ
لوتشيانو سباليتي  غارسيا، وتعين  رودي 
خلفا له، والذي سبق له تدريب »الذئاب« من 
الفريق  قــيــادة  واســتــطــاع   ،)2009-2005( قبل 
في  اثنان  محلية،  ألقاب  بثاثة  للفوز  وقتها 
الكأس وآخر في كأس السوبر، حيث سيكون 
الثانية، وهو   كبير خــال واليــتــه 

ٍّ
أمــامــه تحد

إعادة الطموح املفقود بن العبي الفريق بعد 
النتائج الكارثية خال الفترة املاضية.

ومـــن املــفــارقــات، أن اســتــعــادة الــثــقــة املــفــقــودة 
ــن ثــقــة الــجــمــاهــيــر فـــي الـــفـــريـــق هما  فــضــا عـ
العامان املشتركان اللذان يجمعان سباليتي 
والـــفـــرنـــســـي زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، الـــــذي تــولــى 
الفنية  الــقــيــادة  فــي  أســبــوع  مهمته منذ نحو 
لــريــال مــدريــد، منافس »الــجــيــالــوروســي«، في 

دور الـ16 لدوري األبطال األوروبي.
غارسيا،  رودي  على  الــطــويــل  صبرها  وبــعــد 
قررت إدارة النادي اإليطالي في النهاية إنهاء 

لــلــســعــوديــة )12(، كما  بــصــاص ركــلــة جــــزاء 
ــارة كــبــيــرة بــســبــب كــثــرة  ــ ــاراة إثــ ــبــ شـــهـــدت املــ
ــــن جـــانـــب  ــــرص الـــضـــائـــعـــة خـــصـــوصـــا مـ ــفـ ــ الـ
الــفــريــق الــســعــودي. وفـــي املــجــمــوعــة نفسها، 
فازت اليابان بصعوبة على كوريا الشمالية 
1-صفر سجله ناوميتشي أويدا )5(، لتتصدر 
املجموعة مبكرًا وتبدأ البطولة بشكل جيد، 
حــيــث ســتــكــون املــنــافــســة عــلــى الـــصـــدارة مع 

السعودية على أشدها.
بعد  الخطأ  على  الغامدي  تاياند  وعاقبت 
انــفــراد  مــن  الــتــعــادل  انبينت  بينيو  أدرك  أن 
املنتخب  الدقيقة 84 بعد خطأ من دفــاع  في 
السعودي. وتصدى سومبورن يوس حارس 
تاياند بنجاح لركلة جزاء نفذها البصاص 
فـــي الــدقــيــقــة 13. وســـجـــل الــصــعــيــري هــدف 
السعودية بضربة رأس بعد تمريرة من فهد 
الثانية  املجموعة  الــيــابــان  وتــتــصــدر  املــولــد. 
بــعــد فـــوزهـــا 1-صـــفـــر عــلــى كـــوريـــا الشمالية 
بــيــنــمــا تــمــلــك الـــســـعـــوديـــة وتــــايــــانــــد نــقــطــة 
واحدة لكل منهما، ليحتا الوصافة واملركز 
مشواره  الــعــراق  وبــدأ  الترتيب.  على  الثالث 

الــعــاقــة مـــع املـــــدرب الــفــرنــســي ال ســيــمــا بعد 
الــفــتــرة األخــيــرة،  فــي  لــآمــال  النتائج املخيبة 
ولــم ينجح الفريق إال في تحقيق فــوز وحيد 
فــي آخـــر عــشــر مــبــاريــات، واســتــعــانــت اإلدارة 
بــخــدمــات مــــدرب يــتــمــتــع بــالــكــثــيــر مـــن تقدير 
تــذوقــت معه طعم  الــتــي  الجماهير،  واحــتــرام 
الــبــطــوالت الــثــاث األخـــيـــرة فــي خــزائــن فريق 
العاصمة. وبدأ اإليطالي سباليتي )56 عاما( 
نــادي إمبولي في عام  التدريبي مع  مــشــواره 
1995، واستطاع قيادة الفريق وقتها للصعود 
ــة األولـــــى اإليـــطـــالـــي »الــســيــري  لـــــدوري الـــدرجـ
آ« فــي غــضــون عــامــن، بعد أن كــان يلعب في 
إثـــبـــات  ــثـــالـــثـــة، واســـتـــطـــاع  الـ الــــدرجــــة  دوري 
حنكته التدريبية عندما قاد أودينيزي لتأهل 
 .2005-2004 موسم  األبــطــال  لـــدوري  تاريخي 
وبعد فترة التوهج هذه، تعاقد سباليتي مع 
نادي روما في عام 2005 ليبدأ الحقبة األكثر 
نجاحا في آخر عشر سنوات في تاريخ روما.

واستطاع سباليتي خال هذه الفترة تحقيق 
نتائج رائعة مع »الذئاب«، كان أبرزها التأهل 
لدور الثمانية في دوري األبطال موسم 2007-

في املجموعة الثالثة بطريقة مثالية بالفوز 
فائز  اليمن بفضل هدفي علي  2-صــفــر على 
من ركلة جزاء في الدقيقة 36 وعلي حصني 

بعد ذلك بثاث دقائق.
وســـجـــل لـــلـــعـــراق عــلــي فـــائـــز عــطــيــة )36 من 
املــبــاراة  ركلة جـــزاء( وعلي حصني )39( فــي 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســـتـــاد ســحــيــم بـــن حــمــد. 
وأهــدر همام طــارق ركلة جــزاء للعراق )67(. 
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة أيــضــا، فـــازت كــوريــا 
2-1. ســجــل  أوزبــــكــــســــتــــان  عـــلـــى  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
من   20( تشانغ-جن  مــون  الجنوبية  لكوريا 
دوستونيك  وألوزبكستان  و48(  جــزاء  ركلة 
خــامــادامــوف )58(. ولــعــب الــفــريــق األوزبــكــي 
بــعــشــرة العــبــن لــطــرد جــمــشــيــد بــوالتــابــوف 
بــفــارق  املــجــمــوعــة  ــعــــراق  الــ ويـــتـــصـــدر   .)72(
الــتــي تغلبت  األهــــداف عــن كــوريــا الجنوبية 
نفس  منافسات  خــال  أوزبكستان  على   1-2
املجموعة. وستتأهل الفرق الثاثة األولى في 
البطولة إلى مسابقة كرة القدم في ألعاب ريو 
دي جانيرو األوملبية في وقت الحق من العام 

الجاري.
ــقــــاءات املــجــمــوعــة األولــــــى لــلــبــطــولــة،  وعــــن لــ
ــران فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من  ــ تـــواجـــه قــطــر إيـ
املــنــافــســات، وتــلــعــب ســـوريـــا مـــع الــصــن في 

نفس املجموعة اليوم الجمعة.
ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ ــع كــ ــة مــ ــعـــوديـ وتـــلـــعـــب الـــسـ
ــه الـــعـــراق  ــوم الــســبــت املـــقـــبـــل، بــيــنــمــا تـــواجـ يــ
ــا  ــمــــن مـــــع كــــوريــ ــيــ ــعــــب الــ ــلــ ــــان وتــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أوزبـ

الجنوبية في نفس اليوم.

