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بات للعقوبات األميركية تأثير واضح على حزب اهلل والمحيطين به )أنور عمرو/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد النعيمي

لم تكد وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( تنشر 
صورًا مرتبطة بإساءة معاملة سجناء في العراق 
وأفــغــانــســتــان، وتــظــهــر فـــي كــثــيــر مــنــهــا لقطات 
مــقــّربــة لـــجـــروح وكـــدمـــات عــلــى أذرع وســيــقــان 
حتى  أميركية،  منشآت  في  محتجزين  سجناء 
توالت االنتقادات لإلدارة األميركية، والتي ركزت 
العام، وخصوصًا  الــرأي  بتضليل  اتهامها  على 
فــي مقابل  لنشرها  مــحــدودة  انتقاء صــور  بعد 

حجب عشرات آالف الصور األخرى.

ونــشــر »الــبــنــتــاغــون« 198 صـــورة، ليل الجمعة ـ 
القوات  أيــدي  على  تعذيبهم  تم  ملعتقلني  السبت، 
رفع  بعدما  وأفغانستان،  الــعــراق  فــي  األميركية 
ــيـــة« دعـــوى  ــيـــركـ ــات املـــدنـــيـــة األمـ ــريـ ــاد الـــحـ ــحــ »اتــ
األميركية  الحكومة  تجبر   ،2004 عام  قضائية، 
أكثر من 2000 صورة  الحصانة عن  على رفــع 
تــعــذيــب معتقلني عــراقــيــني وأفـــغـــان على  ــظــهــر 

ُ
ت

ولــم يكشف منها حتى  األميركية.  القوات  أيــدي 
اآلن سوى 198 صورة، بعدما منح وزير الدفاع 
أشــتــون كــارتــر، موافقته على ذلــك فــي نوفمبر/ 
الحريات  »اتحاد  املاضي. وشــّدد  الثاني  تشرين 

ـــه »مــســتــمــر فــــي مــاحــقــة  األمـــيـــركـــيـــة« عـــلـــى أنــ
أخـــرى«.  صـــورة   1800 عــن  للكشف  البنتاغون 
واعــتــبــر االتـــحـــاد أن »نـــشـــر تــلــك الـــصـــور يــأتــي 
لتضليل الرأي العام العاملي، من أجل التغطية على 
تلك  فــي  اإلنــســان  لحقوق  الحقيقية  االنتهاكات 
القانونية  للشؤون  املساعد  املدير  وقال  الفترة«. 
لاتحاد جميل جيفر، في تصريح صحافي، إن 
الــرأي  يغالط  أن  بما يمكن  الصور منتقاة  »هــذه 

العام حول حقيقة االنتهاكات األميركية«.
ــي مــنــظــمــة  ــــة فــ ــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت املــــســــؤول مــ
ــيــة، نــوريــن شــــاه، أن »الـــصـــور تمثل  الــعــفــو الــدول

اإلدارة  الــذي مارسته  التعذيب  جــزءًا يسيرًا من 
»التعذيب كــان يجري  أن  األمــيــركــيــة«. وأضــافــت 
بشكل منهجي وبأوامر عليا من أعلى مسؤول 
في اإلدارة األميركية، ولم يكن مجرد ممارسات 

لبعض الخارجني عن القانون«. 
للحكومة  فــضــيــحــة  أكــبــر   2004 الـــعـــام  وشــهــد 
أظهرت  بعد نشر صــور  الــعــراق،  فــي  األميركية 
معتقلني  بتعرية  أميركيني  وجنود  قيام ضباط 
وهم  بعض  فــوق  بعضهم  وتكديسهم  عراقيني 
عراة، وربطهم من أيديهم وأرجلهم وإهانتهم في 

سجن أبو غريب، غربي بغداد.

صور التعذيب األميركي بالعراق وأفغانستان: فصل من االنتهاكات
الحدث

الصين ترعب عالم الكرة
بدأت الصين تصيب عالم كرة القدم بالرعب بعد المبالغ الخرافية التي باشرت األندية 

هناك بصرفها في أسواق االنتقاالت األوروبية. ]28ـ29[
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وأوضــــح أبـــو رائـــد أن حــركــة الــنــزوح مــن مــدن 
ــلـــدات وقــــرى ريـــف حــلــب الــشــمــالــي ال تـــزال  وبـ
مستمرة جراء القصف الجوي، مشيرًا إلى أن 
آالف املــدنــيــن ُهــجــروا مــن بــيــوتــهــم، وأغلبهم 
اتــجــه نــحــو الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة وســط 
ــة«، فـــي واحــــــدة مـــن أقــســى  ــاويــ ــأســ ظـــــروف »مــ
مــوجــات الــنــزوح خــال ســنــوات الــثــورة، حيث 
بــــدأت تــرتــفــع أصــــوات مــحــذرة مــن إفــــراغ هــذا 

الريف من أهله.
وبــرزت دعــوات من عدة أطــراف تحض كتائب 
الجهود  توحيد  على  الــحــر  الــســوري  الجيش 
قــوات  ِقبل  مــن  الكبيرة  الهجمة  هــذه  ملواجهة 
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــ الـــنـــظـــام وروســـــيـــــا، ووضـ
التطورات امليدانية، خصوصًا  جديدة تواكب 
لــن توقف  فــي ظــل تأكيد روســيــا املتكرر أنها 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــدعــــوات  ــيــــران عـ قـــصـــف الــــطــ
مــن جــهــات أمــمــيــة وقــــوى دولــيــة عــلــى رأســهــا 

الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة إليــقــاف قصف 
املدنين. وفي هذا الصدد، قال رئيس املجلس 
ــر  الـــعـــســـكـــري فــــي حـــلـــب ســـابـــقـــًا الـــعـــمـــيـــد زاهــ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الساكت، 
السوري  الجيش  أمــام فصائل  األمثل  الخيار 
الحر لصد الهجمة هو الدخول إلى قلب مدينة 
حلب، ومن عدة اتجاهات وتوجيه الضربات 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــقــــوات الـــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات املـ لــ
إلى  الساكت  وأشــار  إلرباكها.  املدينة  محيط 
سياسة  على  القائمة  العسكرية  السيطرة  أن 
»األرض املحروقة«، وهي التي اتبعها الطيران 
الـــروســـي شــمــال حــلــب »ال تعني االنــتــصــار«، 
ــرب الــعــصــابــات،  داعـــيـــًا إلـــى الــتــحــّول إلـــى »حــ
النظام قــوات كافية  لــدى  أنــه ليس  خصوصًا 

لإلمساك باألرض«.
وأوضــح الساكت أن »خسارة معركة ال تعني 
ــــى أن املـــعـــارضـــة  ــــرب«، مـــشـــيـــرًا إلـ ــحـ ــ نـــهـــايـــة الـ

أمين محمد

ــوم الـــنـــظـــام الـــســـوري  تـــســـّبـــب هـــجـ
واملليشيات، املتواصل على شمال 
حــلــب،  مــدعــومــًا بـــغـــارات روســيــة، 
ــيـــرة مــــع نـــــــزوح آالف  ــبـ ــيـــة كـ بـــمـــأســـاة إنـــســـانـ
املــدنــيــن الـــســـوريـــن مـــن املــنــطــقــة وتــشــّردهــم 
ارتفاع  كــان الفتًا  التركية، فيما  الحدود  قــرب 
ــل 

ّ
مــنــســوب الــحــديــث عــن إمــكــان حــصــول تــدخ

عسكري بّري في سورية، وهو ما أثار تخّوف 
النظام ودفعه إلى االستنفار سياسيًا.

وتواصل القصف الروسي العنيف على ريف 
شـــمـــال حـــلـــب، أمــــس الـــســـبـــت، مــقــابــل إصــــرار 
واضــــح مـــن املـــعـــارضـــة عــلــى املـــواجـــهـــة، حيث 
تستميت في الدفاع عن مدن الريف وبلداته، 
فيما طــالــب االئــتــاف الــســوري املــعــارض في 
ــــن الـــدولـــي بــعــقــد جلسة  بـــيـــان، »مــجــلــس األمـ
ــاذ  ــخـ ــي، واتـ ــ ــروسـ ــ ــدوان الـ ــ ــعـ ــ ــارئــــة إلدانـــــــة الـ طــ
اإلجـــــراءات الــازمــة لــوقــف الــجــرائــم املستمرة 
بحق الشعب السوري«. وسيطرت املليشيات 
النظام على املزيد من  التي تقاتل إلى جانب 
املــواقــع إثــر تمّكنها مــن فتح طريق مــن شرق 
ّبل والزهراء منذ أيام، 

ُ
مدينة حلب إلى بلدتي ن

إثر قصف من الطيران الروسي. وأفاد الناشط 
ــأن املليشيات  اإلعـــامـــي، يــاســن أبـــو رائــــد، بـ
تقّدمت إلى الشرق من بلدة الزهراء لتسيطر 
على بلدتي ماير، ورتــيــان، مشيرًا في حديث 
الروسي  الطيران  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ
دمر بشكل كامل بلدة رتيان ومعرست الخان 
القريبة منها، إضافة إلى تدميره بشكل شبه 
كامل بلدة عندان على الرغم من كونها بعيدة 
عن خط االشتباك، حيث شن عليها نحو 120 

غارة خال خمسة أيام.

معاناة حلب
آالف النازحين هربًا من 

همجية النظام وروسيا

أوًال بأول
تزداد مأساة مدنيي ريف حلب الشمالي، مع تواصل هجوم النظام السوري مدعومًا 
بالمليشيات والقصف الروسي العنيف على المنطقة، ما تسبّب بنزوح عشرات آالف 

المدنيين إلى المناطق المجاورة للحدود مع تركيا

23
سياسة

واشنطن ـ منير الماوري

تتضاعف االنــتــقــادات املــوّجــهــة لــــإدارة األمــيــركــيــة، عــبــر الــصــحــف واملــجــات 
األميركية، على خلفية سياستها املتبعة في امللف السوري، وخصوصًا على 
في  مسؤوليها  مواقف  تناقض  عن   

ً
فضا واإلنساني،  السياسي  الصعيدين 

ل البري في سورية ضد تنظيم 
ّ
األيام األخيرة، تحديدًا في شأن موضوع التدخ

»الدولة اإلسامية« )داعش(. 
الدفاع األميركي، آشتو  البيت األبيض ووزيــر  وبينما صدرت تصريحات عن 
في مكتب  املستشار  لسان  على  السعودية،  بإعان  بالترحيب  توحي  كارتر، 
»املشاركة  وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، عن استعدادها لـ
في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سورية«، اعتبرت وزارة الخارجية 
برية  »إجــراء عملية  أن  باسمها جــون كيربي،  املتحدث  لسان  األميركية، على 
ح بني الحكومة واملعارضة 

ّ
دولية في سورية، ليس بمقدوره تسوية النزاع املسل

لفت  العملية«. وبينما  التي ستقود مثل هذه  الجهة  البلد، مهما كانت  في هذا 
كيربي إلى أّن »الواليات املتحدة تريد أن تدرس املبادرة السعودية أكثر«، أكد أن 
الخارجية  »اإلدارة األميركية تبحث مع السعوديني نواياهم«، فيما تولى وزير 
األميركية جون كيري الحديث عن مباحثات تجرى بهدف التوصل لوقف إطاق 
نار وتوفير مساعدات إنسانية للمدنيني، معتبرًا أن األيام املقبلة ستكشف عن 
إمكانية التوصل لذلك. وكان عسيري أعلن، يوم الخميس املاضي، أن »السعودية 
على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سورية«.
التحوالت  مع  بالتزامن  األميركيني  املسؤولني  مواقف  في  التناقضات  ودفعت 
األميركي  الرئيس  اتهام  إلــى  بوليسي«  »فورين  مجلة  داخــل سورية،  امليدانية 
»خيانة املعارضة السورية والتواطؤ مع روسيا النتشال نظام  باراك أوباما، بـ
الرئيس )بشار( األسد من السقوط وتغيير كافة موازين القوى لصالح النظام 

في فترة لم تتجاوز العام الواحد«.
 للباحث العربي في »املعهد البريطاني لدراسة السياسات 

ً
ونشرت املجلة تحليا

االستراتيجية الدولية« إميل حكّيم، تضّمن اتهامات صريحة إلدارة أوباما بترك 
»الكارثي«. روسيا تنجح في تغيير قواعد اللعبة، واصفًا خذالن املعارضة بـ

ورأى أن »روسيا وضعت جيران سورية أمام أمر واقع جديد، بتركيزها على 
محافظات إدلب وحلب في الشمال ومحافظة درعا في الجنوب«. وأملح حكّيم 
الــذي تسعى لتحقيقه روسيا من خــال تركيزها على جبهة  إلــى أن »الــهــدف 
ر من أن »هذا 

ّ
حلب، هو قطع طريق املعارضة السورية إلى تركيا«. غير أنه حذ

الهدف إن تحقق، فمعناه أن يتحول الطريق إلى مسارات أخرى، يسيطر عليها 
التنظيمات املتطرفة  الجهاديون، خصوصًا في محافظة إدلب، وبالتالي تقوية 

على حساب املعارضة املعتدلة«، على حد وصفه.
إلى ذلك، فإن الخطة الروسية األميركية تتضّمن على ما يبدو استفزازًا خطيرًا 
لتركيا، لناحية تأليب القوى الكردية للتوّسع، على أمل إغاق الحدود مع تركيا، 
اع القرار في واشنطن وموسكو ال 

ّ
بحسب التقرير. وأشارت املجلة إلى أن صن

يدركون مدى خطورة قلق أنقرة من التوّسع الكردي، وما ُيمكن أن تقدم عليه 
من جّراء هذا القلق«.

ــــدى حــكــّيــم اســتــغــرابــه مـــن أن املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى ســـوريـــة ســتــيــفــان دي  وأبـ
 عن أن املسار 

ً
التطورات امليدانية، فضا ميستورا، ال يبدو عليه االنزعاج من 

السياسي الفاشل يصّب في خدمة املسار امليداني الذي يسعى الروس إلنجازه 
وقد نجحوا إلى حّد كبير في ذلك. ولفت إلى أن »الواليات املتحدة قدمت تنازالت 
كبيرة في ما يتعلق بنظام األسد، لكنها لم تحصل لحلفائها على أي مقابل من 
جانب موسكو. والنتيجة انتشار شعور واسع النطاق بني املعارضني السوريني 

وحلفاء الواليات املتحدة في املنطقة عمومًا، بخيانة إدارة أوباما لهم«.

»خيانة أوباما كارثية«

ــرب املــــدن  ــ ــــوض »حــ الـــســـوريـــة قـــــــادرة عـــلـــى خـ
واالنـــتـــصـــار فــيــهــا«، مـــؤكـــدًا أن الـــحـــرب داخـــل 
املدن »تحّيد الطيران«. ولفت إلى أن الطيران 
قـــوات النظام  ــام  الــروســي »أحــــرق األرض« أمـ
واملليشيات لكي تتقّدم ولوال قصف الطيران 
التقدم  القوات  »الوحشي« ملا استطاعت هذه 
في ريف حلب الشمالي، وال في أي منطقة في 

سورية.
ويبقى املــدنــيــون الــســوريــون مــن يــدفــع الثمن 
األكــبــر لهمجية روســيــا والــنــظــام، مــع تجّمع 

ما يقارب 35 ألف نازح على الحدود السورية 
التركية خال اليومن املاضين. وأعلن والي 
واليـــــة كــيــلــيــس الــتــركــيــة املـــواجـــهـــة ملــحــافــظــة 
حلب، سليمان تابسيز، ارتفاع عدد النازحن 
ــــال الـــيـــومـــن  ــ ــدود خـ ــ ــحــ ــ ــــوريـــــن عــــلــــى الــ ــــسـ الـ
املــاضــيــن إلــــى مـــا بـــن 30 و35 ألــــف مــواطــن 
سوري، بينما من املرجح ارتفاع العدد خال 
الـــســـاعـــات املــقــبــلــة إلــــى 70 ألــفــًا مـــع اســتــمــرار 

الغارات الروسية العنيفة على املنطقة.
وشــــــدد تــابــســيــز عـــلـــى أن »حـــــدودنـــــا لــيــســت 

مــغــلــقــة، ولــكــن فــي املــرحــلــة ال نـــرى بـــأن هناك 
ــوريــــن إلـــى  ــســ ــازحــــن الــ ــنــ ــاجــــة إلدخــــــــال الــ حــ
ــيـــة«، مـــوضـــحـــًا »أنـــنـــا  ــتـــركـ ــل األراضــــــــي الـ ــ داخــ
وطعام  من خيم  لهم  مساعدات  بتقديم  قمنا 
وأغطية، وأقمنا خال األشهر الثاثة األخيرة 
حوالي 8 مخيمات على الجانب السوري من 
الحدود، أّمنت املــأوى لحوالي 60 ألف الجئ، 

ونعمل على رفع قدرة هذه املخيمات«.
لضغوط  التركية  الحكومة  تتعرض  وبينما 
ــاد األوروبــــــــي لــوقــف  ــحــ شـــديـــدة مـــن قــبــل االتــ

سياساتها  تغيير  خــال  من  الاجئن،  تدفق 
ــول أو الـــســـمـــاح  ــ ــدخــ ــ فـــــي مـــنـــح تــــأشــــيــــرات الــ
لــاجــئــن الــســوريــن لــلــدخــول إلـــى أراضــيــهــا، 
مــولــود جاويش  التركي  الخارجية  أكــد وزيــر 
أوغــلــو، بعد اجــتــمــاع مــع نــظــرائــه األوروبــيــن 
فــي أمــســتــردام أمــس، أن تركيا ال تــزال تعتمد 
»ســيــاســة الـــحـــدود املــفــتــوحــة« أمـــام الاجئن 
الـــســـوريـــن، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد للسماح 
العالقن على معبر حدودي  آلالف السورين 

مع تركيا بالدخول إلى باده.

حّمل االئتالف الوطني السوري، في بيان، تعليقًا على الهجوم على 
أصدقاء  ومجموعة  وموسكو  الدولي  »المجتمع  حلب،  ريف 
األمن  »مجلس  مطالبًا  األبرياء«،  المدنيين  سقوط  مسؤولية  سورية 
الالزمة  ــراءات  اإلج واتخاذ  الروسي،  العدوان  إلدانــة  طارئة  بجلسة 
 ،2254 القرار  مع  ينسجم  بما  السوري،  الشعب  بحق  الجرائم  لوقف 

ويضمن تنفيذ البندين 12 و13«.

االئتالف يدعو مجلس األمن للتحرك

عبسي سميسم

اإلسامية«  »الــدولــة  تنظيم  ل 
ّ
شك

)داعــش( أهم الضمانات من أجل 
وإطالة  السوري  النظام  استمرار 
عمره، كون األخير يسّوق لنفسه 
العام العاملي كمحارب  الرأي  أمام 
ــبـــب  إلرهــــــــــــاب »داعــــــــــــــــش«، وبـــسـ
التخوف الدولي »وخصوصًا من 
من  األميركية«  املتحدة  الــواليــات 
التنظيم،  بــوجــود  الــنــظــام  ســقــوط 
ــود بــديــل  ــقــنــاعــة بـــوجـ ــدم ال ــع عــ مـ
يستطيع منع انتشار فوضى قد 

تهدد أمن الدول املجاورة.
ــم نـــقـــطـــة  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــ ــــــل ال

ّ
ــا شــــــك ــ ــمـ ــ كـ

ــتـــي  ــل الـــــــــــدول الـ ــكــ ــ ــاب ل ــطــ ــقــ ــتــ اســ
تــــرغــــب فــــي تــثــبــيــت نـــفـــوذهـــا أو 
تحقيق مصالح في ســوريــة، من 
أجـــل الـــدخـــول إلـــى الـــبـــاد بحجة 
ــه، وتـــــم تــشــكــيــل حــلــف  ــتـ ــاربـ مـــحـ
ــــش«،  ــة ملــحــاربــة »داعـ ــ مـــن 56 دول
عسكرية  بـــقـــوات  دول  ــلــت 

ّ
وتــدخ

طائفية،  مليشيا  أخـــرى  ودعــمــت 
على  القضاء  املعلن  هدفه  والــكــل 
ــي. وجـــاء  ــابــ تــنــظــيــم داعــــش اإلرهــ
ــل الـــروســـي بــكــل وقــاحــتــه، 

ّ
الــتــدخ

ل 
ّ
التدخ أشــكــال  مــن  كآخر شكل 

الــدولــي فــي ســوريــة تــحــت شعار 
مــحــاربــة تنظيم »داعــــش«، والــذي 
بـــدا مــنــذ لحظة انــطــاقــه أنـــه جــاء 
املسلحة  املعارضة  على  للقضاء 
وإعادة تأهيل النظام وفرض حل 
يـــكـــّرس نــظــامــًا والؤه  ســيــاســي 
ــا، وتــســتــطــيــع مــوســكــو  ــيــ ــــروســ ل
م في قراراته، وكانت نتيجة 

ّ
التحك

كــل هـــذه الــتــدخــات هــو التطبيق 
الـــتـــنـــظـــيـــم أي،  لـــشـــعـــار  ــلـــي  ــعـ ــفـ الـ
وتتمدد«. باقية  الــخــافــة...  »دولـــة 
مــرة،  وألول  الحديث،  يجري  اآلن 
ــل عــســكــري بـــري لــدول 

ّ
عــن تــدخ

مــــن داعــــمــــي الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة، 
كــــالــــســــعــــوديــــة وتـــــركـــــيـــــا، لــيــس 
إلســـقـــاط الــنــظــام ولـــكـــن ملــحــاربــة 
»داعش« أيضًا. لم يتضح بعد ما 
هي ماهية هذا التدخل وال أبعاده، 
منها  سينطلق  الــتــي  املناطق  وال 
 
ً
ــا

ّ
فـــي حـــال حـــدوثـــه، إال أن تــدخ

بريًا لدول داعمة للثورة السورية، 
وبغّض النظر عن تأثير دخولهم 
األراضي السورية بشكل إيجابي 
عــلــى فــصــائــل املــعــارضــة، إال أنــه 
ُيرجح  املصالح  حسابات  ضمن 
أن تــكــون هــذه الــقــوى هــي األكثر 
جدية في محاربة تنظيم »داعش« 
وبأسرع مما هو  عليه،  والقضاء 
متوقع لسببني، األول أن تلك الدول 
لها مصلحة حقيقية في القضاء 
عليه  الــقــضــاء  ألن  التنظيم،  على 
يعني بشكل من األشكال سحب 
أهم ذرائــع وجــود النظام، ويعطي 
التي  للمعارضة  أكبر  مشروعية 
تـــدعـــمـــهـــا تـــلـــك الـــــــــدول، والــســبــب 
الثاني أن تنظيم »داعش« ال يمتلك 
لها  ج  ُيـــروَّ التي  املرعبة  القوة  تلك 

دوليًا.

للحديث 
تتمة

ضمانة داعش

عادل األحمدي

قــبــل عــــام مـــن اآلن، أصــــــدرت جــمــاعــة الــحــوثــيــن بــيــانــًا 
 

ّ
بحل بموجبه  قامت  دستوريًا«  »إعانًا  سّمته  انقابيًا 

للجنة  السلطة  يم 
ّ
وتسل الــدســتــوريــة  الــدولــة  مؤسسات 

تابعة لها أطلقت عليها »اللجنة الثورية«، لكن سرعان 
مــا تــحــّول هـــذا اإلعــــان إلـــى ورطـــة بــعــد الــتــحــوالت التي 

شهدتها الباد منذ عام إلى اآلن.
فــفــي الـــســـادس مـــن فــبــرايــر/شــبــاط 2015، وفـــي خــطــوة 
الـــشـــوارع املحيطة بالقصر  الــحــوثــيــون  أغــلــق  مــفــاجــئــة، 
ــدروا مــا ســمــوه »اإلعـــــان الــدســتــوري«،  ــ الــرئــاســي وأصــ
موقعًا من رئيس »اللجنة الثورية«، محمد علي الحوثي، 
والذي نّصب نفسه من خال اإلعان، رئيسًا انتقاليًا، أو 

قائمًا بأعمال الرئيس.
صدر اإلعان بعد نحو أسبوعن على استقالة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، 
من  الحوثيون  وقــام  الجبرية،  اإلقامة  ووضعهما تحت 
 البرملان، املؤسسة األخيرة 

ّ
خال اإلعان االنقابي بحل

التي كان مناطًا بها أن تفصل باستقالة الرئيس ورئيس 
م اإلعــان االنقابي كما جــاء في نّصه، 

ّ
الحكومة. وينظ

ثــوريــة، ويستمر  انتقالية  الــحــكــم خـــال مــرحــلــة  قــواعــد 
العمل بأحكام الدستور التي ال تتعارض مع ما أعلنته 
شّكل اللجنة الثورية 

ُ
الجماعة. وينّص اإلعان على أن ت

مجلسًا وطنيًا انتقاليًا، يبلغ عدد أعضائه 551 عضوًا، 
ـــى رئــاســة 

ّ
ــنــــواب املـــنـــحـــل. ويـــتـــول  مــحــل مــجــلــس الــ

ّ
يـــحـــل

الجمهورية في املرحلة االنتقالية مجلس رئاسة مكون 
الوطني وتصدق  املجلس  ينتخبهم  أعضاء  من خمسة 

عليه اللجنة الثورية، على أن »يكلف مجلس الرئاسة من 
يراه من أعضاء املجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل 
حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية«. ومع ذلك، وعلى 
الرغم من الحديث عن مجلس رئاسة وحكومة، إال أنه تّم 
»كافة  اإلعان عن اللجنة الثورية كسلطة عليا تختص بـ
اإلجـــــــراءات الـــضـــروريـــة لــحــمــايــة ســـيـــادة الـــوطـــن وأمــنــه 
حّدد 

ُ
واستقراره وحماية حقوق وحريات املواطنن«. وت

كذلك مهام املجلسن الرئاسي والبرملاني.
عــــقــــب اإلعــــــــــان االنـــــقـــــابـــــي، رفــــضــــت مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى 
ما  اليمنية  الــســاحــة  فــي  املعتبرة  السياسية  ــزاب  واألحــ
ــان«  حــصــل، ووصــفــت األمـــر بــأنــه »انــقــاب مكتمل األركــ
عــلــى الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــتــوافــقــيــة، الــنــاتــجــة عن 
اتفاقات املرحلة االنتقالية منذ عام 2011. وكان من بن 
الرافضن، حليف الجماعة وشريكها في االنقاب حزب 
»املؤتمر«، والذي يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله 
صالح. وبموجب اإلعــان قامت الجماعة بحل البرملان، 

والذي كان »املؤتمر«، حليفها، يمتلك أغلبية فيه.
إقليميًا ودوليًا، أعلن مجلس التعاون الخليجي ومعظم 
ــــان الــحــوثــيــن  الــهــيــئــات والــــــدول املــعــتــبــرة رفــضــهــم إعـ
وتمسكوا بشرعية الرئيس هادي، مطالبن برفع اإلقامة 
الــجــبــريــة عــنــه. وفـــي األيــــام الــتــي تــلــت إعــــان الحوثين 
غـــــادرت مــعــظــم الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة صــنــعــاء، وفــي 
مقدمتها سفارات الدول العظمى ودول مجلس التعاون 
باستثناء روسيا وُعمان، وجاءت املغادرة لعدم وجود 

سلطة شرعية.
بــعــد صــــدور اإلعـــــان قــامــت الــجــمــاعــة بتسمية أعــضــاء 
برئاسة  الواقع(،  األمــر  العليا« )سلطة  الثورية  »اللجنة 

الــحــوثــي، وعــضــويــة 14 آخــريــن أغلبهم من  محمد علي 
املنتمن للجماعة، غير أن الصدمة األكبر التي اختلطت 
من  هـــادي  تمكن  هــي  الجماعة  أوراق  مــن  الكثير  معها 
كسر اإلقــامــة الجبرية واملــغــادرة إلــى عــدن، ومنها أعلن 

العدول عن االستقالة.
بــعــد تــراجــع الــرئــيــس عــن استقالته وظــهــوره مــن عــدن، 
استوت الباد على سلطتن وعاصمتن، سلطة انقابية 
من صنعاء وشرعية من عدن، في وضع لم يصمد كثيرًا 
فسرعان ما بدأ االنقابيون باإلعداد للزحف إلى عدن. 
وهــو مــا حــدث فــي مــــارس/آذار املــاضــي، ليصبح شــرارة 
تــدخــل الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة مــن خــال 
عمليات جــويــة ضــد الــحــوثــيــن وحــلــفــائــهــم، فيما غــادر 

الرئيس وأغلب مسؤولي حكومته إلى الرياض.
ــفـــاوضـــات »جــنــيــف 1« فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  وخـــــال مـ
املـــاضـــي، ومـــا تــاهــا مـــن لـــقـــاءات بـــن مــمــثــلــي الــجــمــاعــة 
ــد الــشــيــخ أحــمــد، تقدم  واملــبــعــوث األمــمــي إســمــاعــيــل ولـ
»العربي  الحوثيون بحسب تأكيدات مصادر سياسية لـ
الــجــديــد«، بصيغ مــن شــأنــهــا إلــغــاء »الــلــجــنــة الــثــوريــة« 
التابعة لهم، غير أنها في الواقع ال تزال تمارس سلطاتها 
وتدخاتها في مؤسسات الدولة، وفي الواقع أصبحت 
من  حــاد  لهجوم  تعرضت  وقــد  بعضها،  على  منقسمة 
بعض أعضائها، كشفوا عن صدور قرارات لم تناقشها 
اللجنة وال يعلمون عنها. لم يمارس الحوثيون سلطة 
حقيقية مــن خـــال انــقــابــهــم، بــل كــانــت خطوتهم أقــرب 
لقفزة إلى املجهول دفعت بالوضع إلى مرحلة الاعودة 
ومهدت للحرب األوسع التي ال تزال مستمرة في شهرها 

الحادي عشر.

عام على ورطة اإلعالن االنقالبي للحوثيين

تحليل اخباري

فــــّجــــر تـــنـــظـــيـــم »الــــقــــاعــــدة« 
ــة  ــنــ ــر عـــــلـــــى مــــديــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ املـ
زنــجــبــار فــي مــحــافــظــة أبــني 
اليمنية، أمس السبت، مبنى 
األمن املركزي. وقال شهود 
»العربي  لـ عيان في زنجبار 
ـــحـــي 

ّ
»مـــســـل إن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

ــدة أقـــــــــدمـــــــــوا عـــلـــى  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــع كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــ وضـ
املبنى  فــي  املتفجرة  األلــغــام 
قـــبـــل تـــفـــجـــيـــره، عـــلـــى غــــرار 
تفجيرهم ملبنى األمن العام 
بالحوطة، عاصمة محافظة 
يناير/كانون   24 في  لحج«، 
ــأتــــي  الــــثــــانــــي املــــــاضــــــي. ويــ
تــفــجــيــر املـــبـــنـــى بــزنــجــبــار، 
يومني من مقتل زعيم  بعد 
ــــال بــلــعــيــدي،  الـــتـــنـــظـــيـــم جــ
ــارة جـــويـــة اســتــهــدفــتــه،  ــغــ بــ
ــــى  بـــيـــنـــمـــا كـــــــان مـــتـــجـــهـــًا إل

منطقة عزان، بشبوة.

الروسية،  الحربية  المقاتالت  جددت 
في  الكثيفة  غاراتها  السبت،  أمــس 
في  محلية  مصادر  وأفــادت  حماة. 
حماة، لـ»العربي الجديد«، بأن »الطيران 
الــزارة  بلدات  قصف  الروسي  الحربي 
والــقــرقــور والــمــنــصــورة« فــي ريف 
حماة الغربي، فيما دمرت المعارضة 
المسلحة آلية عسكرية لقوات النظام 
حماة  ريف  في  الزالقيات  حاجز  على 

الشمالي بصاروخ موّجه.

ــالم إيــرانــيــة، أمس  أفـــادت وســائــل إع
من  وعنصرًا  ضابطين  ــأن  ب السبت، 
من  وعنصرين  اإليراني  الثوري  الحرس 
سورية،  في  ُقتلوا  »البسيج«  قــوات 
ليصل عدد قتلى إيران في سورية إلى 
161 شخصًا، منذ إعالن الحرس الثوري 
عن زيادة عدد مستشاريه العسكريين 
هناك، تزامنًا مع إعالن روسيا بدء شن 

ضربات جوية على مواقع سورية.

غارات على حماة

161 قتيًال إيرانيًا

ترتفع المؤشرات حول إمكانية 
حدوث تدّخل عسكري في سورية، 

األمر الذي أنتج قلقًا في صفوف 
النظام السوري وحلفائه

باتت معارك الجبهة 
الجنوبية السورية في درعا 

وجوارها أسيرة التوافق 
الروسي ـ األردني، وفقًا 
آلراء بعض المعارضين 

السوريين هناك

ــل  ــ
ّ

ــدخ ــان تــ ــ ــكــ ــ ــن إمــ ــ ــد الــــحــــديــــث عــ ــ ــزايــ ــ رفـــــــع تــ
ســوريــة،  فــي  عسكريًا  وحلفائها  الــســعــوديــة 
منسوب القلق لدى النظام السوري وداعميه، 
هذا  مغبة  من  للتحذير  إيرانية  مسارعة  مع 
ــا كــشــفــتــه شــبــكــة  ــتـــزامـــن مــــع مــ ــالـ ــل، بـ ــ

ّ
ــتــــدخ الــ

 عــن مصدرين 
ً
»ســـي إن إن« األمــيــركــيــة، نــقــا

على خطط  مطلعان  إنهما  قــالــت  ســعــوديــن 
من  كــجــزء  العسكرية  للتدريبات  الــســعــوديــة 
اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  ملكافحة  إعدادها 
)داعش( في سورية، من أن عدد املتدّربن قد 
يصل إلى 150 ألف جندي، وأن معظم األفراد 
ــع قــــــوات مـــصـــريـــة وســـودانـــيـــة  ســـعـــوديـــن مــ

وأردنية موجودة داخل اململكة حاليًا.
ل السعودية في 

ّ
ودفع الحديث عن إمكان تدخ

سورية وزير خارجية النظام السوري، وليد 
املــعــلــم، إلــى رفــع نــبــرة تــهــديــداتــه، معتبرًا في 
ل 

ّ
مؤتمر صحافي أمس السبت، أن »أي تدخ

 إن تصريحات 
ً
ل بريًا في سورية«، قائا

ّ
للتدخ

السعودية وتصريحات أطراف أخرى »ما هي 
إال لعبة إعامية للتغطية على الخسائر التي 
لحقت باملجموعات املدعومة من قبلهم«، كما 
نقلت وكالة »أنباء فارس« اإليرانية عنه خال 
مراسم تشييع ستة عسكرين إيرانين قتلوا 

في سورية أخيرًا. 
من جهته، اعتبر أمن سر مجمع تشخيص 
مصلحة النظام، محسن رضائي، إن احتمال 
ــل الــســعــوديــة بـــرًا فــي ســوريــة سيشعل 

ّ
تــدخ

 إن »هذا سيكون 
ً
حربًا إقليمية شعواء، قائا

ضــربــًا مــن الــجــنــون، حــيــث ســيــدفــع الــكــل في 
املنطقة الثمن«، إال أنه اعتبر في الوقت نفسه 
أن إيران ستكون بعيدة عن الحرب. أما نائب 
ــقـــوات املسلحة  ــان فـــي الـ ــ رئــيــس هــيــئــة األركــ
اإليــرانــيــة مــســعــود جـــزائـــري، فــشــدد عــلــى أن 
ــر غــيــر قــابــل  ــم املـــقـــاومـــة فـــي ســـوريـــة أمــ ــ »دعـ

بــري فــي األراضـــي الــســوريــة مــن دون موافقة 
الحكومة السورية هو عدوان، والعدوان يرتب 
مقاومته التي تصبح واجبًا على كل مواطن 
ســـوري«. وأضــاف »ال أحــد يفكر في االعتداء 
ــيـــادتـــهـــا، ألنــنــا  ــهـــاك سـ ــتـ ــة أو انـ عـــلـــى ســــوريــ
بصناديق  ســوريــة  على  يعتدي  مــن  سنعيد 
أو كائنًا  خشبية ســواء كان تركيًا، سعوديًا، 
من يكون«، على حد قوله. وفي ما بدا تسليمًا 
ـــإلدارة الـــروســـيـــة لــلــمــلــف الـــســـوري،  ــ ســـوريـــًا لـ
أضـــاف املــعــلــم إنـــه ينقل عــن نــظــيــره الــروســي 
ســيــرغــي الفـــــروف قـــولـــه إنــــه »ال يــمــكــن وقــف 
إطــــاق الـــنـــار قــبــل ضــبــط الـــحـــدود مـــع تركيا 
واألردن، وقبل التوافق على لوائح املنظمات 

اإلرهابية فمن الصعب تحقيق ذلك«.
حديث املعلم القــاه أيضًا كام لقائد الحرس 
الــذي  الــثــوري اإليــرانــي محمد علي جعفري، 
ــــدى الـــســـعـــوديـــة الـــجـــرأة  ــــه »لـــيـــس لـ اعـــتـــبـــر أنـ

املستشارين  »حــضــور  أن  مــؤكــدًا  للتغيير«، 
الــعــســكــريــن اإليـــرانـــيـــن عــلــى األرض هــنــاك 
ــم مــتــابــعــتــه  ــتـ ــتـ ــلــــف سـ ــتـــمـــر، وهـــــــو مــ ــيـــسـ سـ

بجدية«.
الــســوريــة واإليــرانــيــة،  التصريحات  وجـــاءت 
بالتزامن مع كشف موقع شبكة »سي إن إن«، 
أن املــغــرب الــتــزم بــإرســال قــــوات، إلـــى جانب 
تركيا والكويت والبحرين واإلمارات وقطر، 
ومــنــذ أسبوعن عــّن الــســعــوديــون واألتـــراك 
قيادة للقوات املشتركة التي ستدخل سورية 
من الشمال عبر تركيا. وتشمل قائمة الدول 
اآلســيــويــة املــشــاركــة مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا 
لم  قيادة مشتركة  والتي أسست  وبــرونــاي، 
تعلن عنها حتى اآلن، ومن املتوقع أن تكون 
ماليزيا أول من ترسل قواتها من هذا الثاثي 
إلى السعودية. وذكرت أن »السعودين يرون 
أنــه عندما ُيهزم »داعــش« ُيمكن لهذه القوة 

املــشــتــركــة أن تــقــوم بــإعــادة الـــتـــوازن لساحة 
الــقــتــال ونــشــر الـــســـام«. وتــعــتــقــد املــمــلــكــة أن 
ــــت لــبــدايــة  مـــــــــــارس/آذار ســـيـــكـــون أنـــســـب وقـ
التدريبات العسكرية، ألن السعودية تتوقع 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صنعاء 
قريبًا، ما سيتيح للسعودية فرصة التركيز 

على سورية، بحسب »سي إن إن«.
لتدريب  االستعدادات  مع  يترافق  الكام  هذا 
»رعــد الــشــمــال« الــذي مــن املفترض أن يجري 
في منطقة حفر الباطن في السعودية. وكان 
املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الـــقـــوات املسلحة 
أواخــر  أعــلــن  العميد محمد سمير،  املــصــريــة 
الــشــهــر املـــاضـــي تـــوّجـــه عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات 
ــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــة إلــــــى الــــســــعــــوديــــة لـ املــــصــــريــ
الــســودانــي، قبل  الــتــدريــب. كما أعلن الجيش 

يومن، مشاركته في هذا التدريب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مؤشرات التدّخل البري 
تقلق األسد وحلفاءه

ــبـــدأ مــرحــلــة  لــفــصــائــل املــــعــــارضــــة، قـــبـــل أن تـ
صاب الحقًا بانتكاساٍت 

ُ
التراجع تدريجيًا، لت

متاحقة )في أعقاب بدء الغارات الروسية(، 
القليلة املاضية،  األيـــام  فــي  وصــلــت ذروتــهــا 
بخسارة املعارضة ملدينة الشيخ مسكن، ثم 

بلدة عتمان، بريف املحافظة الشمالي.
وقــد كــان النصف األول من عــام 2015 زاخــرًا 
بانتصارات فصائل املعارضة في املحافظة، 
التي لطاملا اعتبرت بوابة دمشق الجنوبية، 
إذ أحكمت قبضتها في الشهر األول من ذاك 
»اللواء 82«، ومواقع  العام بشكل كامل على 
النقاط آخر  لــه. كانت تلك  عسكرية مــجــاورة 
نقاط تواجد النظام في الشيخ مسكن، قبل 
ــنــهــي املــعــارضــة تــواجــد الــنــظــام فــي آخــر 

ُ
أن ت

املعابر البرية التي كانت بحوزته مع األردن 
)مــعــبــر نـــصـــيـــب(، ثـــم تــســيــطــر عــلــى »الـــلـــواء 
أخــرى  ومناطق  الــشــام  ومدينة بصرى   ،»52

باملحافظة.
في 30 سبتمبر/ أيلول املاضي، بدأت الغارات 
الروسية في سورية، بالتزامن مع وقف غرفة 
عــمــلــيــات »املــــــوك« فـــي األردن، تــقــديــم الــدعــم 
املسلحة  املــعــارضــة  فصائل  ملعظم  تدريجيًا 
بوقف  ميدانيًا،  األمــر  انعكس  املحافظة.  فــي 
تقدم املعارضة حينها في الجبهة الجنوبية، 
قبل أن يبدأ النظام محاوالته األولى القتحام 
الثاني  الشيخ مسكن، في نوفمبر/ تشرين 

املاضي.
ــانــــون األول  فــــي أواخـــــــر شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كــ

أحمد حمزة

فــيــمــا تــخــطــف الـــتـــطـــورات املــتــاحــقــة بــريــف 
 تسارع 

ّ
حلب الشمالي األنظار هناك، في ظل

ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــاتــه وســط  ــ عــمــلــيــات قـ
الروسية  الــغــارات  كثافة غير مسبوقة بعدد 
ــبـــدو أن الـــنـــظـــام يـــســـابـــق الـــزمـــن  وعـــنـــفـــهـــا، يـ
بــعــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة الــحــالــيــة فـــي الجبهة 
الجنوبية أيضًا. وقد تمّيزت معارك الجنوب 
ــام املــــاضــــي، بـــتـــفـــّوٍق واضـــح  ــعـ ــة الـ ــدايـ مــنــذ بـ

املاضي، كانت الشيخ مسكن، التي تقع على 
بعد 22 كيلومترًا شمال مركز محافظة درعا، 
تشهد عشرات الغارات الروسية يوميًا. أتاح 
األمــــر لــلــنــظــام واملــلــيــشــيــات املــتــحــالــفــة مــعــه، 
كانون  يناير/   25 في  املدينة  على  السيطرة 
الثاني املاضي، ما لبث بعدها النظام أن بدأ 
الــجــوي  الــغــطــاء  بسيناريو  عسكرية  عملية 
إيـــاه، على عتمان، شمالي  الكثيف  الــروســي 
مدينة درعــا، ونجح فعليًا بالسيطرة عليها 

قبل يومن.
السوري  الجيش  أركــان  رئيس هيئة  ويؤكد 
»الـــعـــربـــي  ــري، فــــي حــــديــــٍث لــــ ــ ــد بــ ــمـ الــــحــــر، أحـ
النظام في درعا بالفترة  الجديد«، أن »تقدم 
األخــــيــــرة يـــعـــود لــســبــيــن أســـاســـيـــن. األول 
كثافة الغارات الروسية، املتزامنة مع قصف 
أٍي  مدفعي وصاروخي عنيف، يصعُب على 
كان الصمود بوجهه«. ويضيف »أما السبب 
املوك  الثاني، فيعود لسيطرة غرفة عمليات 
ــائـــل وتـــحـــّكـــمـــهـــا بــشــكــل  ــفـــصـ ــلـــى مـــعـــظـــم الـ عـ
كبير فــي املـــعـــارك. وقـــد أوقــفــت املـــوك دعمها 
العسكري للفصائل املتعاونة معها في درعا، 
ما أدى لتراجع املعارضة عسكريًا في الجبهة 

الجنوبية«.
ــل عــضــو املــجــلــس الــعــســكــري 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــقــل

ــا، أيــمــن  ــ ــّر عـــن درعــ ــلـــى فـــي الــجــيــش الـــحـ األعـ
»العربي الجديد«، من  العاسمي، في حديٍث لـ
أهمية تقدم النظام في األيام األخيرة بدرعا، 
العسكرية  النظام  أن تتجه عمليات  ويتوقع 

»محاولة إعادة فتح طريق  في الفترة املقبلة لـ
دمشق - درعا القديم نحو الحدود األردنية، 
واملمتد من درعا املدينة نحو عتمان ثم داعل 
ــواًل لــدمــشــق،  ــ وإبـــطـــع والــشــيــخ مــســكــن وصــ
الحديث  ذلــك فعندها يمكننا  وإذا نجح في 
عــن إحـــداث الــنــظــام لــخــرق مــيــدانــي كبير في 

الجبهة الجنوبية«.
ويـــــرى الــعــاســمــي بــــأن »هـــنـــاك نـــوايـــا لــدمــج 
بـــعـــض فـــصـــائـــل درعــــــا بــالــجــيــش الــنــظــامــي 
نتيجة االتفاق الدولي املتبلور حاليًا، وهناك 
بعض القيادات املرتبطة بغرفة املوك موافقة 
عــلــى ذلــــك، لــكــن الـــكـــوادر ســتــكــون عــقــبــة أمــام 
 :

ً
قائا العاسمي  ــبــّيــت«. ويختم 

ُ
امل األمــر  هــذا 

»التساؤل األهم اآلن، يتمحور حول ما الذي 
تّمت مناقشته أخيرًا بن األردنين والروس 

وأعقبته هذه املعارك في درعا«.
السورية  املعارضة  في  بــارز  قيادي  ويذهب 
املسلحة، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
إلـــى حـــّد االعــتــقــاد بـــأن »هــنــاك خــطــة أردنــيــة 
روســيــة تــم الــتــوافــق عليها كــمــا هــو واضـــح، 
عــبــر  الــــدعــــم  األردن إلدخــــــــال  وقـــــف  تـــقـــضـــي 
حــدوده لــدرعــا، من أجــل أن يستطيع النظام 
لتعود  األردن،  الطريق من دمشق نحو  فتح 
الحركة التجارية مجددًا بن دمشق وعمان«. 
طلب  الــذي  املعارضة،  في  القيادي  ويضيف 
عدم الكشف عن اسمه، أنه »منذ بدء العدوان 
الروسي في سورية، الحظ الجميع أن هناك 

تنسيقًا وتوافقًا من األردن مع روسيا«.