ــد اإلســبــانــي  ــدريـ 2008 عــلــى حـــســـاب ريـــــال مـ
ــا وإيــــابــــا بــنــفــس الــنــتــيــجــة )2- ــابـ بـــالـــفـــوز ذهـ

1(، قــبــل أن يــخــرج مــن الــــدور الــتــالــي عــلــى يد 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

ولــكــن ســيــكــون عــلــى ســبــالــيــتــي خـــال واليــتــه 

الثقة  إعـــادة   كبير وهــو 
ٍّ

تــحــد الثانية خــوض 
املــفــقــودة لــاعــبــي الــفــريــق الــتــائــه وســـط مغبة 
الــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة خــــال األشـــهـــر األخـــيـــرة، 
امللعب  ملــدرجــات  الجماهير  إعـــادة  عــن  فضا 

»األوملبي« من أجل مؤازرة الفريق.

الفني، يعتمد سباليتي على  وعلى املستوى 
استطاع  التي  الطريقة  وهــي   ،  1-3-2-4 خطة 
بها تحقيق أفضل النتائج، سواء خال فترة 

واليته األولى مع روما أو مع أودينيزي.
ــا وقــائــد  ــ ومــــن املــمــكــن أن يـــكـــون لــقــيــصــر رومـ
الفريق، فرانشيسكو توتي، الذي قال في عام 
الــكــرويــة  مــســيــرتــه  اخــتــتــام  ــه يتمنى  أنـ  2009
املقبلة  الفترة  خــال  كبير  دور  مع سباليتي، 
سواء باللعب كصانع ألعاب أو حتى كمهاجم 
الخططية  االبتكارات  أبرز  صريح. وكان أحد 
الــفــتــرة هــو مــوقــع توتي  لسباليتي فــي هـــذه 
املـــفـــاجـــئ لــلــجــمــيــع عـــنـــدمـــا وظــــفــــه كــمــهــاجــم 
وهــمــي، واســتــطــاع خـــال مــوســم 2007-2006 
الـــفـــوز بـــالـــحـــذاء الــذهــبــي كـــهـــداف لــلــدوريــات 
األوروبـــيـــة بــرصــيــد 26 هــدفــا، وبـــفـــارق هــدف 
وحيد عن مهاجم ريال مدريد ،الهولندي رود 
لبدء صفحة  فــان نيستلروي. ويستعد رومــا 
املخيبة  الصفحة  وطــي  مع سباليتي  جديدة 
مع رودي غارسيا الــذي تولى ناصية األمور 
الفنية موسم 2013 - 2014 بعد موسم معقد 
لــلــغــايــة، مــع اإليــطــالــي أوريــلــيــو أنــدريــازولــي، 
الــســادس وخــســارة نهائي  حقق خاله املركز 

الكأس أمام الجار اللدود التسيو.
ــتـــطـــاع غـــارســـيـــا قـــيـــادة الـــفـــريـــق بــنــجــاح  واسـ
بــاحــتــال املــركــز الــثــانــي فــي جـــدول الترتيب، 
ــــدوري األبـــطـــال وازديــــــاد تطلعات  والــتــأهــل لـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر حـــــول مــســتــقــبــل نـــاديـــهـــم، ولــكــن 
املوسم الجاري كان كارثيا حيث قدم الفريق 

أداء سيئا وخرج من الكأس املحلية.

روما يبدأ رحلة العودة مع سباليتيالسعودية تسقط بفخ التعادل في الطريق لألولمبياد

للمنتخب  الدولي  الحارس  تواجد 
ــب أفــضــل  ــي ــرت ــســي فـــي ت ــون ــت ال
حد  في  هو  المغاربيين،  الالعبين 
الذي  الحارس  لهذا  تتويج  ذاتــه 
الحراس  أفضل  قائمة  في  يأتي 
تتويجه  ساهم  وقد  المغاربيين، 
ناديه  مع  األفريقي  االتحاد  بكأس 
من  تواجده  في  الساحلي  النجم 
البلبولي  لكن  الالعبين،  أفضل  بين 
المنتخب  ــة  رحــل ــن  ع سيتغيب 
بطولة  في  للمشاركة  التونسي 
بسبب  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

اإلصابة.

الحارس البلبولي 
في القائمة

تعادلت السعودية مع 
تايالند وفاز العراق على 

اليمن في منافسات 
بطولة آسيا للشباب

يبدأ روما اإليطالي مرحلة 
جديدة على الصعيد 

المحلي والقاري، بعد 
التعاقد مع سباليتي

)Getty( أداء متميز لرياض محرز

)Getty( بنعطية ثانيًا للمرة الثالثة)Getty( براهيمي يخسر اللقب ويكتفي بالمركز الثالث

)Getty( الخزري يدخل المنافسة)Getty( عبد النور اكتفى بالمركز الخامس)Getty( سليماني هداف سبورتينغ لشبونة)Getty( حكيم زياش في طريقه لمغادرة تيفنتي

)Getty( الجماهير السعودية تساند المنتخب)Getty( 2007 سباليتي مع توتي في عام

أفضل العب

يواصل الالعب الدولي الجزائري رياض محرز إبداعاته مع ناديه اإلنجليزي 
ليستر سيتي مما أهله ليعتلي مرتبة أفضل العب مغاربي لعام 2015 

رغم المنافسة القوية مع بقية النجوم المغاربيين

محرز يتفوق على المغاربة في استفتاء »فرانس فوتبول«

رفــــض كـــل اإلغـــــــــراءات وتــشــبــث بــالــلــعــب مع 
ثقة  فــي مستوى  وكـــان  الــجــزائــري،  املنتخب 
ــــدرب وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش الــــذي اخــتــاره  املـ
وواصــل  عليها،  يعول  التي  العناصر  ضمن 
ــة مـــع املـــــدرب كــريــســتــيــان  ــافـ فـــي تــقــديــم اإلضـ
جوركوف الذي قال عنه في املوسم املاضي: 
»ريــــــاض لـــم يـــقـــدم أكـــثـــر مـــن 50 بـــاملـــائـــة من 
الــقــادمــة  إمــكــانــيــاتــه الحقيقية وفـــي املــواســم 
مقارعة  على  قـــادرًا  عربيا  العبا  ستتابعون 

كبار الاعبن في العالم«.

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

كارلوس  الكولومبي  النجم  أبهر 
ــــي،  ــالـ ــ ــــطـ ــــان اإليـ ــيـ ــ ــا العـــــــب مـ ــ ــاكـ ــ بـ
جــمــاهــيــر مــلــعــب »الـــســـان ســيــرو« 
بهدف أكثر من رائــع في مرمى كاربي وذلك 
ضمن منافسات الــدور الربع نهائي لبطولة 
ــا، بـــعـــد أن ســـجـــل هـــدفـــا عــبــر  ــيـ ــالـ كـــــأس إيـــطـ

»رابونا« ساحرة.
ــاراة حــــاول مــيــان تسجيل  ــبـ ومــنــذ بــدايــة املـ
هـــدف مبكر فــي مــرمــى كـــاربـــي، وفــعــًا نجح 
ــارلــــوس بـــاكـــا فـــي هز  الــنــجــم الــكــولــومــبــي كــ
شــبــاك الــفــريــق املــغــمــور ســريــعــا، وذلــــك بعد 
لينفرد  الــجــزاء  داخـــل منطقة  كــرة  استلم  أن 
بحارس املرمى، لكن تقدم الحارس لم يمنع 
الفنية  مهاراته  استعمال  مــن  باكا  كــارلــوس 
الـــرائـــعـــة لــيــتــخــطــى الــــحــــارس بــشــكــل جميل 

ويصبح املرمى أمامه خاليا.
لكن وفي وقت توقع الجميع أن باكا سُيسدد 
الكرة بشكل طبيعي، فاجأ النجم الكولومبي 
الجماهير وكل من تواجد في ملعب »السان 
ســــيــــرو« بـــطـــريـــقـــة تــســجــيــلــه لـــلـــهـــدف األول 
مليان، إذ استعمل تقنية »الرابونا« الرائعة، 
عن  معلنة  الشباك  باتجاه  الــكــرة  وتتدحرج 
تسجيل ميان الهدف األول في مرمى كاربي.

رابونا باكا 
وجدل كتالونيا

شهدت مالعب كرة القدم األوروبية لقطات مثيرة وجميلة في منتصف 
األسبوع الذي عرف مواجهات قوية في الدوريات المختلفة، وأبرز هذه 
النجم  تألق  وقت  في  وإسبانيول،  برشلونة  مباراة  في  كانت  اللقطات 

الكولومبي باكا وأبهر جماهير ميالن برابونا ساحرة وجميلة
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ُيــذكــر أن حــركــة »رابـــونـــا« هــي إحــــدى أشهر 
الــلــقــطــات الــفــنــيــة فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، حيُث 
اعــتــاد كثير مــن الــاعــبــن حـــول الــعــالــم على 
تنفيذها في املباريات، وتعتبر هذه الحركة 
مـــن دون شـــك مـــن أصـــعـــب الــلــمــحــات الــفــنــيــة 
الــتــي يمكن أن يــقــوم بــهــا أي العـــب كـــرة قــدم 
منازع  دون  مــن  بالتأكيد،  لكنها  العالم،  فــي 
األجمل واألروع، ويمكن القيام بهذه الحركة 
ثم  األرض  الــقــدمــن على  إحـــدى  تثبيت  عبر 
ركـــل الـــكـــرة بــالــقــدم الــثــانــيــة مـــن خــلــف الــقــدم 

الثابتة.
تابعت جماهير إسبانيول اإلسباني مسلسل 
ــك في  اســتــفــزازهــا لــبــرشــلــونــة ونــجــومــه وذلــ
املــبــاراة الــتــي جمعت الــفــريــق مــع »الــبــرســا«، 
فــي إطــار مواجهة إيــاب كــأس ملك إسبانيا، 
ــنــــادي  ــة تــســتــفــز مــــدافــــع الــ ــطـ ــافـ ــعــــت يـ إذ رفــ
مهاجمة  عبر  بيكيه،  جــيــرارد  »الــكــتــالــونــي« 

شاكيرا زوجته بطريقة غير أخاقية.
استفزازات  الــذهــاب  مــبــاراة  أن شهدت  وبعد 
كــثــيــرة بـــن العـــبـــي بــرشــلــونــة وإســبــانــيــول، 
أرض  العنيفة على  التدخات  إلى  باإلضافة 
اسبانيول  أن جماهير  بــدا واضــحــا  املــلــعــب، 
ــارة  ــ تــــريــــد املــــزيــــد مــــن املـــشـــاكـــل لــتــســتــمــر اثــ
»ديربي« كتالونيا في املدرجات أيضا. حيُث 
رفع  اسبانيول  قــررت مجموعة من جماهير 
أبــرز نجوم  يافطة في املدرجات تستفز أحد 
املــدافــع جــيــرارد بيكيه،  »الكتالوني«  الــنــادي 
ــيـــة عــلــى  عـــبـــر الــتــهــجــم بــطــريــقــة غـــيـــر أخـــاقـ

زوجته شاكيرا.
عليها  ُكــتــب  يافطة  الجماهير  رفــعــت  وفــعــًا 
كــمــا ظــهــرت يافطة  »شــاكــيــرا هــي للجميع«، 
أخرى ُكتب عليها »بدأت القصة مع أنطونيو 
دي روا، دي روا هو عشيق شاكيرا السابق«، 
ُيــذكــر أن دي روا هــو محام أرجنتيني وكــان 
املغنية  الحالية  على عاقة مع زوجــة بيكيه 
أكثر  ُيعتبر  الــذي  األمــر  الكولومبية شاكيرا. 
مــــن مــســتــفــز بــالــنــســبــة لــبــيــكــيــه ولــجــمــاهــيــر 
برشلونة، ألن جماهير اسبانيول خرجت عن 
اإلطار الرياضي واألخاقي بهذه التصرفات.
ــاراة الـــذهـــاب شــهــدت الــكــثــيــر من  ــبـ وكـــانـــت مـ
املـــلـــعـــب،  عـــلـــى أرض  ــنــــف  ــارات والــــعــ ــ ــــجـ ــــشـ الـ
ــات أيــضــا،  واشــتــعــل »الـــديـــربـــي« فـــي املــــدرجــ
لــيــنــتــج عـــن هــــذه الــتــشــنــجــات إيـــقـــاف الــنــجــم 
األوروغــــوايــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز مــبــاراتــن 
املمر  في  اسبانيول  العبي  استفزازه  بسبب 

الخاص الذي يوصل إلى أرض امللعب.