معارك درعا أسيرة التفاهمات الروسية ـ األردنية
مع الحدث

تتقدم القوات الموالية للنظام السوري بسرعة في الجنوب )جورج أورفاليان/فرانس برس(

عيون غير عربية
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توّقعات بوصول عدد النازحين إلى 70 ألفًا )بولنت كيليك/فرانس برس(

أنباء عن مشاركة 150 ألف جندي بالتدريبات السعودية )فايز نورالدين/فرانس برس(

الحدث



بيروت ـ نادر فوز

ــتــــه  ــه مـــــــوضـــــــوع مــــشــــاركــ ــ ــلــ ـــ ــم حـــــــــزب الـ ــ ــسـ ــ حـ
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ ــي الـــجـــلـــســـة الـــبـــرملـــانـــيـــة النـ فــ
الوفاء  كتلة  اإلثنني، سلبًا.  غدًا  للجمهورية، 
لــلــمــقــاومــة، أي الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لــلــحــزب، لن 
الرئيس،  النتخاب  الـــ35  الجلسة  في  تشارك 
ــذا االســتــحــقــاق  ــ وســتــســتــمــّر فــــي تــعــطــيــل هـ
ــاء عــلــى الــشــغــور الـــرئـــاســـي املــســتــمــّر  ــقــ واإلبــ

أيضًا منذ مايو/أيار 2014.
جاء هذا املوقف السلبي على لسان املستشار 
السياسي لــأمــني الــعــام فــي الــحــزب، حسني 
ــة حــلــيــف  ــ ــامـ ــ ــّر إقـ ــقــ خـــلـــيـــل، ومــــــن الــــرابــــيــــة مــ
الــــحــــزب، رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر واإلصـــــاح 
النائب ميشال عون. ويحمل هذا املوقف في 
 تكتل عون لن يحضر 

ّ
الشكل، تأكيدًا على أن

الجلسة أيضًا، وهو ماٍض بدوره في املوقف 
التعطيلي نفسه.

 
ّ
بــبــســاطــة ووضــــــوح، أعــلــن حــســني خــلــيــل أن
»كتلة الوفاء للمقاومة لن تشارك في جلسة 
 »خصومه 

ّ
أن إلــى  الرئيس«، مشيرًا  انتخاب 

لن يستطيعون ضعضعة فريقنا السياسي، 
لــدى هــؤالء الخصوم تسليم بأن  بــل أصبح 

يكون الرئيس من فريق 8 آذار«.
والطروحات  التفاهمات  أجـــواء  إذًا  تغّير  لــم 
الرئاسية موقف تحالف حزب الله وعون من 
االنتخابات الرئاسية. لم ير الطرفان إيجابية 
املستقبل،  تيار  زعيم  مــبــادرة خصمهما  في 
حليفهما  بترشيح  الحريري،  سعد  الرئيس 
فرنجية،  سليمان  النائب  املـــردة،  تيار  زعيم 
 األرقــام النيابية واألصوات 

ّ
للرئاسة. كما أن

االنتخابية لم تعّدل الكثير في املعادلة، فلم 
ــــذي تـــم بـــني عــــون وخــصــمــه  ــأت الــتــفــاهــم الـ يــ
اللبنانية سمير  الــقــوات  األول، رئيس حــزب 
الجلسات  ومقاطعة  املــوقــف  ليغّير  جعجع، 

االنتخابية.
وال يجد املعنيون في الشأن الرئاسي سوى 

بغداد ـ قاسم العلي

إلى توسيع نطاق  املتحدة  الواليات  تسعى 
تعاونها مع قوات العشائر ووحدات خاصة 
بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا »أكــثــر 
مهنية من الــوحــدات األخـــرى«، وذلــك لتكرار 
مــن سيطرة  الــرمــادي  مدينة  تحرير  تجربة 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( في مدن 
أخــرى، كالفلوجة وهيت والقائم، بعيدًا عن 
اقــتــرن  الــتــي  الــشــعــبــي«،  مليشيات »الــحــشــد 
اسمها بعمليات انتقام وجرائم حرق وسرقة 
ملنازل املواطنني عند دخولهم البلدات التي 

يتم تحريرها من قبضة »داعش«.
ــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة وأخــــرى  ــًا ملـــصـ ــقـ ووفـ
عــســكــريــة مـــن داخــــل مــحــافــظــة األنــــبــــار، فــإن 
ــبــــوع  ــــزت األســ ــّهـ ــ ــــد جـ ــتــــحــــدة قـ الــــــواليــــــات املــ
املاضي العشائر العربية القريبة من محيط 
ــلـــوجـــة، بـــأكـــثـــر مــــن خــمــســة آالف قــطــعــة  ــفـ الـ
ساح أميركية متطورة، من النوع املتوسط 
والخفيف. وتشرف حاليًا على تدريب دفعة 
جديدة من املقاتلني العشائريني، الذين بلغ 
تعدادهم أخيرًا نحو 20 ألف مقاتل في عموم 
مدن األنبار وغالبيتهم من عشائر املحافظة.

وفـــي الــســيــاق، يــقــول ســيــاســي عــراقــي بــارز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــوات األميركية  لـــ
)الحبانية  والتقدم  األســد  عــني  قاعدتي  فــي 
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي،  ــ ــًا( بــــاشــــرت يـ ــقـ ــابـ سـ
بــرنــامــجــًا جـــديـــدًا لــتــدريــب وتــطــويــر قـــدرات 
العشائر، بعد نجاح تجربة االعتماد عليها 
 »نجاح 

ّ
في تحرير الرمادي«. ويلفت إلى أن

طـــلـــق عــلــيــه الــتــحــريــر الــنــظــيــف، 
ُ
تــجــربــة مـــا أ

ويتّم  الخطوة.  هــذه  على  األميركيني  شّجع 
ذلك في إطار التحالف الدولي، وبعلم رئيس 
الــــوزراء )حــيــدر الــعــبــادي(، الـــذي وافـــق على 
صًا 

ّ
ــي واشــنــطــن لـــقـــوات الــعــشــائــر، تخل

ّ
تــبــن

املحور  من  لها  يتعّرض  التي  الضغوط  من 
ــداد، والـــتـــي تـــرفـــض قــيــام  ــغــ االيــــرانــــي فـــي بــ

الحكومة بتسليح العشائر«.
الــذي كان  العراقي نفسه،  ويشير السياسي 
العراقي  الدستور  كتابة  لجنة  أعضاء  أحــد 
لعنا على 

ّ
الجديد بالعام 2005، إلى أنه »اط

تــقــريــر لــلــعــربــي الــجــديــد صـــدر أخـــيـــرًا حــول 

تسليحها.  وعــدم  للعشائر  الحكومة  إهمال 
وهــنــا يــجــب أن نــوضــح نــقــطــة مــهــمــة غفلها 
العشائر  تساعد  الحكومة  أن  هــو  الــتــقــريــر، 
لـــأمـــيـــركـــيـــني  ســــمــــاحــــهــــا  خـــــــال  ــن  ــ مــ اآلن، 
بمواصلة عمليات التسليح والتدريب بعيدًا 
األميركية  »الــخــطــوة  أن  الــى  عــنــهــا«. ويلفت 
الــنــاجــحــة جــعــلــت مــلــيــشــيــات الــحــشــد على 
الـــهـــامـــش بـــالـــجـــزء الـــغـــربـــي مـــن الــــعــــراق، بل 
ــا فــــي مـــنـــاطـــق داخــــل  ــ ــــودهـ يــــكــــاد يــــكــــون وجـ
األنـــبـــار، غـــرب الـــعـــراق، مـــعـــدومـــًا«. ويكشف 
أنه »من املرّجح أن يزور وفد عشائري رفيع 
املستوى واشنطن خال الفترة املقبلة، للقاء 
أعضاء في لجنة األمن والدفاع بالكونغرس 
ــلـــب أعــــضــــاء تــلــك  ــلـــى طـ األمــــيــــركــــي، بــــنــــاًء عـ
اللجنة«. ويؤكد بأن »األميركيني استبعدوا 
قـــيـــادات ســابــقــة فـــي الــصــحــوة، الــتــي قاتلت 
داعش، أمثال أحمد أبو ريشة وعلي الحاتم، 
العمل  الــعــشــائــريــني  املــقــاتــلــني  بسبب رفـــض 
تحت إمرتهم. كما تّم تقسيم قوات العشائر 
، وكـــل فــصــيــل يـــرأســـه شيخ 

ً
إلـــى 11 فــصــيــا

ــعــــروف، يــحــظــى بــطــاعــة مـــن قبل  عــشــيــرة مــ
أتباعه«. وإلــى جانب قــوات العشائر، توجد 
ى 

ّ
يتول للجيش،  تابعة  قتالية  ألــويــة  ثــاثــة 

قــيــادتــهــا بــشــكــل مــبــاشــر عــمــيــد فـــي الجيش 
الــعــراقــي يــدعــى محمد الــحــمــدانــي، ويحظى 
ــى 

ّ
بثقة واحـــتـــرام الــجــيــش األمــيــركــي، ويــتــول

الهجوم واملناورة في ساحات  تنفيذ خطط 
املـــواجـــهـــة مــــع تــنــظــيــم »داعـــــــــش«. ويـــوضـــح 
الشيخ جاسم العلواني، أحد زعماء العشائر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــي تــقــاتــل »داعـــــش«، لـــ
ــو مــــن أهـــالـــي  ــ ــدانـــي، وهـ ــمـ  »الـــعـــمـــيـــد الـــحـ

ّ
أن

أخرى  مــدن  ى مهمة تحرير 
ّ
املوصل، سيتول

باملشاركة  وهــيــت  كالفلوجة  الــرمــادي،  مثل 
مع العشائر«. ويشير العلواني إلى »وجود 
ارتــيــاح شعبي عــام باألنبار إلبــعــاد الحشد 
ــن يــتــعــاون  عـــن عــمــلــيــات الــتــحــريــر، واملــــواطــ
ويضيف  املــهــمــة«.  باملعلومات  العشائر  مــع 
بـــأن »تــجــربــة الــعــشــائــر نــاجــحــة، والـــواليـــات 
نواة  العشائر  قــوات  تكون  ألن  تعّد  املتحدة 
ى 

ّ
الــتــي ستتول بــاألنــبــار،  الجيش والــشــرطــة 

بــاألرض وحماية األمــن باملحافظة  اإلمساك 
.»

ً
مستقبا

ل: ال مصلحة 
ّ
تفسيرين ملوقف حزب الله املعط

للحزب في ملء الشغور اليوم نظرًا ملجريات 
أو  الــصــراعــات اإلقليمية وتــحــديــدًا ســوريــة. 
 الــحــزب ال يــرى ســوى حليفه األول، عــون، 

ّ
أن

رئيسًا للجمهورية وال تنازل عن هذا الهدف. 
 الخيار الواقعي الثاني املطروح، 

ّ
مع العلم أن

ــيـــة، يــخــدم  ــم حــلــيــفــه الـــنـــائـــب فـــرنـــجـ ــ أي اســ
الــحــزب أيــضــًا ويــعــنــي انــتــصــار هـــذا الــفــريــق 
بشكل حاسم في االنتخابات الرئاسية نظرًا 
للتحالف السياسي والشخصي الوثيق بني 
ــد.  فــرنــجــيــة والـــرئـــيـــس الـــســـوري بـــشـــار األســ
كــمــا ســبــق لــأمــني الـــعـــام لــحــزب الـــلـــه، حسن 

 وصــف فرنجية خــال إطالته 
ّ
الله، أن نصر 

عيني«.  ونــور  »حليفي  بـ األخــيــرة  اإلعامية 
ــع الـــعـــلـــم أنـــــه وفـــــق الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة  مــ
تأمن نصاب  في حال  الحالية،  واالنتخابية 
أكثر  أن ينال فرنجية  املفترض  الجلسة، من 

من 70 صوتًا، مقابل 47 صوتًا لعون.
ــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــرى، يــــؤكــــد عـــضـــو كــتــلــة  عـ
»الــعــربــي  املــســتــقــبــل، الــنــائــب عــمــار حــــوري، لـــ
الــجــديــد« عــلــى أن »الــتــفــاهــمــات واملـــبـــادرات 
ــيـــة لــــن تـــغـــّيـــر شــيــئــًا فــــي الــجــلــســات  الـــرئـــاسـ
االنتخابية وسيبقى التعطيل سّيد املوقف«. 
االنتخابية  »الــجــلــســة   

ّ
أن إلـــى  حـــوري  يشير 

الـــ34 من دون  املقبلة ستكون كما سابقاتها 
التي كانت  »الكتل   

ّ
أن مــشــددًا على  نــصــاب«، 

البرملان مستمرة في مشاركتها  تحضر إلى 
آذار   14 فـــريـــق  نـــــواب   

ّ
أن أي  الـــجـــلـــســـة«.  فـــي 

سينزلون إلى البرملان، االثنني، ومعهم نواب 
كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر )بـــرئـــاســـة رئــيــس 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــري( وكــتــلــة الــلــقــاء  مــجــلــس الــ
الديمقراطي )برئاسة النائب وليد جنباط(، 
لكن من دون أن يتمّكن هذا العدد من النواب 
ــا أكـــد  ــمـ ــانــــونــــي. كـ ــقــ ــأمــــني الــــنــــصــــاب الــ مــــن تــ
مــارونــي،  إيلي  النائب  الكتائب،  كتلة  عضو 
اللبنانية  ــقـــوات  الـ لــقــائــه رئــيــس حـــزب  بــعــد 
والــقــوات سنشارك في  »أنــنــا  سمير جعجع: 

الجلسة«.
 أبرز املواقف السياسية املعّبرة عن هذا 

ّ
ولعل

الواقع، جاءت في تغريدة كتبها النائب وليد 
جــنــبــاط فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
فحّمل صـــورة لــه ولــزوجــتــه مــع حقيبة سفر 
وكتب معها: »بعيدًا عن االنتخابات الوهمية 

ومتاهة السياسات في الشرق«.
املــردة،  تيار  كتلة  عالقاة مشاركة  تبقى  لكن 
الجلسة  في  فرنجية،  النائب  يترأسها  التي 
املقّررة االثنني. فبينما ال يزال فرنجية يؤكد 
ويــشــدد على حرصه  آذار   8 لفريق  انــتــمــاءه 
على الــعــاقــة مــع حــزب الــلــه وبــاقــي مكّونات 
»العربي  لـ الفريق، أكدت مصادر نيابية  هذا 
 »فــرنــجــيــة مــطــالــب بــخــطــوات 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الـــذي تـــّم بينه وبــني  الــتــفــاهــم  فعلية تــكــّرس 
ــريـــري لــتــرشــيــحــه لـــلـــرئـــاســـة«.  الـــرئـــيـــس الـــحـ
وفي حال قــّرر فرنجية املشاركة في الجلسة 
االنــتــخــابــيــة، ســيــكــون قــد انــضــّم إلـــى الفريق 
الوسطي في 8 آذار، أي الرئيس بري، وأبعد 
املــســافــة مــع حـــزب الــلــه وغــيــره مــن املــكــّونــات 

األخرى وأبرزها عون.

أحد  يقول  كما  األميركية«  العقوبات  وجــه 
معارضي هذه الــزيــارات. يبدو كام األخير 
أقــــرب لــلــواقــع، إذ إن جــمــيــع مـــن ُيـــســـأل عن 
»نفي أن  هدف هذه الزيارات، يبدأ جوابه بـ
تكون للدفاع عن حزب الله«، رغم أن وسائل 
اإلعـــام القريبة مــن الــحــزب، كــررت مـــرارًا أن 
هذا هو هدف الــزيــارات. وهو أمر يــراه أحد 

النواب اللبنانيني مضرًا للزيارات.
املــصــارف  تفتتح جمعية  أن  ُيــفــتــرض  كـــان 
ــارات فـــي يــنــايــر/كــانــون  ــزيــ ســلــســلــة هــــذه الــ
الـــثـــانـــي املــــاضــــي، لــكــن الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة 
الــتــي ضــربــت واشــنــطــن وأقــفــلــت مطاراتها، 
أّجــلــت هـــذه الـــزيـــارة، وعــــادت الــطــائــرة التي 
كــانــت تــحــمــل وفـــد الــجــمــعــيــة أدراجـــهـــا إلــى 
ــة. يـــقـــول مــــســــؤول الـــعـــاقـــات  ــبـ ــائـ لـــبـــنـــان خـ
الــعــامــة فـــي جــمــعــيــة املـــصـــارف جــــورج أبــي 
جلت 

ُ
»العربي الجديد«، إن الزيارة أ صالح لـ

إلــى وقــت لــم ُيــحــدد بسبب صعوبة تحديد 
العمل جاٍر للتحضير لزيارة  املواعيد، وأن 
ــــى أن الــتــحــضــيــر لـــلـــزيـــارة  ــًا إلـ ــتـ ــرى، الفـ ــ ــ أخـ

السابقة احتاج لنحو شهرين.
وبعد جمعّية املصارف، توجه قائد الجيش 
ــي زيـــــارة  جـــــان قـــهـــوجـــي إلـــــى واشــــنــــطــــن، فــ
الــعــســكــري فــي مــا يخص  هــدفــهــا التنسيق 
الحرب على اإلرهاب، لكنها ترتبط بطريقة 
ــارات األخــــــــــرى. كــمــا  ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ ــر مــــبــــاشــــرة بـ ــيـ غـ
ُيفترض أن يزور األراضي األميركية كل من 

حاكم مصرف لبنان ريــاض ســامــة، ووفــد 
الــوزيــر علي حسن  املــال برئاسة  مــن وزارة 
ــل مختلف الكتل 

ّ
ُيــمــث خــلــيــل، ووفـــد نــيــابــي 

الــلــه( واشنطن في  النيابية )مــا عــدا حــزب 
الفترة املقبلة.

علن من هذه الزيارات، هو أن هذه الوفود 
ُ
امل

ريد أن تشرح لأميركيني، القوانني املالية 
ُ
ت

ــا الــبــرملــان الــلــبــنــانــي فـــي نهاية  ــّرهـ الــتــي أقـ
الــعــام املــاضــي. وهــي سلسلة قــوانــني مالّية 
يــلــتــزم لــبــنــان عــبــرهــا بــمــكــافــحــة تبييض 
ــقـــول عــضــو  األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــــاب. يـ
الوفد البرملاني النائب ياسني جابر )عضو 
كــتــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر الـــتـــي يــرأســهــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــدف  نــبــيــه بــــري( لـــ
الزيارة األساسي هو القول إن لبنان يلتزم 
املــعــاهــدات الــدولــّيــة فــي مــا يــخــّص مكافحة 
اإلرهـــاب وتبييض األمــــوال. ويلفت إلــى أن 
ر سنتني في إقرار هذه القوانني، 

ّ
لبنان تأخ

وهــــو أدى إلــــى إعـــطـــاء انـــطـــبـــاع بـــأنـــه غير 

بيروت ـ ثائر غندور

ــلـــف مـــؤســـســـات  ــتـ ــــر مـــخـ
ّ

ــــحــــض
ُ
ت

الدولة اللبنانّية نفسها »للحج« 
إلى واشنطن ونيويورك. ال ُيربط 
املسيحيني،  الصوم عند  ببدء  »الحج«  هذا 
القرارات  ق بالضغط لتطبيق 

ّ
وال هو متعل

الدولّية الصادرة ألجل لبنان. هذه الزيارات 
»الدفاع عن لبنان عبر حماية النظام  هي لـ
املنتجة في  القطاعات  آخــر  املصرفي، وهــو 
النائب محمد قباني.  يــقــول  لــبــنــان«، هــكــذا 
وفــي روايـــة أخـــرى، فــإن هــذه الـــزيـــارات، هي 
لتقديم »مرافعات دفاعّية عن حزب الله في 

لبنان: دولة في خدمة حزب اهلل والمصـارف
استنفار دبلوماسي لتقديم »مرافعات دفاعيّة« في وجه العقــوبات األميركية

تأهبت السلطة في 
لبنان، بمختلف أشكالها 

وأطرها، للدفاع عن 
القطاع المصرفي 

وحزب اهلل، في
 وجه العقوبات 

األميركية

لن يتم تأمين النصاب 
القانوني النتخاب رئيس 

جديد للبنان غدًا االثنين، 
نتيجة استمرار حزب اهلل 

في سياسة التعطيل

الواليات المتحدة 
المحطة األولى للوفود 

قبل الدول األوروبيّة

45
سياسة
على الغالف

حزب اهلل يسقط الجلسة الـ35 النتخاب الرئيس

أن  جابر،  وُيعلن  الدولية.  بالقوانني  ملتزم 
واشنطن ستكون املحطة األولى في الزيارة، 
وستليها زيارة إلى البرملان األوروبي وإلى 
عدد من الدول األوروبّية املؤثرة مثل أملانيا 

وفرنسا وغيرها.
أّمـــا فــي مــا يــخــّص الــربــط بــني هــذه الــزيــارة 
والــعــقــوبــات املــصــرفــّيــة األمــيــركــّيــة األخــيــرة 
على حــزب الــلــه، ينفي جــابــر وجـــود ترابط 
عــــضــــوي، مـــعـــتـــبـــرًا أن الـــعـــقـــوبـــات تـــطـــاول 
أفــرادًا ال النظام املصرفي، لكنه يضيف أنه 
مــن املــهــم عــدم حــصــول ضغط على النظام 
ــاك بسبب  املــصــرفــي، وعـــدم خــلــق حــالــة إربــ
هــذه العقوبات )على حــزب الــلــه(. ويــرى أن 
ذلك ضروري ملنع حصول حالة ذعر تضرب 
ــعـــار »جـــــزء من  املــجــتــمــع، كــمــا ال يــجــب إشـ
كجماعة«.  ماحق  بأنه  اللبناني  املجتمع 
مكافحة  إدارة  أعــلــنــتــه  عــمــا  ســـؤالـــه  ولــــدى 
املـــخـــدرات األمــيــركــّيــة أخــيــرًا لجهة ارتــبــاط 
الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــكــنــدي بــتــبــيــيــض أمـــوال 
الله جزء  املــخــدرات، حــزب  لتجارة  شبكات 
ُيريد حماية  أحــد  إن »ال  منها، يقول جابر 
املجرم، واملصرف لم يكن متورطًا بل أفراد، 

وقد حصلت تسوية في هذا الخصوص«. 
وُيــشــيــر جــابــر إلــــى وجــــود تــفــّهــم ومـــراعـــاة 
أميركّية للحالة اللبنانية، »فلبنان جزء من 
الحرب على اإلرهـــاب، وال أحــد ُيريد ضرب 
في  )املــصــارف(  لاقتصاد  الفقري  العمود 

 هذه الحرب«. وُيشير إلى أن األميركيني 
ّ

ظل
اللبناني  للجيش  سُيعلنون عن دعم كبير 

قريبًا في سياق الحرب على اإلرهاب.
ال يختلف كام النائب محمد قباني )عضو 
كــتــلــة املــســتــقــبــل الــنــيــابــّيــة( عــن كـــام جــابــر. 
الــذي تتفق حوله الكتل  كــأن األمــر الوحيد 
الــنــيــابــّيــة فـــي لــبــنــان هـــو حــمــايــة املــصــالــح 
ــارف. يــقــول  ــاملـــصـ االقـــتـــصـــاديـــة املــرتــبــطــة بـ
قباني، إن هناك ضرورة إلباغ األميركيني 
بــأن الــقــطــاع املــصــرفــي هــو الــقــطــاع الوحيد 
الذي ال يزال منتجًا في االقتصاد اللبناني 
وأن ضـــربـــه يــعــنــي تــوجــيــه ضـــربـــة قــاســيــة 
اإلرهــــاب »و»داعــــش« موجود  للحرب على 
قباني.  يــؤّكــد  كما  الشرقية«  حــدودنــا  على 
وُيضيف، نائب بيروت، أن ضرب االقتصاد 
سيؤثر أيضًا على استقرار وضع الاجئني 

السوريني في لبنان.
لإلشارة فقط، بلغت أرباح املصارف الكبرى 
ــعــرف بــمــصــارف ألــفــا(، مليارًا 

ُ
فــي لــبــنــان )ت

أميركي عن عــام 2014،  و870 مليون دوالر 
بــزيــادة بلغت 9.1 فــي املــئــة عــن عــام 2013. 
علمًا، أن النمو االقتصادي للبنان عام 2014 

بلغ 1.75 في املئة بحسب البنك الدولي.
مــــوّحــــدة  ــة  ــّيـ ــيـــاسـ الـــسـ الــــقــــوى  تــــذهــــب  إذًا، 
للدفاع عن النظام املصرفي اللبناني، وعن 
مصالح حزب الله ورجال األعمال املرتبطني 
ــا بــيــنــهــا  ــمـ ــيـ بـــــــه. تـــخـــتـــلـــف هـــــــذه الـــــقـــــوى فـ
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، وعـــلـــى رأســهــا 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــنــان، واملــوقــف من 
للباد.  الداخلّية  واإلدارة  السورية،  الثورة 
بل  ال  بالعمالة،  اتهامات  أطرافها  ويتبادل 

باالغتياالت. وقد فشلت هذه القوى في 
انتخاب رئيس للجمهورّية منذ مايو/أيار 
2014، ومددت والية املجلس النيابي مرتني، 
بسبب عدم االتفاق على قانون لانتخابات 
انتخابية،  معركة  إجـــراء  فــي  الرغبة  وعـــدم 

وفــشــلــت فـــي تــعــيــني قـــائـــد جـــديـــد للجيش 
فشلت  كما  للتمديد.  فلجأت  األمـــن،  وقـــوى 
في ملء الشغور في اإلدارات العاّمة، واألهم 
فشلت في إقرار موازنة عاّمة للباد منذ عام 
2005. رغم ذلك، تذهب هذه السلطة موحدة 
لــلــدفــاع عــن الــقــطــاع املــصــرفــي، الـــذي ُيشّكل 
الــذي يحمي مصالحها. وتستخدم  اإلطــار 
هذه الطبقة، تنظيم »داعش« والحرب على 
ــاب، والــاجــئــني الــســوريــني فــي لبنان،  اإلرهــ
واحتمال انتقالهم بطريقة غير شرعية إلى 
»االبتزاز واستدرار العطف«،  أوروبا، ورقة لـ
بهدف  اللبنانيني،  الــنــواب  أحــد  يــقــول  كما 
رجال  ومــن خلفه  املصرفي،  القطاع  حماية 
األعمال املرتبطني بحزب الله، وبشخصيات 

سياسّية أخرى. 
ــوا على  ــ ــال الـــذيـــن أدرجــ ــمـ فــأحــد رجــــال األعـ
يرتبط  أخــيــرًا،   

ّ
األميركية العقوبات  لــوائــح 

بعاقة عمل مع أحد الرؤساء اللبنانيني.
لــكــن هـــذا الــجــهــد الــلــبــنــانــي، يـــواجـــه ضــربــة 
ــدة، وهــــــــي عـــــــــودة قـــضـــيـــة الـــبـــنـــك  ــجــ ــســــتــ مــ
 
ّ
اللبناني الكندي إلى الواجهة. فبعدما ظن

املصرفيون اللبنانيون أن قضية هذا البنك 
البنك  بني  ُعقدت  التي  التسوية  مع  انتهت 
والــقــضــاء األمــيــركــي، عــادت قضيته مجددًا 
إلــى اإلعـــام مــع ذكـــره كمصدر أســاســي في 
إدارة  تــوجــيــه  إلــــى  الـــتـــي أدت  الــتــحــقــيــقــات 
ــدرات األمـــيـــركـــيـــة اتـــهـــامـــات  مــكــافــحــة املـــــخـــ
»قــســم األعــمــال الــتــجــارّيــة في  كــبــيــرة جـــدًا لـــ
جــهــاز األمــــن الــخــارجــي الــتــابــع لــحــزب الله 
دولــــّيــــة ضــد  أمـــنـــيـــة  عــمــلــّيــة  فــــي   ،»)BAC(
شبكات مخدرات عاملة في أوروبا وأميركا. 
املــــخــــدرات، حــزب  واتــهــمــت إدارة مــكــافــحــة 
الله، بأنه يتولى عملّية تبييض أموال هذه 
األعـــمـــال، عــبــر لــبــنــان بــشــكــٍل رئــيــســي، وأنــه 
لتمويل  العملية  من هذه  أرباحه  يستخدم 

حربه في سورية.

من وحي الحدثوثيقة الحدث

بفرض  قــرارًا  الماضي،  الشهر  نهاية  األميركية،  الخزانة  وزارة  أصــدرت 
عقوبات مالية على رجلي األعمال اللبنانيين حمدي زهر الدين، ومحمد 
نور الدين مالك شركة »ترايد بوينت إنترناشيونال«، بتهمة تبييض األموال 
لمصلحة »حزب اهلل«، ودعمه ماليًا. وأشارت الوزارة، إلى أنه »تم تحديد 

أكثر من 100 هدف، للعقوبات المفروضة على الحزب«.

أمس  اإلعالن  إلى  )الصورة(،  خليل  حسن  علي  اللبناني،  المالية  وزير  بادر 
السبت، من خالل تغريدة على حسابه على موقع »تويتر«، أنه »سيزور 
واشنطن قريبًا لبحث قرار العقوبات المفروضة على حزب اهلل«. وتأتي 
زيارة وزير المالية في إطار اللجنة النيابية التي شّكلها رئيس المجلس النيابي 

نبيه بري في هذا السياق.

100 هدف وزير المالية إلى واشنطن

إضاءة
البنك اللبناني 

الكندي
ســبــق لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض سامة 
 ،2011 فبراير/شباط  فــي  أعلن  أن  )الــصــورة( 
الــقــوانــني  يــلــتــزم  الــكــنــدي  اللبناني  أن »الــبــنــك 
الــلــبــنــانــيــة واملـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة والــتــعــامــيــم 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان والـــهـــيـــئـــة 
وفي  ــوال...«.  ــ األمـ تبييض  بمكافحة  الخاصة 
مكافحة  إدارة  أعلنت   ،2013 يونيو/حزيران 
املخدرات األميركية، ومدعي عام منهاتن في بيان عن تسوية »الدعوى املدنية 
بالتزوير وتبييض األموال التي رفعتها الواليات املتحدة ضد البنك اللبناني 
شير إلى عملية دولية واسعة، 

ُ
الكندي وأصوله«. وأوضح البيان أن الدعوى ت

استخدمت خالها »مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله، بما في ذلك 
أمــوال االتجار باملخدرات وغيرها من  املالي األميركي لتبييض  النظام  البنك، 

العائدات الجرمية...«.

املــتــهــم باالنتماء  ــت تــصــريــحــات 
ّ
احــتــل

نعيم  الفلسطيني  »القاعدة«،  لتنظيم 
عباس، املوقوف لدى األجهزة األمنية 
في  األمــنــي  املشهد  طليعة  اللبنانية، 
لــبــنــان، خــصــوصــًا بــعــد إعـــانـــه أثــنــاء 
التحقيقات أنــه »فــي عــام 2010 طلبت 
االســــتــــخــــبــــارات الــــســــوريــــة بــشــخــص 
مــنــّســقــهــا مـــن تــوفــيــق طـــه ضــــرب )أي 
اغــــتــــيــــال الــــنــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــي ولــــيــــد( 
ــــورة(«. ورّد جــنــبــاط  ــــصـ )الـ جــنــبــاط 
ــلـــى مـــوقـــع  ــدة عـ ــريـ ــغـ ــتـ ــبــــاس بـ ــلـــى عــ عـ
»تويتر«، جاء فيها: »هل ان اعترافات 
نعيم عباس مقدمة لتفجيرات أمنية، 
املخابرات  باطنها  الــقــاعــدة،  ظاهرها 

السورية؟«.

اعترافات 
نعيم عباس

ارتياح شعبي عام باألنبار إلبعاد الحشد عن عمليات التحرير )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تتهم واشنطن حزب اهلل بتجارة المخدرات وغسيل األموال )حسين بيضون(

القوات األميركية باشرت برنامجًا جديدًا لتدريب وتطوير قدرات العشائر )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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ناصر السهلي

اهتزت الدنمارك على وقع الكشف عن وثيقة تعود إلى العام 2013، تكشف 
أن سلطات الباد كانت ستختطف املتعاون السابق مع وكالة األمن القومي 
مه إلى الواليات املتحدة. ووفق الوثيقة، 

ّ
األميركي، إدوارد سنودن، وتسل

فإن طائرة أميركية كانت جاهزة على مدرج مطار كاستروب الدولي في 
انتظار أن يحط ســنــودن فيه، فــي طريقه مــن هونغ كونغ  فــي  كوبنهاغن 

نحو روسيا، حيث يقيم اليوم. 
وكانت تلك املحاولة ستجري أثناء محاولة سنودن البحث عن بلد لجوء 
بعد تسريبه أنشطة تجسس قامت بها وكالة األمن القومي األميركية على 

مواطنني ومسؤولني أجانب.
وأثــــارت الــوثــيــقــة جـــداًل كــبــيــرًا فــي الــدنــمــارك تــعــزز بــاعــتــراف وزيـــر الــعــدل 
الدنماركي الحالي، سورين بيند، بوجود تلك الوثيقة وأن باده تعاونت 
بشكل وثيق مع واشنطن ملاحقة سنودن وخطفه نحو الواليات املتحدة. 
كما أن تغطية وزراء سابقني، دور بادهم في محاولة مساعدة واشنطن 
على خطف وتسليم سنودن، على الرغم من معرفتهم بما سياقيه، أثار 
غضب حقوقيني اتهموا كوبنهاغن أنها لم تأبه للمواثيق الدولية. ويخشى 

جري موسكو مساومة على سنودن وتسلمه لواشنطن.
ُ
هؤالء أن ت

وقال مقرر الشؤون الخارجية لحزب الائحة املوحدة اليساري نيكوالي 
املــوضــوع، إنها  الــجــديــد«، تعليقًا على  »الــعــربــي  لـــ فــي حــديــث  فيلومسن، 
»فضيحة سياسية كبيرة، فقد تأكدنا من أن أجهزتنا األمنية والحكومة 
بــلــده، وفــي ذلــك خرق  كــانــت تعتزم تسليم شخص مــاحــق سياسيًا فــي 
ملواثيق ومعاهدات دولية ال تتناسب وشعارات الحريات ودولة القانون 

في بادنا«.
ويوضح الكشف عن دور الدنمارك في ماحقة ســنــودن، ملــاذا قــام رئيس 
وزراء الدنمارك الحالي، الرس لوكا راسموسن، في نوفمبر/تشرين الثاني 
في  الحماية  ملنح سنودن حق  التصويت  بعدم  البرملان  بتهديد  املاضي، 
كوبنهاغن. وكان اليسار وبعض الشخصيات البرملانية قد طرحوا مسألة 
منح سنودن اللجوء بناء على قرار غير ملزم من برملان االتحاد األوروبي 
تتنافى  إجابات  أجــاب  لكن راسموسن  اللجوء،  االتحاد منحه  بحق دول 
: »ذلك الشخص مطلوب في 

ً
مع املواثيق املتعلقة باللجوء السياسي قائا

والعدالة  بالقوانني  ثقة  ولــدي  إجرامية  أعمااًل  املتحدة الرتكابه  الواليات 
األميركية«. 

يذكر أن سنودن حاول التقدم باللجوء في 20 دولة حول العالم، لكنه لم 
ينجح في الحصول على هذا الحق. وكان راسموسن وحكومة كوبنهاغن 
الــطــائــرة األميركية بطريقة  لــو جــرى وضعه على مــن  الــرجــل  أن  يعلمان 
الخطف كان سيواجه خطر السجن لنحو 30 عامًا بتهم تتعلق بالخيانة 
بسبب تلك التسريبات التي هزت مجتمعات كاملة، وعلى الرغم من ذلك لم 
تكن سلطات الدنمارك وفق كثيٍر من الحقوقيني »تأبه كثيرًا للمعاهدات 

واملواثيق الدولية بشأن اللجوء«.

الدنمارك خططت لخطف 
وتسليم سنودن

وائل قنديل

في صربيا، أقالوا وزير الدفاع 
ألنه غازل صحافية في مؤتمر 

عام، بطريقة فجة. في مصر، داس 
أمناء الشرطة على وجه طبيب في 
مستشفى املطرية، فتحّول أطباء 

املستشفى إلى متهمني، وأطباء 
مصر كلهم إلى مخربني يريدون 

هدم استقرار الوطن. في مصر 
تقول األخبار إن النائب العام أمر 
بفتح وتشغيل مستشفى املطرية 

بالقوة، بعد أن أعلن األطباء إضرابًا 
عن العمل، اعتراضًا على هجوم 

همجي من أمناء الشرطة، انتهى بأن 
وضع أحدهم قدمه على وجه طبيب، 
واقتادوه وزمالءه إلى قسم الشرطة، 

املشهور بكونه سلخانة تعذيب وقتل، 
وحني لجأ األطباء إلى النيابة أجبروا 

على التنازل قسرًا.
يخوض أطباء مصر معركة كرامة 

اآلن، ليس دفاعًا عن مهنتهم، وإنما 
انتصارًا لحق املواطن، في تلقي 

العالج على أيدي بشر أحرار يرفعون 
رؤوسهم، ال عبيد تداس وجوههم 

بالبيادات فيخفضون رؤوسهم في 
ذل.

وفيما يتداعى أطباء مصر إلى وقفة 
كرامة، تعلن إضرابًا عامًا عن العمل، 

ضد غطرسة الدولة األمنية، التي 
بدأت في تشغيل أبواقها اإلعالمية، 

تحريضًا ضد األطباء، ال يبدو أن 
أحدًا في السلطة يريد أن يغضب 

إمبراطورية الضباط وأمناء الشرطة، 
فيما يتحّول البرملان إلى مخفر، أو 
إدارة تابعة لوزارة الداخلية، حيث ال 

حس وال خبر، وكأن املعركة تدور في 
بالد ما تحت قاع املحيط.

يحرضون الشعب على األطباء، 
لكي تنتعش »دولة األمناء« وتقف 

فوق وجه الثورة التي قامت ضدهم 
قبل خمس سنوات، هذه الثورة التي 

كان األطباء هم خط الدفاع األول 
في ميادينها أمام بشاعة الهجمات 

األمنية املسلحة على املاليني التي 
خرجت تنادي بالتغيير وإسقاط 

الفساد واالستبداد، وكان معظمهم 
من الطبيبات واألطباء الشبان الذين 

ال يزيد دخلهم عن أجرة تاكسي إلى 
امليدان.

الفرق بني صربيا ومصر، أن الصرب 
لديهم نظام سياسي ودولة ودستور 

وقانون وبرملان، يمتلك سلطة حقيقية 
في الرقابة والتشريع، كونه جاء 

بانتخاب جموع الشعب ألعضائه. 
أما في مصر، فال توجد دولة من 
األساس، بل تنظيم مسلح يحكم، 
أو تشكيل عصابي يأتمر بإرادة 

شخص واحد، هو الحاكم واملشرع 
واملراقب، هو الرئيس والدستور 

والبرملان، أو كما قالت اإلندبندنت في 
عبارة واحدة »دولة الالقانون« تعليقًا 

على جريمة اختفاء وتعذيب وتصفية 
اإليطالي جوليو ريجيني في القاهرة، 
عاصمة »مصر املهروسة« في واحدة 

من أحط فظائع الدولة القمعية. في 
مصر السيسية، يصرخ مهرجون 

ممسكون بميكروفونات صدئة، في 
استديوهات الفضاء امللوث بالكذب، 

بأن الدولة بلغت من الهشاشة والتدني 
أنها ال تحتمل حضور مجموعة 
من الجماهير تدريبًا لكرة القدم، 

استعدادًا ملباراة بني األهلي والزمالك، 
ال تقوى العاصمة على استضافتها، 
فقرروا إقامتها بالصحراء الغربية. 