خطأ كوميدي وتصدي مثير
ارتكب حــارس مرمى فريق كريستال باالس 
الويلزي واين هينيسي،  الدولي  اإلنجليزي، 
خــطــًأ كــارثــيــا تسّبب فــي خــســارة فريقه أمــام 
ُمــضــيــفــه أســـتـــون فــيــا، وذلــــك خـــال املـــبـــاراة 
الــتــي جمعت بــن الــفــريــقــن، مــســاء أول أمس 
ــاء، عـــلـــى مـــلـــعـــب فـــيـــا بـــــــــارك، ضــمــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
مــنــافــســات الــجــولــة الــحــاديــة والــعــشــريــن من 

بطولة الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.
واســــتــــقــــبــــل مــــــدافــــــع فـــــريـــــق أســــــتــــــون فـــيـــا، 
نفذها  ركنية  ليسكوت،  جوليان  اإلنجليزي 
زميله في الفريق، الفرنسي جوردان فيرتوت، 
ــة، فــشــل فـــي الــتــعــامــل  ــعــ بــضــربــة رأســـيـــة رائــ
معها حـــارس مــرمــى فــريــق كريستال بــاالس 
الويلزي واين هينيسي،  الدولي  اإلنجليزي، 
الشباك،  داخــل  الكرة  لتتهاوى  بشكٍل غريب، 
ُمعلنة عن تسجيل الهدف األول لصالح فريق 

أستون فيا.
وحـــّقـــق فــريــق أســـتـــون فــيــا بــفــضــل تسجيل 
هذا الهدف أول انتصاره في بطولة الــدوري 
اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، مــنــذ شهر 
ــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــنــذ  ــ ــاضـ ــ أغــــســــطــــس/آب املـ
فريق  الفريق على حساب  الــذي حّققه  الفوز 
قبل  مــقــابــل،  دون  هـــدف  بنتيجة  بــورنــمــوث 
لبطولة  االفتتاحية  الجولة  وفــي  يوما،   156

جماهير إسبانيول 
تستفز بيكيه وشاكيرا 

بيافطة غير أخالقية

إنريكي يكشف سبب إشراكه ميسي أمام إسبانيول
لبرشلونة  الفني  املــديــر  إنــريــكــي،  لــويــس  بـــّرر 
األرجنتيني  بالنجم  بالدفع  قــراره  اإلسباني، 
ليونيل ميسي أمام إسبانيول بأنه »أساسي«، 

كما اعتبر أنه »ارتاح كثيرا بعد اإلصابة«.
يومني  بعد  بميسي  الــدفــع  على  تعليقا  وذلـــك 
فقط من سفره إلى زيورخ السويسرية، حيث 
الذهبية ألفضل العــب في 2015،  بالكرة  فــاز 
رغـــم أن الــبــرســا كـــان قــد حــســم لــقــاء الــذهــاب 
بأربعة أهــداف مقابل واحــد. وأوضــح إنريكي: 
»أرى ميسي في حالة بدنية جيدة للغاية، في 
ليونيل  بمشاهدة  نستمتع  املــعــتــاد،  مــســتــواه 
املستطيل األخضر«. وأثنى على منير  داخــل 
الـــحـــدادي، صــاحــب هــدفــي الــلــقــاء، قــائــا: »قــام 
بواجبه على أكمل وجه، إنه العب شاب قادر 

على التسجيل، وأنا سعيد من أجله«.

فريتز يقرر مغادرة بريمن األلماني
أعلن كليمينس فريتز، قائد فريق فيردر بريمن األملاني لكرة القدم، الخميس، إنهاء 
مسيرته الكروية التي امتدت على مدار 17عاما، بنهاية املوسم الحالي. وقال فريتز، 
في رسالة مفتوحة على صفحته الرئيسية: »لقد كنت أفكر في التفاصيل الخاصة 
بمستقبلي الشخصي، خال األيام واألسابيع القليلة املاضية«. وأضاف املدافع األملاني 
املخضرم: »بعد دراسة متأنية، توصلت إلى قراري األخير بإنهاء مسيرتي الرياضية، 

بانتهاء هذا املوسم«.

سامباولي بين البقاء والرحيل عن منتخب تشيلي
أعرب خورخي سامباولي، املدير الفني ملنتخب تشيلي األول لكرة القدم، عن استيائه 
مجددا من التسريبات اإلعامية لتفاصيل عقد العمل الخاص به، إال أنه لم يكشف 
بوضوح في الوقت نفسه عن قراره النهائي حول استمراره أو رحيله عن الفريق. وقال 
سامباولي في بيان له: »ليس حقيقيا أنني ال أرغب في العمل والعيش في تشيلي، على 
العكس، أنا موجود هنا منذ سبع سنوات، هدفي من الناحية االجتماعية والعملية هو 
البقاء في تشيلي، ال أزال أعيش في سنتياغو«.  وثارت تكهنات أن سامباولي سيعلن 
في لقائه مع وسائل اإلعام، عقب اجتماعه مع املسؤولني في اتحاد تشيلي لكرة القدم، 

عن رحيله عن منصبه كمدير فني للمنتخب األول.

بالن يوافق على رحيل كافاني
ــادي  أكـــــد الـــفـــرنـــســـي لــــــــوران بــــــان، مــــــدرب نــ
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، أن مــهــاجــم الــفــريــق 
األورغوياني كافاني قد يغادر الفريق، بسبب 
عدم رضاه عن مكانه، حيث ال يعتبر الخيار 
الــســويــدي  األول هــجــومــيــا، فـــي ظـــل تـــواجـــد 
قال:  لبان  تصريحات  وفي  إبراهيموفيتش. 
»هــنــاك مشكلة فــي سلوك كافاني فــي اآلونــة 
األخــــيــــرة، ونـــحـــن نــفــكــر فـــي الـــفـــريـــق بشكل 
وليس على شكل منفرد«. وأضــاف:  جماعي 
ــا ونــاقــشــنــا عــدة  ــ »لــقــد عــقــدنــا اجــتــمــاعــا إداريـ
أمور، منها شكوى كافاني املتكررة، وإن أراد 

الرحيل فلن نقف في وجهه«. 
 

فانغر لوف رسميًا مع موناكو
أعــلــن نــــادي مــونــاكــو الــفــرنــســي عــن ضــم الــاعــب الــبــرازيــلــي »فــاغــنــر لــــوف« رسميا 
القدم.  لكرة  الفرنسي  الــنــادي  مع  يمتد 18 شهرًا  عــام 2017، في عقد  حتى صيف 
الكروية في  بعدما قضى مسيرته  لــوف، 31 عاما، في موناكو،  البرازيلي  وسيلعب 
األندية البرازيلية ونادي سيسكا موسكو الروسي وأحد األندية الصينية. وعزز نادي 
موناكو هجومه بالاعب البرازيلي الذي يمتلك الكثير من الخبرة، من أجل مساعدة 

الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم القادم.

الحضري  قــرر  وعندما  لكن  وحــيــدًا.  وسجل خالها هدفًا 
مغادرة النادي األهلي حصلت مشكلة كبيرة وصل صداها 
إلــى االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، وذلـــك ألن الــحــضــري ترك 
الــنــادي املــصــري ووقـــع عــقــدًا مــع ســيــون السويسري بــدون 
أشارت  الصحافية  التقارير  بعض  أن  للنادي، حتى  العودة 
آنذاك إلى أن الحضري كان ما زال مرتبطًا بعقد مع األهلي 
ووقـــع مــع نــاد آخـــر. وهـــذا األمـــر ُتحرمه قــوانــني الفيفا التي 
تنص على منع أي العــب من التعاقد مع نــاد آخــر في حال 

كانت كشوفاته مع فريق مختلف.
لكن، ورغم كل هذه الضجة، إال أن سيون السويسري أعلن 
عن التعاقد مع الحارس الحضري في عام 2008، األمر الذي 
لم يعجب النادي األهلي الذي قرر معاقبة الحضري وتغريمه، 
القضية ومنح الضوء األخضر لهذه  الفيفا تدخل في  لكن 
الصفقة ووافق على توقيع الحضري مع النادي السويسري.

لكن الحضري لم يبق طويًا مع سيون، إذ لعب 33 مباراة، 
ــدًا، وعـــاد إلـــى املــاعــب املــصــريــة مــن جديد  أي مــوســمــًا واحــ
في عام 2009، لكن هذه املــرة عبر بوابة اإلسماعيلي الذي 
وقع معه ملوسم واحــد لعب فيه 14 لقاًء، قبل أن ينتقل إلى 
مباريات  أربــع  معه  ،ويلعب  الزمالك  التقليدي،  األهلي  غريم 
الحضري قرر مغادرة مصر مرة جديدة وهذه  لكن  فقط. 
املرة للتوقيع مع املريخ السوداني. لعب الحضري مع املريخ 
السوداني من عام 2011 حتى عام 2013، إذ خاض معه 92 
لقاًء، ثم عاد الحضري إلى مصر ليلعب مع وادي دجلة في 
موسم 2013 - 2014، واإلسماعيلي موسم 2014 - 2015 ، 
ويلعب اآلن مع وادي دجلة مرة جديدة. وعلى الصعيد الدولي 
لعب الحضري مع املنتخب املصري 148 مباراة دولية وحاز 

لقب كأس أمم أفريقيا أربع مرات.
رياض...

عــصــام الــحــضــري حــــارس مــصــري مــشــهــور فـــي املــاعــب 
املصرية، والعاملية حتى. حارس مرمى تألق في نادي األهلي 
املصرية  الحراسة  إلى أسطورة في  لسنوات طويلة وتحول 
مــنــذ أن ارتــــدى قميص املنتخب املــصــري فـــي  عـــام 1996. 
القارة  اشتهر الحضري بأنه واحــد من أفضل الحراس في 
األفريقية، وفي عام 2012 قال عنه النجم اإليفواري، ديديه 
دروغبا، إنه من أصعب املنافسني الذين واجههم في مسيرته 

الكروية.
بدأ عصام الحضري مسيرته الكروية مع فريق دمياط في 
عام 1993 واستمر مع هذا الفريق املغمور ثاث سنوات حتى 
عام 1996، قبل أن يبدأ مرحلة النجومية والتألق مع األهلي 
العريق في عام 1996، حيُث حافظ على مركزه كالحارس 
حتى  أي  متتالية  سنة   12 لحوالى  »األحــمــر«  للنادي  األول 
عام 2008. لعب الحضري مع النادي األهلي 510 مباريات 

عصام الحضـري

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

حارس مرمى 
كانت له بصمة 

ُمميزة في 
المالعب المصرية 
والعالمية، ونجم 

األهلي المصري

كارلوس باكا 
يتألق برابونا 
ساحرة )العربي 
الجديد(

انتهت القمة اإلنجليزية التي جمعت ليفربول وأرسنال بتعادل مثير )3 - 
 26 في  أهداف  أربعة  بينها  أهداف،  ستة  تسجيل  شهد  لقاء  في   ،)3
دقيقة من الشوط األول، ليشهد الدوري اإلنجليزي على أجمل وأروع 
مباراة  إنها  القول  يمكن  المباراة  تلخص  بسيطة  عناوين  وفي  مباراة، 
مجنونة، مباراة مثيرة، مباراة ال يمكن وصفها وفرص ضائعة بالجملة. 
بالعين  بالسن والعين  »السن  الذي يقول  المثل  بأسلوب  الفريقان  ولعب 

والبادئ أظلم«.

قمة جنونية

وجه رياضي

الدوري اإلنجليزي لكرة القدم. وأحيا الفريق 
االنتصار  هــذا  بفضل  »الـفيانس«  بـــ  امللقب 
أندية  البقاء ضمن مصاف  في  آماله  الثمن 
الــقــدم، بعدما رفع  لــكــرة  اإلنجليزي  الـــدوري 
رصـــيـــده إلــــى 11 نــقــطــة، واصــــل مـــن خــالــهــا 
ـــر عـــلـــى صــعــيــد ســلــم  ــيـ ـــز األخــ ـــركـ ــال املـ ــتــ احــ
تــرتــيــب أنــديــة البريمير لــيــغ ُمــتــأخــرًا بــفــارق 
فيما تجمد  فريق ســنــدرالنــد،  نقاط خلف   4

وجد املهاجم األكـــوادوري فيليبي كايسيدو 
ــادي إســـبـــانـــيـــول نــفــســه وجـــهـــا لـــوجـــه مع  ــنـ لـ
ــــارس تـــيـــر شـــتـــيـــغـــن، وكــــــان فــــي طــريــقــه  ــــحـ الـ
ــاول رفــع  لــفــريــقــه بــعــد أن حــ لتسجيل هـــدف 
الكرة، لكن الحارس األملاني استعان بأصابع 

يده إلنقاذ مرماه من هدف بدا محققا.
وساهم تير شتيغن في املحافظة على شباكه 
نظيفة وعــودة فريقه برشلونة متقدما على 

رصيد فريق كريستال بــاالس عند 31 نقطة 
في املركز السابع مؤقتا.

في املقابل نجح حارس مرمى نادي برشلونة 
قبل  مرماه  إنقاذ  في  تير شتيغن  اإلسباني 
نهاية الشوط األول من املواجهة التي جمعت 
ــانــــي فــي  ــبــ ــقـــه بــــنــــادي إســـبـــانـــيـــول اإلســ فـــريـ
مباريات اإلياب ملنافسات كأس ملك اسبانيا.
تقريبا  بدقيقتن  األول  الشوط  نهاية  وقبل 

جـــاره بــهــدف نظيف كــان قــد أحـــرزه املهاجم 
بــعــد تلقيه  الــدقــيــقــة 31،  الـــحـــدادي فــي  منير 
تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي، في وقت 
نــجــح الــاعــب الـــحـــدادي مــن أصـــول مغربية، 
ــــال الـــشـــوط  ــانـــي خـ ــثـ ــهــــدف الـ ــة الــ ــافــ فــــي إضــ
الثاني ليضمن تأهل فريقه إلى الدور القادم 
الــكــأس اإلســبــانــيــة بعد أن تفوق  مــن بطولة 

برشلونة في الذهاب )4 - 1(.