في »مصر املهروسة« األطباء 
والصحافيون والطالب والعمال، 

يشكلون صورًا لتلك »القلة املندسة« 
التي ال تريد خيرًا للوطن، ألنها تتجرأ 

وتطالب بالكرامة اإلنسانية والعدالة 
وحق اإلنسان في التظاهر والتعبير 

والسفر. في »املهروسة« يتضاءل دور 
رئيس الدولة إلى افتتاح مستشفى 

قروي، أو تدشني مخبز بلدي، أو 
إطالق إشارة االنطالق في مصنع 
مرطبات قطاع خاص، أو التعليق 

على انهيار جسر مشاة، متحدثًا في 
»فقه الخوابير« وكأنه مسؤول اإلدارة 

الهندسية في أحد األحياء.
في »املهروسة« يعنف رئيس الدولة 
شعبه ألنه يشرب ويأكل ويتكاثر، 

ويحلم بمستقبل أفضل، مثل شعوب 
األرض، ويقول ملواطنيه إن عليهم دفع 
تكلفة املياه التي يستهلكونها كاملة، 

ألنه لن يدفع لهم دعمًا بعد اليوم... 
يتكلم وكأن »مصر هبة السيسي« 

وليست »هبة النيل« أو كأنه يشتري 
مياه النيل من جيبه الخاص ويوزعها 
على الفقراء واملحتاجني، وحان الوقت 

لكي يدفعوا الثمن.

مصر المهروسة

مرور 
الكرام

تعاون أميركي مع عشائر العراق



تنتظر البرلمان المصري، مع عودته لالنعقاد اليوم األحد، 5 أزمات من بينها ترتيبات إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لكلمته أمام المجلس، ودعوته للحوار مع »األولتراس«، والخالفات بين النواب

صالح النعامي

»النقابة  أجــرتــه  الــعــام  لــلــرأي  أظهر استطالع 
الــصــهــيــونــيــة الــعــاملــيــة« أن 59 فـــي املـــائـــة من 
ــفـــر إلـــى  اإلســـرائـــيـــلـــيـــن يـــتـــخـــّوفـــون مــــن الـــسـ
الــخــارج، خشية أن يتم الــتــعــّرض لــهــم. وتــدل 
نتائج االستطالع، التي نشرها موقع صحيفة 
»مــيــكــور ريــشــون« أخــيــرًا، على حـــدوث زيــادة 
بنسبة 34 في املائة على اإلسرائيلين اليهود 
الذين يخشون السفر إلى الخارج، مقارنة مع 

جري العام املاضي.
ُ
نتائج االستطالع الذي أ

وأوضـــحـــت الــنــتــائــج أن الــخــوف لـــدى الــنــســاء 
اإلســرائــيــلــيــات أكــبــر مما هــو لــدى الــرجــال، إذ 
 من السفر 

ّ
إن 62 في املائة منهن أكدن خوفهن

إلــى الــخــارج، فــي حــن أعــرب 55 فــي املــائــة من 
الرجال عن هــذه املــخــاوف. وأشــار االستطالع 
إلــى أن املستوطنن فــي تــل أبــيــب أكــثــر خوفًا 
األخـــرى، وتحديدًا  بــاملــدن  مقارنة  السفر،  مــن 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، مـــع الــعــلــم بــــأن مــنــطــقــة تل 
أكبر تجّمع سكاني في إسرائيل،  أبيب تضم 
مــلــيــون ونــصــف مليون  مــن  أكــثــر  إذ يقطنها 

إسرائيلي.

القاهرة ـ العربي الجديد

يكشف مصدر سياسي وثيق الصلة بمؤسسة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــرئـــاســـة املـــصـــريـــة، لـــ
ــن تــســمــيــتــهــا،  ــي الـــــدولـــــة، امـــتـــنـــع عــ جـــهـــات فــ
»أفشلت اتفاقًا للتهدئة مع روابط األولتراس، 
ــــي«. ويـــشـــيـــر املـــصـــدر  ــــاضـ مــنــتــصــف الــــعــــام املـ
إلــــى أن »االتــــفــــاق كــــان عــلــى وشــــك الــحــصــول، 
ورّحـــــب بـــه عــــدد كــبــيــر مـــن قـــيـــادات أولـــتـــراس 
أهـــالوي وأولـــتـــراس وايـــت نايتس )مشجعي 
نــادي الــزمــالــك(، وكــان مــن أهــم نتائج االتفاق 
أنه  إلى  للمدرجات«. ويلفت  الجماهير  عــودة 
عن  ملمثلن  معلن،  غير  اجتماع  وقتها  »ُعــقــد 
األولتراس، مع وزير الداخلية السابق محمد 
ــم«. لـــكـــن يــضــيــف املــــصــــدر »فــوجــئــنــا  ــيــ ــراهــ إبــ
بعدها بتخطيط مجزرة الدفاع الجوي، التي 
راح ضحيتها 22 من مشجعي نــادي الزمالك 
ورابــطــة أولــتــراس وايــت نايتس، قبل املــبــاراة 
وإنــبــي باستاد  الــزمــالــك  الــتــي جمعت فريقي 
العسكرية  للمؤسسة  التابع  الــجــوي،  الــدفــاع 

في فبراير/شباط 2015«.
 إن »الواقعة كانت مدّبرة تدبيرًا 

ً
ويتابع قائال

محكمًا إلفشال املبادرة التي شارك فيها أطراف 

غزة ـ ضياء خليل

تــشــبــه الــتــصــريــحــات اإلســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة، 
طلق ضد قطاع غزة، تلك 

ُ
والتهديدات التي ت

الــتــي صـــدرت غـــداة عـــدوان صيف عــام 2014 
تمامًا، وكان الحديث اإلسرائيلي حينها عن 
قدرات كبيرة للمقاومة، واستعدادات للحرب 
من قبلها، وهي كالتي يصدرها املسؤولون 
ــزايــــدت وتــيــرتــهــا  اإلســرائــيــلــيــون حــالــيــًا، وتــ
في األيــام األخــيــرة. وكانت قد بــرزت سلسلة 
تــصــريــحــات إســرائــيــلــيــة تــحــمــل فــي طّياتها 
كــثــيــرًا مــن الــتــهــديــد والــوعــيــد لــغــزة املنهكة، 
تارة بدعوى »استمرار حفر األنفاق«، وتارة 
ــقـــســـام«.  بــســبــب »قــــــــدرات بـــحـــريـــة كـــتـــائـــب الـ
وأفــرد اإلعــالم اإلسرائيلي مساحات واسعة 
للحديث عن ذلك، مع تحميل حكومة بنيامن 
ــفـــشـــل«،  ــاه »الـ ــمـ نــتــنــيــاهــو مـــســـؤولـــيـــة مــــا سـ

»تحريض على خوض حرب جديدة«. كـ
ــة »حـــــمـــــاس«،  ــ ــركـ ــ ــادي فـــــي حـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ويـــــقـــــول الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ إســـمـــاعـــيـــل رضــــــــوان، لـ
لها،  أو تسعى  الــحــرب  تطلب  ال  »حركته   

ّ
إن

املقاومة  فصائل  مــع  جــاهــزة  ستكون  لكنها 
للتصّدي بقوة ألي عــدوان إسرائيلي جديد 
ــــدام  ــــك اســتــبــعــد إقـ ــم ذلـ ــ ضــــد الــــقــــطــــاع«، ورغــ
ــرٍب جــــديــــدة. ويــلــفــت  ــ  حـ

ّ
ــن إســـرائـــيـــل عــلــى شــ

 »التحريض اإلسرائيلي ضد 
ّ
رضوان إلى أن

السعي اإلسرائيلي  إطـــار  فــي  يــأتــي  الــقــطــاع 
ه على غزة أمام 

ّ
لتبرير أي عدوان جديد يشن

الــرأي العام اإلقليمي والــدولــي«، مشيرًا إلى 
 »االحتالل يحاول تضخيم قدرات املقاومة 

ّ
أن

فــي غــزة مــن خــالل اســتــمــراره فــي التحريض 
اإلعالمية،  وسائله  عبر  الــقــدرات،  وتضخيم 

الستغاللها خدمة ألهدافه«.
 »حركة حماس وفصائل 

ّ
أن ويؤكد رضــوان 

ــة فـــــي غـــــــزة ســــتــــواصــــل الـــتـــزامـــهـــا  ــ ـــاومـ ـــقــ املــ
اإلسرائيلي  االحــتــالل  مــع  املــبــرمــة  بالتهدئة 
برعاية مصرية، إذا لم يقم االحتالل بخرقها 
ــدم عــلــى أي عــمــل عــســكــري جـــديـــد في  أو أقـــ

مــن  ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــي  ــ فـ أن 69  االســــتــــطــــالع  ــر  ــ ــهـ ــ وأظـ
ــدام  ــ اإلســرائــيــلــيــن يــحــرصــون عــلــى عــــدم اإلقـ
على أي سلوك يدل على أنهم يهود، في أثناء 
ــبـــّن أن األغــلــبــيــة  ــارج. وتـ تـــواجـــدهـــم فـــي الــــخــ
يسافرون  الــذيــن  اإلســرائــيــلــيــن  مــن  الساحقة 
إلـــى الـــخـــارج، يــحــرصــون عــلــى عـــدم الــتــحــدث 
بالعبرية مع بعضهم بعضًا أو عبر الهواتف 
النقالة في أثناء تواجدهم في الخارج، خشية 
أن يدل ذلك على كونهم إسرائيلين أو يهودًا، 

مما قد يفضي إلى التعرض لهم.
وفيما اعتبره القائمون على إعداد االستطالع 
معطى بــالــغ الــخــطــورة، أكــد 24 فــي املــائــة من 
اإلســرائــيــلــيــن أنــهــم غــيــر واثــقــن مــن إمكانية 
بقاء »دولة إسرائيل« وأنهم يخشون أن تزول 
هذه الدولة مع مــرور الوقت. ونقلت صحيفة 
ــقــوا على 

ّ
»مــيــكــور ريــشــون« عــن مختصن عــل

ــــدل عـــلـــى خـــوف  االســــتــــطــــالع، أن »الـــنـــتـــائـــج تـ
الناجمة  التداعيات  من  اليهود  اإلسرائيلين 
عن تعاظم مظاهر العداء إلسرائيل في الغرب«، 
إلى  الغربية،  الضفة  أعقاب ما يجري في  في 
جــانــب الــخــوف مــن تــهــديــدات تنظيم »الــدولــة 
اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــــش( بـــاســـتـــهـــداف الــيــهــود، 

)اســمــعــونــا(  مــؤســســة  أعــضــاء  منها  مختلفة 
لهم عالقات  عــددًا ممن  التي تضم  الشبابية، 
قــويــة بــشــبــاب تــلــك الــــروابــــط، والــتــقــت رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي هــذا 
دون  من  بالتلميح،  املصدر  ويكتفي  الــشــأن«. 
أن يجزم، بأن أطرافًا بــوزارة الداخلية هم من 
»لألسف،  ويقول  املــبــادرة،  إفشال  وراء  وقفوا 
هناك ضباط وشخصيات كبيرة بالوزارة، ال 
الشباب في ثورة  يريدون نسيان دور هــؤالء 
 بعضهم يرى أنه في 

ّ
25 يناير«. ويلفت إلى أن

حال السماح لهؤالء الشباب بدخول املدرجات 
من جديد فإن ذلك يعد انتصارًا لهم.

»مــجــزرة  وكــانــت الــواقــعــة املــعــروفــة إعــالمــيــًا بـــ
ــتــــي راح  ــــن أبـــــــرز األحــــــــــداث الــ بــــورســــعــــيــــد« مـ
ــرات مــــن أعــــضــــاء أولــــتــــراس  ــعـــشـ ضــحــيــتــهــا الـ
الـــنـــادي األهــلــي فــي اســتــاد بــورســعــيــد، خــالل 
مـــبـــاراة جــمــعــت نــاديــي األهــلــي واملـــصـــري في 
1 فــبــرايــر/شــبــاط 2012، إذ لــقــي أكــثــر مــن 72 
ــادي األهـــلـــي مــصــرعــهــم في  ــنـ مـــن مــشــجــعــي الـ

املدرجات.
وتبع ذلك ردود أفعال غاضبة عنيفة تضّمنت 
مـــحـــيـــط وزارة  ــا  ــهـــدهـ ــرات شـ ــاهــ ــظــ تــ تــنــظــيــم 
الداخلية فــي الــقــاهــرة، بــاإلضــافــة إلــى تنظيم 

القطاع«. ويحّمل االحتالل املسؤولية عن أي 
ه ضد القطاع املحاصر منذ عشر 

ّ
عدوان يشن

سنوات.
ــرأي الــقــيــادي فــي حــركــة »الجهاد  ويــوافــقــه الـ
اإلســـــــالمـــــــي«، خــــضــــر حــــبــــيــــب، الــــــــذي يـــؤكـــد 
 »املــقــاومــة فــي غــزة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ــدة، فـــي إطـــار  ــديــ ال تــســعــى ألي مـــواجـــهـــة جــ
ــدم  حــرصــهــا عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وعـ
تحميله مزيدًا من الخسائر نتيجة الحروب 

املتالحقة«.
»الـــــعـــــدوان   

ّ
أن إلــــــى  يـــلـــفـــت  حـــبـــيـــب   

ّ
أن ــر  ــيـ غـ

 من 
ً
اإلســرائــيــلــي ضــد غــزة ال يـــزال مــتــواصــال

على  العاشر  للعام  الحصار  استمرار  خــالل 
ــار، والــنــوايــا  ــمـ الــتــوالــي، وإعـــاقـــة عملية اإلعـ
القطاع  املــتــكــررة لتنفيذ هــجــوم جــديــد ضــد 

تحت ذرائع تنامي قدرات املقاومة«.
ومــع ذلــك، يشير القيادي فــي »الــجــهــاد« إلى 
للتصدي  جــاهــزة  الفلسطينية  »املــقــاومــة   

ّ
أن

ألي هــجــوم إســرائــيــلــي ضــد الــقــطــاع، فــي ظل 
 املــواجــهــة مــع االحـــتـــالل ستبقى 

ّ
إدراكـــهـــا أن

اإلسرائيلية  االعتبارات  ظل  في  بقوة  قائمة 
األمنية، والتي تتعامل مع املقاومة على أنها 

إحدى التهديدات الحقيقية«.
 »املقاومة تتعامل بشكل 

ّ
وينوه حبيب إلى أن

املتواصلة  اإلسرائيلية  التهديدات  مع  جدي 

ال ســيــمــا فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات 13 نــوفــمــبــر/
ــــي، الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــــاضـ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املـ
ـــعـــرض 

ُ
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس. وســـت

اليوم  بشكل رسمي  كاملة  االستطالع  نتائج 
م في القدس املحتلة، 

ّ
األحد، أمام مؤتمر سُينظ

الالسامية«  »مظاهر  تعاظم  قضية  ويتناول 
.)BDS( وحركة املقاطعة الدولية

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة »معاريف« 
الـــجـــالـــيـــة  ــرًا، أن رئــــيــــس  ــ ــيــ ــ ــيــــة أخــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
اليهودية في مدينة مارسيليا، موريس عمار، 
قـــد أصــــدر تــعــلــيــمــاتــه ألعـــضـــاء جــالــيــتــه بــعــدم 
أثناء تحركهم في  الدينية في  القبعة  اعتمار 
لهم.  التعّرض  يتم  أن  املدينة، خشية  شــوارع 
االستطالع  يتم نشر معطيات  أنــه  إلــى  يشار 
في ظل تهاوي رهانات إسرائيل على توظيف 
ــيــــرة فـــي إقـــنـــاع يــهــود  هــجــمــات بـــاريـــس األخــ
ــر  ــا. وقـــــد أعــــــرب وزيــ ــهـ ــيـ فـــرنـــســـا بـــالـــهـــجـــرة إلـ
نفتالي  اإلســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــة  فــي  التعليم 
الــتــي تلقاها،  املــعــطــيــات،  مــن  بينت، عــن قلقه 
والتي تؤكد أن أغلبية أبناء الجالية اليهودية، 
ــلــون 

ّ
ــهــــودي، ال يــفــض الـــتـــي تــضــم 600 ألــــف يــ

الهجرة إلسرائيل.

احتجاجات أخرى تزامنت مع جلسات الحكم 
ــا، مــا شهده  ــان أبـــرزهـ فــي نــفــس الــقــضــيــة. وكــ
مقر اتحاد كرة القدم املصري ونادي الشرطة 
مــن أعــمــال تــخــريــب فــي 9 مــــــارس/آذار 2013، 
أّيــدت محكمة مصرية الحكم باإلعدام  بعدما 
عــلــى 21 مــتــهــمــًا بــقــتــل مــشــجــعــي األولـــتـــراس، 
بورسعيد.  في  واملصري  األهلي  مباراة  عقب 
وبعد 30 يونيو/حزيران 2013، قضت محكمة 
 2015 مـــايـــو/أيـــار   15 فــي  املستعجلة  األمــــور 
»حظر روابط األولتراس واعتبارها كيانات  بـ

إرهابية«.
األمور كانت تسير بهدوء قبل أن يقوم اآلالف 
الذكرى  أهــالوي بإحياء  أولتراس  من أعضاء 
الــرابــعــة لــلــمــذبــحــة بــمــدرجــات مــلــعــب مختار 
املاضي،  االثنن  يــوم  القاهرة،  بوسط  التتش 
كان  لزمالئهم،  بالقصاص  مطالبة  بهتافات 
منها »الشعب يريد إعــدام املشير« في مشهد 
هـــو األكـــثـــر ســـخـــونـــة، مــنــذ فـــتـــرة. خــــرج على 
أثرها السيسي في مداخلة تلفزيونية، مساء 
بــالــهــدوء، وموّجهًا  الــشــبــاب  االثــنــن، مطالبًا 
لهم دعوة للحوار وتشكيل لجنة مكونة من 10 
أعضاء منهم، لالطالع على نتائج التحقيقات 
في املجزرة، ليرّد عليه الشباب بعدها ببيان 

 هــجــوم جــديــد على 
ّ
فــي اآلونـــة األخــيــرة لــشــن

على  بالتحريض  استمراره  ظل  في  القطاع، 
املـــقـــاومـــة، مـــن أجـــل تــهــيــئــة املــجــتــمــع الــدولــي 

لتقّبل أي حرب جديدة على غزة«.
السياسي  املكتب  عضو  يؤكد  ناحيته،  مــن 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن« كايد  لـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــغــول، فــي حــديــٍث لـــ
»املــقــاومــة فــي غــزة تتعامل بشكل جــدي مع 

اليهودي  البروفيسور  انتقد  من جهة أخــرى، 
ــطــلــق 

ُ
الــــبــــارز، شــلــومــو زنــــد، الــــدعــــوات الــتــي ت

فــي إسرائيل ملنع إقــامــة عــالقــات بــن الشباب 
الــيــهــودي وغــيــر الــيــهــودي فــي إســرائــيــل وفــي 
الشباب  تــحــّول  الــعــالــم، خشية  ــاء  أرجــ جميع 

اليهودي عن دينهم 
في حــال انتهت العالقة إلــى زواج. وفــي مقال 
نشرته صحيفة »هــآرتــس«، اعتبر زنــد، الذي 
الصهيونية،  بــعــد  مــا  مــدرســة  مــن رواد  ُيــعــّد 
أن هــــذه الــــدعــــوات الـــتـــي تــتــبــنــاهــا األوســـــاط 
الــحــكــومــيــة واملـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة والــنــخــب 
اإلعــالمــيــة واملــنــظــمــات الــيــهــوديــة الــنــافــذة في 
ــل نـــوعـــًا مـــن الــعــنــصــريــة الــفــجــة. 

ّ
ــمــث

ُ
الـــعـــالـــم، ت

ــر بــيــنــت،  وأشـــــار زنــــد إلــــى دالالت قــــرار الـــوزيـ
اليهودي«، بحظر  الــذي يترأس حزب »البيت 
ــي« ملــؤلــفــتــهــا  ــحــ ــدريــــس روايــــــــة »الـــــجـــــدار الــ تــ
الروائية، دوريت روبينيان، التي تحكي قصة 
عالقة صداقة بن يهودية وشاب فلسطيني. 
وقــد بــّرر بينت قــراره هــذا بــأن روايــة »الجدار 
التحّول  على  اليهودي  الشباب   

ّ
تحث الحي« 

عــن اليهودية، مــن خــالل إضــفــاء شرعية على 
إقامة عالقات مع اآلخر غير اليهودي.

أكـــــــدوا خـــاللـــه تــمــســكــهــم بـــالـــقـــصـــاص لـــدمـــاء 
الضحايا.

ــــت رابــــطــــة مــشــجــعــي نــــادي  ــل، دعــ ــابــ ــقــ فــــي املــ
إلى  الجمهور  املاضي،  األربعاء  يوم  الزمالك، 
الدفاع  لشهداء مجزرة  األولــى  الذكرى  إحياء 
الجوي بما يستحقونه من تكريم، وتصحيح 
ــم مــن  ــهـ ــائـ ــدمـ ــار قــضــيــتــهــم لـــلـــقـــصـــاص لـ مــــســ
للرابطة.  بــيــان  قتلهم بحسب  عــن  املــســؤولــن 
ــــدث يـــومـــهـــا كـــان  ــا حـ ــ ــح الـــبـــيـــان أن »مـ ــ ــ وأوضـ
جــريــمــة مكتملة األركـــــان، بــمــن دّبـــر الجــتــذاب 
الــجــمــهــور ومــــن شـــــارك فـــي تــصــفــيــتــهــم وهــم 
الجماهير  »اتهموا  البيان  وأضــاف  يغنون«. 
فـــي قــتــل إخـــوتـــهـــم ووضـــعـــوهـــم فـــي الــقــفــص، 
املــجــنــي عــلــيــهــم أصــبــحــوا الــجــنــاة، والــجــانــي 
ــا زال يـــمـــارس نــفــس أســالــيــبــه  حـــر طــلــيــق ومــ
ليقضي على الشباب، ويتفاخر في كل لحظة 
األولتراس  بأنه قضى على  األوالد،  قتل  بأنه 
واملحبن...«، قبل أن يكمل »لن نتوانى أبدًا في 
أي مبادرة تهدف إلى الحل واحتواء الجماهير 
قدمنا  نحن  بالعكس  بــل  ــات،  األزمــ ومعالجة 
الكثير والكثير من قبل، لتفادي قتل األبرياء 
في ساحات كرة القدم، فنحن أبناء هذا الوطن 

نحيا فيه وبه سندفن في ترابه«.

الــتــهــديــدات اإلســرائــيــلــيــة والــتــلــويــح بحرب 
رابــعــة ضــد الــقــطــاع، فــي إطـــار تــخــّوفــهــا من 
ــقــــاومــــة«. ويـــدعـــو الــغــول  تــعــاظــم قــــــدرات املــ
العمل  إلــى »ضــرورة  الفلسطينية  الفصائل 
عـــلـــى تــشــكــيــل جــبــهــة مـــقـــاومـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــًا السـ ــ ــقـ ــ ــل وفـ ــمـ ــعـ مـــــــوّحـــــــدة، تـ
وتــكــتــيــكــات مــــوحــــدة ملـــواجـــهـــة الــتــحــريــض 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  ضـــد  اإلســرائــيــلــي 

الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة«. ويــشــدد على 
الفلسطيني  الــبــيــت  تــرتــيــب  إعــــادة  »أهــمــيــة 
الـــداخـــلـــي وتـــوحـــيـــده ملـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
ــتـــحـــريـــض املـــســـتـــمـــر ضــد  ــيـــة والـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
املــقــاومــة فــي غـــزة، فــي ظــل انــشــغــال الــشــارع 
العربي واملجتمع الدولي وتراجع االهتمام 

بالقضية الفلسطينية«.
 »إســـرائـــيـــل ســتــدرس 

ّ
ويــشــيــر الـــغـــول إلـــى أن

عليها  ستقدم  عملية  خطوة  أي  انعكاسات 
ضد القطاع بشكل خاص، في سياق تخّوفها 
من تنامي قدرات انتفاضة القدس املتواصلة 
ــر مـــمـــا هــي  ــبــ ــر بـــشـــكـــل أكــ ــهــ ــة أشــ ــ ــعـ ــ مـــنـــذ أربـ
من  الغاضب  الــدولــي  املجتمع  وردود  عليه، 

السياسات اإلسرائيلية«.
في السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة األزهر بغزة، ناجي شراب، في حديث 
 »الحرب األخيرة التي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

تها إســرائــيــل عــلــى الــقــطــاع لــم تــنــتــِه، في 
ّ
شن

ظـــل عـــدم الــتــوصــل لــصــيــغــة تــهــدئــة حقيقية 
مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة تــرفــع الــحــصــار 
املفروض منذ عشر ســنــوات«. ويؤكد شراب 
 »العالقة التي تحكم إسرائيل بالقطاع هي 

ّ
أن

عالقة حرب مفتوحة، في ظل وجود املقاومة 
قبل  مــن  األنـــفـــاق  حــفــر  وتـــزايـــد  الفلسطينية 
حــركــة حــمــاس فـــي غــــزة، وتــلــويــح قــيــاداتــهــا 
الدائم بجهوزية الجناح العسكري للرد على 

أي حرب جديدة«.
ــتـــحـــريـــض اإلســـرائـــيـــلـــي   »الـ

ّ
إلـــــى أن ويـــلـــفـــت 

فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة ضــد الــقــطــاع واملــقــاومــة 
ــراجـــع شعبية  ــل تـ ــاء فـــي ظـ الــفــلــســطــيــنــيــة جــ
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
الــتــوجــه النــتــخــابــات إسرائيلية  واحــتــمــالــيــة 
اإلسرائيلي  السياسي  الواقع  في ظل  مبكرة 

الراهن«.
 
ّ
أن بغزة،  السياسية  العلوم  أستاذ  ويوضح 
»اســتــشــعــار املــؤســســة األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
بالخطر من قدرات املقاومة الفلسطينية في 
ملفي األنــفــاق والـــصـــواريـــخ، ســيــؤدي الـــدور 
ــدة بــن  ــديــ ــي تــعــجــيــل أي حـــــرب جــ األبــــــــرز فــ
الــجــانــبــن، فـــي ظـــل حــالــة الـــحـــرب اإلعــالمــيــة 

التي يخوضها الطرفان«.
 »تــصــاعــد التحريض 

ّ
ويــشــيــر شـــراب إلـــى أن

اإلعالمي اإلسرائيلي أخيرًا يهدف إلى تهيئة 
ــرأي الـــعـــام الـــدولـــي والـــشـــارع اإلســرائــيــلــي  ــ الـ
لــتــقــّبــل حـــرب جـــديـــدة مـــع حــركــة حــمــاس في 
الـــحـــرب ستبقى  ــارات  ــيـ  »خـ

ّ
ــــزة«. ويـــبـــّن أن غـ

قائمة وحاضرة بقوة حال استمر 
الــحــصــار اإلســـرائـــيـــلـــي، وفــشــلــت الــتــحــركــات 
املــعــلــنــة وغــيــر املــعــلــنــة الــتــي تــقــوم بــهــا عــدة 
ــل إنـــهـــاء  ــ ــة، مــــن أجـ ــ ــيـ ــ أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة ودولـ
الحصار بشكل كامل والــوصــول إلــى صيغة 

اتفاق سياسي بن حماس وإسرائيل«.

القاهرة ـ العربي الجديد

يــواجــه مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري، 
ــــذي يـــعـــود إلــــى االنـــعـــقـــاد الــعــام  الـ
ــات على  ــد، خــمــس أزمــ الــيــوم األحــ
ــل فـــي تــرتــيــبــات إلـــقـــاء الــرئــيــس 

ّ
األقـــــل، تــتــمــث

املــصــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي لكلمته أمــام 
املجلس، ودعوة السيسي للحوار مع روابط 
املشجعن »األولتراس«، والتراشق اإلعالمي 
بن النائب مرتضى منصور وبعض النواب، 
الــبــرملــانــيــة على  الــهــيــئــات  واقــتــصــار تشكيل 
األحـــــــــزاب الــــتــــي لـــهـــا خـــمـــســـة نـــــــواب فـــأكـــثـــر، 
ــرار إضـــــــــراب األطـــــبـــــاء بــمــســتــشــفــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

املطرية )شرقي القاهرة(.

زيارة السيسي
تعد زيارة السيسي إلى البرملان أبرز األزمات 
ــيـــر، إذ تـــرّجـــح مــصــادر  الــتــي يــواجــهــهــا األخـ
»العربي الجديد«،  برملانية مطلعة تحدثت لـ
أن تجري الزيارة في 13 أو 14 فبراير/شباط 
الحالي. ووفقًا للمصادر، فإن الرئاسة تدرس 
عــقــد الجلسة خـــارج الــبــرملــان، وتــحــديــدًا في 
قـــاعـــة املـــؤتـــمـــرات فـــي مــديــنــة نــصــر )شــرقــي 
القاهرة(، لدواٍع أمنية تتعلق بصعوبة إغالق 
كافة الطرق قبل وأثناء مرور موكب السيسي 
في الشوارع الرئيسية وسط القاهرة، في ظل 
املسافة القريبة بن البرملان وميدان التحرير.
وتـــوضـــح املـــصـــادر أنـــه مـــن املـــقـــرر أن يــرافــق 
ــه، رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــارتــ الــســيــســي، خــــالل زيــ
الـــوزراء من ضمن  شريف إسماعيل وجميع 
مائة وخمسن شخصية عامة، يضاف إليهم 
نــواب املجلس البالغ عددهم 596 عضوًا، ما 
للبرملان،  الرئيسية  القاعة  داخل  أزمة  ُيشكل 
ــــى 602  ــا إلــ ــقـــاعـــدهـ ــتــــي يـــصـــل إجـــمـــالـــي مـ الــ
مقعد فــقــط. وتشير املــصــادر إلــى أن األمــانــة 
الــعــامــة ملجلس الـــنـــواب لــيــس أمــامــهــا ســوى 
ــكـــون الـــجـــلـــوس فــــي الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة  أن يـ
لــلــنــواب بـــأولـــويـــة الـــحـــضـــور، مـــع فــتــح قــاعــة 
الفرعوني  والبهو  السابق،  الشورى  مجلس 
فــي املــجــلــس، وعــــدد مــن الــقــاعــات الــداخــلــيــة، 

وتزويدها بشاشات عرض تلفزيونية.

الحوار مع »األولتراس«
أما األزمة الثانية، فتتمثل في دعوة السيسي 
ملشاركة رابطة مشجعي »أولتراس أهالوي« 
فـــي لــجــنــة جـــديـــدة لـــالطـــالع عــلــى تحقيقات 
ــداث اســـتـــاد بــورســعــيــد، الــتــي وقــعــت في  ــ أحـ
فبراير/شباط 2012، وراح ضحيتها 73 من 

مشجعي النادي األهلي.
ــر حظًا لــرئــاســة اللجنة  وتــقــّدم املــرشــح األوفـ

أزمات البرلمان 
المصري

كلمة السيسي وخالفات 
النواب وتهم اإلقصاء
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مجزرة »الدفاع الجوي« أفشلت اتفاقًا للتهدئة مع األولتراس إرهاصات عدوان جديد على غزة: تجييش وتحريض إسرائيلي

لوقف تلك التجاوزات، التي ستبدأ عقوبتها 
»الـــلـــوم«، مــــرورًا بــالــحــرمــان مــن الجلسات  بــــ
وانتهاء بإسقاط العضوية إذا استمر النائب 

في تجاوزاته.

استبعاد 10 أحزاب
فــي غــضــون ذلــــك، فــّجــر تــحــديــد لــجــنــة إعـــداد 
الـــالئـــحـــة الـــجـــديـــدة لـــلـــبـــرملـــان، 5 نـــــواب على 
األقـــل لتشكيل الــهــيــئــة الــبــرملــانــيــة لــألحــزاب، 
ــلــة تحت 

ّ
الــغــضــب بــن نــــواب 10 أحــــزاب مــمــث

ــن الــلــجــنــة  ــ ــبــــة، الســـتـــبـــعـــاد مــمــثــلــيــهــا مـ ــقــ الــ
الــعــامــة، الــتــي تـــدرس تــقــاريــر لــجــان املجلس 
الخاصة بمتابعة تنفيذ القوانن، والقرارات 
الــتــنــظــيــمــيــة، والــشــكــاوى الــهــامــة. كــمــا تملك 
ــيـــس الــــــــــوزراء، أو  ــوة رئـ ــ الــلــجــنــة الـــعـــامـــة دعــ
املركزي  الجهاز  رئيس  أو  الحكومة،  أعضاء 
لــلــمــحــاســبــات، لــالســتــمــاع إلــيــهــم كــلــمــا رأت 

ضرورة لذلك.
وينتظر نــواب تلك األحــزاب الجلسة العامة، 
إلعــــالن رفــضــهــم لـــقـــرار الــلــجــنــة املــشــّكــلــة من 
النص  أعضاؤها  بــّدل  التي  املجلس،  رئيس 
فـــي الــالئــحــة الــســابــقــة، الــــذي كـــان يــمــنــح كل 
حـــزب لــه أكــثــر مــن مــمــثــل حــق تشكيل هيئة 

برملانية.
يـــقـــول الــنــائــب عـــن حــــزب الــحــركــة الــوطــنــيــة، 
ــذا الـــعـــدد لم  مــحــمــد بـــــــدراوي، إن اخــتــيــار هــ
يكن مصادفة، بل كان مخططًا له من رئيس 
املــجــلــس، الــــذي اخـــتـــار أعـــضـــاء الــلــجــنــة منذ 
ــزاب الـــتـــي لـــهـــا تــمــثــيــل  ــًا لــــألحــ ــقـ الــــبــــدايــــة، وفـ
ــاء، وبــالــتــالــي من  نــيــابــي بــأكــثــر مـــن 5 أعـــضـ
ــذا اتــــجــــاه الــتــصــويــت  ــ ــكـــون هـ املــنــطــقــي أن يـ
داخلها، الستبعاد ممثلي األحــزاب األخــرى. 
ويــضــيــف الـــبـــدراوي فــي تــصــريــح خـــاص، أن 
قرار رئيس املجلس، واللجنة التي وضعها، 
كان  األول  مــدروســا، ألن  بــل  ليس عشوائيًا، 
ينتمي الئتالف »دعم مصر«، واللجنة غلبت 
لــالئــتــالف،  املنضمة  األحــــزاب  تشكيها  عــلــى 
لــذا استبعدت كل األحـــزاب غير املنضمة له، 

بهدف السيطرة على القرارات تحت القبة.

قال وزير البنى التحتية والطاقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن »الرئيس 
مع  بالده  حدود  على  األنفاق  غمر  السيسي،  عبدالفتاح  المصري، 
في  ذلك  جاء  إسرائيل«.  من  طلب  على  بناًء  بالمياه،  غزة  قطاع 
إلى  فيها  تطرق  ندوة  في  اإلسرائيلي،  الوزير  بها  أدلى  تصريحات 
عالقة بالده بمصر، موضحًا، بحسب ما ذكرت وكالة »األناضول« أن 
»التنسيق األمني بين مصر وإسرائيل أفضل من أي وقت مضى«، على 

حد تعبيره.

الخدمة  قانون  رفض  أسباب  على  اليوم  جلسة  في  البرلمان  يصادق 
المدنية، تمهيدًا إلرسال مذكرة بها إلى رئاسة الجمهورية خالل أسبوع، 
فضًال عن البحث في تشكيل لجنة تقصي حقائق عن تصريحات رئيس 
في  فساد  وجود  حول  جنينة،  هشام  للمحاسبات،  المركزي  الجهاز 
عبد  النواب:  عن  الحصانة  برفع  طلبات   3 ومناقشة  الدولة،  أجهزة 
الرحيم علي، وحسين عيسى، ومحمد بدوي. ويتوّقع رفض المجلس 

للطلبات، بعدما ارتأت هيئة مكتبه عدم استيفاء الطلبات للشروط.

جدول أعمال اليوم

»تنسيق أفضل من أي وقت«

تقرير

خاص رصد

فشل احتواء األطباء
أمــا األزمـــة األخــيــرة فــجــاءت بعد فشل لجنة 
ــتــــواء أزمـــــة اعـــتـــداء  بــرملــانــيــة خـــاصـــة فـــي احــ
أمــيــنــي شــرطــة عــلــى طــبــيــبــن فـــي مستشفى 
املطرية التعليمي، بعدما استضاف البرملان 
وفـــدًا ضــم نقيب األطــبــاء، وعـــددًا مــن أعضاء 
وزارة  ممثلي  اعــتــذار  رفضوا  الذين  النقابة، 

الداخلية، وأصروا على محاكمة املتهمن.
النائب عن  القاهرة السابق،  وقــال مدير أمن 
دائـــرة املــطــريــة، علي الــدمــرداش، إن »جماعة 
6 إبريل، واالشتراكين الثورين، يسيطرون 
على مجلس نقابة األطــبــاء، وهــم السبب في 
استمرار األزمة«، مضيفًا في تصريح خاص 
»الداخلية اعتذرت، ولن نتحمل موقفهم هذا 
»وفقًا  بالعمل  األطباء  متهمًا بعض  كثيرًا«، 
ألجنداتهم، وعدم مراعاتهم مصالح البالد«.

من جهته، اتهم النائب املستقل عن املطرية، 
لجماعة  املنتمن  األطــبــاء  مخاليف،  عــاطــف 
ــراب  »اإلخـــــــوان« بــأنــهــم وراء اســتــمــرار اإلضــ
عــن العمل فــي مستشفى املــطــريــة، قــائــال في 
تصريحات له، إن »وكيل النقابة منى مينا، 
هـــي وراء املـــوقـــف املــتــشــدد لــلــنــقــابــة«، وإنـــه 
األطــبــاء  باستبدال  الصحة  وزارة  سيطالب 
الحالين بآخرين«. أما نائب حزب املصرين 
األحــرار، أيمن أبو العال، فتقّدم ببيان عاجل 
إلى رئيس املجلس، بشأن أزمة االعتداء على 
أطباء املطرية، مطالبًا بتشكيل لجنة لتقصي 

الحقائق لنزع فتيل األزمة.

بــاالتــجــار فـــي املـــخـــدرات واألراضـــــــي. وأعــلــن 
مــنــصــور أنــــه ســيــقــدم بـــالغـــًا لــلــنــائــب الــعــام 
ضد السادات، متهمًا إياه بالتعامل مع دول 
أجــنــبــيــة تــهــدد أمـــن مــصــر. مــن جــهــتــه، تــقــّدم 
البرملان طالبه  إلــى رئيس  الــســادات بمذكرة 

فيها باتخاذ قرار إزاء ما تعرض له من إهانة 
من جانب منصور، مرفقًا باملذكرة تسجيالت 
للحلقات التي هاجمه فيها األخير. واستند 
فّعل 

ُ
السادات إلى أن مدونة السلوك التي ست

عقب إقرار الالئحة الجديدة، ستكون السبيل 

استبعاد  تــم  الــتــي  الــعــشــرة  ــزاب  ــ األح
للبرلمان  العامة  اللجنة  من  ممثليها 
هي: المصري الديمقراطي، والحركة 
ولكل  الحديثة،  ومــصــر  الوطنية، 
بلدي،  نواب، والحرية، ومصر   4 منها 
 3 منها  ولكل  والتنمية،  واإلصـــالح 
نواب، وحزب التجمع )نائبان(، وأحزاب 
العربي الناصري، الصرح، وحراس الثورة، 
النائب  ويشير  واحد.  نائب  منها  ولكل 
الديمقراطي،  المصري  الحزب  عن 
متعمد  إقــصــاء  ــى  إل شعبان،  خالد 
للمعارضين الئتالف األغلبية، خصوصًا 
اليساري منه، وعودة لممارسات  التيار 

الحزب الوطني )المنحل(.

المستبعدون 
العشرة

المقاومة 
أكدت 
جهوزيتها 
للتصدي ألي 
عدوان )عبد 
الحكيم أبو 
رياش(

األعمال  رجل  والرياضة،  للشباب  البرملانية 
محمد فرج عامر، بمقترح إلى رئيس مجلس 
النواب، علي عبدالعال، الستقبال شباب من 
األولتراس، والحوار معهم تحت قبة البرملان، 
استنادًا لدعوة السيسي، بدعوى أن »شباب 
األولتراس بعيد عن أفكار العنف واإلرهاب، 
وال بد من احتوائه عبر الحوار«. وهو األمر 
الــذي دفع النائب مرتضى منصور ملهاجمة 
 في تصريحات إعالمية: »النائب 

ً
عامر، قائال

ــال األولــــتــــراس  ــيـ الــــراجــــل يـــدخـــل عـــيـــل مــــن عـ
مجلس النواب. ال أنت، وال مليون زّيك يقدر 
يــدخــل حــد منهم الــبــرملــان«. ومــن املنتظر أن 
عامر  مقترح  النيابي  املجلس  رئيس  يطرح 
املقبلة، ما قد يثير  الجلسة  للمناقشة خالل 
ــادة، فـــي ظـــل تــبــنــي وكـــيـــل املــجــلــس،  ــ ــة حــ ــ أزمـ
السيد محمود الشريف، مقترح عامر للحوار 
مع تلك الروابط في مقابل رفضه من جانب 

منصور وعدد من النواب.