الدوري 
اإلسباني

الدوري 
الفرنسي

الدوري 
اإلنجليزي
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المعماري سنان آغا
كلمة سر روعة المساجد  ببلد المآذن تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

كــان خــوف املعمار ســنــان  وهو 
ــكـــون  ــه بــــــــأن يـ ــتــ ــيــ يـــــوصـــــي وصــ
ضريحه بسيطا، حتى ال يغدو 
عليه  الخلف  وليستدل  ملعجبيه،  محجًا 
كانت  بنائه وليس من ضريحه كما  من 

عادة السالطني.
ثــمــة كــســر الحــتــكــار الــهــنــدســة املــعــمــاريــة 
ســوريــة،  شمالي  حــلــب،  ففي  العثمانية، 
العاصمة  وفي  الخسروية،  مجمع  هناك 
 عن 

ً
دمــشــق الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة، فــضــال

السعودية،  املكي في  الحرم  قباب  بعض 
وغيرها في البصرة والقدس.

و»سنان«، هو اسم املعماري الذي ينسب 
ــه االســـتـــغـــنـــاء عــــن أنــــصــــاف الـــقـــبـــاب،  ــيـ إلـ
التي استخدمت من ذي قبل في جامعي 
شهزادة والسليمانية، ليرتكز بهندسته 

على القبة املرتكزة على قاعدة مثّمنة.
شــاع اســم ســنــان، كمقاتل بجيش سليم 
 1512 عــــــام  الـــحـــكـــم  ــى  ــولــ تــ الـــــــذي  األول 
ــارك لــثــمــانــي  ــعـ ــاملـ ــة، وانـــغـــمـــس بـ ــيـــالديـ مـ
ســـنـــوات، خــلــت مـــن أي نـــشـــاط مــعــمــاري 
يـــذكـــر، انــتــصــر خــــالل حــربــه عــلــى الــشــاه 
الــصــفــوي إســمــاعــيــل بمعركة جــالــديــران 
ــل مدينة  ــل الــعــاصــمــة تــبــريــز، ودخــ ودخــ
ــلــــى املـــمـــالـــيـــك  ــاره عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد انـ ــعــ ــلــــب بــ حــ
بقيادة  قانصوه، من ثم دمشق فالقدس، 
ليصلي كما تقول كتب التاريخ، بمسجد 
ــى الــقــاهــرة  الـــصـــخـــرة، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــ

ليتسلم مفاتيح مكة واملدينة.
ن »ســـنـــان« 

ّ
ــروب، خــــــز ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ وخــــــالل هـ

الفارسية  العمارة  فنون  من  ذاكــرتــه،  في 
ــة، لــيــلــتــحــق بعيد  ــ ــويـ ــ واملــمــلــوكــيــة واألمـ
ــار« لــيــصــبــح  ــ ــــالتــ الـــــحـــــرب، بـــمـــدرســـة »غــ
ــــول ســلــيــمــان  انــكــشــاريــًا فــنــيــًا، ومــــع وصـ
القانوني للحكم عام 1520، تابع االطالع 
عــلــى الــفــنــون املــعــمــاريــة الــغــربــيــة، خــالل 
مــشــاركــتــه بـــحـــروب الــســلــطــان ســلــيــمــان 
ــة، لــيــدخــل بــعــدهــا  ــ ــيـ ــ وفــتــوحــاتــه األوروبـ
طــور »التطبيق« وهــو فــي الخمسني من 
عمره، وقتها عّينه السلطان في منصب 

كبير املعماريني عام 1534.
تــــرك أعــــمــــااًل، أخــــذت صــفــة املـــعـــيـــار، لعل 
أضخمها وأهمها ثالثة جوامع، شهزادة 
 1557 السليمانية  1548 وجامع   –  1544
السليمية  وجامع  اسطنبول،  مدينة  في 

1569 – 1574 في مدينة أدرنة.
ولـــعـــل قـــمـــة الـــتـــحـــدي تــجــلــت فــــي جــامــع 
مــدى خمس  على  بــنــاه  الـــذي  السليمية، 
ــو فـــي الــثــمــانــني مـــن عــمــره،  ــنـــوات وهــ سـ
على أعلى ربــوة في مدينة أدرنــة بحيث 
يــمــكــن رؤيـــتـــه مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء املــديــنــة 
أمتار   5.31 القطر  ذات  الضخمة  بقبته 
التي فاقت قبة أيا صوفيا، وأربــع مآذن 
محققًا  مـــتـــرًا،   70.80 مــنــهــا  كـــل  ــفــــاع  ارتــ
بــذلــك حــلــمــًا رافـــقـــه لــســنــوات طــويــلــة، إذ 
ينقل »كــتــاب فــنــون الــتــرك وعــمــائــرهــم«،  
ملؤلفه أوقطاي أصالن آبا، »وإذا كان قد 
الــقــول  املــهــنــدســني املسيحيني  شـــاع بــني 

بــتــفــّوقــهــم عــلــى املــســلــمــني، ألنــــه لـــم تقم 
فـــي الــعــالــم االســـالمـــي كــلــه قــبــة تــضــارع 
في  فقد حــز  أيــا صوفيا،  قبة  تنافس  أو 
بمثل  قبة  بناء  إن  يقال  أن  كثيرًا  نفسي 
ضــخــامــة أيــــا صـــوفـــيـــا، ربـــمـــا يـــكـــون من 

األعمال العســيرة. 
إقامة   – بالله  – مستعينًا  قـــررت  ولـــــهــذا 
هــــذا املــســجــد فـــي عــهــد الــســلــطــان سليم 
 قبته أوســع مــن أيــا صوفيا 

ً
خــان جــاعــال

بمقدار  منها  وأعمق  أذرع،  ستة  بمقدار 
أربعة أذرع«.

رحـــل »املـــعـــمـــاري ســـنـــان« عـــام 1588 عن 
عــمــر يــقــارب املــئــة، بــعــد أن بــنــى ضريحا 
مــتــواضــعــا لــنــفــســه تــعــلــوه قــبــة صــغــيــرة. 
وبـــعـــد أن عـــاصـــر خــمــســة ســـالطـــني هـــم: 
وسليمان  األول،  سليم  الــثــانــي،  بــايــزيــد 
الثالث،  الثاني، ومراد  القانوني، وسليم 

تاركًا لخلفه هندسة وأسلوبًا. 
لعل أهم ما تركه جامع السلطان أحمد، 
اسطنبول،  مدينة  في  األزرق  الجامع  أو 
الــــذي اكــتــمــل بـــنـــاؤه عــــام 1617 وأشــــرف 
عليه الصّداف محمد آغا. وتبلغ مساحة 