تبادل االتهامات
أزمة ثالثة تلوح في األفق، أحد طرفيها أيضًا 
مــرتــضــى مــنــصــور، الــــذي اتــهــم رئــيــس حــزب 
الــســادات،  أنــور  »اإلصـــالح والتنمية« محمد 

يرفع االحتالل من 
تهديداته ضد قطاع 

غزة، في سياق مخاوفه 
من تطّور قدرات حركة 

»حماس« ولـ»تطمين« 
سكان المستوطنات، 

لكن المقاومة أكدت 
جهوزيتها ألي عدوان
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  شرق
      غرب

االحتالل يواصل 
محاصرة قباطية

شّيع اآلالف من الفلسطينين، أمس 
السبت، جثمان الشهيد الفتى هيثم 
فــي بلدة حلحول،  البو )17 عــامــًا(، 
شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة 
شعبية  بمشاركة  املحتلة،  الغربية 
ــبــــو، يـــوم  ورســـمـــيـــة. واســـتـــشـــهـــد الــ
االحتالل  قــوات  برصاص  الجمعة، 

إلقاء  بــزعــم محاولته  اإلســرائــيــلــي، 
زجاجة حارقة على جيب عسكري 
إســرائــيــلــي قــرب بــلــدة حــلــحــول. من 
جهة أخرى، تواصل قوات االحتالل 
ــلـــدة  ــبـ ــا لـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي حـ
قــبــاطــيــة، جــنــوبــي جـــنـــن، شــمــالــي 
الثالث على  لليوم  الغربية،  الضفة 
الــــتــــوالــــي، بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد أحــمــد 
أبـــو  ــد  ــمــ ــًا(، وأحــ ــ ــامـ ــ ــة )22 عـ ــ ــارنـ ــ زكـ
الرب )21 عامًا(، ومحمد كميل )20 

عامًا(، يوم األربعاء.
)العربي الجديد(

رئيس مجلس القضاء 
المصري: أحكام 
اإلعدام لن تنّفذ 

ــــس مــــحــــكــــمــــة الـــنـــقـــض  ــيــ ــ ــغ رئــ ــ ــلــ ــ أبــ
املـــصـــريـــة، رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــن  ــ ــديــ ــ األعــــــــلــــــــى أحـــــــمـــــــد جـــــــمـــــــال الــ
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف، ســـفـــيـــرة الـــدنـــمـــارك 
بـــالـــقـــاهـــرة بــيــرنــيــلــي دالـــــر كـــــاردل، 
أمس السبت، خالل اجتماعه معها 
أن »أحكام اإلعدام ـ التي قالت إنها 
مآلها  الغيابية  وتحديدًا  ـ  رّوعتها 
حتمًا الــســقــوط«. وذكـــر أمــامــهــا أن 
ــدام ال ُيــقــضــى بــهــا إال  ــ »أحـــكـــام اإلعـ
آراء القضاة بعد أخذ رأي  بإجماع 
لرئيس  أن  كما  الجمهورية،  مفتي 
الجمهورية الحق في إقرار العفو«.
)العربي الجديد(

»بيغيدا« تفشل في 
الحشد ببريطانيا

فــــشــــل فــــــــرع حـــــركـــــة »أوروبــــــــيــــــــون 
ــيــــون ضـــــد أســــلــــمــــة الـــــغـــــرب -  ــنــ وطــ
ــا، أمــــس  ــيــ ــانــ ــيــــدا« فـــــي بــــريــــطــ ــغــ ــيــ بــ
ــن 200  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــت، بـــحـــشـــد أكـ ــبـ ــ ــــسـ الـ
مـــنـــاصـــر لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي املـــســـيـــرة 
التي نظمت في مدينة بيرمنغهام. 
وكـــانـــت »بــيــغــيــدا« األم قـــد وّجــهــت 
نــــــداًء مـــن قــاعــدتــهــا الــرئــيــســيــة في 
ــى  ــة، إلــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــة درســـــــــــدن األملــ ــنــ ــديــ مــ
فــروعــهــا فـــي 14 مــديــنــة أوروبـــيـــة، 
لتنظيم مسيرات مناهضة لإلسالم 
واملـــهـــاجـــريـــن فـــي مـــا ســّمــتــه »يـــوم 

الوطنين«. 
)العربي الجديد(

مقتل 18 من 
»الكردستاني« بتركيا

ــئــــة األركــــــــــان  ــيــ أعــــلــــنــــت رئــــــاســــــة هــ
الــتــركــيــة، أمــــس الــســبــت، مــقــتــل 18 
عــنــصــرًا يــنــتــمــون لــحــزب »الــعــمــال« 
الـــكـــردســـتـــانـــي، ضـــمـــن الــعــمــلــيــات 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
ـــالد.  ـــبـ ــن الـ ــ ــيـــة مـ ــنـــوبـ ــاطــــق الـــجـ ــنــ املــ

وأوضحت رئاسة األركان، في بيان 
اإللــكــتــرونــي،  نــشــرتــه عــبــر موقعها 
 »الـــقـــوات الــتــركــيــة تــمــكــنــت، يــوم 

ّ
أن

عـــنـــصـــرًا  قــــتــــل 12  مــــــن  الــــجــــمــــعــــة، 
منطقة  فــي  للكردستاني  يتبعون 
التابعة لوالية شرناق، و6  جيزرة، 
في منطقة سور الواقعة في مدينة 

دياربكر«.
 )العربي الجديد(

اعتقال 6 نشطاء 
في الجزائر

أفـــــــاد »املـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لــلــرابــطــة 
ــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
اإلنسان«، أمس السبت، عن اعتقال 
ــبـــد املــــالــــك ســنــيــقــري،  ــنـــشـــطـــاء عـ الـ
وعمر عابد، ومحمد دعدي، وحسن 
ــاتــــي، وصــــالــــح دبـــــــوز وعــــالم  ــرحــ فــ
ــراج  ــ ــا املــكــتــب إلــــى اإلفـ ــ لــطــفــي. ودعـ
ــن لــم  ــذيــ ــن املــعــتــقــلــن الــ ــــوري عــ ــفـ ــ الـ
يــعــرف سبب اعتقالهم. كما نــددت 

الرابطة باالعتقاالت.
)العربي الجديد(

يرفض منصور دخول أي فرد من األولتراس للبرلمان )األناضول(



»كثير من التفكير والتخطيط« في انتظار التوقيت

مؤشرات التدّخل في ليبيا

الجيش الفرنسي مستنزف
مهمات تزداد صعوبة وإنهاك في جبهات متعددة

مسؤولون أميركيون: من 
السابق ألوانه تقدير متى 

قد يبدأ تحرك عسكري

يستنفر الجيش الفرنسي 
حوالي 10 آالف جندي 
في عملية »سونتينال«

برلين ـ شادي عاكوم

لتؤكــد  عــدة  مؤشــرات  تتقاطــع 
العســكري  التدخــل  احتمــال  أن 
يعــد  لــم  ليبيــا  فــي  األجنبــي 
تنظيــم  تمــدد  محاربــة  بذريعــة  مســتبعدًا 
ظــل  فــي  وخصوصــا  البــاد،  فــي  »داعــش« 
تركيــز وزراء دفــاع االتحــاد األوروبي، الذين 
اجتمعوا في العاصمة الهولندية أمستردام 
أول من أمس، على ما يشكله هذا التمدد من 
تهديــد مباشــر لــدول االتحــاد األوروبــي. في 
موازاة ذلك، تتواصل الضغوط الدولية على 
الليبيــن فــي محاولة إلنقــاذ حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فائز السراج، بعدما فشلت 
تشــكيلته األولــى فــي اختبــار نيــل الثقــة مــن 
عــودة  إلــى  أفضــى  مــا  وهــو  طبــرق،  برملــان 
املشــاورات السياســية بــن عــدد من األطراف 
الليبيــة إلــى مدينة الصخيرات املغربية، في 
الجديــدة  الحكومــة  حــول  للتفاهــم  مســعى 
التــي تواَجــه باعتراضــات ليبيــة عدة، بينما 
يرى فيها الغرب، وتحديدًا الدول املتحمسة 
أساســية  خطــوة  أنهــا  ليبيــا،  فــي  للتدخــل 

»مكافحة اإلرهاب«.  تمّهد لـ

التبريرات األوروبية
أن  مــن  أوروبــا  خــوف  عــن  الحديــث  وإزاء 
يصل »داعش ليبيا« إلى أراضيها، تتسارع 
واســتراتيجيات  خطــط  عــن  التســريبات 
عســكرية يجــري إعدادهــا لتوجيــه ضربــات 
محــور  كان  الــذي  األمــر  وهــو  للتنظيــم، 
مشــاورات املؤتمر الدولــي ملكافحة »داعش« 
الــذي انعقــد فــي العاصمــة اإليطاليــة رومــا 
هــذا األســبوع، واجتمــاع آخــر في أمســتردام 
ضم وزراء الدفاع في دول االتحاد األوروبي.
وفــي مــا يتعلــق بالسياســة األوروبيــة تجاه 
املشاركة العسكرية في ليبيا، يقول متابعون 
إنــه بعــد اعتــداءات نوفمبر/تشــرين الثانــي 
مــع  التعاطــي  طريقــة  تغّيــرت  الفرنســية، 
الــدور العســكري للجيــوش األوروبية خارج 

مســؤولياتها، وبالتالــي عليهــا املســاهمة«. 
وهو ما عادت وأكدت عليه أول من أمس في 
أمســتردام، الفتــة إلــى أن االتحــاد األوروبــي 

يستعد ملهمة ليبيا، وذلك في ظل املعلومات 
التي تشــير إلى أن أملانيا وإيطاليا وفرنســا 
بصــدد مناقشــة مســتقبل ليبيــا مــع ممثلن 
مــن األمــم املتحــدة واالتحــاد األوروبــي، وأن 
الجانب األملاني تقصد أن يكون بن أعضاء 
الوفد عددًا من أركان الجيش األملاني، وهذا 
ما ذكره املتحدث باسم السياسة الخارجية 
لحزب »اليسار« يان فان اكن، معتبرًا أن هذا 
األمــر اشــارة إلــى أن هناك نية إلرســال قوات 

برية إلى ليبيا.

تحديات وتحذيرات
ل العسكري، 

ّ
لكن في الوقت عينه يبقى التدخ

البــري تحديــدًا، أمرًا بالــغ الصعوبة ومحور 
جــدل، ولــو تحــت شــعار مكافحــة اإلرهــاب، 
وفــق مــا يــرى خبــراء، فــي ظــل األزمــات التــي 
تعانــي منهــا ليبيــا وغيــاب ســلطة شــرعية 
وجيــش ليبــي موّحــد. وهــو مــا أكــده ماتيــو 
األوروبــي  املجلــس  أعضــاء  أحــد  توالــدو، 
والــذي  فــي بروكســل،  الخارجيــة  للعاقــات 
فائــدة  ال  أنــه  صحافــي  حديــث  فــي  اعتبــر 
مــن املشــاركة فــي املهمــة كونهــا ال يمكــن أن 
تجــدي نفعــا مــع الفــراغ فــي الســلطة الليبية 
قــادرة  قــوات عســكرية ليبيــة  وعــدم وجــود 
على تحرير ليبيا من التنظيمات اإلرهابية. 
مــع العلــم أن مراقبــن يعتبــرون أنــه ال يمكن 
الليبيــة  الدولــة  لبنــاء  عــن تصــّور  الحديــث 

وعبــر  البــاد  فــي  لألزمــة  حــل  إيجــاد  قبــل 
العمــل ضمن حكومــة وحدة وطنية، ووضع 
إطار زمني لتكوين سلطة ادارية وعسكرية، 
فــي  الصعــب  اإلنســاني  الوضــع  ومعالجــة 

البلد املمزق.
وكالــة  نقلتــه  مــا  الســياق  هــذا  فــي  ويبــرز 
لــم  أميركيــن  مســؤولن  عــن  »رويتــرز« 
تســّمهم، من أن الواليات املتحدة وحلفاءها 
ربمــا أمامهــم أســابيع كثيــرة أو حتى أشــهر 
قبل شــن حملة عســكرية جديدة ضد تنظيم 

»داعش« في ليبيا. 
وقال املسؤولون إن عقبات ضخمة تقف في 
طريق زيادة املشــاركة العســكرية األميركية، 
تشــكيل حكومــة  هــي  العقبــات  هــذه  وأكبــر 
للدعــوة  يكفــي  بمــا  قويــة  موحــدة  ليبيــة 
واالســتفادة  خارجيــة  عســكرية  ملســاعدات 
االســتعانة  إن  املســؤولون  وقــال  منهــا. 
ببعــض الحلفــاء قــد يتطلــب أيضــا تفويضا 

جديدًا من األمم املتحدة.
 
ّ
أن »رويتــرز«  لـ أنفســهم  املســؤولون  وأكــد 

الواليــات املتحــدة تضــع خيــارات عســكرية 
وأن هــذه الخيــارات نوقشــت خــال اجتمــاع 
عقــد األســبوع املاضــي بــن الرئيــس بــاراك 
ولــم  األمنيــن  مســاعديه  وكبــار  أوبامــا 

يتوصل لنتيجة حاسمة. 
الذيــن  املســؤولون،  يحــذر  الســياق،  وفــي 
درايــة  علــى  بأنهــم  »رويتــرز«  وصفتهــم 
باملناقشــات الداخلية لإلدارة األميركية، من 
أنــه »مــن الســابق ألوانــه تقدير متــى قد يبدأ 
تحــرك عســكري ولكنهــم حــذروا مــن أن ذلــك 
قد يستغرق أسابيع كثيرة أو حتى أشهر«.

حــد  »علــى  غربــي  دبلوماســي  قــال  بــدوره، 
علمــي ال توجــد نيــة واضحــة للمضــي قدمــا 
في القيام بعمل من الطراز العســكري. هناك 

كثير من التفكير وكثير من التخطيط«.

جهد استخباراتي
فــي غضــون ذلــك، يتــم التركيــز حاليــا علــى 
دول  مــن  عــدد  فــي  االســتخباراتي  الجهــد 
واملغــرب  تونــس  ســيما  ال  الليبــي،  الجــوار 

والجزائر. 
وفي هذا السياق، لفت املدير السابق لوكالة 
جــون  األميركيــة  املركزيــة  االســتخبارات 
نشــرته صحيفــة  لــه  مقــال  فــي  ماكلوغلــن، 
مواجهــة  أن  إلــى  األملانيــة،  فيلــت«  »دي 
عملــه  طريقــة  فهــم  أواًل  تتطلــب  »داعــش« 
دائــرة  علــى  تقــوم  التــي  واســتراتيجيته 
والعــراق  ولبنــان  ســورية  وتضــم  داخليــة، 
واألردن وفلســطن، ودائــرة خارجيــة تضــم 
باقي دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، 
إلــى أن ليبيــا محــور خارجــي مهــم  مشــيرًا 
كونهــا تســمح ببنــاء الجســور بــن أوروبــا 

وإفريقيا وآسيا. 
التنظيــم  إلــى ان  ويشــير خبــراء أوروبيــون 
يحــاول  وهــو  اســتراتيجيته،  بتغييــر  بــدأ 
الغنيــة  الليبيــة  املناطــق  فــي  التحّصــن 
علــى  ســيعمل  بحيــث  الطبيعيــة  باملــوارد 
صــت مداخيلــه 

ّ
االســتفادة منهــا بعدمــا تقل

نتيجة الضربات التي تعرض لها من قوات 
التحالف، كما أن موقعها الجغرافي يســمح 
»بوكو  لــه بالتنســيق مــع تنظيمات أخــرى كـ

حرام« في نيجيريا.

حدودهــا، ويتــم اآلن العمل على إيجاد جهد 
عســكري مشــترك، خصوصــا أن »داعــش« ال 
يــزال يتمتــع بالكثيــر مــن نقــاط القــوة علــى 
الرغــم مــن خســارته ملصــادر تمويــل وعــدد 
مــن عناصــره نتيجة الضربات الجوية التي 

طاولت مراكزه في كل من سورية والعراق.
وكانت وزيرة الدفاع األملانية أورســوال فون 
ديــر اليــن، واضحــة فــي حديثهــا لصحيفــة 
برلــن  اســتعداد  لجهــة  أخيــرًا  »بيلــد« 
بليبيــا،  العســكرية  املهمــة  فــي  للمشــاركة 
بقولهــا »ليــس بمقــدور أملانيــا التهــّرب مــن 
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ضغــط  تحــت  الفرنســي  الجيــش  يعيــش 
شديد، بسبب املهمات املتعددة التي صارت 
تنهكه على أكثر من جبهة، رغم الزيادة التي 
أقّرهــا الرئيــس الفرنســي فرانســوا هوالنــد 
ســنوات  بعــد  الدفــاع،  ميزانيــة  فــي  أخيــرًا 
 13 اعتــداءات  ومنــذ  التقشــف.  مــن سياســة 
نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، تضاعــف 
الضغــط علــى الجيــش، بعــد إعــان هوالنــد 
اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  علــى  الحــرب 
هــذه  دفعــت  الطــوارئ.  وحالــة  )داعــش( 
اإلجــراءات الجيــش إلى اســتنفار إمكانياته، 
 

ّ
مــن أجــل تعزيــز األمــن فــي الداخــل، فــي ظــل
تعّدد حروبه الخارجية في منطقة الســاحل 
وأيضــا  وســورية،  العــراق  وفــي  اإلفريقــي 
املشــاركة املتوقعة في تدخل عســكري غربي 

ضد »داعش« في ليبيا.
والواقــع أن الجيــش الفرنســي منخــرط منــذ 
ــدة وأربــع 

ّ
ســنوات فــي خريطــة حربيــة معق

جبهــات رئيســية متباعــدة جغرافيا. وهناك 
3500 جنــدي فــي منطقة الســاحل في ســياق 
عملية »برخان«، ضد التنظيمات الجهادية، 
اســتنزافية  عصابــات  حــرب  ويخوضــون 
شرسة. كما أن هناك 900 جندي في أفريقيا 
الوســطى فــي ســياق عمليــة »ســانغاريس« 
لحفظ السام ومنع الحرب األهلية )بدأ 600 
جنــدي منهــم العــودة(. وهــي العمليــة التــي 
أعلــن وزيــر الدفــاع جــان إيــف لودريــان، عــن 
قــرب إنهائهــا فــي أســرع وقت، لنقــل الجنود 
املســتنفرين فيهــا، إلــى مهمــات أخــرى، وفقا 
لتأكيــده فــي آخــر تصريــح لــه فــي 31 يناير/
كانــون الثانــي املاضــي. كمــا أنــه هنــاك 900 
جنــدي فــي جنــوب لبنــان، يمثلــون الكتيبــة 
الســام  حفــظ  قــوات  ضمــن  عــددًا  األكبــر 
التابعــة لألمــم املتحــدة. وهناك 3800 جندي 

فــي منطقــة الشــرق األوســط، يشــاركون فــي 
العمليــات العســكرية فــي العــراق وســورية، 
فــي  العســكرية  القواعــد  فــي  عــون 

ّ
وموز

اإلمارات واألردن وكردستان العراق.
حوالــي  الفرنســي  الجيــش  يســتنفر  كمــا 
»ســونتينال«،  عمليــة  فــي  جنــدي  آالف   10
املخصصــة لتعزيز األمن ومكافحة االرهاب 
املنشــآت  وحمايــة  الفرنســي  التــراب  داخــل 
وقــد  االســتراتيجية.  واملواقــع  الحساســة 
بعــد  القــوات،  هــذه  عديــد  مــن  الجيــش  زاد 

اعتداءات 13 نوفمبر.
ملســرح  باتــت  األولويــة  أن  مراقبــون  ويــرى 
كل  تســتنزف  التــي  الخارجيــة،  العمليــات 
طاقــات الجيــش البريــة والجويــة والبحرية، 
بعــد االســتنفار األخيــر لألســطول الحربــي 
البحــري والــزج ببارجــة »شــارل ديغول« في 
الحــرب ضــد »داعــش« فــي ســورية والعــراق. 
ينهــك  االســتنزاف  هــذا  أن  هــي  والنتيجــة 
ســلبي  بشــكل  ويؤثــر  والعتــاد  الرجــال 

علــى عمليــات التدريــب والتأهيــل، التــي تــم 
تقليصها أخيرًا من 83 يوما إلى 60 فقط.

وهــذا مــا جعــل لودريــان يلــّح علــى هوالنــد 
فــي  إضافيــة  يــورو  مليــارات   5  

ّ
يضــخ كــي 

 18700 علــى  والحفــاظ  الجيــش،  ميزانيــة 
منصــب فــي الجيش، كان مــن املقرر إلغاءها 
وفقــا لخطــة تقشــف تــم إقرارهــا خــال والية 
الرئيــس الســابق نيكــوال ســاركوزي. كمــا أن 
هوالنــد أعطــى أوامره لــوزارة الدفاع بزيادة 
عــدد الجنــود االحتياطيــن مــن 28 ألفــا إلــى 

الجيــش  مــوارد  فــي  النقــص  لســّد  ألفــا،   40
البشرية.

الفرنســي  الجيــش  أركان  رئيــس  وكان 
الجنرال بيار دوفيلييه، قد نشر أخيرًا مقااًل 
ر فيه من 

ّ
نــادرًا فــي صحيفــة »لو موند«، حــذ

طاقتــه،  بأقصــى  حاليــا  يعمــل  الجيــش  أن 
وأن أي توســيع ملســرح العمليــات القتاليــة 
د إليه ســتفترض 

َ
ســن

ُ
أو عمليــة جديــدة، قد ت

اقتطــاع اإلمكانيــات مــن العمليــات األخــرى 
الدفــاع.  ميزانيــة  فــي  زيــادة  أو  الجاريــة 
وجاءت تصريحات الجنرال الفرنسي، على 
خلفية املشــاركة املتوقعة لفرنســا في تدخل 
الواليــات  جانــب  إلــى  ليبيــا  فــي  عســكري 
املتحــدة ودول أوروبيــة أخرى، للقضاء على 
»داعــش« فــي مدينــة ســرت  املعقــل الجديــد لـ

الساحلية، بطلٍب من الحكومة الليبية.
عــن  الفرنســي  الجنــرال  تعبيــر  الفتــا  وكان 
ظ 

ّ
رؤية استراتيجية، تعكس نوعا من التحف

قصــر  فــي  السياســي  القــرار  دائــرة  علــى 
اإلليزيــه ووزارة الدفــاع، حــن قــال »قبــل أي 
تحــرك عســكري يجــب تحديــد اســتراتيجية 
مــع هــدف نهائــي يتــم تحقيقــه. إن خــوض 
حــرب ألجــل الحــرب ال يكفي إلحال الســام، 
ولدينــا أمثلــة حديثــة علــى ذلــك فــي العــراق 

وليبيا«.
ــظ علــى االنخــراط في 

ّ
والواقــع أن هــذا التحف

طّياتــه  فــي  يحمــل  جديــدة،  قتاليــة  جبهــة 
نقــدًا صريحــا للقرار السياســي الذي يطالب 
الجيــش بعمليــات فوريــة ونتائــج ميدانيــة 
ســريعة وفــق إمــاءات داخلية، مثــل الغارات 
فــة علــى الرقة الســورية فــي 15 نوفمبر، 

ّ
املكث

علــى  ردًا  عجــل،  علــى  قررهــا هوالنــد  التــي 
اعتــداءات باريــس، أو الغــارات األولــى ضــد 
الجهادين اإلســامين في شــمال مالي، في 
 عــام 2013، بعــد االســتياء املفاجــئ 

ّ
مســتهل

للجهادين على تمبكتو )وسط مالي(.

أمس  كوبلر،  مارتن  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  أعرب 
الكفرة،  المسلحة في مدينة  االشتباكات  اندالع  السبت، عن قلقه من 
جنوب شرق ليبيا. وذكر كوبلر، في تغريدة له على موقع »تويتر«، أن 
»األوضاع تذّكر بضرورة تواجد مؤسسات أمنية موّحدة تعمل تحت 
أوامر حكومة الوحدة«. يشار إلى أن الكفرة تشهد منذ أيام، اشتباكات 

بين »كتيبة ثوار الكفرة« ومسلحين من حركة »تحرير السودان«.

ضد  الحربية  مهامه  رقعة  توسيع  احتمال  الفرنسي  الجيش  يواجه 
الرئيس  رّد  اآلن،  الجيش  أركان  رئاسة  وتنتظر  تحديدًا.  »داعش«  تنظيم 
الفرنسي فرانسوا هوالند على طلب أميركي، بإشراك قوات برية خاصة 
لتقويض معاقل التنظيم في الرقة والموصل واستخدام المروحيات 
المعارك،  في  المنخرطة  البرية  القوات  إسناد  عمليات  في  العسكرية 
وهو نفس التكتيك الذي من المرجح اتباعه في مدينة الليبية، في حال 

حدوث تدخل عسكري في ليبيا.

اشتباكات الكفرة

توسيع العمليات ضد »داعش«

ترتفع مؤشرات التدّخل 
األجنبي في ليبيا بذريعة 

محاربة تنظيم »داعش«، 
مع تزايد نشر تقارير 

أوروبية تركز على 
انتشار التنظيم في 

األراضي الليبية وتشكيله 
خطرًا على أوروبا، 
بالتزامن مع تسارع 

الخطوات للعمل على 
خطط واستراتيجيات 

عسكرية لتوجيه 
ضربات للتنظيم

انقسام المؤسسات الليبية، بما في ذلك العسكرية، يساهم في تعميق األزمة )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

■ أخيرًا، وبعد سنوات من 
ممارسة الجيش األميركي 
التعذيب في السجون ضد 

أبناء الشعبن األفغاني 
والعراقي، ظهرت صورًا عن 

التعذيب

■ شو هدف #البنتاغون من 
نشر صور التعذيب للمعتقلن 

في #العراق؟

■ أين صور التعذيب املتعلقة 
بسجن #غوانتانامو؟ هل 

أن املعتقلن هناك ُيعاملون 
بديموقراطية؟

■ صور التعذيب وجرائم 
#أميركا وعمائها أبشع من 
ذلك بكثير. يبدو أن التنقيح 

متعّمد

■ ما يفعله األميركيون هو 
عملية نفسية على طريقة: 

انظروا ماذا فعلنا لكم، ولم 
تفعلوا شيئا ضدنا. كنا 

نعذبكم جميعكم ولم تفعلوا 
شيئا. هؤالء هم األميركيون

■ يعني الصراع كان على نشر 
الصور من عدمه، في املعركة 
القضائية، أما الضحايا فا 
ذكر لهم. أين العدالة من هذا؟

■ هل من يسأل او يحاسب؟ إن 
 سوءًا 

ّ
جرائم التعذيب ال تقل

عن كل الجرائم األخرى التي 
كبت بحق شعوبنا

ُ
ارت
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اقتصاد
تونس وأزمة السياحة اإليرانية

تونس ـ فرح سليم

لجلــب  تونســية  مســاعي  أثــارت 
احتجاجــات  اإليرانيــن،  الســياح 
سياسية رافضة لقدوم اإليرانين، 
فــي الوقــت الذي تراهن فيه وكاالت الســياحة 
واألســفار علــى إخــراج القطــاع مــن عثرته من 
خــال تنويــع األســواق والســماح لإليرانيــن 
انحســارا  تشــهد  التــي  البــاد،  إلــى  بالقــدوم 
فــي الوافديــن األوروبيــن بعد هجمات دامية 

خال العام املاضي.
املحبــة  تيــار  حــزب  أنصــار  مــن  عــدد  ونظــم 
وزارة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  )وســط( 
مطالبــن  املاضــي،  الجمعــة  يــوم  الســياحة 
إيــران  مــع  اتفاقيــة  عــن  بالتراجــع  الــوزارة 
إلــى  الســائحن  آالف  باســتقطاب  تســمح 
ذاتهــا  املطالــب  رفــع  قــد  كان  بينمــا  تونــس، 

نهاية العام املاضي 2015.

وقعــت  قــد  التونســية  الحكومــة  وكانــت 
اتفاقــا مــع إيــران نهايــة العــام املاضــي يتيــح 
إيرانــي  ســائح  آالف   10 تونــس  اســتقطاب 

خال العام الحالي. 
ويتضمن االتفاق إقامة مشــاريع اســتثمارية 
ومســاعدة  الســياحية  الحركــة  وتســهيل 
وكاالت األسفار على تصميم برامج سياحية 

مشتركة وتبادل الخبرات.
لكــن املحتجــن مــن حــزب تيــار املحبــة رفعــوا 
الفتات كتبوا عليها شعارات مثل، »السياحة 
اإليرانية في سورية واليمن ولبنان والعراق 
نشــرت الفوضــى والدمــار، والعاقــل من اتعظ 

بغيره‹‹.
ووصف ســيف الشعالي، املتحدث اإلعامي 
»العربي  باســم وزارة الســياحة في تصريح لـ
ضــد  االحتجاجيــة  التحــركات  الجديــد« 
ســيئ  »فيلــم  بأنهــا  اإليرانيــة  الســياحة 
 2015 خــال  تونــس  واســتقطبت  اإلخــراج«. 

زهاء 1500 سائح إيراني، وفق بيانات وزارة 
الســياحة، مقابــل نحــو 5 آالف ســائح خــال 

عام 2010.
قــد دعــت الحكومــة  وكانــت وكاالت األســفار 
إلــى ضــرورة التوجــه نحو األســواق الجديدة 
الواعدة على غرار السوق اإليرانية والروسية 
في ظل التراجع الحاد الذي سجلته األسواق 
شــهدتها  التــي  الهجمــات  بعــد  األوروبيــة، 
املاضــي  العــام  تونــس  فــي  ســياحية  أماكــن 

أفقدت القطاع نحو 50% من إمكانياته.
وجاءت االتفاقية مع إيران في ختام اجتماع 
الــدورة الخامســة للجنة املشــتركة التونســية 
العاصمــة  احتضنتــه  الــذي  اإليرانيــة،   -
التونســية فــي ديســمبر/كانون األول 2015، 
بعــد نحــو شــهر مــن اتفاقيــة أخــرى وقعتهــا 
قطاعهــا  دعــم  ألجــل  الجزائــر  مــع  تونــس 
الســياحة  منظمــة  دعــوة  وبعــد  الســياحي، 

العاملية إلى دعم السياحة في هذه البلد.

وتشــير بيانــات املصــرف املركــزي التونســي، 
إلــى أن عائــدات الســياحة مــن النقــد األجنبــي 
 ،%35.1 بنســبة  املاضــي  العــام  تراجعــت 
مقارنــة بعــام 2014، لتســتقر فــي حــدود 2.3 
حيــث  دوالر(،  مليــار   1.15  ( دينــار  مليــار 

تراجع عدد الوافدين بأكثر من %30.
)أمــن(  العــام  الكاتــب  لطيــف،  ظافــر  وقــال 
تصريــح  فــي  تونــس  فــي  األســفار  جامعــة 
الــزج  نرفــض   «  : الجديــد«  »العربــي  لـ
بالســياحة فــي أي نــوع مــن أنــوع التجاذبــات 

السياسية اإلقليمية«.
وأضــاف أن » الوضــع الســياحي فــي تونــس 
إمكانياتــه  كل  إلــى  ويحتــاج  للغايــة  حــرج 
الخســائر،  مــن  املزيــد  لتجنــب  وطاقاتــه 
وواعــدة  جــدا  مهمــة  األســيوية  واألســواق 
بمــا فــي ذلــك الســوق اإليرانيــة، التــي تمتلــك 
اإلنفــاق  قــدرة  بســبب  كبيــرة  خصوصيــات 

العالية للسائح اإليراني«.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تفاقــم عــدد الفقــراء فــي اليمن خال أقل من عام، بســبب 
الحــرب التــي تشــهدها البــاد، ليزحــف الفقــر إلــى نحــو 
80% من إجمالي سكان الباد البالغ عددهم 24 مليون 
نســمة. وبحســب تقريــر حديــث للبنك الدولــي، فإن عدد 
إبريل/نيســان  فــي  نســمة  مليــون   12 مــن  زاد  الفقــراء 
أن  إلــى  اآلن، مشــيرا   ً مليونــا   20 مــن  أكثــر  إلــى   2015
االضطرابــات أدت إلــى انتــكاس عقود من التقدم املحرز 

في عملية التنمية في اليمن.
وفقــا  تصنــف  األخيــرة  األحــداث  قبــل  اليمــن  وكانــت 

لتقارير دولية من أفقر بلدان العالم، حيث يعيش أكثر 
من نصف السكان تحت خط الفقر.

يــوم  صــادر  تقريــر  فــي  للبنــك  أولــي  تقييــم  وأوضــح 
الجمعــة، أن حجــم األضــرار بســبب الحــرب يراوح بن 4 
و 5  مليارات دوالر في أربع مدن هي صنعاء العاصمة 
)شمال الباد( وعدن وزنجبار )جنوب( وتعز )وسط(.

وقــال  أحمــد شــماخ الخبيــر االقتصــادي اليمنــي، فــي 
تصريــح لـــ »العربــي الجديــد«، إن الحــرب الدائــرة أدت 
إلى شلل في الحركة االقتصادية وتسريح نسبة عالية 
مــن موظفــي القطــاع الخاص تصــل إلى نحو 60% وفق 
التقديرات املحلية. وأضاف شماخ أن األحداث الجارية 

دفعــت غالبيــة أســعار الســلع األساســية نحــو االرتفاع، 
فــي الوقــت الــذي لــم يعــد الكثيــر مــن املواطنــن قادريــن 
علــى تغطيــة احتياجاتهــم مــن الغــذاء، لضعــف القــدرة 
أيــدي  بــن  النقديــة  الســيولة  وجــود  وعــدم  الشــرائية 

املستهلكن.
وكان برنامــج األغذيــة العاملــي حــذر، مطلــع نوفمبــر/

الغذائــي  األمــن  »وضــع  أن  مــن   ،2015 الثانــي  تشــرين 
 إن »10 من أصل 22 

ً
فــي اليمــن يتدهــور بســرعة«، قائــا

محافظة يمنية تواجه انعدام األمن الغذائي«.
وجــدد البرنامــج تحذيــره، فــي نهايــة ديســمبر/كانون 
إذ  األزمــة،  فاقــم  النــزاع  ان  إلــى  املاضــي، مشــيرا  األول 

»انضــم أكثــر من 3 ماين شــخص إلى صفوف الجياع 
في أقل من سنة«.

وبحســب تقرير البنك الدولي األخير، تشــير التوقعات 
إلــى أن االحتياجــات اإلنســانية فــي اليمــن تبلغ حوالي 
1.6 مليــار دوالر، وهــي آخــذة فــي االرتفــاع، فيما لم يتم 
بعد إجراء أي تقدير الحتياجات إعادة اإلعمار نتيجة 

استمرار الصراع.
وأشــار إلــى أن عــدد املشــردين داخليــا، زاد إلــى خمســة 
 ،2015 مــارس/آذار  فــي  الصــراع  تفجــر  منــذ  أضعــاف 
ليصــل إلــى أكثــر مــن 2.5 مليــون شــخص، بمــا يعــادل 

10% من السكان في ديسمبر/كانون األول املاضي.

الحرب تزيد فقراء اليمن إلى 80% من السكان

مليارا دوالر 
من »حرب النجوم«

توقعت شركة والت ديزني أمس، 
أن تصل مبيعات التذاكر في 
مختلف أنحاء العالم لفيلمها 

»ذا فورس أويكنز« أحدث أجزاء 
سلسلة أفالم )حرب النجوم ـ 

ستار وورز( مللياري دوالر. وفيلم 
»ذا فورس أويكنز« هو ثالث أكثر 

األفالم تحقيقًا لإليرادات في تاريخ 
هوليوود بعد فيلمي »أفاتار« 

و»تايتانيك« اللذين يحمالن الرقم 
القياسي إليرادات شباك التذاكر 

عامليًا بنحو 2.8 مليار دوالر.

كندا ترفع بعض 
العقوبات عن إيران

قالت كندا إنها بصدد رفع بعض 
العقوبات التي تفرضها على إيران، 

بما في ذلك حظر الخدمات املالية 
والصادرات والواردات، وهو ما 

يسمح لشركات مثل بومباردييه 
لصناعة الطائرات باملنافسة على 

عقود هناك. وقالت الحكومة 
الليبرالية في بيان لها، إن جميع 

طلبات تراخيص التصدير سيتم 
فحصها على أساس كل حالة 

على حدة. ورفع االتحاد األوروبي 
والواليات املتحدة ودول كبرى 

أخرى بعض العقوبات التي كانت 
تفرضها على طهران، فيما أثار 

شكاوى من تخلف الشركات 
الكندية في املنافسة.

سيارة سباق 
بـ 35.6 مليون دوالر

بيعت سيارة فيراري رياضية من 
طراز »355 سكاجليتي«، تعود 

لعام 1957 بمبلغ قياسي بلغ 32 
مليون يورو )35.6 مليون دوالر(، 

في دار للمزادات في باريس يوم 
الجمعة. وقال ماثيو المور املدير 

اإلداري لدار مزادات ارتكوريال 
موتو كارز، إن الرقم القياسي 

السابق كانت قد سجلته سيارة 
فيراري أخرى وهي من طراز »250 

جي تي أو«، حيث بيعت مقابل 
28.5 مليون يورو في عام 2014.

ارتفاع الودائع 
في سلطنة عمان

أعلن املصرف املركزي العماني 
أمس، ارتفاع القيمة اإلجمالية 

للودائع الخاصة، لدى املصارف 
التجارية في السلطنة بنهاية 
نوفمبر/تشرين الثاني 2015 
بنسبة 4.3%. وقال املصرف 

في نشرته اإلحصائية الشهرية، 
إن القيمة اإلجمالية لتلك الودائع 

وصلت إلى 11.6 مليار ريال 
عماني )30 مليار دوالر(، مقارنة 

بنحو 11.1 مليار ريال خالل 
الفترة نفسها من عام 2014.

األرجنتين تعرض تسوية 
بـ 6.5 مليارات دوالر

عرضت األرجنتني تسوية بقيمة 
6.5 مليارات دوالر، إلنهاء نزاع 
مستمر منذ سنوات مع حملة 

السندات املتعلقة بعجز األرجنتني 
عن سداد ديونها عام 2001، 

حسب ما قال الوسيط الرئيسي.
ومن املقرر أن يعرض االقتراح على 
البرملان األرجنتيني ألخذ موافقته. 

أخبار

أقفاص 
»أكثر راحة« 

للدجاج

يعتزم أصحاب مزارع إنتاج البيض في كندا، استبدال األقفاص التقليدية بأخرى تتوفر فيها ظروف أكثر راحة للدجاج، خال السنوات العشرين املقبلة، 
مع تنامي ضغوط العماء واملطاعم وشركات الغذاء. وتأتي الخطة التي أعلنتها مجموعة )مزارعي إنتاج البيض في كندا(، وهي مجموعة تشرف تقريبا 
على إدارة جميع إنتاج البيض في الباد، بعد أن أعلنت شركة مكدونالدز وغيرها أنها لن تشتري سوى بيض مصدره دجاج يعيش في أقفاص مفتوحة، 
وفــق وكالــة رويتــرز. وتنتــج كنــدا نحــو 90% مــن البيــض فــي أقفــاص مغلقة اصطلح على تســميتها بأقفــاص البطاريات وهي أكبر قليا وتتســع كل منها 

)Getty( .2036 لعدد كبير من الطيور. وسيتم استبدال 85% من األقفاص في املزارع خال 15 عاما، على أن يكتمل املشروع بحلول

األحد 7 فبراير / شباط 2016 م   28 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 524  السنة الثانية
Sunday 7th February 2016



1011
اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

يـــــــنـــــــاقـــــــش مــــــجــــــلــــــس الـــــــــشـــــــــورى 
العادية  جلسته  خــال  السعودي، 
غدًا االثنني، مشروع قانون يقضي 
بصرف عاوة سنوية للمتقاعدين ومشتركي 
ــــدل غــاء  الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، بـــاســـم )بـ
أال  املتفاقم، على  التضخم  معيشة(، ملواجهة 

تقل عن 5 % من إجمالي املعاش.
وتـــوقـــعـــت الــلــجــنــة املــكــلــفــة بــــدراســــة مــقــتــرح 
تــعــديــل أنــظــمــة الــتــقــاعــد املـــدنـــي والــعــســكــري 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، تــمــريــر املـــشـــروع، 
بعد االتفاق على تمويل عاوة غاء املعيشة 
عن طريق صندوق خاص لهذا الغرض تقوم 
نظامه  ووضـــع  وتمويله  بإنشائه  الحكومة 

األساسي.
ويــقــتــرح الــتــقــريــر، املـــقـــدم مـــن بــعــض أعــضــاء 
املــجــلــس الــســابــقــني اســـتـــنـــادًا لــلــمــادة 23 من 
نظام مجلس الشورى، زيادة نسبة استقطاع 
الراتب من املوظفني الذين هم على رأس عملهم 
لتغطية بدل غاء املعيشة الذي سيصرف لهم 
بعد التقاعد من املؤسسة العامة للتقاعد أو 
االجتماعية،  للتأمينات  العامة  املؤسسة  من 

كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن 
.
ً
املالي للمؤسستني مستقبا

املقابل توقعت مــصــادر داخــل املجلس،  وفــي 
مواجهة  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
املشروع، معارضه شديدة من األعضاء خارج 
اللجنة املكلفة، خوفًا من أن يتسبب القانون 
في غضب فئات أخرى تجاه املجلس، يخاصة 
في ما يتعلق بالبند الذي يقر بفرض رسوم 
الــعــجــز، وفي  جــديــدة على املــوظــفــني لتغطية 
هذا اإلطار تؤكد املصادر أن، »املعركة ستكون 

شرسة«.
مــن جــانــب أخـــر يــؤكــد رئــيــس املــركــز الوطني 
لاستشارات املالية واملحلل االقتصادي فهد 
العتيبي، على أن الفكرة قد تكون منطقية إال 
الشورى ملشروع  تمرير مجلس  استبعد  أنــه 

القرار.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »إن  ويـــقـــول الــعــتــيــبــي، لـــ
املتقاعدين  رواتــــب  فــي  كــبــيــرة  هــنــاك مشكلة 
بالسعودية، سواء من يتبع مؤسسة التقاعد 
أو مـــن يــتــبــع الــتــأمــيــنــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وال 
املتقاعدين  غالبية  رواتـــب  متوسط  يتجاوز 
3000 ريــال )الــــدوالر = 3.75 ريــال ســعــودي(، 
وهو الحد األدنى الذي أقرته الدولة قبل ثاثة 
يلبي  والـــذي ال  للمتقاعدين،  كــرواتــب  أعـــوام 
حاليًا احتياجات األسر، وال بد من مراجعته 
وتصحيحه«. ويضيف: »إن املشروع الجديد 
يــتــضــمــن ســلــبــيــة تــتــمــثــل فـــي اتـــجـــاه مجلس 
ــــى تــحــمــيــل املـــوظـــفـــني الــحــالــيــني  الــــشــــورى إلـ
املـــزيـــد مـــن األعـــبـــاء، فــاملــوظــف وبــخــاصــة في 

الــقــطــاع الـــخـــاص يــدفــع نــحــو 9% مـــن مرتبه 
غير  ومــن  ســانــد،  لبرنامج  و%1  للتأمينات، 
املــزيــد مــن األمـــوال بحجة  ُيقتطع  أن  املعقول 
تأمني بدل غاء املعيشة«. ويقول: »أعتقد أن 
هذا هو دور الدولة واملؤسسات املعنية بهذا 
األمر، لتعديل وضع املتقاعدين، دون املساس 
املشاكل  الكثير من  يعانون  الذين  باملوظفني 

املالية«.
من جانب آخر، أكد املحلل االقتصادي ماجد 
»العربي الجديد«، أن فكرة العاوة  الدخيل، لـ
ولكن  للتطبيق،  وقــابــلــة  جــيــدة  للمتقاعدين 
املتقاعدين  رواتـــب  األهــم منها هــو تصحيح 
املتدنية، وتعديلها بما يتناسب مع الدراسة 
ــرة الــتــي كــانــت بــعــنــوان خـــط الــكــفــايــة،  ــيـ األخـ
تبتعد  والــتــي  الخيرية،  خــالــد  املــلــك  ملؤسسة 
»إن  ويــضــيــف:  املتقاعدين.  رواتـــب  عــن  كثيرا 
الـــدراســـة أكـــدت أن أي أســـرة مــن 5 أفــــراد يقل 
دخلها عن 8900 ريال هي تحت خط الكفاية 
ولن يستطيع املواطن أن يعيش حياة كريمة 
بــهــا، فكيف هــو الــحــال مــع مــن ال يــزيــد دخله 
عــن 3000 ريــــال، حــتــى لــو تــمــت إضــافــة هــذه 

العاوة«؟
ويـــقـــول: »إن غــالــبــيــة املــتــقــاعــديــن، لــيــس لهم 
ــكـــون نــســبــة عــــــاوة غـــاء  ــتـ تـــأمـــني طـــبـــي وسـ
املعيشة املقررة بـــ5%، زيــادة هزيلة لن تؤدي 