قــبــتــه 5.23  مــتــرًا وقــطــر  املــســجــد 64×72 
دعائم  أربـــع  على  القبة  ترتكز  إذ  أمــتــار، 
أسطوانية قطر كل واحــدة منـها خمسـة 
أحمد  السلطان  منطقة  فــي  ويقع  أمــتــار، 
باسطنبول، أمام جامع أيا صوفيا، تلك 
بقبتها  البيزنطي  الطابع  ذات  الكنيسة 
الــضــخــمــة وارتــفــاعــهــا الــشــاهــق، إذ يبلغ 
قطر قبتها 9.30 أمتار وارتفاعها 92.55 
مــتــرًا مــن األرض الـــى عــقــدة الــقــبــة، تركت 
ــرا عــلــى الـــعـــمـــارة واملــســاجــد  ــ وال شــــك، أثـ

العثمانية.
ــاف، الـــتـــطـــرق  ــ ــــصــ وربــــمــــا مــــن قـــبـــيـــل اإلنــ
للمعمار خير الدين، الذي اقتبس طريقة 
للحصول  البيزنطية  بالقباب  التسقيف 
الصالة.  بيت  في  واسعة  مساحات  على 
وازدهــــــر بــعــصــره بـــنـــاء املـــســـاجـــد، خــالل 
التي  الفاتح  محمد  السلطان  حكم  فترة 
دامــــت 30 عــامــًا، بــنــي خــاللــهــا نــحــو 300 
ــرى من  ــ  عـــن عــــمــــارات أخـ

ً
مــســجــد، فـــضـــال

والقالع  كاملدارس  البيزنطي،  الفن  وحي 
والقصور.

ومن الضروري اإلشارة إلى أن تبّدل طراز 

بالطراز  واقــتــدائــهــا  العثمانية،  الــعــمــارة 
األوروبي »الباروك والروكوك« منذ حكم 
ولعل   ،1703 عــام  الثالث  أحمد  السلطان 
انتهى  الـــذي  العثمانية  نــور  فــي مسجد 
بـــنـــاؤه عـــام 1755 خـــالل حــكــم الــســلــطــان 
، لــيــســتــمــر الــتــأثــر 

ً
عــثــمــان الـــثـــالـــث دلــــيــــال

بـــعـــده بـــاألســـلـــوب اإلمــــبــــراطــــوري خـــالل 
حكم السلطان محمود الثاني 1808 الذي 
اســتــمــر - الـــطـــراز اإلمـــبـــراطـــوري - حتى 
من  وتجلى  املــجــيــد،  عبد  السلطان  عهد 
خــــالل بــنــاء جــامــع دوملــــا بــهــجــة وجــامــع 
اللذان   1854 عام  باسطنبول  أورطاكوي 
يمتازان بغنى الزخارف والقبة املحمولة 
أبــراج ركنية مع  أربعة عقود وذات  على 
انقراض نظام أنصاف القباب، لكن نهج 
»ســنــان« بعد تلك الــتــجــارب، عــاد لشكل 
املساجد التي تنبى في تركيا حتى اليوم.
وتــــتــــوزع املـــســـاجـــد بـــتـــركـــيـــا، حـــتـــى آخـــر 
إحــصــاء عــام 2015، إســطــنــبــول: عاصمة 
عام  1453 وحتى  منذ  العثمانية  الــدولــة 
1924، ويبلغ عــدد املساجد فيها 3 آالف 

و269 مسجدًا.
ــرومـــي«  ــديـــن الـ قـــونـــيـــا: مــديــنــة »جـــــالل الـ
الصوفي، ويبلغ عــدد مساجدها 3 آالف 

و115 مسجدًا. 
ــــرة: عـــاصـــمـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة  ــقـ ــ أنـ
ــام 1923، ويــبــلــغ عــدد  الـــتـــي تــأســســت عــ

مساجدها ألفني و955 مسجدًا. 
ويبلغ  تركيا،  شمال  فــي  تقع  سامسون: 

عدد مساجدها ألفني و674 مسجدًا. 
كاستامونو: تقع في شمال غرب تركيا، 
ـــني و601  ــفـ ألــ ويـــبـــلـــغ عــــــدد مـــســـاجـــدهـــا 

مسجد. 
أنــطــالــيــا: تــقــع فــي جــنــوب تــركــيــا، ويبلغ 

عدد مساجدها ألفني و161 مسجدًا. 
أوردو: تقع في شمال شرق تركيا، ويبلغ 

عدد مساجدها ألفني و79 مسجدًا. 
ـــعـــد عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم الــبــحــر 

ُ
طـــــرابـــــزون: ت

ــــود وتــقــع شــمــال تــركــيــا، يــبــلــغ عــدد  األسـ
مساجدها ألفًا و994 مسجدًا. 

ــد عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم جــنــوب  ــعـ ـ
ُ
ــكــــر: ت ديــــاربــ

شرقي تركيا، ويبلغ عدد مساجدها ألفًا 
و968 مسجدًا. 

إزمــيــر: تقع فــي الــغــرب مــن تركيا، ويبلغ 
عدد مساجدها ألفًا و864 مسجدًا. 

ــنـــوب شــرقــي  شـــانـــلـــي أورفــــــــا: تـــقـــع فــــي جـ
و849  ألفًا  مساجدها  عــدد  ويبلغ  تركيا، 

مسجدًا. 
مانيسا: تقع في الغرب من تركيا، ويبلغ 

عدد مساجدها ألفًا و708 مساجد. 
بـــورصـــة: تــقــع ضــمــن إقــلــيــم بــحــر مــرمــرة، 
ويبلغ عدد مساجدها ألفًا و689 مسجدًا. 
بــالــيــك أســيــر: تــقــع فــي الــغــرب مــن تــركــيــا، 
ويبلغ عدد مساجدها ألفًا و669 مسجدًا. 
أرضروم: تقع في الشرق من تركيا، ويبلغ 

عدد مساجدها ألفًا و572 مسجدًا. 
غـــيـــراصـــون: تــقــع فـــي الــشــمــال مـــن تــركــيــا، 
ويبلغ عدد مساجدها ألفًا و544 مسجدًا. 
مرسني: تقع في الجنوب من تركيا، ويبلغ 

عدد مساجدها ألفًا و526 مسجدًا.