الغرض منها«.
وأوضـــح أن وزارة اإلســكــان أكــدت فــي دراســة 
ــر  ــ ــن نــــصــــف األســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــلــــى أن أكـ أخـــــــــــرى، عــ
السعودية ال يزيد دخلها عن 8000 ريال، لهذا 
ال بد من إعــادة النظر في رواتــب املتقاعدين، 
أنفسنا في نهاية املطاف ندفع  وإال فسنجد 
 أكبر، بينما الفقراء 

ً
أكثر ملن هم يملكون دخا

سيظلون فقراء.
ــة،  ــعـــوديـ ــد الـــسـ ــقـ ــنـ ــة الـ ــر ملـــؤســـسـ ــريـ ــقـ وأكـــــــد تـ
القياسي  الرقم  ارتفاع  املاضي،  الشهر  صــدر 
لتكاليف املعيشة في اململكة، خال نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي %2.3.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

املنزلية  الكهربائية  األدوات  أســعــار  ارتفعت 
فـــي األســــــواق الـــســـوريـــة، بــنــســب وصــلــت إلــى 
عـــشـــرة أضـــعـــاف مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل انــــدالع 
الغسالة  الثورة عام 2011، حيث وصل سعر 
إلى نحو 200 ألف ليرة )597 دوالرا( والثاجة 
حسب  دوالرا(،   895( لـــيـــرة  ألــــف   300 نــحــو 

بيانات رسمية.
وأوضــح رئيس جمعية حماية املستهلك في 
ســـوريـــة، عـــدنـــان دخـــاخـــنـــي، فـــي تــصــريــحــات 
انفات في  أن هناك حالة  مــؤخــرًا،  صحافية، 
أســـعـــار الــســلــع غــيــر مــنــطــقــيــة حــيــث ارتــفــعــت 
إلــــى ما  الــكــهــربــائــيــة،  األدوات  ــواع  ــ أنــ بــعــض 
الــــذي  ــر  ــ األمــ و%1000،   %600 بــــني  يــــتــــراوح 
الشرائية  القدرات  في  وعجزًا  استنزافًا  شكل 
بني  الهوة  زادت  املواطنني، حيث  معظم  عند 

متوسط الدخول الشهرية وحجم اإلنفاق.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول املحلل االقــتــصــادي 
ارتفاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الشامي،  علي 
الــبــاد يرجع  فــي  الكهربائية  األدوات  أســعــار 
املفروض  االقتصادي  والحصار  الحرب  إلــى 

عــلــى الــبــاد، مــا أدى إلـــى قــلــة املــعــروض بعد 
انــشــغــال الــتــجــار بــاســتــيــراد الــســلــع الغذائية 
اليومية األكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدول 
التي لها نشاط تجاري مع نظام األســد مثل 
إنتاجها ضعيف من  والعراق ولبنان،  إيــران 

األدوات الكهربائية.
واردات  معظم  أن  الرسمية  التقارير  وتــؤكــد 
ســوريــة قبل انـــدالع الــثــورة عــام 2011، كانت 

تأتي من الدول األوروبية وتركيا.
ــراجـــع ســعــر صــرف  ــح الـــشـــامـــي، أن تـ ويـــوضـ
الــعــمــلــة الـــســـوريـــة خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
املاضية، من 48 ليرة مقابل الدوالر، إلى نحو 
400 ليرة في السوق الــســوداء، في حني يبلغ 
سعره رسميًا نحو 335 ليرة، جعل األسعار 

تــفــوق قــــدرة الـــســـوريـــني الــشــرائــيــة، وخــاصــة 
في ظل ثبات األجور وزيــادة نسبة العاطلني 
عـــن الــعــمــل. وتـــضـــررت املــنــشــآت الــصــنــاعــيــة 
السورية املنتجة لألدوات الكهربائية، بسبب 
إنتاج  مصانع  وتوقفت  والتخريب،  القصف 
الــثــاجــات والــغــســاالت فــي ريــف دمــشــق، ولم 
يبق، كما أفادت مصادر، رفضت ذكر اسمها، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إال بــعــض املــنــشــآت في  لـــ
الساحل السوري، التي تراجع إنتاجها بشكل 
كــبــيــر، بــســبــب تــوقــف اســـتـــيـــراد قــطــع الــغــيــار 
الخبير االقتصادي،  األولــيــة. ويــقــول  واملـــواد 
»العربي الجديد«، إن معظم  إبراهيم محمد، لـ
السوريني يعتبرون األدوات الكهربائية ترفًا، 
لنحو  ينقطع  الكهربائي  التيار  ببساطة ألن 
20 ساعة يوميًا في معظم املناطق باإلضافة 

إلى تراجع حاد في دخول املواطنني.
ويــشــيــر إلــــى أن الـــقـــوانـــني الـــســـوريـــة، حـــررت 
األسواق ومنعت وزارة االقتصاد من تسعير 
األدوات الكهربائية، باإلضافة إلى تراجع دور 
بمراجعة  لتكتفي  السورية  الرقابية  الجهات 
الــصــادرة من  الفواتير  املــواصــفــات، ومتابعة 

التجار.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــم تـــمـــض بــضــعــة أيــــــام عـــلـــى إعــــــان شــركــة  لــ
 تحسنا ملحوظا 

ّ
توزيع الكهرباء في غزة، أن

ــــدول تـــوزيـــع الــكــهــربــاء بعد  ســيــطــرأ عــلــى جـ
إصــــــاح خـــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء املـــعـــطـــلـــة، حــتــى 
ــادرة عــلــى وضــع  أعــلــنــت الــشــركــة أنــهــا غــيــر قــ
إيقاف  بسبب  التيار،  لتوزيع  منتظم  جــدول 
سلطة الطاقة إحدى مولدات محطة الكهرباء 

الوحيدة في القطاع املحاصر.
ــــدة أســـابـــيـــع،  ــزة، مـــنـــذ عـ ــ ــكـــان غــ ويــشــتــكــي سـ
ــتـــظـــام جــــــدول تــــوزيــــع الــكــهــربــاء  ــدم انـ ــ مــــن عـ
مقابل  يــومــيــًا،  ســاعــة   16 لــقــرابــة  وانقطاعها 
وصـــلـــهـــا 8 ســــاعــــات عـــلـــى فـــتـــرتـــني وأحـــيـــانـــًا 
أقــل، رغم إعــان شركة التوزيع مطلع الشهر 
الجاري عن التزامها بجدول الكهرباء القائم 
ــات وصـــــل لـــلـــتـــيـــار يــقــابــلــهــا 8  ــاعــ عـــلـــى 8 ســ
ساعات قطع، أي يصل متوسط عدد ساعات 
الــقــطــع 12 ســاعــة يــومــيــًا. وقــــال مــديــر مــركــز 
املــعــلــومــات فـــي ســلــطــة الــطــاقــة بـــغـــزة، أحــمــد 
سلطة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ العمرين  أبــو 

إيــقــاف إحــدى  إلــى  الطاقة اضــطــرت الجمعة، 
غــزة، بسبب  الكهرباء  توليد  مولدات محطة 
املالية  البترول ووزارة  العامة  الهيئة  تاعب 

في الضفة الغربية بكميات الوقود املوردة.

ــو الــعــمــريــن أن »هــيــئــة الــبــتــرول  ــاف أبــ ــ وأضــ
أرسلت نهاية األسبوع املاضي 200 ألف لتر 
مــن الــســوالر الصناعي، مــن أصــل قــرابــة 500 
ألــف لتر كــان من املفترض أن تــورد إلــى غزة 
من خال معبر كرم أبو سالم التجاري، وذلك 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار عــمــل املــحــطــة فـــي يــومــي 

الجمعة والسبت«.
ويعمل معبر كــرم أبــو ســالــم، الــواقــع أقصى 
جــنــوب شـــرق مــديــنــة رفـــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، 

نــحــو ثــمــانــي ســـاعـــات يــومــيــا مـــا عـــدا يــومــي 
أثناء  االحتال  يغلقه  كما  والسبت،  الجمعة 
فترة األعياد واإلجـــازات وكذلك في األحــداث 
الـــطـــارئـــة، رغـــم أن املــعــبــر يــعــانــي مـــن ضعف 

البنية التحتية داخله وفي محيطه.
الطاقة حاولت  العمرين أن سلطة  أبــو  وبــني 
إيجاد بدائل أخرى لتفادي نشوب أزمة، عبر 
شراء السوالر من السوق املحلي أو فتح معبر 
الــجــمــعــة، استثنائيا  أمـــس  أبـــو ســـالـــم،  كـــرم 
إلدخال كميات من السوالر الصناعي، وكذلك 
ولكن  للبترول،  العامة  الهيئة  مــع  تواصلت 

جميع املحاوالت فشلت.
الكهرباء بني  من  القطاع  وتتراوح حاجيات 
 222 قرابة  املتوفر  لكن  ميغاوات،  و500   480

ميغاوات في أحسن األحوال.
ــح مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة في  بـــــدوره، أوضــ
شركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، 
لـ »العربي الجديد« أن إيقاف إحدى مولدات 
املحطة سيؤدي إلى إربــاك في جدول توزيع 

التيار الكهربائي وزيادة ساعات انقطاعه.
وذكــــر ثــابــت، أن خــطــوط الــكــهــربــاء املــصــريــة 
املزودة ألجزاء من مدينة رفح، جنوب القطاع، 
توقفت عن العمل، صباح أمس، نظرا إلجراء 
الــشــركــة املــصــريــة املــســؤولــة بــعــض عمليات 

الصيانة.

مواجهة غالء المعيشة

استمرار أزمة الكهرباء في القطاع )عبد الحكيم 
أبو رياش(

ضعف الرقابة يشعل أسعار األدوات الكهربائية

انقطاع الكهرباء 16 ساعة يوميًا

»الشورى« السعودي يبحث 
عالوة 5% للمتقاعدين

الدوالر يواصل 
ارتفاعه في مصر رغم 

إجراءات المركزي

يسعى مجلس 
الشورى السعودي لتمرير 

مشروع قانون جديد 
بإضافة عالوة غالء 

معيشة للمتقاعدين، 
في ظل معارضة من 
بعض األعضاء لعدد 

من البنود المقترحة

سورية مال وناس

غزة

8.5
المركزي  المصرف  ــه  وج
ألصحاب  إنــذارات  المصري 
بإجراءات  الصرافة  شركات 
تجاوز  حالة  فــي  عقابية 
جنيهات   8.5 نحو  الـــدوالر 
ويأتي  الــســوداء،  بالسوق 
ذلك في الوقت الذي يبلغ 
 7.83 الرسمي  السعر  فيه 

جنيهات.

تحقيق

عدد المتقاعدين يبلغ 
850 ألف مواطن منهم 

9% نساء

شركات الصرافة تطالب 
بتشديد الرقابة على 

األسواق وتوفير الدوالر

اتهامات ألصحاب محالت 
الذهب وتجار عقارات 

بالمضاربة في العمالت

الحرب تغلق معظم 
المصانع المنتجة لألدوات 

الكهربائية

القاهرة ـ محمد توفيق

ــــل ســـعـــر الــــــــدوالر فــــي مــصــر  واصــ
ــه رغــــم  ــيـ ــنـ ــجـ ــه مــــقــــابــــل الـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
فة 

ّ
املكث املركزي  املصرف  مساعي 

الــســوداء. وقــال متعاملون  للحد من السوق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  بـــســـوق الــــصــــرف، لــــ
اجتماع املركزي مع شعبة الصرافة باالتحاد 
لــم يسفر عــن شــيء،  التجارية  الــعــام للغرف 
يواصل  زال  مــا  الــــدوالر  أن سعر  موضحني 
ارتفاعه، حيث تراوح سعر البيع في السوق 
الـــســـوداء بــني 8.7 و8.8 جــنــيــهــات، فــي حني 

يبلغ سعره رسميًا 7.83 جنيهات.
ــزي املــــصــــري اجــتــمــع،  ــركــ ــان املــــصــــرف املــ ــ وكــ
ــع شـــعـــبـــة الـــصـــرافـــة  ــ ــــي، مـ ــــاضــ ــــوع املــ ــبــ ــ األســ
الــتــجــاريــة لتحجيم  الــعــام للغرف  بــاالتــحــاد 
املضاربات بالسوق السوداء، إال أن محللني 
أكـــدوا أن املــركــزي لــم يتخذ إجــــراءات عملية 
لوقف نزيف الجنيه املصري مكتفيًا بتوجيه 

تحذيرات لشركات الصرافة.
ــدر بــشــعــبــة  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال مــــصــ
ــروا االجـــتـــمـــاع،  ــن حــــضــ ــذيــ ــن الــ الــــصــــرافــــة مــ
»العربي الجديد«، إن املركزي وجه إنذارات  لـ
ألصحاب شركات الصرافة بعدم التاعب في 
إجــراءات مشّددة،  باتخاذ  السوق، وهّددهم 
وتكثيف الحمات الرقابية في حالة تجاوز 
الدوالر نحو 8.5 جنيهات بالسوق السوداء، 
وأضاف املصدر »أن قيادات املصرف املركزي 
قــالــوا لــنــا إن نــصــف جنيه مكسب جــيــد في 
الـــدوالر الــواحــد ولــو تــحــرك السعر أكــثــر من 

8.5 سنتحرك ضدكم«.
وأوضح أن االجتماع لم يتطرق إلى شركات 
الــصــرافــة الــتــي تــم الــتــحــفــظ عليها مــن قبل 
ــوال الــعــامــة بــتــهــمــة تــمــويــل الــجــمــاعــات  ــ األمــ
اإلرهابية، ما ساهم في تفاقم أزمة الــدوالر. 
وكـــانـــت مــبــاحــث األمـــــــوال الـــعـــامـــة تحفظت 
خال الفترة املاضية، على 16 شركة صرافة 
شملت نحو 64 فرعا في مختلف املحافظات 

التهامها بتمويل الجماعات اإلرهابية.
ولفت املصدر إلى أن عدد من حضر االجتماع  
بــلــغ 12 مــن أعــضــاء شعبة الــصــرافــة، الــذيــن 
برروا ارتفاع سعر الدوالر بدخول منافسني 

آخــريــن لهم فــي الــســوق مثل محات الذهب 
وأصحاب شركات عقارية وتجار عملة دون 
تــرخــيــص، بــاإلضــافــة إلـــى نــقــص املــعــروض، 

مطالبني املصرف املركزي بضبط السوق.
املــركــزي ســعــر صـــرف الجنيه مقابل  وثــبــت 
ــر عــطــاء دوري لــلــمــصــارف،  الــــــدوالر، فـــي أخـ
البيع  استقر سعر  املــاضــي، حيث  الخميس 
للموقع  وفــقــا  لـــلـــدوالر،  7.73 جنيهات  عــنــد 
اإللــــكــــتــــرونــــي لـــلـــمـــصـــرف، وبـــالـــتـــالـــي يــبــاع 
قيمة  وبلغت  جنيهات.   7.83 بنحو  رسميًا 
العطاء األخير، 40 مليون دوالر، باع املركزي 

منها 39.4 مليونًا.
وقال رئيس شعبة الصرافة باالتحاد العام 
»العربي  للغرف التجارية، محمد األبيض، لـ
ــة طــالــبــت  ــرافــ الــــجــــديــــد«، إن شــــركــــات الــــصــ
العربية،  بالعمات  الـــدوالر  شــراء  بإمكانية 
لتوفير سيولة بسوق الصرف، مشيرا إلي أن 
معظم شركات الصرافة تعمل وفقا للقانون 

وتحصل على هامش الربح املحدد لها.
املركزي يسمح رسميًا  أن املصرف  وأوضــح 
ملــكــاتــب الـــصـــرافـــة بــبــيــع الــــــدوالر بـــفـــارق 15 

ــذا ما  ــ قـــرشـــا عـــن ســعــر الــبــيــع الـــرســـمـــي، وهـ
وأضــاف  تعبيره.  حسب  الشركات،  به  تقوم 
ــبـــب فــــي ارتـــــفـــــاع الـــــــدوالر  األبــــيــــض أن الـــسـ
بالسوق السوداء هو دخــول بعض الدخاء 
مثل محات الذهب التي تضارب علي سعر 

الدوالر.
وقــــــــــال مـــــديـــــر إحــــــــــدى شــــــركــــــات الــــصــــرافــــة 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  بمنطقة وســـط الــبــلــد، لـــ
املــركــزي مع شركات  املصرف  اجتماعات  إن 
الــصــرافــة ليس لها أي جـــدوى ولــن تخفض 
ــار بـــالـــســـوق الـــــســـــوداء، مـــوضـــحـــًا أن  ــعــ األســ
السوق يشهد نقصا في الدوالر يقابله زيادة 

كبيرة في الطلب.
وأشـــار مــديــر الــشــركــة، الـــذي فضل عــدم ذكر 
ــرات  اســـمـــه، إلــــى أن كـــل الـــتـــوقـــعـــات واملــــؤشــ
ــة ســـعـــر الـــــــــدوالر لـــارتـــفـــاع  تـــرجـــح مـــواصـــلـ
خــال األيـــام املقبلة، خاصة مــع عــدم تعافي 
مــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي لــلــدولــة )الـــصـــادرات 
بــالــخــارج والسياحة  الــعــامــلــني  وتــحــويــات 

وقناة السويس(.
وأشار إلى وجود سوق سوداء كبيرة أيضا 
يباع  املــثــال  سبيل  فعلي  العربية،  للعمات 
الــريــال السعودي بسعر 2.25 جنيه رغــم أن 
ســعــره رســمــيــًا 2.08 جــنــيــه، ويــبــاع الــدرهــم 
الــرســمــي 2.12  بــســعــر 2.30 جــنــيــه وســـعـــره 

جنيه.
وقـــــال عــضــو شــعــبــة املـــســـتـــورديـــن بــالــغــرفــة 
الجديد«،  »العربي  لـ الــفــار،  خالد  التجارية، 

نشتري الدوالر من شركات الصرافة بأسعار 
مرتفعة جدا تتراوح بني 8.8 و8.9 جنيهات، 

مع إضافة نسبة التحويل للخارج.
وأوضح أن املستورد يحّمل هذا السعر على 
البضائع املستوردة، مشيرًا إلى أن املصانع 
ــا عــــلــــى الـــــــــــدوالر مـــــن خــــال  ــهـ ــولـ ــم حـــصـ ــ ــ رغـ
املصارف إال أنها تسعر البضائع للمستهلك 

حسب السوق السوداء للدوالر.
ولــف النظر إلــى أن املــســتــورد يضيف مــن 5 
الـــدوالر،  إلــى 10% زيـــادة مرتقبة على سعر 
وذلك نظرا ألن الرسائل تستغرق بني 35 إلى 

90 يوما حتى تدخل السوق املصري.
ــة  ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ وتـــــــوقـــــــعـــــــت شــــــــركــــــــة بــــــلــــــتــــــون الـ
لاستثمارات املالية انخفاض قيمة الجنيه 
أمام الدوالر ليسجل األخير نحو 12 جنيًها 

في غضون 5 سنوات، أي خال 2020.
ورجحت »بلتون«، في ورقة بحثية، وصول 
العملة األميركية رسميًا خال العام الجاري 
إلى ما يتراوح بني 8.75 و9 جنيهات، وهو 
ما يتوافق بنسبة كبيرة مع السعر الحالي 
بالسوق السوداء حاليًا، والذي يفوق القيمة 

الرسمية بنحو %13.
وســمــح املــصــرف املــركــزي األســبــوع املــاضــي 
لــلــشــركــات الــعــامــلــة فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات، 
بـــزيـــادة املــبــالــغ املــســمــوح لــهــا بــإيــداعــهــا في 
املــصــارف إلـــى 250 ألـــف دوالر شــهــريــا، كما 
بــالــدوالر  اليومي  اإليـــداع  القيود على  ألغى 
ــطـــوة  بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــلـــك الــــــشــــــركــــــات، فــــــي خـ
تستهدف زيادة السيولة املتاحة للبنوك من 
االستيراد  بحاجات  للوفاء  الصعبة  العملة 

األساسية.
وكـــان املــركــزي قــد فــرض فــي فبراير/شباط 
من العام املاضي حدًا أقصى لإليداع النقدي 
بالدوالر في املصارف عند عشرة آالف دوالر 
يوميا لألفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف 
دوالر شهريا، في خطوة استهدفت محاربة 

السوق السوداء.
وتـــواجـــه مــصــر نــقــصــًا فـــي الــعــمــلــة الصعبة 
ــبـــي  ــنـ ــقــــد األجـ ــنــ نـــتـــيـــجـــة تـــــراجـــــع مــــــــــوارد الــ
األساسية، ووصل احتياطي النقد إلى 16.4 
بما  األول،  في ديسمبر/كانون  مليار دوالر 

يكف لسداد وارداتها لنحو 3 أشهر فقط.
االئتماني  للتصنيف  مــوديــز  وكــالــة  وقــالــت 
اإلثــنــني املـــاضـــي، إن قــــرار املــصــرف املــركــزي 
ــر بــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى اإليــــداعــــات  ــيـ األخـ
ــيــــة بـــــــالـــــــدوالر لـــــن يــــحــــل مـــشـــكـــات  املــــصــــرفــ
الــســيــولــة بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة ألن »الـــودائـــع 
الدوالرية ستبقى أقل من الكميات املطلوبة 

لتمويل الواردات«.
ــز فــــي تـــقـــريـــرهـــا أن »الــطــلــب  وأكـــــــدت مــــوديــ

أعــلــى بشكل ملحوظ من  الـــدوالر يظل  على 
التي توفرها املصارف«، ما يجعل  الكميات 
عدد من الشركات غير قادرة على االستيراد.

واتــــخــــذت الــحــكــومــة مـــؤخـــرا مــجــمــوعــة من 
اإلجراءات لتحجيم االستيراد، منها تشديد 
الـــشـــروط املــصــرفــيــة وزيـــــادة الــجــمــارك على 
األســاســيــة، وتبلغ  السلع غير  مــن  مجموعة 
سنويًا  دوالر  مليار   60 مصر  واردات  قيمة 

حسب اإلحصائيات الرسمية.
وكان طارق عامر، محافظ املصرف املركزي، 
التي تم  القواعد  إن توفر  قد توقع، مــؤخــرًا، 
فرضها للحد من الواردات »غير الضرورية«، 
يــقــرب مــن 20 مليار دوالر  مــا  ستوفر ملصر 

خال العام الجاري.     السوق  
السوداء

طالب المصرف المركزي المصري شركات الصرافة بعدم زيادة سعر الدوالر في السوق السوداء 
عن 8.50 جنيهات، في حين يبلغ في السوق الرسمية 7.83 جنيهات، ما يعد اعترافًا رسميًا 

ألول مرة بعدم قدرة الحكومة على كبح االرتفاع المتواصل لسعر العملة األميركية
القاهرة: تفاقم أزمة القمح المستورد

تفاقمت أزمة القمح املستورد في مصر، بعد ظهور طفيل اإلرجوت 
مناقصة  وألغت مصر  الصفقة.  ل 

ّ
عط ما  فرنسية،  قمح  في شحنة 

أربعة عــروض فقط  أن تلقت  أمــس، بعد  أول من  القمح  ثانية لشراء 
الــذي عرض في صفقة جزائرية هذا  بسعر أعلى كثيرا من السعر 
األسبوع، ما يعطي إشارات إلى أن القاهرة ما زالت تعاني من ارتباك 
بسبب القواعد املنظمة لالستيراد. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح 

في العالم، بكميات تصل إلى عشرة ماليني طن سنويًا.
وصــدمــت وزارة الـــزراعـــة املــصــريــة تــجــار الــحــبــوب الــشــهــر املــاضــي 

مــن اإلصــابــة بطفيل  أي نسبة  بــه  تقبل قمحا  لــن  إنها  قالت  عندما 
الفرنسي  القمح  رفــض شحنة من  بعد  القمح  في  الشائع  اإلرجـــوت 
حجمها 63 ألف طن. وبعد أن قاطع التجار مناقصة الثالثاء املاضي 
الذي  القمح  باستيراد  ستسمح  إنها  وقالت  نهجها،  الـــوزارة  غيرت 
إلــى 0.05%. لكن قلة  بــاإلرجــوت تصل  يحتوي على نسبة إصــابــة 
عدد العروض في مناقصة أول من أمس، لشراء كمية غير محددة من 
القمح واألسعار املرتفعة التي عرضت في املناقصة تعطيان إشارة 

إلى أن التجار ما زالوا قلقني.

وحــســب اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة، يبلغ عــدد 
املــتــقــاعــديــن فـــي الـــســـعـــوديـــة نــحــو 850 ألــف 
مــواطــن، 9% منهم نــســاء، وتــحــاول الجمعية 
التوصل  ســنــوات  منذ  للمتقاعدين  الوطنية 
لــــقــــرار حـــكـــومـــي بــــرفــــع رواتــــــــب املـــتـــقـــاعـــديـــن 

املتدنية، التي ال تتجاوز 3 أالف ريــال لنحو 
70% مــنــهــم، وفـــي هـــذا الــســيــاق يــؤكــد رئيس 
الجمعية الوطنية للمتقاعدين العميد فاروق 
الحارثي، في تصريحات سابقة، على أن هناك 
دراسة جادة ملطالب املتقاعدين املتعلقة برفع 

ــى مـــن رواتــبــهــم ومــنــحــهــم عـــاوة  ــ الــحــد األدنـ
ــر الــــذي ســبــق أن رفضته  ســنــويــة، وهـــو األمــ
بــنــد يكفل  تــوافــر  املــالــيــة بحجة »عـــدم  وزارة 
ذلك لديها«، كما رفضت أن يكون الحد األدنى 

للراتب 4 آالف ريال.
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اقتصاد

موسى مهدي

تـــــــــــــــعـــــــــــــــارض املــــــــــــصــــــــــــالــــــــــــح بـــــن 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــعــــى إلــــى  األوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي تــــســ
عـــزل روســـيـــا وتــكــبــيــدهــا أكــبــر الــخــســائــر في 
ــتــــدخــــل فــي  ــاب  ضــــم جــــزيــــرة الــــقــــرم والــ ــ ــقـ ــ أعـ
أوكرانيا، ومصالح الشركات األوروبية التي 
تــمــد املــســتــهــلــك بــالــغــاز، ربــمــا تــضــرب فــرص 
ــا  تــصــديــر الــغــاز األمــيــركــي املــســال إلـــى أوروبـ
للعودة  بـــروم«  »غـــاز  لشركة  الفرصة  وتتيح 
مــجــددًا لــزيــادة حصتها مــن ســوق الــغــاز في 
دول االتــحــاد األوروبـــي. خاصة أن غــاز بروم 
تــخــفــض أســـعـــار الـــغـــاز إلـــى مــســتــويــات دنــيــا 
خطوط  لتوسيع  وتسعى  أملــانــيــا  مثل  لـــدول 
إمــــــدادات الــغــاز إلـــى أوروبــــــا، عــبــر مــنــاطــق ال 

تدخل في الحدود الجغرافية لدول االتحاد.
وســط هــذه املــحــددات تــواجــه صـــادرات الغاز 
العقبات،  األميركي إلى أوروبــا مجموعة من 
مــنــافــســة وغــيــر مناسبة  غــيــر  ربــمــا تجعلها 
ــلــــدول األوروبــــــيــــــة. ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص هـــذه  لــ

العقبات في النقاط التالية: 
إلى  املــصــدر  األميركي  الــغــاز  كلفة  أواًل: سعر 
ملليون  دوالرات   4.3 بــحــوالــى  تــقــدر  أوروبـــــا، 
وحدة حرارة بريطانية. وهي وحدة القياس 
فـــي تــســعــيــر الـــغـــاز إلـــى جــانــب املــتــر املــكــعــب. 
الــشــركــات األمــيــركــيــة ستبيع  وهـــذا يعني أن 
الغاز إلى أوروبا بسعر أعلى من سعر الكلفة 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــن الــتــصــديــر. وبــالــتــالــي 
يـــرى خــبــراء فــي صــنــاعــة الــغــاز، أن الــشــركــات 
األميركية التي تشرع حاليًا في تصدير الغاز 
الطبيعي املسال، ستسعى إلى تحقيق ربح ال 
يقل عن دوالر لوحدة الغاز. وهو ما يعني أن 
سعر وحدة الغاز األميركي سيكون في حدود 
الــســعــر  األقــــــل. وهـــــذا  عــلــى  خــمــســة دوالرات 
التي تصلها  الــوحــدة  مرتفع كثيرًا عن سعر 
عبر األنابيب من روسيا والتي تقدر بحوالى 

 .
ً
3.4 دوالرات في السوق األملاني مثال

ثــانــيــًا: شــركــات الــطــاقــة األوروبـــيـــة تــرغــب في 
التعامل مع مزود ثابت ومضمون، يؤمن لها 
اإلمدادات من الغاز على املدى الطويل وبسعر 
ثــابــت. وهــنــا يــالحــظ أن الــشــركــات األميركية 
املصدرة للغاز املسال، ستتنافس مع كل من 
قطر وروسيا. ألنهما الدولتان اللتان تملكان 
الغاز.  لتصدير  احتياطات ضخمة ومنشآت 
فروسيا لديها أنابيب الغاز التي تمد أوروبا 
بــالــغــاز لــعــقــود. ولــكــنــهــا تــســتــخــدم الــغــاز في 
ابتزاز أوروبا سياسيًا، كما أن لديها أطماعا 
تــوســعــيــة، خــاصــة فــي أعــقــاب ضمها جــزيــرة 
ــا أن اســتــخــدمــت  ــيـ الــــقــــرم. كـــمـــا ســـبـــق لـــروسـ
»سالح الغاز« ضد أوروبا في فترات الشتاء، 
ــا تتجمد. وبالتالي  وتــركــت أجـــزاء مــن أوروبـ
فإن أوروبا تريد بقدر اإلمكان تقليل االعتماد 
الــروســي، ألغــراض سياسية، رغم  على الغاز 
أن الغاز الروسي أرخص واإلمدادات متوفرة. 
أمـــا عــلــى صعيد املــنــافــس الــثــانــي وهـــو قطر 
الــتــي تــمــلــك أكــبــر مــنــشــآت لــلــغــاز املـــســـال في 
الــعــالــم، وتـــصـــدر حـــوالـــى 104 مــلــيــارات متر 
مكعب من الغاز املسال إلى أنحاء العالم، فهي 
مــورد مضمون مــن حيث اإلمــــدادات املتوفرة 
من الغاز ومن حيث حجم االحتياطي الضخم 
الـــذي يــقــدر بــحــوالــى 22 تــرلــيــون مــتــر مكعب 
ويضعها في املرتبة الثالثة عامليًا، من حيث 

احتياطات الغاز العاملية. 
وكــانــت قطر وال تـــزال تعتمد فــي صــادراتــهــا 
مــن الــغــاز املــســال على أســـواق آســيــا، ولكنها 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة بــــدأت تــهــتــم بــالــســوق 
األوروبـــــــي، حــيــث رفــعــت حــجــم حــصــتــهــا من 
إلــــى نــحــو 10% أو أكــثــر  الـــســـوق األوروبــــــــي 
الــجــزائــري املسال  الــغــاز  . وتــأتــي حصة 

ً
قليال

البالغة 18% والغاز النيجيري املسال البالغة 
أسعارا  تجد  القطرية  الشركات  ولكن   .%  17
أعلى للغاز املسال في آسيا مقارنة بأوروبا. 
ــظــــروف الــطــبــيــعــيــة، أي قــبــل انــهــيــار  وفــــي الــ
أســـعـــار الــنــفــط، كــــان ســعــر الـــغـــاز املـــســـال في 
آسيا يــتــراوح بن 15 إلــى 17 دوالرًا للوحدة 
البريطانية، مقارنة بسعر يراوح بن 10 إلى 

12 في أوروبا. 
ــا  ــ ثــالــثــًا: ال تـــوجـــد مــنــشــآت كــافــيــة فـــي أوروبـ

ـــجـــري إيــــــران مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة وتــعــرض 
ُ
ت

ــار خــامــاتــهــا،  ــعـ حـــســـومـــات كــبــيــرة عــلــى أسـ
لكسب حصة من سوق املحروقات األوروبي 
ــرة وفــــــي أعـــقـــاب  ــأخــ ــتــ الــــــــذي تــــأتــــي إلــــيــــه مــ
مــنــافــســات جــــرت قــبــل شـــهـــور بـــن روســيــا 
والسعودية. وكانت الجولة الخارجية  التي 
قـــام بــهــا الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي 
قــد وظــفــت إليــجــاد حــصــة لـــصـــادرات النفط 
اإليــرانــي إلــى أوروبـــا. وذلــك حسب ما رشح 

من خبراء نفط في لندن. 
ونقل موقع معلومات وزارة النفط اإليرانية 
على اإلنترنت )شانا( عن وزير النفط بيجن 
زنغنه قوله أمس السبت إن مبيعات النفط 

لــتــحــويــل الـــغـــاز املـــســـال إلـــى حــالــتــه الــغــازيــة. 
الغاز  عــدد منشآت تحويل  يقدر  اآلن  وحتى 
مــــن وضــــعــــه الـــســـائـــل إلـــــى وضــــعــــه الــــغــــازي، 
بحوالى 23 منشأة تبلغ طاقتها 144.5 مليون 
الغاز في مجموعة  طــن. وذلــك حسب خبيرة 
»يورو آسيا«، باتي غوزمان. وتقدر غوزمان 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  أوروبـــا  واردات  إجمالي 
بحوالى 225 مليون متر مكعب سنويًا، تبلغ 

حصة روسيا منها حوالى %28. 
الخبيرة غوزمان في تصريحات  رابعًا: ترى 
لــنــشــرة »نـــاتـــشـــرال يــــــوروب غــــــاز«، أن الــغــاز 
املسال املستورد إلى أوروبا سواء من أميركا 
أو من مصادر أخرى لن يكون منافسًا للغاز 
والــذي تسيطر عليه  األنابيب  املستورد عبر 
شركة »غــازبــروم« الــروســيــة. وإنــمــا يمكن أن 

يستخدم الغاز املسال في أوروبا لسد النقص 
الطارئ أو تنويع اإلمدادات. 

خـــامـــســـًا: حـــتـــى اآلن غـــيـــر مــــعــــروف الــحــجــم 
ــات الـــــغـــــاز الـــصـــخـــري  ــاطــ ــيــ ــتــ الـــحـــقـــيـــقـــي الحــ
األميركي، وما إذا كان حجم اإلنتاج سيحافظ 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه الــــحــــالــــيــــة، أم ســـيـــواصـــل 
إلنتاج  بالنسبة  الــحــال  هــو  مثلما  الــتــذبــذب 
النفط الصخري التي ترتفع وتنخفض وفقًا 

للكلفة ومعدالت الربحية.

استراتيجيات السياسة 
ومصالح الشركات

أميركا  في  الصخري  الغاز  ثــورة  منذ ظهور 
ــام الــغــاز  تسعى روســيــا إلـــى إغـــالق الــبــاب أمـ
األمــيــركــي. فــفــي آســيــا وقــعــت اتــفــاقــيــة الـــــ400 

الخام اإليراني ألوروبا، بعد رفع العقوبات 
الــدولــيــة عــن طــهــران تــجــاوزت بالفعل 300 

ألف برميل.
ونــســب املـــوقـــع إلــــى زنــغــنــه قــولــه إن شــركــة 
توتال الفرنسية ستشتري 160 ألف برميل 
ــران، وإن اللمسات  ــ مــن الــنــفــط الــخــام مــن إيـ
األخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــعـــقـــد ســـتـــوضـــع يــــــوم 16 
ــبـــاط. وأضــــــاف أن شـــركـــة إيــنــي  ــبـــرايـــر/شـ فـ
اإليــطــالــيــة مــهــتــمــة بـــشـــراء مــئــة ألـــف برميل 
إيـــــران وإن ممثليها  مـــن  الـــخـــام  الــنــفــط  مـــن 
ســــيــــزورون طـــهـــران فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب 
ملناقشة العقد. وتغري إيران بعض الشركات 
ــة بــعــقــود فــي الــتــطــويــر واســتــيــراد  ــيـ األوروبـ
الــخــبــرات لكسبها في  مـــعـــدات واســـتـــخـــدام 
فيه  ويتزايد  املشترين  عليه  يسيطر  ســوق 
الــبــائــعــن. ولـــكـــن حــتــى اآلن لـــم تــتــمــكــن من 
مقارنة  نفطها  ملبيعات  كبيرة  عقود  كسب 
زنغنه  وذكــــر  والـــعـــراق.  الخليجية  بـــالـــدول 
النفط  لتكرير  اإليطالية  ســـاراس  شــركــة  أن 
مهتمة بشراء ما بن 60 و70 ألف برميل من 

النفط الخام من إيران.
وربـــمـــا يـــكـــون نــصــيــب الــنــفــط الـــروســـي في 
السوق اآلسيوي أكبر من السوق األوروبي، 
خاصة في دول مثل الهند والصن. وكانت 
الصن من الدول التي لم تطبق الحظر على 
الــنــفــط اإليـــرانـــي طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة. 
ومــن هــذا املنطلق تسعى إيـــران إلــى إجــراء 
تعاقدات طويلة األجل مع شركة »سينوبك« 
الصينية. وكذلك تتفاوض إيران مع بعض 
املصافي الهندية. وذلك حسب ما رشح من 

املنتدى االقتصادي في دافوس. 
)فرانس برس(

الــغــاز األمــيــركــيــن، فـــإن الــشــركــات األوروبــيــة 
التي تنفذ عملية االستيراد وضمان إمدادات 
الغاز  عن  التخلي  استراتيجية  تقاوم  الغاز، 
ــك، فـــإن الــشــركــات  الـــروســـي. وكــدلــيــل عــلــى ذلــ
»نــورد  األملــانــيــة تتمسك بخطة توسيع خــط 

ستريم«. 
وفي هذا الصدد، يرى خبراء غاز أن النقاش 

الــجــاري حاليًا فــي االتــحــاد األوروبــــي بشأن 
تـــوســـيـــع خــــط »نــــــــورد ســـتـــريـــم« الـــــــذي يــمــد 
أملــانــيــا بــالــغــاز الـــروســـي مــبــاشــرة مـــن دون 
أن يمر بــأي أراض مــن أراضـــي دول االتحاد 
األوروبــــي، ينحصر فــي إطــار التعارض بن 
اســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
ــــارض تــوســيــع  ــعـ ــ املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــــيــــــة وتـ
األنــابــيــب وبــن الــشــركــات األملــانــيــة التي تمد 
السعر  ويــهــمــهــا  بــالــغــاز،  األملـــانـــي  املستهلك 
والـــربـــحـــيـــة  أكـــثـــر مـــن املــصــالــح الــســيــاســيــة. 
وعــلــى هــــذا الـــخـــالف تــلــعــب مــوســكــو لكسب 
السوق األملاني الضخم بتقديم سعر رخيص 
الـــغـــاز،  لـــوحـــدة  ثـــالثـــة دوالرات  مـــن  يــقــتــرب 

وبالتالي إحداث انقسام داخل أوروبا.  
ــريــــم« تـــحـــت بــحــر  ــتــ ــــط »نـــــــــورد ســ ــر خـ ــمــ  ويــ

تقدر بنحو  البلطيق، ويحمل حاليًا كميات 
55 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الـــروســـي 
ــدادات  ــ إلــــى أملـــانـــيـــا. ويــعــنــي تــوســيــعــه أن إمــ
الغاز الــروســي إلــى أملانيا سترتفع إلــى 110 
أن روسيا  مليارات متر مكعب. وهــذا يعني 
ــن تـــحـــتـــاج إلـــــى األراضــــــــي األوكــــرانــــيــــة فــي  لــ
إيصال الغاز إلى أوروبا. ويذكر أن املفوضية 
األوروبــيــة ترفض حتى اآلن مد خطوط غاز 
ال تمر عبر أوكرانيا، حتى تجعل من الصعب 
على روسيا تخطي أوكرانيا وتصبح مشكلة 
جـــزيـــرة الـــقـــرم غــيــر مـــؤثـــرة عــلــى اقــتــصــادات 
ــذا الــصــعــيــد يــصــب مــشــروع  روســـيـــا. وفـــي هـ
أنــابــيــب »تــركــيــش غـــاز« املــقــتــرح بــن روســيــا 
ــا ويــــواجــــه عـــقـــبـــات بــســبــب الـــخـــالف  ــيـ وتـــركـ

السياسي بن الجانبن.

لندن ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن أن معظم مــلــيــارديــرات الــنــفــط الــكــبــار في 
أميركا خسروا جزءًا من ثرواتهم خالل العامن املاضين، 
فــإن هنالك من كسب وازدادت ثروتهم  أنــه وللمفارقة  إال 
العام املاضي.  النفط وحتى نهاية  منذ بدء دورة انهيار 
ــــش« األمــيــركــي الـــذي  وحــســب رصـــد ملــوقــع »مـــاركـــت ووتـ
األثرياء وموجوداتهم بناًء على مؤشرات  ثــروات  يرصد 
»وول ستريت«، فإن ثروة كل من األخوين ديفيد وتشارلز 
أي   ،%7.05 بنسبة  املاضين  العامن  فــي  ارتفعت  كــوش 
انها ارتفعت من 42 مليار دوالر في العام 2014 إلى 44.9 
مــلــيــار دوالر. ويــمــلــك األخـــــوان الــشــريــكــان مــجــمــوعــة من 

املصافي ومحطات توزيع الوقود في أميركا. 
ويقدر أن الزيادة في ثروتهما نتجت عن بيع املحروقات 
وتحقيق هوامش ربحية مميزة في املصافي. كما ارتفعت 
كــذلــك ثــــروة مــلــيــارديــر الــطــاقــة ريــتــشــارد كــيــنــدر مــن 9.2 

مليارات دوالر إلى 11.3 مليار دوالر بنهاية العام املاضي. 
أما امللياردير هارولد هام الذي يعد من كبار املستثمرين 
ــة » كــونــتــتــنــنــتــال  ــلـــك شــــركــ ــمـ ــفـــط الــــصــــخــــري ويـ ــنـ فــــي الـ
ــه بسبب  ريـــســـوريـــز«، فــقــد خــســر أكـــثـــر مـــن نــصــف ثـــروتـ
انهيار أسعار النفط. وحسب« ماركت ووتش«، فإن ثروته 
 2014 الــعــام  فــي منتصف  دوالر  مــلــيــار   18.5 مــن  هبطت 
املــاضــي. ويذكر  الــعــام  إلــى 9.3 مليارات دوالر فــي نهاية 
أن امللياردير هــارولــد هــام واجــه في هــذه السنوات كذلك 
خسائر طالقه من زوجته، وهو طالق كلفه حوالى مليار 

دوالر. 
ويرى بعض خبراء الثروات أن املليارديرات الذين حققوا 
أرباحا في قطاع الطاقة خالل هذه األعوام العجاف يعود 
أنهم نوعوا استثماراتهم من جهة ونــفــذوا صفقات  إلــى 
طويلة  نفطية  عقود  يوقعوا  لم  حيث  سليم،  توقيت  في 
ملصافيهم. أما الذين خسروا فمعظمهم في مجال إنتاج 

الخامات النفطية.

الغاز األميركي 
في أوروبا

إيران تسعى لحصة من سوق 
المحروقات األوروبي

)Getty( الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره األذري إلهام علييف في محاثات الغاز التي جرت بباكو

)Getty( الملياردير هارولد هام وبدا مهمومًا بعد الخسائر الضخمة

)Getty( محطات الوقود ساهمت في الحفاظ على ثروة مليارديرات النفط

)Getty( مظاهرات ضد األخوان كوش في نيويورك لتبرعاتهما الكبرى للحزب الجمهور )Getty( حقل نفط روسي)Getty( محطة وقود في أثينا

)Getty( خيارات واسعة أمام مصافي النفط األميركية مع كثرة العارضين للنفط

توسيع أنابيب »نورد 
ستريم« يعني مضاعفة 
الغاز الروسي إلى ألمانيا

مـــلـــيـــار دوالر إلمـــــــداد الـــصـــن بـــالـــغـــاز، وفـــي 
أوروبا سعت إلى مضاعفة إمداداتها ألملانيا 
عبر تــوســع خــطــوط أنــابــيــب »نـــورد ستريم« 
وخفض سعر الكلفة. وفي املقابل فإن أميركا 
لتضييق  القرم  لجزيرة  روسيا  ضم  تستغل 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي فــــي أوروبـــــــا. 
الصراع بن موسكو وواشنطن  ويقابل هذا 
ــا صــراع آخــر بــن شــركــات الطاقة  على أوروبـ
ــتـــي يــهــمــهــا الـــســـعـــر الــرخــيــص  األوروبـــــيـــــة الـ
وضــمــان اإلمـــــــدادات، وتــجــد ذلـــك عــنــد شركة 
»غاز بروم« وبن مفوضية االتحاد األوروبي 
الـــتـــي تــبــنــت اســتــراتــيــجــيــة خــفــض االعــتــمــاد 
ــم أن استراتيجية  الـــروســـي. ورغـ الــغــاز  عــلــى 
وتنويع  الروسي  الغاز  على  االعتماد  تقليل 
اإلمـــدادات الــذي يصب في مصلحة مصدري 

تعارض بين مصالح الشركات واستراتيجيات السياسيين

قالت بيانات أميركية إن شركات الطاقة 
األميركية خفضت عدد منصات النفط 
العاملة لألسبوع السابع على التوالي 
هــــذا األســــبــــوع، لــيــهــبــط الـــعـــدد ألدنـــى 
مستوى له منذ مــــارس/آذار 2010 مع 
اإلنفاق  خفض  فــي  الشركات  استمرار 

بسبب انهيار أسعار النفط.
وقـــالـــت شــركــة بــيــكــر هــيــوز لــلــخــدمــات 
الــنــفــطــيــة فـــي تــقــريــرهــا الـــــذي يحظى 
بــمــتــابــعــة واســــعــــة مـــســـاء الــجــمــعــة إن 
شــركــات الــحــفــر أوقــفــت 31 مــنــصــة عن 
الــعــمــل فــي األســـبـــوع الــــذي ينتهي في 
الخامس من فبراير/شباط، لينخفض 

العدد اإلجمالي للمنصات إلى 467.
وبلغ عدد املنصات في األسبوع املقابل 
عاملة.  1140 منصة  املاضي  العام  من 
إجمااًل  منصة   963 الشركات  وأوقــفــت 

عــن العمل فــي 2015 وهــو أكبر خفض 
سنوي في العدد منذ 1988 على األقل.

ــركـــي  ــيـ ــفـــط األمـ ــنـ وتـــــواجـــــه شــــركــــات الـ
انــهــيــار أســعــار النفط،  بـــدء دورة  مــنــذ 
ــتــــاعــــب املــــالــــيــــة، حــيــث  ــــن املــ الــــعــــديــــد مـ
أفلست عشرات من الشركات الصغيرة 
الــعــامــلــة فـــي حــقــول الــنــفــط الــصــخــري، 
كما أعلنت مواقع أميركية عن املزادات 
الشركات. وفي  لبيع موجودات بعض 
ــا الــشــمــالــيــة وتــكــســاس  واليـــتـــي داكـــوتـ
ــات  ــ ــواليــ ــ ــــن أهـــــــم الــ ــن بــ ــ ــد مــ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
أمــيــركــا، عــقــد مــســؤولــون  النفطية فــي 
مــن بنك االحــتــيــاط الــفــدرالــي »املــركــزي 
ــنـــوك  ــبـ ــــي«، اجــــتــــمــــاعــــًا مـــــع الـ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
ــات  ــركـ ــــع الـــشـ الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــتـــســـاهـــل مـ

النفطية في تسديد ديونها. 
)رويترز(

توقع خبراء نفط في لندن، أن تواصل 
أسعار النفط تذبذبها فوق 30 دوالرًا 
للبرميل خــالل الشهر الــجــاري، مــا لم 
تحدث مستجدات على صعيد خفض 
اإلمــدادات بن املنتجن داخل منظمة 
ـــك« واملــنــتــجــن خــارجــهــا، خاصة  »أوبـ

روسيا. 
ــإن  ــدن، فــ ــ ــنــ ــ ــ ــي ل ــ ــــب تــــوقــــعــــات فــ ــسـ ــ وحـ
كــمــيــات الــخــفــض املـــتـــوقـــع فـــي إنــتــاج 
الــنــفــط الـــروســـي خـــالل الــعــام الــجــاري 
التقنية،  ونــقــص  فنية  عــوامــل  بسبب 
ــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري  وانـــخـــفـــاض إنـ
ــاه الـــعـــمـــيـــقـــة  فــــي أمــيــركــا  ــيــ ونـــفـــط املــ
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة لـــن يــكــون كــافــيــًا 
ملــوازنــة زيــــادة املــعــروض النفطي من 

العراق وإيران. 
ــبــــوع عـــلـــى هــبــوط  أنـــهـــى الـــنـــفـــط األســ
بــــعــــد تــــعــــامــــالت مـــتـــقـــلـــبـــة فـــــي خـــتـــام 

على  ارتفاعه  عقب  الجمعة  تعامالت 
ــبـــوعـــن مــتــتــالــيــن، فــــي ظــل  مــــــدار أسـ
تكهنات بشأن اتفاق محتمل بن كبار 
من  مــخــاوف  قابلتها  الــخــام  منتجي 
اســتــمــرار تــخــمــة املـــعـــروض. وهبطت 
الــعــقــود اآلجـــلـــة لــلــنــفــط األمــيــركــي 83 
سنتا أو 2.62 باملئة عند التسوية إلى 
بعدما المست  للبرميل  دوالرًا   30.89

املستوى 32.45 دوالرًا.
وهــبــطــت الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لــبــرنــت 40 
إلــى  الــتــســويــة  عــنــد  أو %1.16  ســنــتــًا 
تعامالت  بعد  للبرميل  دوالرًا   34.06
و35.14  دوالرًا   33.81 بـــن  تـــراوحـــت 
دوالرًا للبرميل. وما ال يساعد األسعار 
منذ  املضاربن  ابتعاد  االرتــفــاع  على 
بداية العام على تنفيذ صفقات نفطية 

كبيرة في السوق اآلجل. 
)العربي الجديد، رويترز(

انخفاض منصات 
النفط الصخري

النفط يتأرجح 
فوق 30 دوالرًا

طاقة

الشركات  »إغراء«  اللعب على  إلى  الروسية  »غازبروم«  تسعى شركة 
لسد  ألمانيا،  تفعل حاليًا مع  للغاز، كما  رخيص  بعرض سعر  األوروبية 
الباب أمام فرص تصدير الغاز المسال من الواليات المتحدة. في حين أن 

االستراتيجية السياسية في بروكسل تفضل أميركا

قال ألكسندر مدفيديف، نائب رئيس شركة 
»ليس هناك من داع  إنه  الروسية،  غازبروم 
مشيرا  الغاز«،  مجال  في  أسعار  حرب  لبدء 
إلى أن عقود شركته ال تتضمن تخفيضات. 
ــاف مــدفــيــديــف فـــي تــصــريــحــات  ــ وأضـ
عند  غــازبــروم  أسعار  أن  مؤخرا  صحفية 
مستويات تسمح للشركة بتنمية أعمالها. 
قالت  بعدما  التصريحات  ــذه  ه وتــأتــي 
إن  ــام  أي قبل  تايمز«  »فاينانشال  صحيفة 
في  الغاز  أسعار  حرب  في  تفكر  غازبروم 
أوروبا، بهدف إبعاد الغاز الطبيعي المسال 

األميركي ذي الكلفة العالية.

غازبروم تستبعد حرب األسعار

االقتصاد في صور

مكاسب مليارديرات النفط بأميركا
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نجيب جورج عوض

هـــــــل هــــــنــــــاك أفـــــــــق مـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــحـــضـــور 
املسيحيني في سورية؟ سؤال إشكالي مثير 
للجدل. ويعلم معارفي أنني بروفسور في 
الــاهــوتــيــات والــفــكــر املــســيــحــي-اإلســامــي، 
وأنـــنـــي لــيــبــرالــي عــلــمــانــي، أبــعــد مـــا يــكــون 
عـــن الـــدعـــوة لــلــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الــبــشــر 
خياراتهم  أو  أديانهم  أو  طوائفهم  بــداللــة 
الــعــقــائــديــة والــديــنــيــة. وحــــني أتـــحـــدث عن 
املــســيــحــيــني بــعــيــنــهــم، أفـــعـــل هـــــذا بــاحــثــا 
. أود فـــي هـــذه الــســطــور أن أقـــدم، 

ً
ومــحــلــا

كــمــواطــن ســـوري مــؤمــن بــثــورة الــســوريــني 
ــرام،  الــقــتــل واإلجــ نــظــام  وانتفاضتهم ضــد 
املستقبل،  بسورية  بعمق  يفكر  وكــســوري 
ويتأمل بمآالته، ال ألترحم على ماٍض سبق 
الــثــورة )مـــاٍض أســـود وشــريــر(، وال ألدعــو 
إلى مستقبل صراع على حقوق ومكاسب. 
السؤال الذي أضعه أمام القراء الكرام لطاملا 
، أخيرًا، في محاضراتي العامة،  ــرَح عليَّ

ُ
ط

ومـــشـــاركـــاتـــي األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة في 
نشاطات حول سورية. 

جوابي، لألسف الشديد، على هذا السؤال 
صار في الفترة األخيرة: كا، ال أفق حقيقيا 
مستقبل  في  املسيحي  للحضور  ملموسا 
الــبــلــد أن  فــي  يــمــكــن للمسيحيني  ســـوريـــة، 
يعولوا عليه )ألفت النظر هنا إلى أن السؤال 

فارس الخطاب

تـــوجـــهـــت األنــــظــــار بـــعـــد مـــعـــركـــة الــــرمــــادي 
مباشرة إلى مدينة املوصل مركز محافظة 
الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  نينوى 
الخافة  اإلسامية، وأعلنها عاصمة دولة 
اإلسامية في العراق والشام منذ يونيو/
الجميع  حــمــاس  والـــافـــت   ،2014 حـــزيـــران 
املوصل،  تحرير  فــي معركة  املــشــاركــة  على 
على الرغم من أن معارك األنبار لم تحسم 
بشكل نــهــائــي بــعــد، وعــلــى الــرغــم مــن عــدم 
نينوى،  العربية في  العشائر  وضــوح دور 
والــتــي تــتــدرب مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ونصف 

لهذا الغرض.
ــرز فــي مــوضــوع تحرير املوصل  ولــعــل األبـ
هــو الــحــمــاس الــكــبــيــر الــــذي أبــــداه الــجــانــب 
ــواقـــف مــعــلــنــة  ــمـ ــي، مـــعـــبـــرًا عـــنـــه بـ ــركــ ــيــ األمــ
ــر خــارجــيــتــه  ــ ــاراك أوبـــامـــا ووزيـ ــ لــلــرئــيــس بـ
جــون كيري، ثم وزيــر دفاعه أشتون كارتر 
الـــــذي أكــــد قـــــرار بـــــاده »إرســـــــال مـــزيـــد من 
القوات البرية لدعم القوات املوجودة«، وهو 
ما أثار عدة ردود أفعال مؤيدة ومعارضة 
واملقبلة،  الحالية  األميركية  الخطوة  تجاه 
صــوب الــعــراق بشكل عــام، وصــوب إقليمه 

السنّي )العربي والكردي( خصوصا.
أوباما،  األميركي،  الرئيس  خطاب  تضمن 
 ،2010 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  مـــــن  األول  فـــــي 
والـــذي أعــلــن فيه انــتــهــاء املــهــمــات القتالية 
ــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق، نقطتني  لــلــجــيــش األمـ
مهمتني؛ األولـــى: »هــنــاك بعض مــن قواتنا 
ســتــبــقــى فـــي الـــعـــراق، ملــســاعــدتــه وإســـنـــاده 
فــي عمليات مــحــاربــة اإلرهــــاب ». والــثــانــي 
مستمر... وشراكتنا  بالعراق  »التزامنا  أن: 
ــــدى«. ويـــبـــرز هـــذا الــخــطــاب  مــعــه بــعــيــدة املــ
الـــذي تعاملت بــه إدارة أوبــامــا مع  الــدهــاء 
قضية الــعــراق تــحــديــدًا، والــــذي كـــان سببا 
الفوز  مــن معادلة  الجمهوريني  إخـــراج  فــي 
أفضت  مــا  بسبب  الرئاسية،  باالنتخابات 
السابق  الرئيس  عهد  في  سياساتهم  إليه 
جـــــورج دبــلــيــو بــــوش االبــــــن؛ فــمــثــلــمــا كــان 
الــعــراق ســبــب هــبــوط أمــيــركــا عــن مكانتها 
بــســبــب   ،2011  –  2003 مــــن  عــظــمــى  ــة  ــ دولــ
احــتــالــهــا الـــعـــراق وتــدمــيــرهــا مــؤســســاتــه 
ــن ثـــم أمـــنـــه ومــســتــقــبــلــه. أراد  وجــيــشــه، ومــ
أوباما أن يعيد بعض الهيبة للدولة األكبر 

بشرى المقطري

لم تعمل األطراف املتحاربة في اليمن على 
تقييم تــجــربــة أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر من 
استمرار  بتبعات  جديا  والتفكير  الحرب، 
حرٍب، لم تحقق انتصارًا عسكريا حاسما 
ــا حــقــقــتــه هــــو تــنــامــي  ــل مــ ــ ألي طــــــرف، وكـ
ــة، وضـــيـــق خـــيـــارات  ــيـ ــيـــومـ ــارات الـ ــســ ــخــ الــ
الــحــيــاة لــلــيــمــنــيــني، حــيــث خــلــفــت الــحــرب، 
قــتــيــل  آالف  مــــن ســبــعــة  ــر  ــثـ أكـ اآلن،  حـــتـــى 
ــــزوح أكــثــر من  مـــن املــدنــيــني الــيــمــنــيــني، ونـ
مليوني مواطن، وتتهدد اليمنيني مجاعة 
الضنك  انــتــشــار حمى  عــن   

ً
فــضــا محققة، 

يوميا  تحصد  التي  الخنازير  وإنفلونزا 
عشرات اليمنيني، بينما ال شيء يغير من 
ماكينة  وجنون  السياسي  املشهد  جمود 
لليمن،  الدولي  املبعوث  آمــال  عــدا  الحرب، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، فــي وقـــف الــحــرب، 
ــاد حـــل ســيــاســي لـــألزمـــة الــيــمــنــيــة.  وإيــــجــ
الشيخ ما  الطيبة لولد  النيات  لكن، حتى 
لبثت أن اصطدمت بعقبات تعنت األطراف 
إفشال  اليمنية واإلقليمية، ليس فقط في 
ــا، بـــل ومــحــاولــة  ــيــ مــســاعــيــه مــبــعــوثــا دولــ

تحميله مسؤولية هذا الفشل. 
خــلــفــا لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي الــســابــق، جــمــال 
بنعمر، في 25 إبريل/نيسان املاضي، ُعني 
ولد الشيخ مبعوثا دوليا لليمن، بعد بدء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي 
بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة. ومـــنـــذ تــعــيــيــنــه، كــان 
مــن الـــواضـــح أنـــه يــبــذل جــهــدًا لــاســتــفــادة 
ــراف الــصــراع  مــن أخــطــاء ســلــفــه، ومــنــع أطــ
 تــعــلــق عليها 

ً
الــيــمــنــيــة فــي جــعــلــه صــخــرة

الــشــيــخ متماسكا في  خــيــبــاتــهــا. بـــدا ولـــد 
إدارة امللف اليمني، أول األمر. وفي مقاربته 
جذور األزمة اليمنية، مرّكزًا على محاولة 
املتصارعني،  بــني  إيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
والـــتـــأســـيـــس ملــرحــلــة حـــــوار وطـــنـــي جـــاد، 
يفضي إلى حل سياسي حقيقي لألزمة، إال 
كانت  الجديد  اليمني  الواقع  أن معطيات 
أكبر من مقاربة ولد الشيخ لألزمة اليمنية 
بشكلها األولي عند بدء انفجار األوضاع، 
وإسقاط مليشيات الحوثي وعلي عبدالله 
صــــالــــح الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، فــتــعــقــيــدات 
األوضاع التي خلفتها حالة الحرب رفدت 
الواقع اليمني بمتغيراٍت حاسمٍة، حولته 
من بلٍد عصف به صــراع سياسي داخلي 
مــعــركــٍة، تتصارع  أرض  إلــى  السلطة  على 
وجعلت  واملحلية،  االقليمية  الــقــوى  فيها 
الــيــمــن حــــدودًا مــفــتــوحــة، للتنظيمات  مــن 
الــجــهــاديــة الــعــابــرة لــلــحــدود الــتــي جــاءت 
الصراع،  للدفاع عن أحد طرفي  غالبيتها 
ملناصرة  الــلــه،  لــحــزب  املنتمية  كــالــكــوادر 
الحوثيني، أو الكوادر السلفية التي تحارب 
الــحــوثــي مــن منطلق عــقــائــدي، بــاإلضــافــة 
إلى ظهور العبني دوليني جدد في األزمة 
اليمنيني  املتحاربني  من  جعلوا  اليمنية، 
مجرد كومبارس في خلفية مشهد الحرب 
املــتــفــاقــم. لــم يــعــد واقــــع الــحــرب فــي اليمن 
بل  اليمنيني،  املــتــصــارعــني  عــلــى  مقتصرًا 
تــدخــلــت فــيــه أطــــراف خــارجــيــة عــديــدة من 
الــدور  لينتقل  ومــذاهــب مختلفة،  قوميات 
الرئيس إلى الاعبني اإلقليميني، وتحديدًا 
السعودية وإيران اللتني وجدتا في اليمن 
القوة،  وإثبات  للصراع،  نموذجيا  موقعا 
وتحقيق نتائج تحّسن من وضعهما في 

املعركة املصيرية بينهما في سورية. 
اعتقد ولــد الشيخ أنــه فــي الــوســع تحييد 
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران فـــي األزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
أو عــلــى األقــــل إقــنــاعــهــمــا بــالــضــغــط على 
الخيار  فــي  باملضي  اليمنيني  املتحاربني 
السياسي. وكان خطأه اآلخر املساواة بني 

وائل نجم

ــة  ــيـ ــلـ لـــيـــس عـــبـــثـــا أن يــــقــــول وزيــــــــر الـــداخـ
قام  ــارة  زيـ املــشــنــوق، بعد  نــهــاد  اللبناني، 
بــهــا إلـــى دار الــفــتــوى، حــيــث الــتــقــى مفتي 
الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف 
دريان، إن »املفتي قلق من عملية عسكرية 
عــلــى عــرســال، وال يــوافــق عــلــيــهــا«. وليس 
امللف في  عــن هــذا  الحديث  أن يفتح  عبثا 
ــرّوج وســائــل  هـــذا الــوقــت بـــالـــذات، حــيــث تــ
ــــام لــبــنــانــيــة أخــــبــــارًا عـــن حـــركـــة نـــزوح  إعـ
لـــألهـــالـــي بـــاتـــجـــاه الــــداخــــل الــلــبــنــانــي في 
البقاع وبقية املناطق، وهو ما نفاه مفتي 
الــرفــاعــي، فــي حديث  بعلبك، الــشــيــخ بــكــر 
صحفي، إذ أكد أن ال صحة لتلك املعلومات 
عن النزوح، وأن الجيش اللبناني يسيطر 
على الوضع ويؤّمن البلدة.  قبل أيام، ترّدد 
أن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة 
عرسال على الحدود الشرقية للبنان بني 
مجموعات تابعة لجبهة النصرة وتنظيم 
الدقيقة(  )غير  املعلومات  وأفــادت  الــدولــة. 
هجوما  ــوا 

ّ
شــن الــدولــة  تنظيم  مقاتلي  أن 

مباغتا من املواقع التي يسيطرون عليها 
النصرة  شمال شــرق عرسال، على مواقع 
الواقعة إلى الشرق، وإلى الجنوب الشرقي 
لــلــبــلــدة، بـــهـــدف الــســيــطــرة عــلــى املــنــطــقــة، 
تمّكن  التنظيم  أن  املــعــلــومــات  أفـــادت  كما 
من السيطرة على عــدة نقاط للنصرة في 
املنطقة، فيما ساد جو من الخوف والقلق 
مـــن ســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى بــلــدة عــرســال 
البقاعية الحدودية.  والحقيقة أنه، ومنذ 
وقت طويل، هناك قلق عند أهالي املنطقة، 
وعــنــد قــيــادات لبنانية كــثــيــرة مــن وجــود 
ومخيمات  عرسال  بلدة  لتهجير  مشروع 
الاجئني السوريني التي باتت تحيط بها، 
واملخيمات  البلدة  نسبة سكان  بما جعل 
ألــف نسمة؛ ومعظم  مائة وعشرين  قــرابــة 
هـــؤالء الــاجــئــني هــم مــن الــبــلــدات والــقــرى 
السورية املحاذية للحدود اللبنانية، وذلك 
اســـتـــكـــمـــااًل ملــــشــــروع »تـــنـــظـــيـــف« الــشــريــط 
السكان  مــن  اللبناني  الــســوري  الــحــدودي 
السوري  للنظام  بالوالء  يدينون  ال  الذين 
جرى  ملا  واستكمااًل  اللبنانيني،  وحلفائه 
في الزبداني وبعدها مضايا، ومن قبلهما 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــمــــص، وغـ الـــقـــصـــيـــر وقـــــــارة وحــ

البلدات على الجانب السوري.  
ــيـــوم قلقها  ــيـــادات الــلــبــنــانــيــة الـ ــقـ ــبـــدي الـ ـ

ُ
ت

وخوفها من أن ينتقل املشروع إلى الجانب 
اللبناني، وأن يكون الدور قد أتى على بلدة 

ال يتعلق بمسألة »الوجود« املسيحي في 
ســـوريـــة، بـــل بــمــســألــة »الـــحـــضـــور«، وهــمــا 
إجابتي  وتفسيري  مختلفتان(.  مسألتان 

هذه تدور حول النقطتني التاليتني: 
املـــســـيـــحـــيـــني  خـــــيـــــار  كــــــــان  لــــطــــاملــــا  أواًل، 
أنفسهم  ويـــعـــّرفـــوا  يــنــتــمــوا  أن  الـــســـوريـــني 
ــة انــتــمــائــهــم  ــة الـــحـــديـــثـــة بــــداللــ فــــي ســــوريــ
الــســوســيــولــوجــي والــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
للمجموع البشري املكون للشعب السوري. 
يختلف املــســيــحــيــون الــســوريــون، فــي هــذا 
األمــر، بشكل بنيوي عميق عن املسيحيني 
. فــهــؤالء حــلــمــوا تاريخيا 

ً
فــي لــبــنــان، مــثــا

ف أبناءه  بتأسيس كيان دولتي جامع، يعرِّ
بداللة انتمائهم السوسيولوجي والثقافي 
ملجموع بشري لبناني. لهذا، خرجت فكرة 
»لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر« مــــن عــــبــــاءة املــســيــحــيــني 
فشلوا  لــبــنــان  مسيحيي  أن  إال  املــارونــيــة، 
لبنان  فــي  فــي تحقيق حلمهم، كما نلحظ 
املــعــاصــر، وبـــدل أن يــجــذبــوا بــاقــي األديـــان 
والـــطـــوائـــف فـــي الــبــلــد إلـــى بــوتــقــة حلمهم 
بأمة جامعة، انجرفوا هم إلى بوتقة باقي 
الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة 
والتشرذمية. يختلف مسيحيو سورية في 
لبنان،  في  أقرانهم  التاريخي عن  خيارهم 
فــهــم اخـــتـــاروا تــاريــخــيــا أن يــكــونــوا عــّرابــي 
ألمة جامعة،  الصميم  واالنتماء  االنخراط 
ذات هوية إما عربية )املسيحيون البعثيون 

حقيقيا في سورية، يحافظ على حقوقهم 
الطبيعية واإلنسانية، ويعاملهم مواطنني 
فــعــلــيــني، هـــو الــنــظــام الــعــلــمــانــي سياسيا 
مجتمعيا(  بـــالـــضـــرورة  )ولـــيـــس  وثــقــافــيــا 
ــنـــة املــدنــيــة  الـــــذي يـــقـــوم عــلــى مـــبـــدأ املـــواطـ
التعددية  الوضعية  والدساتير  والقوانني 
كطوائف،  تعاملهم  ال  التي  والديمقراطية 
وال كأتباع دين أقلوي أو طائفية أو عرقية، 
وال كأقليات ذمّية، تحتاج حماية ورعاية. 
ــة الــعــتــيــدة  ــوريــ ال يـــبـــدو فــــي األفــــــق أن ســ
ستكون، في املستقبل القريب، دولة من هذا 
النوع، أو هذه املاهية. هناك توجه إقليمي 

ودولــــــــي، وحـــتـــى ســــــوري مـــحـــلـــي، لــفــرض 
تقليلي-تكثيري  تذميمي،  تطئيفي،  واقــع 
وتحاصصي سلطويا وديمغرافيا وعرقيا 
املستقبل  فــي  الــتــي ستنتج  عــلــى ســوريــة 
القريب. يختلف مسيحيو سورية، في هذه 
املسألة أيضا، عن مسيحيي لبنان، فهؤالء 
التحاصصية  الطائفية  التركيبة  من  جزء 
والــتــقــســيــمــيــة فـــي الـــدولـــة املــــذكــــورة، وهــم 
ضنينون على هذا النموذج الدولتي، ألنهم 
وجودهم(  )وليس  حضورهم  يستمدون 
مــنــه، ومـــن مـــا يــحــصــلــون بــمــوجــبــه عليه 
يــخــتــر مسيحيو  لـــم  حــيــثــيــات ودور.  مـــن 
الــخــيــار، ولم  ســوريــة، تاريخيا، مثل هــذا 
يــنــخــرطــوا فـــي أي مــحــاولــٍة لــفــرضــه على 
الـــواقـــع الــــســــوري، مــنــذ اســتــقــلــت ســوريــة 
ال  هم  لهذا،  العشرين.  القرن  في  الحديثة 
نظاٍم يشبه  في  ينخرطون  يعرفون كيف 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي، إذا مــا تــم فــرضــه على 
، كما 

ً
ــــا ــم ال يــرغــبــون بـــه أصـ ســـوريـــة، وهـ

دلـــت املــواقــف والــتــوجــهــات الــتــي اتخذها 
املـــســـيـــحـــيـــون الــــســــوريــــون، ســــــواء الـــذيـــن 
ــثـــورة، حــيــال املقتلة  مــع الــنــظــام أو مــع الـ
ــانــة واملــســتــاءة،  الــســوريــة ومــواقــفــهــم الــديَّ
املــتــحــاربــني فيها على  بعمق شــديــد، مــن 

كا الطرفني. 
في ضوء العاملني السابقني، أجيب اليوم، 
أفــق، في الحقيقة،  وبــأســٍف شديد، بأنه ال 

ألي حـــضـــور مــســيــحــي فـــاعـــل أو مــلــمــوس 
ســـوري، سماته  أي مستقبل  فــي  فعلي  أو 
تــرســمــهــا مــشــروطــات الــعــامــلــني الــســابــقــي 
أن  الــذكــر. لطاملا اخــتــار مسيحيو ســوريــة 
يكونوا جزءًا من »أمة«، ال أن يكونوا »أمة« 
قائمة بذاتها. لطاملا تنفسوا هواء الحياة 
ــاء عـــلـــى حــلــمــهــم بــالــعــيــش  ــنـ والـــــوجـــــود، بـ
ــٍة ال طــائــفــيــة،  ــعـــدديـ فـــي دولــــــٍة عــلــمــانــيــٍة تـ
تقاسمية.  وال  تذميمية  ال  التحاصصية، 
نظاما  حــرم  املاضية،  الخمسة  العقود  في 
ــــن املــســيــحــيــني مـــن عيش  األســــد األب واالبـ
هـــذا الــحــلــم. ولـــكـــن، ال يــبــدو مـــن معطيات 
الـــيـــوم عــلــى األرض، وفـــي كــوالــيــس صنع 
مــــن ســـيـــأتـــي إلدارة  أن  واألفـــــكـــــار،  الــــقــــرار 
سورية في املستقبل، أو يعمل على إعادة 
بــنــائــهــا، ســيــعــطــيــهــم فـــرصـــة تــحــقــيــق هــذا 
الـــحـــلـــم. ســـيـــعـــانـــي املـــســـيـــحـــيـــون، ومــعــهــم 
مسلمون كــثــيــرون جـــدًا فــي ســوريــة الــذيــن 
يشاركون بالحلم نفسه، ويؤمنون بفكرتي 
مــن حرمانهم منهما.  »األمــــة« و«الـــدولـــة«، 
ــا ســنــجــد يـــومـــا مــســلــمــني ســـوريـــني  ــمــ وربــ
»ليس  معي  ويقولون  الـــرأي،  يشاركونني 
املـــســـيـــحـــيـــون فــــقــــط، بــــل كــــذلــــك املــســلــمــون 
ــبــــادئ  الــــســــوريــــون املـــؤمـــنـــون بــالــقــيــم واملــ
في  أفــق  أي  يــكــون لحضورهم  لــن  نفسها، 

سورية املستقبل.«.....  
)أستاذ جامعي سوري(

ــة  واألعـــظـــم فـــي الـــعـــالـــم، بــســحــب فــتــيــل أزمـ
بــــاده فـــي الــــعــــراق، فــكــان قــــرار االنــســحــاب 
)املؤقت(؛ االنسحاب لجيش محتل بوجهة 
نــظــر املــجــتــمــع الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي وملعظم 
جيشا  لعودته  والترتيب  العراقي،  الشعب 
اختيار بوابة دخوله بعناية،  تم  )محررًا(، 
بعد أن صنع اإلعام والبيانات العسكرية 
ــال اإلرهـــابـــيـــة مـــن »داعــــــش« خــطــرًا  ــمــ واألعــ
الــوقــوف بوجه  الــقــضــاء عــلــيــه، أو  ال يمكن 
تـــمـــّدده، فيما اســتــطــاعــت قبيلة واحــــدة أن 
ــذا الــتــنــظــيــم  ــ تـــوقـــف تـــعـــرضـــات مــقــاتــلــي هـ
ومـــحـــاوالتـــهـــم احــــتــــال مــديــنــتــهــم )قـــضـــاء 

حديثة( في األنبار، منذ سنة ونصف.
تشير الدالئل إلى أن أوباما سيسلم العراق 
ــعــــده، وهـــو  لــلــرئــيــس الــــــذي ســـيـــأتـــي مــــن بــ
مرحب بالقوات األميركية، ال بل ومتعاون 
معها، ومقاتل تحت إمرتها وبني صفوفها. 
وقد كانت تجربة معركة الرمادي نموذجا، 
حيث شاركت الواليات املتحدة بشكل فّعال، 
الجيش  قـــوات  مــن  العراقيني  اآلف  وقــدمــت 
والــشــرطــة ضــمــن خــطــة هــجــوٍم أعــدتــهــا مع 
الغطاء  وأمــنــت  العراقيني،  الضباط  بعض 
الجوي الفّعال والكثافة النارية املركزة التي 
سمحت بدخوٍل مضمون ملركز املدينة، دفع 
دون  مــن  القتلى،  مــن  مئات  فيه  العراقيون 
أن تكون هناك أية إصابة لجندي أميركي، 
وهـــذا مــهــم جـــدًا لــلــرأي الــعــام فــي الــواليــات 

املتحدة، وألصوات الناخبني هناك.
يــنــشــغــل الــجــمــيــع الـــيـــوم بــمــعــركــة املــوصــل، 
 حــســابــاتــه وغــنــائــمــه، فــأهــل املــديــنــة 

ٍّ
ولـــكـــل

وعشائر املحافظة تأمل أن يتحقق النصر 
املتحدة  الــواليــات  بمساعدة  أيــديــهــا،  على 
شـــــؤون  إدارة  مـــــن  لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا  ــا،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
أو  ــٍة 

ّ
مــن مــن دون  ذاتـــي،  محافظتهم بشكل 

ة في 
ّ
وصايٍة من بغداد. ويرى العرب السن

هــذه املــعــركــة املــســمــار الـــذي سيعلقون فيه 
باإلضافة   ،

ً
شــامــا السنّي  اإلقليم  مــشــروع 

ــنــــوى، مـــحـــافـــظـــتـــي صــــــاح الـــديـــن  ــيــ إلــــــى نــ
ــا األكـــــــــراد، فــســتــكــون مــعــركــة  ــ واألنـــــبـــــار. أمـ
املــــوصــــل خــــط الــــشــــروع الـــرئـــيـــســـي إلعــــان 
ــتــــي يـــهـــيـــئـــون لــهــا  ــا الــ ــدودهــ ــحــ دولــــتــــهــــم بــ
كثيرة،  عربية  وقــرى  وأقضية  مــدن  بقضم 
والتي استبقوا أي صحوة لحكومة املركز 
بشأنها، من خال حفر خندق عميق، يمتد 
من خانقني على الحدود العراقية اإليرانية 

الــدوريــن، السعودي واإليــرانــي، في األزمة 
اليمن  لها  بــدت  ومهما  فــإيــران،  اليمنية؛ 
صدى لطموحها اإلقليمي، إال أنها ليست 
أولـــيـــة بــالــنــســبــة لــهــا، بــعــكــس الــســعــوديــة 
الــــتــــي تـــــرى فــــي الـــيـــمـــن حــــــــدودًا إقــلــيــمــيــة 
خطرة، ال بد من تأمينها. ومــن أجــل ذلك، 
دفــعــت الــســعــوديــة بــكــل ثــقــلــهــا الــعــســكــري 
الــحــرب؛ كما تجاهل  والسياسي فــي هــذه 
ولد الشيخ حقيقة أن السعودية لم تحصد 
ــاســـب الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة  ــكـ بـــعـــد املـ
ملــشــاركــتــهــا فـــي عــمــلــيــات عــاصــفــة الــحــزم، 
فــهــي لـــم تـــقـــِض بــعــد كــلــيــة عــلــى األعـــمـــال 
العدائية ملليشيات الحوثي وقوات صالح 
لــم تحقق مكاسبها  داخـــل حــدودهــا، كما 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــــإعــــادة الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
هــادي  منصور  عــبــدربــه  بالرئيس  ممثلة 
لــذا كــانــت مــشــاورات  والــحــكــومــة اليمنية. 
جــنــيــف األولــــــى الـــتـــي عـــقـــدت بـــني أطــــراف 
األزمة اليمنية في يونيو/حزيران املاضي 
 
َ
مــتــعــثــرة مــنــذ بــدايــاتــهــا، ألنــهــا لــم تــتــعــاط
ــحــرك للحرب 

ُ
جــديــا مــع الـــدور اإلقليمي امل

واألزمة في اليمن. 
تقديراته  خــطــأ  الــشــيــخ  ولـــد  أدرك  حينما 
ــــى،  فـــي إمــكــانــيــة نـــجـــاح املـــفـــاوضـــات األولـ
ــــي الـــتـــهـــيـــئـــة ملـــفـــاوضـــات  ــــوده فـ ــهـ ــ رّكـــــــز جـ
ــراك أكــبــر لــألطــراف  ــإشـ جــنــيــف الــثــانــيــة، بـ
اإلقــلــيــمــيــة فـــي املـــفـــاوضـــات، فـــي مــحــاولــة 
)وتحديدًا  التحالف  إيـــران، ودول  إلحــراج 
ــة واإلمــــــــــــارات( ودفـــعـــهـــمـــا إلـــى  ــعـــوديـ الـــسـ
ــلــــى حـــلـــفـــائـــهـــمـــا الســـتـــئـــنـــاف  الــــضــــغــــط عــ
املفاوضات السياسية. لم تحقق مشاورات 
جــنــيــف الــثــانــيــة نــجــاحــا، خــصــوصــا فيما 
يــخــص إجـــبـــار الــحــوثــيــني وصـــالـــح على 
ــراج عــن املعتقلني، والــســمــاح بــإدخــال  اإلفــ
املساعدات إلى تعز، كما تعثر عمل اللجنة 
وقف  بمراقبة  الخاصة  املشتركة  األمنية 
ــار، بـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــي ســلــيــم  ــنــ ــــاق الــ إطــ
رعد، وانتهت بالتجميد، إال أن املشاورات 
نجحت في التقاء أطراف الصراع اليمنية 
انــــقــــاب  مــــنــــذ  مـــــــرة  لـــــوجـــــه، ألول  وجــــهــــا 

سبتمبر/أيلول 2014. 
وعلى  الثانية.  جنيف  مفاوضات  تعثرت 
الرغم من جهود ولد الشيخ في استئناف 
املفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، 
ــــراف على  إال أنـــه لــم ينجح فــي حــمــل األطـ
استئناف املشاورات في منتصف يناير/
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، إذ نــســف صــالــح 
املـــحـــددات الــتــي ســبــق الــتــوافــق عليها في 
رافضا  األول،  ديسمبر/كانون  مفاوضات 
ــرًا عــلــى  ــد هـــــــادي، مـــصـ ــ الـــتـــفـــاوض مــــع وفـ

ــل تهجيرها  عـــرســـال ومــخــيــمــاتــهــا، مـــن أجـ
وترحيل أهلها عنها. وتحت عنوان الحرب 
ــلـــى »تــنــظــيــم الــــدولــــة«،  عـــلـــى اإلرهـــــــــاب، وعـ
كــمــا يـــجـــري فـــي مــــدن عـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة، 
التغيير  العراق، من سياسة  خصوصا في 

الديمغرافي. 
، فقبل 

ً
الـــوراء قليا إلــى  بالذاكرة  وإذا عدنا 

قـــرابـــة ســنــة، كــانــت هــنــاك مــحــاولــة لــضــرب 
الـــبـــلـــدة بـــغـــرض تــهــجــيــرهــا، عــنــدمــا راحـــت 
بعض القوى اللبنانية تضغط بشكل كبير 
مفتوحة  بحرب  اللبناني  الجيش  لتوريط 
مع املسلحني في محيط البلدة، وبحجة أن 
األمنية  الدولة وقواها  إرادة  عرسال خــارج 
والــــعــــســــكــــريــــة، وهـــــــــددت بــتــشــكــيــل »حـــشـــد 
عــشــائــري« لــقــتــال املسلحني وأهـــل عــرســال، 
إذا لم يقم الجيش بــدوره وواجبه في ذلك، 
وكانت النّية من هذا الضغط توريط الجيش 
في العملية، إلدخاله في حرب استنزاف مع 
املسلحني، تكون نتيجتها الوحيدة، تحويل 
مــنــطــقــة عـــرســـال إلــــى جــحــيــم، يـــدفـــع أهــلــهــا 
والـــاجـــئـــني إلــيــهــا إلــــى تــركــهــا ومــغــادرتــهــا 
قسرًا، إال أن حكمة قيادة الجيش، في حينها، 
رفضت الــتــورط في هــذا املــشــروع. ويومها، 
رفض قائد الجيش أن ُيسجل عليه أنه دّمر 
بــلــدة لــبــنــانــيــة، وأخـــذ قــائــد الــلــواء املــوجــود 
مع  بالتنسيق  مــبــادرة  عــرســال  فــي منطقة 
داخل  إلــى  الجيش  بإدخال  البلدة  فعاليات 
وأجهزتها  الــدولــة  لسيطرة  تأكيدًا  الــبــلــدة، 
قته 

ّ
وث ما  وهــو  عليها،  والعسكرية  األمنية 

وسائل اإلعام بالصوت والصورة. 
الــيــوم يــطــل املـــشـــروع مــن جــديــد، مــن خــال 
أمام  الطريق واملجال  الفرصة وفتح  إتاحة 
مسلحي تنظيم الدولة للسيطرة على بلدة 
عرسال، وربما ارتكاب مجازر فيها، ومن ثم 
إطاق حملة إعامية لطرده من البلدة ومن 
محاربة  عــنــوان  تحت  اللبنانية،  األراضــــي 
ــيـــدة  ــكــــون نــتــيــجــتــهــا الـــوحـ »اإلرهـــــــــــــاب«، تــ
والاجئني  سكانها  وطـــرد  الــبــلــدة،  تهجير 
إلــيــهــا مــنــهــا، مــن ضــمــن املـــشـــروع الطائفي 
الذي يريد أن يقيم سورية املفيدة، ويضمن 
الهيمنة على لبنان معه. من هنا، جاء قلق 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــبــلــدة 
الداخلية  الحدودية. ومن هنا، كشف وزير 
ــقـــرار  ــذا الـــقـــلـــق، لــيــبــقــى الـ ــ الــلــبــنــانــي عــــن هـ
العسكرية  اللبنانية،  الــقــيــادة  حكمة  رهـــن 
أخرى  مــرة  لبنان  تجنيب  في  والسياسية، 
وجــديــدة، أي انـــزالق نحو مــجــهــول، يحّول 

لبنان إلى عراق آخر، أو سورية أخرى. 
)كاتب لبناني(

والــــيــــســــاريــــون( أو ســــوريــــة )املــســيــحــيــون 
الــقــومــيــون الـــســـوريـــون(. فــي ضـــوء مــا آلــت 
اليوم، نتيجة  الــســوري،  الشعب  إليه حالة 
مـــأســـاتـــه ومــقــتــلــتــه الـــرهـــيـــبـــة، تـــاشـــت كل 
في  الشعبي  للمجموع  املــوحــدة  الــهــويــات 
أنفسهم  فون  يعرِّ الناس  يعد  فلم  ســوريــة، 
بــــداللــــة عـــربـــيـــتـــهـــم أو ســـوريـــتـــهـــم. تــفــتــت 
املــجــمــوع الــســوري األمــمــي إلــى تــشــرذمــاٍت 
طــائــفــيــٍة وعـــرقـــيـــٍة وديـــنـــيـــٍة وديــمــغــرافــيــٍة، 
حــالــيــا. وألن مسيحيي  مــنــاطــقــيــة  وحــتــى 
ســوريــة اخـــتـــاروا االنــتــمــاء ألمـــة عــربــيــة أو 
ســـوريـــة بـــداللـــة قــومــيــة الــســوســيــولــوجــيــا 
والــثــقــافــة، ولــيــس بــداللــة الــطــائــفــة والــديــن 
والعرق، فإن أي حضور لهم لن يكون ممكنا 
في قلب سورية مستقبلية، ستكون حتما 
طــائــفــيــة وديـــنـــيـــة وعـــرقـــيـــة وتــحــاصــصــيــة 