)Getty( مساجد تركيا، آيات معمارية سارت على هدى المعماري سنان

A

في منطقة الفاتح باسطنبول خلف جامع السليمانية، يوجد ضريح متواضع، صاحب الضريح هو المعماري »سنان«،  كان له أثر 
كبير على الفن المعماري العثماني وصل حد اإلعجاز

هوامش

معن البياري

تــبــدأ فــي بــيــرو، نهاية يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
كوكب  في  البطاطا  زرع  إمكانية  تستكشف  بحوٌث 
املّريخ. وعلى ذمة وكالة األنباء الفرنسية التي طّيرت 
الخبر األسبوع املاضي، فإن الوكالة األميركية للطيران 
والفضاء )ناسا( واملركز الدولي للبطاطا )مقّره ليما( 
هما من يعتزمان ذلك، بزراعة تسعة أنواع من البطاطا 
بسطح   

ٌ
أرضها شبيهة جافٍة خصائُص  منطقٍة  في 

املريخ، وستتبّي أولى النتائج في مــارس/آذار املقبل. 
ال يوضح الخبر املوجز املقصد من القصة كلها، ما 
إذا كانت مجرد تجريٍب علمي، أم أن ثّمة طموحًا إلى 
أن يكون كوكب املريخ، في املستقبل البعيد، مساحة 
الواسع في كل  اإلقبال  أمــام  البطاطا،   إلنتاج 

ً
مضافة

العالم على »فاكهة الفقراء«، كما تسمى أحيانًا. 
ــأِت أخــبــاٌر عــلــى نــقــصــاٍن فــي تلبية الطلب  ولــكــن، لــم تـ
املهول على البطاطا، السهلة الزراعة، والتي من املدهش 
علن في مؤتمر 

ُ
أن ثّمة خمسة آالف صنٍف منها. وقد أ

يوليو/ فــي  فــي بكي  البطاطا، عقد  عاملي عــن شــؤون 
تموز املاضي، أن الصي التي انتزعت من أميركا املرتبة 
األولى في إنتاج البطاطا تنوي رفع محصولها السنوي 

إلــى 130 مليون طن في عــام 2020، وهــي التي تطرح 
رى، إذا 

ُ
كل عام 95 مليون طن )ثلث اإلنتاج العاملي(. ت

زبطت التجربة املرتقبة، في منطقة أريكوبيا في جنوب 
بيرو، هل يأتي يوٌم، يأكل فيه أحفاد أحفادنا، في غير 
بلٍد عربي، بطاطا مستوردة من املّريخ؟ الذائع أن العرب 
قبل  ــّدرت،  غـــزة صــ وهـــذه  للبطاطا،  جــّيــدون  منتجون 
أسابيع، شحناٍت منها إلى أوروبا، ومنتوج مصر منها 
في ازديــاد. لكن، يعلم الله مــاذا ستكون عليه أحوالنا، 
أن تنحدر، ال قّدر  الــعــرب، ونتعّوذ من  بــاد  الله  حمى 
إلــى  ، فنضطر 

ً
الــبــطــاطــا شــحــيــحــة إلـــى أن تصير  ــلــه،  ال

استقدامها من كوكب املّريخ. ونحن العرب، من جميع 
املنابت واألصول والطوائف واألديان واملذاهب واألعراق، 
محّبون للبطاطا، واستهاكنا لها في ازدياٍد مضطرد، 
ولــســهــولــة دّســهــا في  لــُيــســر سلقها وقليها وشــّيــهــا، 
الفقراء  طبخاٍت عديدة، وحضوُرها شاسٌع في موائد 
واألثــريــاء. وكــان مفزعًا، إلــى حــدٍّ ُيضاعف النقمة من 
 سوريًا في مخيم الجئي سئل 

ً
بشار األسد، أن طفا

الــحــيــاة، فــأجــاب إنــهــا أْن يــأكــل بطاطا  عــن أمنيته فــي 
مقلية!

جمع على محبة هذه السلعة 
ُ
والواضح أن اإلنسانية ت

الــغــذائــيــة، والــتــي فيما أفـــادت أبــحــاٌث فــي »هــارفــارد« 

بأنها تقي من سرطان البروستاتا والقولون، وتحمي 
ر عــلــمــاء آخــــرون من 

ّ
مــن أمــــراض الــقــلــب والـــربـــو، حـــذ

اإلفــراط في تناولها، فقد يسّبب اإلصابة بالّسكري. 
البطاطا هو  ولعل هذا اإلجماع اإلنساني على محبة 
ــم املــتــحــدة إلـــى تسمية ســنــة 2008 عــام  مــا دفـــع األمـ
البطاطا، »للدفع نحو مزيٍد من زراعتها، لتساهم في 
املــجــاعــات«، على ما  الغذائي والحد من  األمــن  توفير 
انتظم فيه  الــذي  الــعــام  املنظمة األممية فــي ذلــك  قالت 
عشرون مؤتمرًا دوليًا، اختّصت كلها بمآثر البطاطا، 

 لشعوب كثيرة، منذ 
ٌ
 غذاٍء أساسية

ُ
ومنها أنها قاعدة

اكتشفها شعب اإلنكا الذي كان يزرعها في مناطق 
 مقدّسة.

ً
جبال األنديز، وكان يعتبرها ثمرة

 
ً
ــر أكـــا ــثـ ــم األكـ ــون هـ ــ ــيـ ــ ــة عــــارفــــي، األوروبـ وعـــلـــى ذمــ
 إلى موائدهم في القرن 

ً
للبطاطا، وإْن وصلت متأخرة

السابع عشر، مع مجاعات حرب الثاثي عامًا. ومن 
ومحاربته،  بالجوع  تقترن  ما  غالبًا  أنها  مفارقاتها 
التي  البطاطا«  »آكلو  الشهيرة  فــان جــوخ  لوحة  وتلك 
ــراد عــائــلــٍة فــقــيــرٍة على  رســمــهــا فــي 1885 تجمع أفــ
صــحــٍن وحــيــد مــن الــبــطــاطــا. ومـــن مــفــارقــاٍت أخـــرى، 
بــعــيــدة عــن حــكــايــات جــوعــى تــلــك األزمـــنـــة، كـــان بالغ 
ــرا الــخــارجــيــة، األمــيــركــي جون  الــغــرابــة أن يجنح وزيـ
كيري والــروســي سيرغي الفــروف، إلــى الحديث عن 
أثناء مكاملٍة هاتفيٍة بينهما قبل عامي،  البطاطا، في 
بــشــأن األزمــــة الــســوريــة، حــتــى إذا التقيا بــعــدهــا في 
نفسها،  األزمــــة  بــشــأن  مباحثاتهما،  ــدأت  بـ بــاريــس، 
بإهداء كيري نظيره الروسي حبتي بطاطا أميركيتي، 
أمام كاميرات املصّورين. ... بعيدًا عن خراريف كيري 
املــّريــخ، سنبقى نمحض  والفـــروف، ال ننتظر بطاطا 
بطاطا فاحينا في أراضي زرٍع وخيٍر عربيٍة كل حب 

وثناء.

بطاطا في المّريخ

وأخيرًا

على ذمة عارفين، األوروبيون 
هم األكثر أكًال للبطاطا، وإْن 

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

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

باختصار

خال الحروب، خّزن »سنان« 
في ذاكرته، من فنون العمارة 
الفارسية واململوكية واألموية، 
ليلتحق بعيد الحرب، بمدرسة 
»غاتار« ليصبح انكشاريًا 

فنيًا.

■ ■ ■
 مع وصول سليمان القانوني 

للحكم تابع االطاع على 
الفنون املعمارية الغربية، خال 
مشاركته في حروب السلطان 

األوروبية.

■ ■ ■
 دخل طور »التطبيق« وهو في 
الخمسي من عمره، وعي في 
منصب كبير املعماريي عام 

.1534