وديمغرافية التقسيم والبنية. 
ثانيا، إن كان على املسيحيني السوريني أن 
مستقبل  في  حضورهم  في  رأيهم  يقولوا 
إن  ستقول  الساحقة  فغالبيتهم  ســوريــة، 
انــتــمــاءهــا وحــضــورهــا فـــي حــيــاة ســوريــة 
ــلـــى وجــــود  ــيـــدة ســـيـــتـــوقـــف حـــتـــمـــا عـ ــتـ الـــعـ
ــة« ســـوريـــة حــقــيــقــيــة وفـــاعـــلـــة، وعــلــى  ــ »دولــ
طــبــيــعــة تــلــك الـــدولـــة وبــنــيــتــهــا والــذهــنــيــة 
الكامنة وراء تأسيسها. يشعر املسيحيون 
فـــــي ســـــوريـــــة بـــــــأن األمــــــــر الــــوحــــيــــد الـــــذي 
سيضمن لهم عيشا كريما، عاداًل ومواطنيا 

الــســوريــة. أما  الــحــدود  وحــتــى ربيعة على 
واشـــنـــطـــن فـــتـــمـــارس الــلــعــبــة نــفــســهــا الــتــي 
مــارســهــا الــرئــيــس الــســابــق، جــــورج بــوش؛ 
وهـــي حــشــد أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الحلفاء 
واملتعاونني لتوسعة التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة، وجلب ما يمكن جلبها منهم، 
للمشاركة في األنشطة العسكرية، سواء من 
الــجــو أو على األرض، أو مــن خــال أنظمة 
االتـــصـــاالت، أو شــبــكــات الــتــعــقــب وغــيــرهــا. 
وقد باشرت القيادات العسكرية األميركية 
بإطاق التصريحات بشأن معركة املوصل، 
أنها معركة  الــذي يوحي للمتلقي  بالشكل 
واشـــنـــطـــن لـــتـــحـــريـــر املـــــوصـــــل، بــمــســاعــدة 

العراقيني ودول العالم.
وحـــدهـــا تــركــيــا يـــبـــدو مــوقــفــهــا أو قـــرارهـــا 
ــل املــــوقــــف مــــن األكــــــراد  صــعــبــا جـــــدًا فــــي ظــ
مـــن جـــهـــة، ومــــن ســـكـــان املـــوصـــل مـــن جهة 
ــم األمـــيـــركـــي  أخـــــــرى، ومـــــن حــاجــتــهــا الــــدعــ
ــا، إضــافــة  ــيــ فـــي حــربــهــا الــــبــــاردة مـــع روســ
إلـــى تــحــســبــاٍت تــركــيــة كــبــيــرة تــجــاه الـــدور 
اإليــــرانــــي الــــذي تــســعــى طـــهـــران إلــــى لــعــبــه، 
عبر مليشيات الحشد الشعبي املوالية لها 
التاعب  أن  أنقرة  العملية. وتعلم  في هــذه 
بــاملــســمــيــات ال يــغــيــر مــن حقيقة األوضــــاع 
الـــتـــي تــنــتــظــر املــنــطــقــة، والـــــــدور األمــيــركــي 
املــبــاشــر الــقــريــب جـــدًا فــيــهــا، وهـــي تعلم أن 
ــركـــوك واملــــوصــــل يــمــر عبر  الـــطـــريـــق إلــــى كـ
الــتــنــســيــق الــكــامــل مـــع حــلــيــفــهــا األمــيــركــي، 
وهذا مثار شك لدى القيادة التركية، وليس 

مضمونا حتى هذه اللحظة.
)كاتب عراقي(

التفاوض مع السعودية رأسا؛ لكن السبب 
الحقيقي لتعطل املسار السياسي نهائيا، 
أو على األقل تأجيله إلى أجل غير مسمى، 
هـــو تــعــقــد الـــصـــراع الـــســـعـــودي/ اإليـــرانـــي 
ودخوله مرحلة املواجهة املباشرة إعاميا، 
الشيعي  مواطنها  السعودية  ــدام  إعـ بعد 
أعمال  مــن  نتج عنه  ومــا  النمر،  باقر  نمر 
ــد الــســعــوديــة فـــي طــــهــــران. وردًا  عــنــف ضـ
عليه، جاء التصعيد السياسي السعودي 
بــقــطــع عــاقــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع إيــــران. 
أدى تــنــامــي الـــصـــراع الــســعــودي اإليــرانــي 
املكشوف، هذه املــرة، إلى أن تصبح اليمن 
واجــهــة الــصــراع الرئيسية بــني الــدولــتــني، 
على  السعودية  الــغــارات  تصاعدت  حيث 
حــلــفــاء إيـــــران: الــحــوثــي وصـــالـــح، وحـــاول 
ـــؤالء تــكــثــيــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في  هـ
املــنــاطــق الــســعــوديــة الــجــنــوبــيــة املــتــاخــمــة 

لليمن. 
وحلفائهم  اليمنية  الحرب  أطــراف  كعادة 
وتعليق  سياسي،  مسار  أي  تقويض  فــي 
ومفوضيها،  املــتــحــدة  األمـــم  عــلــى  فشلهم 
وعــلــى غــــرار مـــا حــــدث مـــع جــمــال بنعمر، 
ــد الــشــيــخ  ــ ــــذه األطــــــــراف مــــع ولـ تــتــعــامــل هـ
باعتباره خصما وطرفا في النزاع، وليس 
باعتباره ميسرًا أمميا لحل االزمة، وسعت 
ــى تــحــمــيــلــه  ــ فــــي تــصــعــيــدهــا اإلعــــامــــي إلـ
مسؤولية تعثر الحل السياسي، ومحاولة 
اســتــقــطــابــه إلــــى بــــؤرة الــــصــــراع، فـــي حني 
يـــحـــاول ولـــد الــشــيــخ جـــاهـــدًا، فـــي جــوالتــه 
ــن  ــاء إلــــــى عـــــــدن، ومـ ــعـ ــنـ ــــن صـ ــة مـ ــيـ ــوكـ ــكـ املـ
الرياض إلى أبو ظبي إلى طهران ومسقط، 
ومعركة  أواًل،  الشخصية  معركته  كــســب 
األمـــم املــتــحــدة ثانيا فــي وقــف الــحــرب في 
الــيــمــن، قــبــل أن تــدخــل مــن دون رجــعــة في 

متاهات النفق السوري املأسوي. 
)كاتبة يمنية(

ال أفق للحضور المسيحي في سورية

الموصل... بوابة االحتالل الثاني

اليمن: تعقيدات الحرب وتحديات 
المبعوث األممي

عرسال ومشروع 
التهجير الجديد

لطالما اختار 
مسيحيو سورية أن 

يكونوا جزءًا من 
»أمة« ال أن يكونوا 

»أمة« قائمة بذاتها

ستكون معركة 
الموصل خط الشروع 
الرئيسي إلعالن األكراد 

دولتهم

اعتقد ولد الشيخ أنه 
في الوسع تحييد 
السعودية وإيران 
في األزمة اليمنية

آراء

ميشيل كيلو

ــاء الــكــارثــيــة الــتــي اقــتــرفــنــاهــا الـــوهـــم الــــذي ركــبــنــا، وجــعــلــنــا نــعــتــقــد أن  ــطـ مـــن األخـ
باستطاعتنا فرض الحل الذي نريده على الدول الكبرى واإلقليمية والعربية. وعلى 
الرغم مما  الداخلي السوري، على  النظام واألطــراف األخــرى املنخرطة في الصراع 
يفصلها من خالفات ورهانات متباينة، وارتباطات خارجية متشعبة ومتناقضة. 

لو أن الثورة السورية اقتصرت على الصراع بني الشعب والنظام، لكان في وسعنا 
فرض الحل الذي أردناه: عنيت إسقاط األسد ورحيل نظامه، لكن الثورة لم تنج من 
تدخالت الكبار دوليًا وإقليميًا، ومن تحويلها، في فترٍة، من شأن داخلي، جوهره 
انطمر فيه  مــيــدان صــراعــاٍت وتصفية حــســابــاٍت،  إلــى  بــاإلصــالح والحرية  املطالبة 
بأنماٍط، ال تنتمي إليها من السياسات واألهداف، أدت إلى تغييب مقوماتها الداخلية 
تحت تناقضات خارجية، حجبتها بصورة متزايدة، ما لبث أصحابها أن انخرطوا 
قــادة  ثــم  إيـــران،  بــدأهــا ماللي  أنشطة عسكرية،  فــي  بطرق مباشرة وغير مباشرة 
النظام، وما تالها من ردود أفعال عربية وتركية، في حني انفردت  الكرملني لدعم 
أميركا بتحديد ساحة الصراع ومفرداته وأدوار الضالعني فيه، ووجهت بتطوراته، 
نحو  وتدفعها  بإدامتها  تتكفل  التي  األزمـــات«،  »إدارة  بأساليب  صراعاته  وأدارت 

األهداف التي عينت لها، وقيدت جميع جهاته بخطوط حمراء رسمتها لهم. 
هذا التطور الذي بدأ بعد أشهر قليلة من انطالقة ثورة الحرية السلمية، أخرج الحل 
مــن أيـــدي الــســوريــني، ونقله إلــى أيــد خــارجــيــة أمــســكــت، بــدرجــات متفاوتة، بــأقــدار 
قرارهم  امتالك  من  ومنعهم  وتوافقاتهم،  تناقضاتهم  إدارة  خــالل  من  السوريني، 
الوطني املستقل، وتوزيع أدوار مدروسة على األطراف الخارجية التي ترك لها هامش 
الصراع بني معسكرين محليني وعربيني وإقليميني ودوليني،  أطال  حركة محدود 
الحرب  عــبء  تدخل بجيشه، وحمل  ينهار حتى  رآه  أن  ومــا  النظام،  أحدهما  دعــم 
األكبر ضد السوريني وثورتهم، بالشراكة مع  جيش إيران ومرتزقتها. واليوم، ال بد 
من االعتراف بأننا محكومون بالعجز عن فرض الحل الذي نريده لبالدنا، ألسباب 
منها استحالة رد الوضع إلى هويته األصلية، صراعًا بني النظام والشعب، موضوعه 

التخلص من االستبداد ونيل الحرية. 
بالتخلي عن استراتيجيتنا الراهنة التي أوهمتنا أن الحل بيدنا، من املحتم تطوير 
استراتيجية بديلة تقوم على تنظيم أوضاعنا الذاتية، السياسية منها والعسكرية، 
بطريقة تقنع جميع أطراف الصراع في بالدنا وعليها، باستحالة تحقيق مصالحهم، 
الــســوري، وفي  الشعب  تلبية مطالب  مــن دون  أو عسكري،  أي حــل سياسي  عبر 
واألصولية.  لإلرهاب  معاد  ديمقراطي  نظام  وبناء  ونظامه،  األســد  رحيل  مقدمها 
البديلة، ستعطي األولوية إلبعاد املسألة السورية  هذه االنعطافة إلى االستراتيجية 
الــتــي وقــع تجاهلها بــصــورة شبة كــامــلــة، طــوال  الــداخــلــيــة، الوطنية والــديــمــقــراطــيــة، 
السنوات املاضية، وستراهن على قدرات الشعب السوري، بدل الرهان على الخارج 
وتدخالته، وستزود الثورة بمناعة تحصنها ضد االختراق، سيتعني مصير سورية 
سياسيٍة  خطط  حــول  واملجتمعية  الوطنية  الــقــوى  ســيــوّحــد  تنفيذها  أن  بما  بــهــا، 
 وحيدًا 

ً
وعسكريٍة، تعيد إلى الثورة معادلتها األولى، فاعلية تجعل الديمقراطية بديال

لالستبداد األسدي، املسمى علمانيًا، وملرادفاته املذهبية، املسماة إسالمية.  سواء 
أن  املحال  نكن، من  لم  أم  املصيرية،  االستراتيجية  النقلة  إحــداث  قادرين على  كنا 
الذاتية من فرض الحل الذي نريده على عالٍم، تعج بالدنا بصراعاته  تمكننا قوانا 
وجيوشه وحروبه، تخلى حتى عن دعمه الكالمي لنا. وال بديل عندنا غير التصّدي، 
بقوانا الذاتية للمهمة التي تطرح نفسها علينا، عنيت: ترتيب أوضاعنا بطريقة تقنع 
نخسر  ال  عندئذ،  مصالحنا.  تحقيق  عبر  إال  مصالحه،  تحقيق  باستحالة  العالم 

ونحن نتوهم أننا ننتصر، وننتصر حقًا بأقل قدر من الخسارة.

معن البياري

عندما فازت فلسطني بجائزة الكرة الذهبية في »هوليوود« في العام 2006، عن فيلم 
هاني أبو أسعد »الجنة اآلن«، ارتعش إسرائيليون، واحتجوا، بزعم أنه ليست هناك 
الحدود واالعتراف  الجائزة تقرير  للقائمني على  دولــة اسمها فلسطني، و«ال يجوز 
فزع  تظهر  إسرائيلية،  تخاريف  من   

ً
واحـــدة الواقعة  تلك  كانت  سياسية«.  بكيانات 

 على الفزع نفسه أن 
ّ

العصابة الحاكمة في تل أبيب من قوة الهوية الفلسطينية. يدل
تعتزم  أنها  أيــام،  قبل  أعلنت،  ريغيف،  ميري  اإلسرائيلية،  والرياضة  الثقافة  وزيــرة 
إعالن  يشترط  )الكنيست(،  البرملان  في  الثقافة«،  في  »الـــوالء  قانون  اقــتــراح  تقديم 
لــدولــة إســرائــيــل، ملنحها مــيــزانــيــاٍت  ــــوالء  ال الثقافية )الــعــربــيــة أســاســًا(  املــؤســســات 
مالية. وُيشكر الزمالء في موقع »عرب 48« على استطالعهم آراء مثقفني وفنانني 
فلسطينيني في وطنهم الذي أقامت فيه إسرائيل دولتها في نكبة 1948. سخروا من 
دوا املؤكد. ومنه قول املمثلة نسرين فاعور، إنهم يريدون 

ّ
بدعة الوزيرة الليكودية، وأك

إثبات وجودهم وكيانهم على حساب محو الهوية الفلسطينية واللغة والفن العربيني، 
بكري  الفنان محمد  وقــول  الفلسطينية«.  لقضيتنا  هو  الوحيد  ووالؤنــا  و«التزامنا 
إنه يخجل من أن يحصل على مال من حكومة إسرائيل الفاشية، و«رسالتي التي 

أحملها تتناقض كل التناقض مع الرواية اإلسرائيلية«. 
أن معركة  إلــى  وتــرًا في تأشيره، هنا،  الطنبور  الكلمات في  هــذه  يزيد صاحب  وال 
الوطني  املــشــروع  صـــدارة  فــي  وعروبتهم  ثقافتهم  حماية  فــي  هــنــاك  الفلسطينيني 
 من حيفا، اسمها رنا رسالن، قبل ستة عشر عامًا، 

ٌ
الفلسطيني. وعندما تعلن فتاة

تكون سفيرة شرف  أن  عرضًا  رفضها  إسرائيل،  جمال  ملكة  بلقب  فوزها  غــداة 
للدولة العبرية في الخارج، برتبة 150 ألف دوالر سنويًا، لتقوم بالدعاية لـ«التعايش 
غير العنصري« فيها، فذلك يعني أن مشروع إسرائيل أسرلة العرب الذين يحملون 
جوازات سفرها خائب. يؤكد هذه البديهية إعالن املخرج اليافاوي، إسكندر قبطي، 
فــي هــولــيــوود، فــي 2014، عــنــدمــا تــنــافــس فيلمه »عــجــمــي«، )أنــجــزه مــع صــديــق له 
إسرائيلي(، على جائزة األوسكار للفيلم األجنبي، إن فيلمه ال يمثل إسرائيل، وإنه 
شخصيًا ال يمثلها. وقد أراد قبطي، في قولته هذه، في تظاهرٍة سينمائيٍة عاملية في 
أميركا، التحذير من أن تكون إضاءة الكاميرات عليه، في حينه، تقديرًا إلسرائيليته 
املدّونة في جواز سفره. مقادير االلتباس غزيرة في واقع أهل فلسطني هناك، منها 
ما يخّص هويتهم )الجريحة؟(، وقد أشار عزمي بشارة مّرة إلى »طاقٍة كامنٍة هائلة« 
في تناقضات هذا املجتمع. ولعل اإلجماع العريض على رفض مقترح قانون ميري 
رنا بها إسكندر قبطي ورنا رسالن، 

ّ
ريغيف، أخيرًا، يأخذنا إلى هذه الطاقة، والتي ذك

 ملحة للحفر عميقًا في مسألة الهوية الوطنية 
ً
قبل أعوام. وتستثير هذه الطاقة حاجة

في فلسطني األولــى. وكــان جهدًا تحليليًا، ومركزيًا، في ذلــك، أنجزه عزمي بشارة 
في كتابه »العرب في إسرائيل.. رؤية من الداخل« )طبعة ثالثة، بيروت، 2010(. وقد 
أشير فيه إلى عملية »األسرلة« التي تنشط فيها الدولة العبرية، في املستويات الثقافية 
والتعليمية والتربوية. ومع سقوط بعضهم في هذا القاع، إال أن التيار العروبي ظل 

على صموده وجسارته.
ومن أرشيٍف يقلق ميري ريغيف، ألنه يحيل إلى »الطاقة الهائلة« الكامنة في تناقضات 
الحالة العربية الفلسطينية، أن أهالي سخنني رفعوا العلَم الفلسطينّي في احتفاالتهم 
بفوز ناديهم بكأس إسرائيل في كرة القدم في 2004، وصّرح رئيس بلدية البلدة، في 
حيِنه، إّن الفوز الحقيقّي عندما تقوم دولة فلسطني وعاصمتها القدس. وواحٌد من 
أبناء سخنني، اسمه عباس صوان، لعب في منتخب إسرائيل في كرة القدم، وأنجَز 
له نجاحاٍت مهّمة في مبارياٍت دولّية، فوصفته »معاريف« مّرة بأنه »بطل إسرائيل«، 
وهو الذي لم يكن يرّدد »النشيد الوطني« اإلسرائيلي مع بدء تلك املباريات... ثم تأتيك 

وزيرة مأفونة، وتريد الوالء لدولة النهب واالستيطان.

محمد أبو رمان

تــبــدو اإلدارة األمــيــركــيــة مــرتــبــكــة فــي الــتــعــامــل مــع الــســعــوديــة بــني رســائــل الطمأنة 
الدبلوماسية املتعددة التي تحاول بعثها إلى الرياض من جهة، والتحوالت الواقعية 
الواضحة في السياسات األميركية تجاه املنطقة، من جهٍة أخــرى، التي ظهرت بعد 
توقيع االتفاقية النووية مع طهران، ثم املواقف الجديدة من امللف السوري، والتواطؤ مع 
النفوذ اإليراني في العراق. وعلى الرغم من تأكيد واشنطن املستمر على »الصداقة« 
الغربي واإلعالم  التفكير  أّن تصاعد االنتقادات في مراكز   

ّ
املتينة مع السعودية، إال

السعودية، والربط بني كل من داعش والقاعدة والسعودية، في  هناك، عمومًا، ضد 
رفع  بعد  طــهــران،  مــع  والثقافية  االقتصادية  الــعــالقــات  تطبيع  تجاه  الــهــرولــة  مقابل 

العقوبات؛ يستبطن أمرين مهمني.
وصعود  الديمقراطية،  الــثــورات  بعد  العربية،  األزمــة  بعمق  املتنامي  الشعور  األول، 
اإلسالم السياسي، ثم الثورات املضادة، وهو الشعور املنقاد بقناعٍة تظهر، أحيانًا، 
بني السطور، بأّن الدول العربية السنية تواجه أمراضًا بنيوية، تدفع بها نحو االنفجار 
والفوضى الداخلية، ومزيدًا من الضغوط االجتماعية والسياسية، ما يجعل الرهان 
عليها معقدًا ومحدودًا. أّما األمر الثاني، وهو مرتبط باألول، فهو العودة إلى القناعة 
الــجــدد، مع إدارة جــورج دبيليو بــوش، بعد أحــداث 11  التي كانت تحكم املحافظني 
سبتمبر 2001، وهي أّن القاعدة ليست سوى قنبلة خطيرة ألقتها األنظمة العربية 
وكتب  وتحليالت،  مقاالت  ظهرت  تحديدًا،  وهنا  الغرب،  أحضان  إلى  »األتوقراطية« 

ودراسات، خالل تلك الفترة تربط بني السعودية والقاعدة واإلرهاب.
ليس املــجــال واســعــًا، فــي هــذا املــقــال، للعودة إلــى تلك األدبــيــات، لكنها متوفرة، كان 
بعضها صريحًا واآلخر ضمنيًا. لكن، من أكثرها وضوحًا كتاب دور غولد »مملكة 
الكراهية: كيف تدعم السعودية اإلرهاب الدولي«. إنما ما يحدث اليوم هو االنتقال من 
إلى  املتطرف  السعودية، تحديدًا، دورًا كبيرًا في صعود وتصدير اإلســالم  تحميل 
تعميم العالقة السببية هذه بني أزمة العالم العربي السني والحركات السنية املتطرفة، 
 فقط بتيار 

ً
وخصوصًا نمو تيار داعش. والتعميم اآلخر أّن تلك القناعة لم تعد مرتبطة

املحافظني الجدد، أو من يطلق عليهم بعض املثقفني العرب »املستشرقني الجدد«، بل 
أوســاط ثقافية وسياسية غربية وأميركية.   بصورة ملموسة في 

ً
أصبحت متداولة

، وبدرجٍة كبيرة، بني 
ً
الطالق حدث فعال أو  االرتــبــاط«  إّن »فك  القول حاليًا  ال يمكن 

السعودية والواليات املتحدة األميركية استراتيجيًا، فما تزال هنالك محاوالٌت إلبقاء 
ها 

ّ
حبل الود والصداقة، وما تزال بعض وشائج التحالف، في بعض امللفات قائمة، لكن

ليست بالصالبة أو القوة التي كانت عليها تاريخيًا.
االبتعاد، واجتراح مسافٍة شاسعٍة  املتتالية تسير نحو  املؤشرات  أّن  األهم من ذلك 
فاصلة بني املصالح األميركية والسياسات العربية، وخصوصًا السعودية، من جهة. 
ومن جهٍة أخرى، فإّن التحوالت االستراتيجية األميركية الراهنة ليست وليدة اللحظة، 

بل هي نتاج مسار متدحرج منذ أحداث أيلول 2001.
الربط  بخاصة  مصداقيتها،  أو  القناعات  هــذه  مشروعية  مناقشة  هنا،  املهم،  ليس 
املــضــادة وصــعــود اإلرهـــاب  الديمقراطية والــثــورة  الــثــورات  ر مــســار 

ّ
الحالي بــني تعث

املرعب الحالي؛ إنما في التعامل معها، وفي قراءة أبعاد الفجوة املتنامية بني أميركا 
والسعودية وتداعياتها، وهي، إن أحسنا فهمها والتعامل معها، تمثل فرصة تاريخية 
العميقة  التحديات  التركي- السعودي ملواجهة  التحالف  الجتراح رؤية مستقلة لدى 
التاريخية التي تواجهه الــيــوم، مع بــروز املحور اآلخــر الــروســي- اإليــرانــي الــذي بات 

الوقت يمثل تحديًا، إن لم يكن تهديدًا كبيرًا ملصالح الرياض وأنقرة.
الكبيرة، وكلما  الجديدة  بالتحوالت   جوهريًا في االعتراف 

ً
اليوم عامال الوقت  يمثل 

الضروري  ومن  وتعقيدًا،  أكثر صعوبة  املطلوبة  االستجابة  أصبحت  الوقت،  تأخر 
فك  أو  الضعيفة،  أو  الهشة  األفكار  عن  تبتعد  استراتيجية  رؤيــة  املطلوب  أّن  إدراك 
االشتباك مع االنطالق من تصور إصالحي داخلي يسند التحالف اإلقليمي، فلوال 
للديمقراطية  الــعــداء  على  تقوم  كارثية،  فرضية  إلــى  استندت  التي  املــضــادة  الــثــورة 
والتغيير، ملا حدث الفراغ االستراتيجي العربي الراهن، وحصل كما ما نراه من مآٍس 

وكوارث، وتطل بنفسها على ما تبقى من دول ومجتمعات عربية أخرى.

استراتيجية مطلوبة ضد »أسرلة« الثقافة
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فضاء مفتوح

آراء

ياسر سليمان

كلمــة التطــّرف بالعربيــة ترجمــة غيــر موفقــة 
الكلمــة  أن  والســبب  اإلنجليزيــة،  ملرادفتهــا 
طياتهــا،  فــي  تحمــل،  زالــت  مــا  اإلنجليزيــة 
معانــي إيجابيــة، بعكــس نظيرتهــا العربيــة. 
الراديكالــي  التفكيــر  اإلنجليزيــة،  اللغــة  فــي 
لة  )املتطرف معجميًا( تفكير يدعو إلى املساء
والنقــد وطــرح البدائــل التــي ترمــي إلى الســير 
باملجتمــع والفكــر إلــى األمــام. فــي زمــن ليــس 
بعيــدًا، كان الباحــث أو املفكــر يحتفــي بنفســه 
بالراديكاليــة  باإلنجليزيــة،  يوصــف،  عندمــا 
فــي التفكيــر، األمــر الــذي يعنــي أنــه انعتــق من 
إســار املألــوف إلــى آفــاٍق أرحــب مــن التجريــب 
التجديــد  بهــدف  والتنظيــر،  والتمحيــص 
املعرفي. على الرغم من اســتمرار حضور هذه 
املعانــي، وظاللهــا باإلنجليزيــة، إال أن آفاقهــا 
محدثــة،  معــاٍن  أمــام  بضــراوة  تتــآكل  بــدأت 
والدينــي  السياســي  بالتطــرف  ارتبطــت 
والعربيــة،  الغربيــة  باملخيلــة  التصــق  الــذي 
اإلســالم  بممارســات  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
القاعديــة  مآالتهمــا  فــي  وفكــره،  السياســي 
 
ً
وســيلة العنــف  إلــى  يدعــو  الــذي  والداعشــية 
يعتبــر  الســياق،  هــذا  فــي  النزاعــات.  لحــل 
فكريــة.  فضيلــة  ال   ،

ً
أخالقيــة رذيلــة  التطــّرف 

ماجد الشيخ

يبــدو أننــا فــي هــذا »الشــرق العظيــم«، بتنــا 
أكثر ابتالًء بشتى أنواع األنظمة والدول التي 
تحولــت بفعــل القيم الســلبية الســائدة محليًا 
اإليجابيــة،  القيــم  وإقليميــًا ودوليــًا، وغيــاب 
إلــى عصابــات ومليشــيات وقطعــان وشــاليا 
طائفيــة ومذهبيــة عديــدة، فمــا كدنــا نخــرج 
الكولونيالــي،  االســتعمار  ظــالل  تحــت  مــن 
بيكــو«،  ســايكس  »أنظمــة  تلقفتنــا  أن  بعــد 
حتى بدأت األنظمة االنقالبية تترى الواحدة 
بعــد األخــرى، إمــا بأوجــه عســكرية أو عائليــة 
بأوجــٍه  أو  قومويــة،  حزبيــة  أو  أســرية،  أو 
راوحــت  وطبقيــة،  اجتماعيــة  هيمنــة  مــن 
الفئــات  الفــرد ومصالــح  الزعيــم  بــن هيمنــة 

املتشاركة في غنيمة السلطة.
مبتــدأ  إلــى  نعــود  بدأنــا  أخيــرًا،  نحــن،  وهــا 
بيكويــة«،  »الســايكس  الهيمنــة  ومهــازل 
وأمرائهــا«  الخالفــة  »أنظمــة  أيــدي  علــى 
األنظمــة  أيــدي  علــى  كمــا  اإلســالموين، 
الطائفيــة، بتشــكيالتها املختلفة ومصالحها 

األكثر اختالفًا.
أو  الطبقــة،  دولــة  إلــى  االســتعمار  دولــة  مــن 
الطبقات املتحالفة، مرورًا بالدولة العسكرية، 
وصــواًل إلــى الدولة الطائفية أو املليشــياوية، 
لم تجد دولة األمة أو الدولة األمة مكانها في 
شــرقنا »العظيم« هذا بعد، حتى بتنا وباتت 
الدولــة في بالدنــا واجبة الوجود والحضور، 
عبــر آليــات الشــرعية الدســتورية أو الثوريــة، 
والسياســي  املجتمعــي  الهــالم  لهــذا   

ً
بديــال

صيــرورة  الفكــر  هــذا  ملســيرة  املراقــب  ويــرى 
متنــاٍم  تطــرٍف  باتجــاه  تســير  التــي  التطــّرف 
يفعل فعلة نار الهبة، تأكل األخضر واليابس، 
رب«.  يــا  أعدائــي  وعلــى  »علــّي  بزيــف  مهللــة 
 يطالــب بمزيــد مــن التطــّرف، 

ٌ
للتطــرف منطــق

التطرفــي  الصفــاء  مــن  درجــة  إلــى  للوصــول 
الــذي لــن يتالشــى إال عندمــا يبتلــع التطــرف 
نفسه. بمعنى آخر، سوس التطرف ينخر فيه 
كلمــا حــاول املتطرفــون تصفيــة التطــّرف مــن 

الشوائب العالقة به في نظرهم. 
مــا يهمنــي هنــا ليــس هــذا النــوع مــن التطّرف 
فــي طريــق التهلكــة، بــل التطــّرف فــي االعتــدال 
قيمــة مجتمعيــة  باســم  األمــور  يمســخ  الــذي 
ترويــج  إلــى  فيهــا  املغــاالة  تــؤدي  )االعتــدال( 
موهومــٍة،  وأخالقيــٍة  تاريخيــٍة  ســردياٍت 
مؤداهــا طمــس الحقيقــة والتنــازل عــن الحــق. 
ألنــه  أيضــًا  لالنقــراض  مرشــح  التطــرف  هــذا 
التــي  األخالقيــة  املجتمــع  نواميــس  يخالــف 
ال  ريــًا 

َ
ِفق عمــودًا  فيهــا  الحــق  إحقــاق  يمثــل 

تستقيم األمور بدونه.
قبــل ســنوات، طلعــت علينــا مجموعــة كتــاب 
باســم  ينــادون  وخارجــه،  الغــرب  فــي  عــرب، 
االعتدال والبحث عن تســويٍغ لســالم يؤمنون 
بــه تحــت مقولة مفادهــا بأن لليهود الحق في 
امتــالك أرض فلســطن، ألن اللــه وعدهــم بهــا، 

الــذي  واأليديولوجــي  والثقافــي  والفكــري 
الهيــاكل  تلــك  اليــوم،  منــه  وتتشــكل  تشــكلت 
والبنــى غيــر الشــرعية وغيــر الدســتورية مــن 
قرابــة  صلــة  وال  لهــا  عالقــة  ال  دول هجينــة، 
بينهــا مــن قريــٍب أو مــن بعيــد، بالدولــة، وال 
وتطورهــا،  ونشــوئها  تشــكلها  بســرديات 
، أو 

ً
علــى مــا بدت وتبــدو »دولة الخالفة« مثال

دويــالت األمــراء والــوالة املعينــن فــي مجاهل 
املجتمعــات وأدغالهــا وهوامــش  صحــراوات 
الــدول  القائمــة، وحتــى تحــول بعــض  الــدول 
العريقــة، أو التــي كانــت دواًل عريقــة، إلــى دوٍل 
العســكر  ومصائرهــا  مقدراتهــا  فــي  يتحكــم 
واملليشــيات الطائفيــة، وقــد ألحقــت بهــا قوى 
وأحــزاب طائفيــة متمذهبــة، أدوات لهــا علــى 
صعد محلية وإقليمية، تستعن بها من أجل 
فــرض نفــوذ لهــا فــي الفضــاء اإلقليمــي و/أو 
قومويــة  طموحــات  خلــف  انســياقًا  الدولــي، 

وشوفينية وتوسعية ليست بريئة.
مرَّ زمان، والدولة في بالدنا تتراخى وتتفكك، 
حصصــًا  وتقاســمها،  تفتيتهــا  ويجــري  بــل 
ومغانــم ومــزارع وإقطاعيــات خاصــة، ألســر 
وعائــالت ســلطوية، تســلطت علــى عديــد مــن 
 
ً
التــي أحنــت رؤوســها خشــية الشــعب  فئــات 
وخوفــًا، ومنهــا من باعت ذممها وضمائرها، 
حتــى صــارت الدولــة ماضيــًا مشــتهى، علــى 
مــا بلغتــه مــن تفاهة ســلطوييها مــن زعاماٍت 
أســريٍة مليشــياوية الطابــع، أو طائفيــة علــى 
شــاكلة إقطــاع مذهبــي وكيــل، لقــوى إقليميــة 
الــدول  فــي  عديــدة  بمفاصــل  تتحكــم  باتــت 
الهجينــة فــي املنطقــة، علــى ما صارتــه الدولة 

فمــا الجديــد الــذي يجعل األقصــى حجر عثرة 
فــي تحقيــق الســالم؟ عندمــا تســمع دعــاة هــذا 
الــرأي يتنطعــون بهــذه املقولــة، ليــس مــن بــاب 
الخيانــة، بــل مــن بــاب االعتــدال، فإنك تــدرك أن 
االعتــدال انقلــب رأســًا علــى عقــب، فــي تنازلــه 
واالحتــالل  الظلــم  مقاومــة  وعــن  الحــق  عــن 
نــزٌر يســير وفصــل »مــا بعــد  والعــدوان. هــذا 
مــن  مــع  عــن  املطبِّ مقــوالت  مــن  أوســلوي« 

يمارس االحتالل باسم الواقعية السياسية. 
املتطــرف،  االعتــدال  مــن  آخــر  مثــال  وهنــاك 
الغــرب. ال شــك  فــي  بعــض مظاهــره  عايشــت 
أن الحــوار بــن األديــان أمــر مهــم فــي تحقيــق 
الســلم االجتماعــي، مــع أن الذيــن يتحــاورون 
نفســها.  األديــان  ال  األديــان،  أصحــاب  هــم 
علــى  وأصحابهــا  األديــان  بــن  التفريــق  هــذا 

بطــرق النفــط العربــي، واســتجابة للتطلعــات 
املليشــيوي  للنظــام  والطائفيــة،  التوســعية 
فــي  اإلقليمــي  دوره   وترســمات  اإليرانــي، 
املنطقة، وفي البحر األحمر والخليج العربي.

فــإن  دولنــا،  مــن  الباقيــة  البقيــة  وفــي 
للدولــة،  فيهــا  اليــوم  يجــري  مــا  محصلــة 
وأبــرزه، دفعهــا إلــى النكــوص والتحلــل مــن 
أدوارهــا املفترضــة، وتفكيــك قواهــا، والدفــع 
بانقســاماتها، واشــتداد أوار صراعاتهــا فــي 
الداخــل، واســترهان بعضهــا لقــوى إقليميــة 
بــل  فقــط،  للدولــة  ليــس  معاديــة  ودوليــة، 
األكثــر  املنطقــة،  هــذه  ولشــعوب  ولشــعبها 
وكرامتهــا  حرياتهــا  الســتعادة  اليــوم  توقــًا 
التحالفــات  أيــدي  مــن  املغتصبــة  وحقوقهــا 
املهيمنــة  واألهليــة  الحاكمــة،  الســلطوية 
»دواعــش«  قبيــل  مــن  ومذهبيــًا،  طائفيــًا 
الجانبــن: »دولــة الخالفــة« مــن جهة، و«دولة 
وفتنهمــا  أخــرى،  جهــة  مــن  الفقيــه«  واليــة 
املتنقلــة، وجرادهمــا املنتشــر واملــوزع، علــى 

غايــٍة مــن األهميــة، ألن املتحاوريــن كثيــرًا مــا 
يختزلون الحوار، باســم معتقداتهم، باعتداٍل 
متطــّرٍف يركــز علــى قضايــا وُيســقط قضايــا 
فــي  أخــرى، ال ترضــى عنهــا هــذه املعتقــدات. 
بعــض جلســات الحــوار هــذه، ُيعتبــر الحديــث 
عــن االحتــالل منغصــًا بــن املتحاوريــن، ال بــد 
مــن اســتبعاده، حتــى يتــم الحــوار علــى أفضل 
وجــٍه، كمــا يــرون. ويقبــل الطــرف اآلخــر هــذه 
فــإذا بالحــق  التفاهمــات بذريعــٍة أو بأخــرى، 
ال ُيحــق. يقولــون لــك دعنــا نتفاهم على بعض 
األوليــات، أواًل، لننســف جســور الشــك بيننــا، 
لكنك سرعان ما تجد أن األولويات هي نهاية 
يوّرطــك  باعتــدال  مشــروط  مطــاف  املطــاف، 
كنــت  إن  بــه،  تقبــل  ال  أن  يجــب  بمــا  بالقبــول 

تلتزم بقضيٍة الحق فيها واضح. 
أذكر كيف عرض علّي أحد املعتدلن املتطرفن 
لتبديــد  آخــر،  وبــن  بينــي  يتوســط  أن  يومــًا 
ألنــي  إال  ليــس  بيننــا،  حصــل  تفاهــم  ســوء 
قلــت إن قيمــة الحــق ال يمكــن أن ُيســاوم عليها 
م يتماشــى مع 

ْ
تحقيقــًا العتــداٍل متطــرٍف وِســل

هــذا االعتــدال، تــاركًا الظلــم عالقــًا بمــن كَوتهم 
نــار هــذا الظلــم. هكــذا، عندمــا يصيــر االعتدال 
فيمســي  انبطاحــًا  االعتــدال  يصبــح  تطرفــًا، 

االعتدال، نفسه، ضحية.
 )باحث عربي(

متعــددة.    دول  قلــب  وفــي  منطقــة،  مــن  أكثــر 
وحدهــا دولــة الكيــان اإلســرائيلي، مــن تجــد 
راهنــًا،  عليــه  تحســد  ال  وضــٍع  فــي  نفســها 
وهــي تــرى إلــى »التهديــدات الوجوديــة« وقد 
تقلصــت بنســٍب عاليــة، بحســب تصريحــات 
إعالميــة لرئيــس جهــاز املخابــرات الخارجية 
)املوســاد( الســابق، تاميــر بــاردو، حــن قــال 
إن »دولــة إســرائيل ال تواجــه خطــرًا وجوديــًا 
ابتعــاد  ظــل  فــي  الراهنــة«،  املرحلــة  فــي 
أزمــان  مــن  واملوروثــة  املســتمرة  املخاطــر 
دول  )وتفــكك(  انهيــار  بفعــل  وذلــك  ســابقة، 
محيطــة بفلســطن املحتلــة، ممــن كان يطلــق 
عليهــا »دول الطــوق«، حيــث أصابهــا الوهــن 
والتفتــت الداخلــي، بفعل عوامــل داخلية، لها 
الطائفيــة  والتوتــرات  باالنقســامات  عالقــة 
ودولــي،  إقليمــي  ودفــع  وبدعــم  واملذهبيــة، 
تنفيــذ  وبــدء  توقيــع  أعقــاب  فــي  ســيما  ال 
االتفــاق النــووي بــن إيــران والــدول الكبــرى 
التحالفــي«  بــات هــذا »املحــور  الســت، حتــى 
وتقاســم النفــوذ فــي مــا بــن قــواه يمتلك اليد 
الطولــى فــي رســم مالمــح للمنطقــة، لــم تعــد 
تتوافــق واملصالــح والتطلعــات، ال اآلنيــة وال 
غيــر  دولهــا  أمــا  لشــعوبها،  االســتراتيجية 
املتصالحــة أو املتســاكنة، فقــد باتــت فــي ذمة 
الغياب والنكوص، ما يجعلنا أكثر احتياجًا 
لتجــاوز عثــرات املاضي املتراكمــة واملتراكبة، 
وللوقــوف  املــّرة،  بهزائمــه  والحاضــر 
القصــوى  الضــرورة  نقطــة  عنــد  والتخنــدق 
إلحياء الدولة/األمة، أو دولة األمة املغّيبة.   
)كاتب فلسطيني(

حيــث قالــوا إن الخــروج عــن هــذا الوعــد تحــدٍّ 
هــؤالء،  نســي  بــه.  املؤمنــن  عنــد  اللــه  إلرادة 
فــي اعتدالهــم املتطــرف، الفــرق بــن اليهــودي 
والصهيونــي، وأن هــذا األخير الذي بنى دولة 
أيديولوجيــٍة،  ســاللٍة  مــن  ينحــدر  إســرائيل 
بنــي  وعــده  تقبــل  لكنهــا  اإللــه،  تنفــي وجــود 
إســرائيل فــي أن فلســطن حــق لهــم، متخذيــن 
 تســوغ 

ً
مــن هــذا الوعــد ِمــن إلــٍه رفضــوه ركيــزة

الحقــوق  وطمــس  األرض  اغتصــاب  لهــم 
وتهجيــر أصحــاب الــدار. تعرفــت علــى بعــض 
هــؤالء مــن املعتدلــن بتطــرف، وحاججتهم إن 
كان اللــه اشــترط تحقيــق وعــده بدولــٍة تســلب 
حــق اآلخريــن، وتطردهــم مــن ديارهــم، وتنــكل 
النقــاش أخــذًا  النظــر عــن مســار  بهــم. بغــض 
وردًا، فــإن اعتــدال هــؤالء هــو اعتــدال متطــرف، 
يكــرس  م 

ْ
ســل وراء  ســعيًا  الحــق  عــن  يتنــازل 

ال  بمــا  حــق،  بغيــر  والقــوة  الســطوة  مبــادئ 
 

ٌ
يتماشــى مــع تصوراتنا املحقة بــأن الله عادل

ال يقبل الظلم.
املتطــرف  االعتدالــي  املوقــف  هــذا  ونــرى 
يطالعنــا، أخيــرًا، علــى لســان مــن يــرون أن ال 
الحديــث  فــي  األقصــى  للمســجد  خصوصيــة 
عن سالٍم يجنحون إليه، هؤالء الذين يقولون 
إنها ليست املرة األولى في التاريخ التي يكون 
فيهــا املســجد األقصــى فــي يــد غيــر املســلمن، 

األميركــي،  االحتــالل  أعقــاب  فــي  العــراق  فــي 
بــول  العســكري  الحاكــم  محاصصــات  جــّراء 
جــرى  عجــاف،  ســنوات  عــدة  وبعــد  بريمــر. 
تســليم رقبة الدولة إلى النظام اإليراني الذي 

حّولها بدوره إلى ساحة حرب طائفية. 
وعلــى مــا بلغــه وضــع الدولة الســورية راهنًا، 
ال  يســتطع  لــم  ســنواٍت  خمــس  مــرور  بعــد 
املتعــددة  املذهبيــة  بمليشــياته  اإليرانــي 
الجنسيات، وال الروسي بأسلحته وجنراالته 
إنقاذها، واستعادة دوٍر لها لصالح تطلعات 
الدولــة  وهــي  وطموحاتــه،  الســوري  الشــعب 
التــي لــم تكــن، أو لــم تقم طــوال أكثر من نصف 
وفئويــة  قمعيــة  بوليســية  بــأدوار  إال  قــرن، 
ملكيــة  علــى  حفاظــًا  الخصوصيــة،  شــديدة 
حــزب قومــوي فاشــي، وأســرٍة ومــن لــف لفهــا 

من أصحاب املصالح القرابية والزبائنية.
أوفــر  الدولــة  حــظ  يكــن  فلــم  ليبيــا،  فــي  أمــا 
فــي كل مــن ســورية والعــراق،  مــن حظوظهــا 
ألســباٍب   

ْ
وإن وتفككهــا،  تحللهــا  مــآالت  فــي 

مختلفــة، لها عالقة بالتنوع والتعدد القبلي، 
الســلطوية  والتطلعــات  املصالــح  وتضــارب 
لبعضهــا، واعتقــاد هــذا البعــض بأحقيــة أن 
تــؤول الســلطة لــه مــن دون غيــره مــن القبائــل 

واملناطق الجهوية.        
ســنوات  بعــد  الدولــة،  تحولــت  اليمــن،  وفــي 
»الثورة الربيعية« إلى ساحة للعب اإلقليمي 
مــع  الحوثــي  التحالــف  قــوى  أيــدي  علــى 
مــن  وبدعــم  صالــح،  عبداللــه  علــي  املخلــوع 
النظــام اإليرانــي. وفــي البــال تحويــل اليمــن، 
للتحكــم  مركــز  إلــى  االســتراتيجي،  بموقعــه 

االعتدال المتطرّف

في صعود الدول ونكوصها عندنا

اعتدال يورّطك بالقبول 
بما يجب أن ال تقبل به، 

إن كنت تلتزم بقضيٍة 
الحق فيها واضح

صارت الدولة 
ماضيًا مشتهى، على 

ما بلغته من تفاهة 
سلطوييها 

نائــب رئيس التحرير  بشــير البكر  ¶  المدير الفنــي  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
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السودان يفتح أبوابه ألهل سورية جنيف والعبث الروسي
قبــل أشــهر، وفــي صالــة املغادرة في مطــار كمال 
الرحلــة  انتظــار  وفــي  اســطنبول،  فــي  أتاتــورك 
املتجهــة إلــى الخرطــوم، كنــت أتفــرس فــي وجــوه 
املسافرين إلى السودان، لعلي أعثر على شخص 
أعرفــه، أو لعلــي أقــرأ فــي وجــوه املســافرين غيــر 
الســودان،  إلــى  ســفرهم  أســباب  الســودانيني 
فالســودان يقصــده ســياح ومســتثمرون وتجــار 
فــي  كان  وغيرهــم.  عديــدون،  أجانــب  وطــاب 
الصالــة عــدد مقــدر مــن األســر واألفــراد مــن أهــل 
لهجتهــم  الخرطــوم،  إلــى  طريقهــم  فــي  ســورية، 
واضحــة وأصــوات أطفالهــم تتعالــى ببــراءة وهــم 

يلعبون يمنة ويسرى.
كمواطــن ســوداني، أحسســت حينهــا باالعتــزاز، 
فالســودان اتخــذ موقفــا مشــرفا وإيجابيــا، بفتح 
فــي محنتهــم، ومعاملتهــم  أبوابــه ألهــل ســورية 
بــاب  لهــم  فتــح  مثــل مواطنــني ســودانيني، حيــث 
العمــل والتعليــم واإلقامــة، وتقاســم لقمــة العيــش، 
الظــروف االقتصاديــة املعروفــة  الرغــم مــن  علــى 
التــي يعيشــها، وهــذا الفعــل يشــبه أهــل الســودان، 
وأخاقهم وتراثهم املليء بالقصص والحكايات، 
التــي تحــث على نجــدة امللهوف، ونصــرة املظلوم، 

وإكرام الضيف وتقديره واقتسام الزاد معه.
الســودان  أن  الحديــث  الســودان  تاريــخ  ويشــهد 
بغيــر  أهــل »فزعــة ووجعــة«،  وأهلــه كانــوا دومــا 
تــأوي،  الشــرقية،  الســودان  فمــدن  أذى،  وال  ِمنــة 
منــذ عشــرات الســنوات، مئــات اآلالف مــن أهلنــا 
عــرف  كمــا  واإلريتريــني،  األثيوبيــني  وجيراننــا 
عديــدة  بجنســيات  ورحــب   أيضــا،  الســودان  
مختلفــة، وفــدت إليــه منــذ زمــن طويــل وبعيــد من 

إفريقيا الغربية، ومن اليمن ومصر ومن اليونان، 
والهنــد وغيرهــا مــن بلــدان العالــم، واحتواهــا، في 
جوانبــه، فانصهــرت فيــه، وأصبحــت جــزءًا مــن 

نسيجه االجتماعي والثقافي والوطني.
أهل ســورية أهل ِحرفة وصنعة وعلم، وإن كانت 
الصحافــة األوروبيــة مثا لم تخف أن اســتضافة 
مــن  غيرهــا  أو  أملانيــا  فــي  منهــم،  اآلالف  مئــات 
البلــدان األوروبيــة األخــرى، بعــد أن وصلــوا إليهــا 
ســيكون  واملؤملــة،  اللعينــة  الحــرب  مــن  فاريــن 
إضافة القتصاد هذه الدول، وليس خصما عليه، 
املتقنــة،  وِصنعتهــم  وِعلمهــم  تأهيلهــم  بســبب 
فــإن مــن وصــل منهــم إلــى الســودان، وقــد تجاوز 
رصيــدًا  ســيكون  شــخص،  ألــف  املائــة  عددهــم 
بينهــم  فمــن  أيضــا،  وأهلــه  للســودان  إيجابيــا 
األطباء واألســاتذة واملهندســون والتجار والعمال 

الحرفيون واملقتدرون. 
عندمــا هبطــت بنــا الطائــرة فــي مطــار الخرطــوم، 
كانــت هنــاك لوحــة كبيرة في داخــل صالة املطار، 
ترحــب بالضيــوف العــرب، كان واضحــا أن هناك 
إجــراءات خاصــة للقادمــني مــن أهل ســورية، فقد 
رأيتهــم ينتحــون جانبــا داخــل الصالــة )ال أعــرف 
كيــف جــرت إجراءاتهــم بعــد ذلــك(، ولكنــي كنــت 
موقنا أن هذا البلد سيستقبلهم بالحب والسام 
والشــمس. امتــأت رئتاي بهــواء الخرطوم العليل 
فــي ذلــك الصبــاح الباكــر جــدا بعــد خروجــي مــن 
صالــة مطــار الخرطــوم، ولســان حالــي يــردد، مــع 
غالب أهل السودان،  البيت املشهور: يا ضيفنا لو 
زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف.. وأنت رب املنزل.
لؤي عبد الرحمن )السودان(

مع كل الزخم السياسي واإلعامي الذي حفلت 
بــه لقــاءات جنيف املتعلقة باألزمة الســورية، إال 
فضــي إلــى شــئ ُيذكــر، 

ُ
أنهــا، فــي كل مــرة، ال ت

على أّن املفاوضات غير املباشرة، هذه املّرة في 
 مغايــرًا، فتجــد أن أكثر 

ً
جنيــف 3، تأخــذ شــكا

من ُيصرح ويقبل ويرفض ويقرر هي روسيا، 
ال الطرفان السوريان، حتى أنها تدخلت في من 
يحق له الحضور من عدمه في وفد املعارضة، 
بخــاف املؤتمريــن الســابقني، حــني كان يضــم 

املشهد الاعبني اإلقليميني والدوليني.
مــا حــدث فــي جنيــف يكشــف بجــاء أن زمــام 
القضيــة الســورية أصبــح بيــد الــروس، فاألمــر 
برمتــه ال يعــدو كونــه جــزءًا مــن اســتراتيجية 
بعدوانهــا  بدأتــه  والتــي  ســورية،  فــي  موســكو 
حــني  الصارخــة،  وحشــيته  بــكل  العســكري، 
الشــعب  رؤوس  علــى  أســلحتها  صبــت حمــم 
الســوري املثخــن بجراحــه وآالمــه، من آلــة القتل 
الهمجيــة لعصابــة النظام واملليشــيات الطائفية 
يهيئــون  فالــروس  خلــت،  أعــوام  خمســة  منــذ 
مسرح األزمة لحل سياسي يتواءم مع أهدافهم 
يتطلعــون،  ال  فهــم  تحقيقهــا،  يرتجــون  التــي 
فــي الوقــت الراهــن، أْن تثمــر املفاوضــات نتائــج 
فطائراتهــم  الحــرب،  وقــف جحيــم 

ُ
ت سياســية، 

تمــارس القتــل والتدميــر اليومــي بحــق املدنيــني 
تيــح لقطعــان 

ُ
وتعمــق مأســاتهم ومعاناتهــم وت

وراء  مــن  املجلوبــة  القتلــة  ومليشــيات  النظــام 
مهمــا  األرض،  علــى  التقــدم  بتحقيــق  الحــدود 
وفــي  يســتميتون،  أنهــم  بمعنــى  الثمــن،  كلــف 
ســباق مــع الزمــن، لفــرض الواقــع الــذي يرمــون 

إليــه، فــي وقــت كانــت فيــه املعارضــة تشــترط 
للمشــاركة فــي مؤتمــر جنيــف أن يتــم تطبيــق 
لقــاء  ُيعــد  والــذي   ،2254 األمــن  مجلــس  قــرار 
جنيــف أحــد مضامينه تهيئة للحل السياســي، 
بــل كان تركيــز املعارضــة علــى أجــزاء مــن ذلــك 
قصــف  بوقــف  املتعلقــة  املــواد  وهــي  القــرار، 
املدنيــني وفــك الحصــار وإنهــاء عمليــة التجويع 
بحقهــم، حيــث أكــدت املعارضــة تلقيهــا وعــودًا 
هبــاء  إال  تكــن  لــم  الغربيــني،  مــن  وضمانــات 
القــرار  هــذا  خرقــوا  الــروس  أّن  غيــر  منثــورا، 
مــن جهــة،  املدنيــني  فــي قصــف  باســتمرارهم 
ويتحدثــون عــن عــدم جديــة املعارضــة لتحقيق 
الحــل السياســي الــذي أشــار لــه قــرار مجلــس 
رئيــس  اختيــار  إلــى  األمــر  يتعــدى  بــل  األمــن، 
وفد النظام، والذي من غير املســتبعد أن يكون 
مثــل  فشــخصية  روســية،  رغبــة  مــن  نابعــا 
السياســية  بالبــذاءة  ُعرفــت  الجعفــري  بشــار 
وترويــج األكاذيــب من خال كونه ممثل النظام 
التفاوضيــة  لقدراتــه  ليــس  املتحــدة،  األمــم  فــي 
ومهارته السياسية، بل ملمارسة دوره املعهود، 
ولكــن فــي جنيــف، ألنــه وبــكل وضــوح ال يملــك 
أي سلطة قرار كرئيسه في دمشق، بل مهمته 
وممارســة  السياســية  املناكفــة  علــى  تقتصــر 
الســوداء، وربمــا املزيــد مــن اســتفزاز  الدعايــة 
مــن  تنســحب  أن  لهــا  ُيــراد  والتــي  املعارضــة، 
املفاوضــات، حتــى ُيعلــق عليهــا الفشــل، وأنهــا 

غير جدّية في تنفيذ قرار مجلس األمن.
الوحيــدة  املحصلــة  بالنتائــج،  تشــي  املقدمــات 
بــأن  الدولــي  االعتــراف  هــي  جنيــف  ملؤتمــر 

روســيا هي من ترســم واقع األزمة في ســورية 
مــا تريــد،  لتفعــل  ومســتقبلها، وإطــاق يدهــا 
وذلــك فــي ظــل موقف متراخ وباهت لواشــنطن، 
غيــر  الصــورة  فــي  يــرى  ال  أوروبــي،  ونــزق 
محاربــة داعــش، وربمــا يســرهم أن يكون رأس 
الحربة في ذلك روسيا، والتي أخذت الثمن لذلك 
مقدما بأن تصوغ املشــهد الســوري كما يحلو 
لهــا، حيــث لــم يعــد الغــرب يــرى رحيــل بشــار 
األســد ضــرورة، بــل تأجيــل ذلــك إلــى مرحلــة 
انتقاليــة، إضافــة إلــى أصــوات ال تــرى حرجــا 
داعــش،  علــى  حربهــم  فــي  معــه  التعــاون  فــي 
 أن تتــم إعــادة إنتــاج نظــام 

ُ
ولــن يكــون مفاجئــا

األســد وتجميل قباحته، بإشــراك بعض وجوه 
املعارضــة فــي الحكــم. لم يكن اســتئثار الروس 
بالقضيــة الســورية ناتجــا عن براعة سياســية، 
، بــل هو فشــل ذريع 

ّ
وتخطيــط إســتراتيجي فــذ

لداعمــي املعارضــة، ومــدار الحديــث عــن الــدول 
لــم يكــن مــا تقدمــه مؤثــرًا وذا  التــي  اإلقليميــة 
علــى  يجــب  ممــا  أكثــر  راهنــوا  حيــث  فاعليــة، 
واشــنطن، مــع أن القضيــة تمــس األمــن القومــي 
لتلــك الــدول، وتقــع في نطــاق مصالحها، فربما 
كانت مراهنتهم على انهيار ماتبقى من النظام 

لم يكن سوى تقدير خاطئ للموقف.
البصيــرة  تخطئهــا  ال  التــي  املــّرة  الحقيقــة 
شــارك  الــذي  الســوري  الشــعب  عذابــات  هــي 
العالــم كلــه فــي جريمــة ذبحــه من قتلــة محليني 
ومستوردين، وآخرين يشلهم صمت وتخاذل 

عن حمايته.
أحمد القثامي )السعودية(
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برلين ـ سالم عبداهلل

تقــّدم الحكومــة األملانية لكل الجئ وطالب 
لجــوء علــى أراضيها مبلغًا ماليًا شــهريًا، 
باإلضافــة إلــى ســكن وغــذاء مجانيــن. مع 
 مــا يحصلــون عليــه 

ّ
ذلــك، يجــد معظــم الالجئــن أن

مــن مســاعدات اجتماعيــة ليس كافيــًا، وأنهم كانوا 
يحلمــون بمــا هــو أكثــر عندمــا قــرروا الهــرب إلــى 

أملانيا.
توقــع هــؤالء أن يغرقــوا باألمــوال. وكانــوا يبــدون 
الضمــان  نظــام  عــن  ســمعوه  بمــا  إعجابهــم 
االجتماعــي وتأمــن الحــد األدنــى للمعيشــة ســواء 
لالجئــن،  أو  األملانيــة  األراضــي  علــى  للمقيمــن 
 أملانيــا مــن أفضــل الــدول األوروبيــة 

ّ
خصوصــًا أن

استقبااًل ومعاملة لالجئن.
يختلــف املبلــغ الشــهري الذي يتلقــاه طالب اللجوء 
العمريــة.  الفئــة  باختــالف  األملانيــة  الحكومــة  مــن 
ويرتفع فور الحصول على حق اللجوء في أملانيا، 
ــم اللغة 

ّ
باإلضافــة إلــى إعطــاء الالجــئ إمكانيــة تعل

ثــّم  ومــن  مجانــًا،  املختصــة  املعاهــد  فــي  األملانيــة 
مســاعدته علــى الدخــول إلى ســوق العمــل وتأهيله 

لالندماج في املجتمع األملاني.
الحاجــات  تقــدم  مــا  غالبــًا  االســتقبال  مراكــز  فــي 

النظافــة  ومســتلزمات  الغــذاء  مثــل  األساســية 
واالستحمام. وهناك قسائم يحصل بها الالجئون 
على املالبس. وأثناء النظر في طلب اللجوء يتلقى 
طالب اللجوء مصروفًا خاصًا لتلبية االحتياجات 
الشــخصية. وبالتالــي، يحصــل العــازب علــى 143 
يــورو شــهريًا، واملتــزوج علــى 129 يــورو لــه و129 
يــورو لزوجتــه. أمــا الطفل من عمر يوم إلى 6 أعوام 
فيحصــل علــى 84 يــورو. والطفل مــن عمر 7 إلى 14 
عامًا يحصل على 85 يورو شــهريًا. بينما يحصل 
يــورو   92 علــى  عامــًا   18 إلــى   15 ســن  مــن  الطفــل 

شهريًا.
فــي حــال اســتقرار طالــب اللجــوء فــي أحــد مراكــز 
شــهريًا.  عليــه  يحصــل  مــا  قيمــة  تــزداد  اإليــواء 
يحصــل العــازب عندهــا علــى 325 يــورو، واملتــزوج 
على 297 يورو له ونفس املبلغ لزوجته. أما الطفل 
من عمر يوم إلى 6 أعوام فيحصل على 211 يورو، 
بينمــا يحصــل الطفــل مــن 7 إلــى 14 عامــًا علــى 238 
يورو، فيما يحصل الطفل من عمر 15 إلى 18 عامًا 

على 269 يورو.
املقاطعــات،  ميزانيــات  مــن  املســاعدات  هــذه  تدفــع 
خالفــًا لتعويضــات البطالــة املدفوعــة مــن امليزانيــة 
املركزيــة. ويحصــل طالبــو اللجــوء علــى املبلغ نقدًا 
يحصــل  وحتــى  فيهــا.  ســجلوا  التــي  الدائــرة  مــن 

لــه عليــه أن  الواحــد منهــم علــى املبلــغ املخصــص 
يقدم مستند تسجيله في مركز استقبال الالجئن 

الخاص به.
واملبالغ التي يحصل عليها طالبو اللجوء شهريًا 
ــى حصولهــم علــى حق اللجــوء وهو ما 

ّ
تســتمر حت

قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة. وعند تحوله 
إلى الجئ ولم يجد وظيفة بعد فإنه يستحق إعانة 
البطالــة. فيحصــل العــازب علــى 399 يــورو شــهريًا 
بينما يحصل املتزوج على 720 يورو له ولزوجته 
باملناصفة. أما األطفال فيحصلون على مبالغ بن 

230 يورو و300 يورو بحسب الفئة العمرية.
تقــول ليــال، وهــي طالبــة لجــوء ســورية فــي مدينــة 
علــى  الشــهري  راتبهــا  تنفــق  إنهــا  األملانيــة  كولــن 
الطعام واملالبس وبعض املستلزمات الخاصة. فهي 
 الطعام الذي يقدم لهم داخل املراكز ال يؤكل. 

ّ
تؤكد أن

ــى لــو تزيد الحكومة املبلغ الشــهري لتســتطيع 
ّ
تتمن

أن ترسل بعض النقود لوالدها في سورية.
كذلــك، ال يكفــي املبلغ طالب اللجوء الســوري خالد. 
 
ّ
فهــو أيضــًا يشــتري طعامــًا مــن الخــارج. يقــول إن

بعــض املأكــوالت املقدمة لهــم »غريبة«. كما يحتاج 
مبلغًا إضافيًا الشتراك اإلنترنت ألنه األمر الوحيد 

الذي يمأل وقته.
مــن جهتــه، يشــتري وائــل الهــارب مــن مدينــة حلــب 

شــحن  وبطاقــات  والشــوكوال  الســجائر  الســورية 
الــذي  املبلــغ  مــن  األكبــر  بالقســم  الهاتــف،  رصيــد 

يحصل عليه.
اللغــة  فــي  أســتاذًا  كان  الــذي  علــي  يحــاول  بينمــا 
العربيــة فــي بلــده األصلــي ادخــار مــا يحصــل عليه 
مــن مصــروف شــهري مــن أجــل إرســاله إلــى زوجته 
وأوالده. يقــول: »آكل ممــا يقــدم لــي هنــا فــي املركــز، 
وأحــاول أن أشــتري فقــط مــا هــو ضــروري. أوالدي 

أحق باملال الذي أحصل عليه«.

مجتمع
أعــرب رئيــس وزراء واليــة فيكتوريــا األســترالية دانيــال أندروز عن اســتعداد واليتــه إليواء طالبي 
 رئيــس وزراء البــالد، مالكولــم تيرنبــول، مســؤولية إعــادة 

ً
اللجــوء مــن العائــالت واألطفــال، محمــال

ترحيلهــم إلــى مركــز احتجــاز فــي جزيــرة نــاورو. وكانــت الحكومــة األســترالية قــد أصــدرت قــرارًا 
، منهــم 37 رضيعــًا ولــدوا فــي أســتراليا، إلــى مركــز 

ً
بترحيــل 267 طالــب لجــوء، مــن بينهــم 91 طفــال

احتجــاز فــي جزيــرة نــاورو، علــى خلفيــة إقــرار املحكمــة العليــا، األربعــاء املاضــي، شــرعية مراكــز 
)األناضول( االحتجاز في جزراملحيط الهادئ النائية.  

 ثالثــة أشــخاص لقــوا حتفهــم بمتالزمــة »غيــالن- باريــه« 
ّ
قــال مســؤولون صحيــون كولومبيــون إن

بعــد إصابتهــم بفيــروس »زيــكا«. وقالــت مديــرة املعهــد الوطنــي الصحــي، الطبيبــة مارثــا لوتشــيا 
 الضحايا الثالثة لقوا حتفهم جراء إصابتهم باملتالزمة النادرة التي تصيب بالشلل 

ّ
أوسبينا، إن

التام، وتأكدت إصابتهم بفيروس »زيكا«. وأضافت أن الحاالت أكدت أن فيروس زيكا يتســبب في 
 معظــم الخبــراء الدوليــن مــا زالــوا حذريــن بشــأن مــا إذا كان بإمــكان »زيــكا« 

ّ
الوفــاة، بالرغــم مــن أن

)أسوشييتد برس( التسبب في اإلصابة بـ«غيالن- باريه« أو التهاب األعصاب الحاد. 

كولومبيا: فيروس »زيكا« يسبب الموتفيكتوريا األسترالية مستعدة إليواء طالبي اللجوء

أنغيال  المستشارة  وعــدت  الماضي،  العام  أواخــر 
ميركل بتقديم أموال إضافية لطالبي اللجوء عام 
2016 من ميزانية الحكومة والمقاطعات األلمانية. 
المقاطعات  فإّن  فيلت«،  »دي  صحيفة  وبحسب 
مليار   18 اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  ميزانية  وضعت 
نحو  وصــل  بعدما   ،2016 لعام  أميركي  دوالر 

مليون طالب لجوء عام 2015.

ميزانية ضخمة جدًا

املصريــة  العاصمــة  شــوارع  قلــب  فــي 
يوميــا  واصــف  دينــا  تجــول  القاهــرة، 
بدراجتهــا الناريــة الكبيــرة. تضع خوذة 
ألّي  تأبــه  وال  جلديــة،  ســترة  وترتــدي 
انتقــادات فــي مجتمــع رّبمــا لــم تنكســر 
 

ّ
لديــه بعــد حواجــز تمكــني املــرأة مــن كل

شيء إسوة بالرجل.
تقــود واصــف، وهــي رســامة، دراجتهــا 
ها لم 

ّ
منــذ ســت ســنوات كاملــة. تقــول إن

تواجه يوما أّي مشكلة بهذا الخصوص. 
ال تضايقهــا بعــض نظــرات الدهشــة أو 

االستغراب.
مــا  بكاملهــا  العربيــة  املجتمعــات  لكــّن 
زالــت تملــك تلك النظرة املســتهجنة قيام 
املــرأة بــأّي شــيء يعــّد -تقليديــا- حكــرًا 
علــى الرجــال. النظــرة نفســها تاحقهــا 
إذا مــا حملــت ســيجارة فــي الشــارع، أو 
دخنــت الشيشــة علــى مقهــى، أو حتــى 
قــادت ســيارة، أو شــاهدت مبــاراة لكــرة 

القدم من قلب املدرجات.
 فتــرة، مهما كانت 

ّ
مــع ذلــك، يتهــاوى كل

طويلــة األمــد، الكثيــر مــن الجــدران التــي 
تحــول مــا بني املــرأة وتمكينها ودمجها 
 ما فيــه، تمهيدًا لنيلها 

ّ
فــي املجتمــع بــكل

تأديتهــا  الوقــت  نفــس  وفــي  حقوقهــا، 
واجباتهــا التــي تؤكــد اتخاذهــا ملكانهــا 
الصحيــح في العملية اإلنتاجية. العملية 
القائمــة علــى التعــاون بني أبنــاء املجتمع 
مــن الجنســني، مــن دون تهميــش املــرأة 
وتحييدهــا كمــا هــو حاصــل فــي معظم 

دولنا اليوم.
ولأنمــاط  أنصارهــا،  دائمــا  للتقاليــد 
ال  النــاس  معظــم  مريدوهــا.  الســائدة 
وإذا  يطلبونــه.  وال  بالتغييــر  يؤمنــون 
لــم تتحــرك املــرأة من أجل كســر القوالب 
النمطيــة التــي ألصقــت بهــا، لــن يتحــرك 
أحــد مــن أجلها. قد تكون أمورًا بســيطة 
هــا بالتأكيــد 

ّ
كالــذي تفعلــه واصــف، لكن

تنخز عصب البنية االجتماعية.
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)خالد دسوقي/ فرانس برس(



في مختلف المجتمعات، يمكن أن يكون األطفال عرضة للتحرّش. من 
هنا أهمية القوانين الجزائية، التي تساهم في ردع تكرار هذه األفعال، 

باإلضافة إلى حماية األطفال

ترصد تحوالت المجتمع المختلفة

نكتة الجزائريين مضحكة والذعة

1819
مجتمع

رشاد قبيسي

يــدعــو املــؤلــف املــوســيــقــي واملــغــنــي 
الــفــرنــســي إيـــف دوتــــاي، فــي إحــدى 
ــذ بـــيـــد الــطــفــل  ــ ــــى األخــ أغـــنـــيـــاتـــه، إلـ
ملــســاعــدتــه عــلــى شــق طــريــقــه نــحــو املستقبل، 
ــيـــكـــون قــــــــادرًا عــلــى  وتـــعـــزيـــز ثـــقـــتـــه بــنــفــســه لـ
مجابهة الحياة، ما يجعل منه مواطنًا منتجًا. 
ــثـــروة األســاســيــة للمجتمع،  الـ الــطــفــل  يــشــكــل 
الذي تقدم ألجله االستثمارات  وهو العنصر 
ــا، تـــعـــددت  ــنـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة. مــــن هـ
الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات اإلنـــســـانـــيـــة الــدولــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة، وتــنــافــســت الـــشـــرائـــع الــوضــعــيــة 
العناية  تــؤمــن  إلــى أســس قانونية  لــلــوصــول 
ــه نــفــســيــًا  ــ ــعــــرض لـ ــتــ ــن الــ ــ بـــالـــطـــفـــل، وتــــحــــد مـ
وجسديًا، وخصوصًا إذا بلغ هذا التعدي حد 

التحّرش الجنسي به وببراءته.
الــــذي يسببه  الــنــفــســي  إلـــى األذى  بــاإلضــافــة 
ــر  ــ ــل، فـــــــإن األثــ ــفــ ــطــ ــالــ الـــــتـــــحـــــّرش الـــجـــنـــســـي بــ
االجتماعي يعد كبيرًا أيضًا. وتبّي الدراسات 
الــعــلــمــيــة والــنــفــســيــة أنـــه قـــد يــــؤدي إلـــى عــزلــة 
الــتــأقــلــم، وانــعــدام  اجتماعية وصــعــوبــات فــي 
الثقة بالغير، والتأخر في التعلم. من هنا، كان 
ال بــد مــن تــدخــل املــشــّرع ووضـــع آلــيــة لحماية 

الطفل والحد من آثار التحّرش به. 
والشرائع  للقواني  متأنية  قـــراءة  فــإن  كــذلــك، 
املطبقة في هذا املجال تبي أن تدخل املشّرع 
يأتي في إطار القواني الجزائية التي تختلف 
مــن دولـــة إلــى أخـــرى، والــقــوانــي املــدنــيــة التي 
الــراعــيــة للطفولة  الــدولــيــة  تقونن االتــفــاقــيــات 
ــهــــدف الـــقـــوانـــي  ــفــــل. بـــــدايـــــة، تــ ــــوق الــــطــ ــقـ ــ وحـ

الــيــومــيــة وتــأمــي ظــــروف الــتــعــلــم واالنـــخـــراط 
مـــجـــددًا فـــي املــجــتــمــع، ومــنــهــا مـــا يــهــدف إلــى 
مواكبة الطفل طبيًا، على أن يخضع بصورة 
دورية إلى رقابة نفسية للتخفيف من الضرر 
الـــذي أصـــابـــه، بــاإلضــافــة إلـــى تــدابــيــر خاصة 
إلعــــادة تــأهــيــل الــشــخــصــيــة الــجــنــســيــة للطفل 

الضحية.
ــة الـــقـــطـــاعـــات  ــيـ ــمـ  أهـ

ُ
فــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، تــــبــــرز

والــهــيــئــات االجــتــمــاعــيــة فـــي مــســاعــدة الطفل 
الضحية، من خالل ابتكارها وسائل تثقيفية 
وتــعــلــيــمــيــة تــشــجــع الــطــفــل عــلــى الــتــعــبــيــر عن 
ــراج الــســلــبــيــات التي  ــ مــشــاعــره املــكــبــوتــة، وإخـ
رافقت الجرم، ما يساعده على فهم واستيعاب 
ــًا،  ــيــ ــمــــاعــ ــتــ ــة اجــ ــ ــئـ ــ ــــاطـ ــــخـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــعـــــض املـ ــ بـ
واستخالص أفكار إيجابية تساهم في تكوين 
أن  نضيف  املستقبل.  فــي  مستقرة  شخصية 
أن غالبية جرائم  الدراسات اإلحصائية تبي 
الــــتــــحــــّرش الــجــنــســي بــــاألطــــفــــال تــحــصــل مــن 
أشخاص مقربي ومن ضمن العائلة. من هنا، 
ال بد من البحث عن األسباب االجتماعية التي 
الجرم، وخصوصًا  ارتكاب  إلى  الفاعل  دفعت 
تلك املتعلقة بالفقر والبطالة وعدم االستقرار 
االجــتــمــاعــي الـــذي يـــؤدي إلـــى عـــدم االســتــقــرار 
النفسي. يبقى القول إن عملية إعادة التأهيل 
الــنــفــســي لــلــطــفــل الــضــحــيــة تـــكـــون فـــي معظم 
املــاديــة. مــن هنا  الناحية  األحــيــان مكلفة مــن 
أهمية ما تنص عليه التشريعات االجتماعية، 
وال سيما تلك املتعلقة بضمان املرض، على أن 
تكون نفقات العالج الكاملة على عاتق الدولة 

واملؤسسات االجتماعية العامة. 
)محاٍم باالستئناف في باريس(

حدث نوع من اإلمعان 
الشعبي في تجريد 

المدرسين ورجال الدين 
من الهالة القدسية

الجزائية إلى تأديب مرتكب جريمة التحّرش 
باألطفال بهدف ردع اآلخرين، وغالبًا ما يكون 
ذلك من خالل نصوص في قانون العقوبات، 
تمّس  التي  األفــعــال  تجريم  توسيع  وتضمن 
الجرائم  حــول  العقوبات  وتشديد  بــاألطــفــال، 

الجنسية املرتكبة بحقهم.
وفـــي مــا يتعلق بــالــتــجــريــم، تــعــاقــب الــقــوانــي 
الــجــزائــيــة لــيــس عــلــى فــعــل االغـــتـــصـــاب فــقــط، 
بــل أيــضــًا عــلــى الــتــحــّرش والــلــمــس. وتــطــورت 
لو  الفعل مجرمًا حتى  أصبح  القواني حتى 
تم عن بعد، وال سيما عبر شبكات التواصل 
ــا يــخــص  ــي مــ ــ ــتــــرنــــت. وفـ االجـــتـــمـــاعـــي أو اإلنــ
تشديد العقوبات، غالبًا ما تتجه القواني إلى 
تشديد العقوبة إذا كان الضحية قاصرًا يقل 
عمره عن خمسة عشر عامًا، وإذا كان مرتكب 
الــفــعــل شــخــصــًا تــربــطــه صــلــة قـــرابـــة بالطفل 
أو قانونية  أبــويــة  لــه ســلــطــة  أو  الــقــاصــر،  أو 
كــالــواليــة الــشــرعــيــة، أو إذا حــصــل الــتــحــّرش 
الجنسي من خالل استخدام السالح، أو عدة 
 الــقــوانــي الــجــزائــيــة 

ُ
ــهـــدف أشـــخـــاص مــعــًا. وتـ

إلى العمل على منع إعــادة ارتكاب الجرم من 
الشخص نفسه. لذلك، يجب أن يتضمن حكم 
الفاعل  ملنع  وقائية  تدابير  الجزائي  القاضي 
من العمل في أي مهنة لها عالقة مباشرة أو 
غير مباشرة باألطفال، ومنعه من الوصاية أو 

الوالية القانونية على القّصر.
أيـــضـــًا، يــجــب عــلــى كـــل مـــواطـــن عــلــم بــحــادثــة 
تحّرش بطفل اإلبــالغ عن األمــر، علمًا أن عدم 

اإلبالغ يعد جنحة يعاقب عليها بالحبس. 
إلى ذلــك، وبهدف حماية األطفال من الخوف 
الذي قد ينتابهم إذا ما أبلغ أحدهم الشرطة، 

ولضمان عــدم محاسبة الــفــاعــل،  فــإن املشرع 
الجزائي غالبا ما يعمد إلى إطالة مدة مرور 
الــزمــن عــلــى الــجــرم بــحــيــث يــكــون تــاريــخ بــدء 
الــزمــن على الفعل الجرمي هو  ســريــان مــرور 
أو  القانوني  التمييز  الطفل سن  بلوغ  تاريخ 
الــشــرعــي أو حــتــى فــي بــعــض األحــيــان تــاريــخ 
في  متقدما  أو حتى سنا  الــرشــد  بلوغه ســن 

حاالت الجرم الفادح.
وتجدر اإلشــارة إلى أن بعض القواني، منها 
الــقــانــون األملـــانـــي، ُيــتــيــح الــلــجــوء إلـــى الــقــيــام 
أو  املــجــرم  إلــى خصي  بعمليات طبية تهدف 
وقائية،  كطريقة  الجنسية،  رغباته  من  الحد 
شـــرط أن يحصل ذلـــك بــصــورة إراديــــة وبــنــاء 

صص.
ّ

على طلبه أو تقرير طبي متخ
الطابع  عــلــى  يقتصر  الـــدولـــة ال  ــل 

ّ
تــدخ أن  إال 

الجزري أو الجزائي، بل تأتي القواني املدنية 
تكوين  إعـــادة  على  الضحية  الطفل  لتساعد 
شخصيته وتنمية قدراته النفسية والعقلية. 
في هذا االطار، تتعدد اآلليات، منها ما يتيح 
لقضاة املحاكم املتخصصة بقضايا الطفولة، 
العامة، تعيي وصي  النيابات  أخــذ رأي  بعد 
عــلــى الــطــفــل يــســاعــده عــلــى تــأمــي حــاجــيــاتــه 

تزدهر روح النكتة في 
الشارع الجزائري، بالرغم 
من الظروف الصعبة. 

وترصد النكتة تحوالت 
المجتمع المختلفة، بما 

يجعل منها مرآة تعكس 
هواجس الجزائريين منذ 

عهد االستقالل

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

بعبارة  عميقة  كــل ضحكة  الــجــزائــري  يــرفــق 
 الـــضـــحـــك مــن 

ّ
ــكــــأن ــنــــا يــجــيــب الـــخـــيـــر«. فــ »ربــ

لديهم.  املحتملة  والــشــرور  املصائب  أســبــاب 
ــك، ال يــخــلــو لــقــاء بـــي جــزائــريــي من  ومـــع ذلــ
النكات. فيسأل أحدهم اآلخر: »هل من جديد 
السؤال مباشرة: »هل من  لُيفهم من  لديك؟«، 

نكتة جديدة؟«.
يتناقض الجزائريون كثيرًا بهذا الخصوص 
ــــرح، والــضــحــك  ــفـ ــ بــــي طــبــيــعــتــي، الــــحــــزن والـ
املــرتــبــطــة بثنائية  الـــحـــاالت  والـــبـــكـــاء. وهــــي 
املــوت والحياة، والدنيا واآلخــرة.  أخــرى هي 
فــالــجــزائــري يــتــوقــف فــجــأة عــن الــتــنــكــيــت إذا 
الــتــنــكــيــت بعد  ، ثـــم يــكــمــل 

ً
ســمــع األذان مـــثـــال

إلــى املسجد  انتهائه، أو يتوقف لــدى دخوله 
ويكمل بعد خروجه منه.

املختلفة،  وتوجهاتها  تحوالتها  فــي  النكتة 
ــة تــــعــــكــــس تــــحــــوالت  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ تــــشــــكــــل مــــــــــرآة حـ
وتــوجــهــات املــجــتــمــع الــــذي تــســود فــيــه. وفــي 
الجزائر يمكن رصد التحوالت التي حصلت 
في الشارع منذ االستقالل الوطني عام 1962 

من خالل النكات السائدة.
كـــان الــتــوجــه الــســيــاســي الــعــام فــي الــســنــوات 
الــتــي تــلــت الـــخـــروج الــفــرنــســي، مــنــصــّبــًا على 
رهــان البناء الوطني. وتمت الدعوة إلى هذا 
الجزائري  تكريس صــورة  انطالقًا من  البناء 
الــذكــي والــقــوي، فــي مقابل صـــورة الفرنسي 
الـــســـاذج والــضــعــيــف. يــومــهــا هــيــمــنــت نــكــات 

»جحا الجزائري« و«جحا الفرنسي«.
ومع بداية ثمانينيات القرن العشرين، أعلنت 
من  خروجها  أي  تمردها،  الجزائرية  النكتة 
مختبرات السلطة إلى مختبرات الشعب، من 
حيث مصدر التوجيه. وقد حصل األمر نفسه 
في مجال القصيدة واألغنية ومن ذلك أغاني 

ــًا. يــومــهــا بــــات الـــجـــزائـــريـــون  ــربـ كــيــلــومــتــرًا غـ
ــان  اإلنــــســ ــات  ــكــ نــ إاّل  ــــون  ــــداولـ ــتـ ــ يـ ال  جـــمـــيـــعـــًا 
األردنــيــون على  ينّكت  تمامًا كما  املعسكري، 
الفلسطينيون  وينّكت  طفيلة،  مدينة  سكان 
عــلــى أهــــل الــخــلــيــل، والــــســــوريــــون عــلــى أهــل 

حمص، والفرنسيون على البلجيكيي.
املــوت  أخــبــار  املعسكرية  النكتة  نافست  لقد 

الــعــبــثــي الــــذي كــــان مــهــيــمــنــًا خــــالل الــعــشــريــة 
الـــســـوداء، فــي االنــتــشــار والــتــأثــيــر. والجميل 
أنفسهم شاركوا   سكان معسكر 

ّ
أن األمــر  في 

في البازار وأدلــوا بدلوهم، ولم يبدوا حرجًا 
من الغباء الذين وصفوا به. فكأنهم تطوعوا 
ليضحكوا الجزائريي في زمن املوت، علمًا أن 
املرتبة األولــى في  مدينتهم غالبًا ما تحتكر 
بّد من  املختلفة. كذلك، ال  التعليم  مستويات 
 مدينة معسكر كانت عاصمة 

ّ
اإلشارة إلى أن

ــقـــاومـــة ضد  ــادر مـــؤســـس املـ ــقــ األمـــيـــر عــبــد الــ
االحتالل الفرنسي عام 1832.

ــة لــســكــان  ــامـــحـ ــتـــسـ ــذه الــــــــروح املــــرحــــة واملـ ــ هــ
مــعــســكــر، شــكــرهــم عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، فـــي أحــــد خــطــابــاتــه 
التلفزيونية. فكان ذلك، مع أسباب موضوعية 
أخرى، بداية النسحاب النكتة املعسكرية من 
املشهد، وحلول نكتة جديدة، تتميز بأكثر من 

توجه، وتطال أكثر من شريحة اجتماعية.
ــذا اإلطـــــــار، يـــالَحـــظ اســتــفــحــال الــنــكــتــة  فـــي هــ
ــــي تــــخــــص شـــريـــحـــة  ــتـ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ الــــجــــنــــســــيــــة، وتـ
الحشاشي، وشرائح أخرى من املجتمع مثل 

املدرسي واألئمة واألساتذة الجامعيي.
يـــقـــول الــبــاحــث فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع الــثــقــافــي 
 انتشار النكات الجنسية 

ّ
عمار بن طوبال إن

بشكل واسع عادة ما يكون نتيجة لتحوالت 
ترتخي  األخــالقــيــة  الــقــيــم  تــجــعــل  مجتمعية 
ــفـــردي.  ــه لــلــســلــوك الـ  تــأثــيــرهــا املـــوجـ

ّ
ويـــخـــف

وهـــذه الــحــالــة الــتــي تــزدهــر فــي ظلها أخــالق 
النــهــيــار سلم  نتيجة طبيعية  تــكــون  طــارئــة 

القيم في مجتمعات ما بعد األزمة.
ويــضــيــف بـــن طـــوبـــال فـــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 
ــذا الـــجـــو املــتــشــنــج  ــ ــه فــــي ظــــل هـ ــ الـــجـــديـــد« أنـ
واملتراوح ما بي قيم تناضل من أجل البقاء، 
وقيم تحارب من أجل الوجود، تولد املفارقة 
بــي مــا هــو كــائــن ومـــا يــجــب أن يــكــون، وهــي 
الــتــي تشكل جــوهــر النكتة وأســاس  املــفــارقــة 

وجودها االجتماعي.
بمختلف  الجنسية  »النكتة  شــرحــه:  ويتابع 
أنواعها تزدهر في مجتمع اهتزت فيه القيم 
وتغيرت  الجنسي،  بي  ما  للعالقة  الناظمة 
فيه النظرة الحادة والنمطية لكل جنس على 
يطلقها  )وهــي صفة  األنانيش  فنكات  حــدة، 
تبرز  لم  املتأنثي(  الفتيان  على  الجزائريون 
يعّبرون  املثليون  األشــخــاص  بــات  إال بعدما 
الذي  املجتمع  عن وجودهم بشكل علني في 
صـــــار مـــضـــطـــرًا لــلــتــعــامــل مــعــهــم فــــي الــبــيــت 
واملدرسة والشارع وعبر وسائل اإلعالم لكن 
يــتــقــبــل وجـــودهـــم بــشــكــل سلس  مـــن دون أن 

وطبيعي«.
من جهة أخرى، يبرر بن طوبال تعرض رجال 
التعليم والدين للتنكيت في اآلونــة األخيرة، 
الشريحة  هــذه  من  انتقامية  بكونها »خطوة 
ظروفها  بتحسي  املطالبة  فــي  أوغــلــت  الــتــي 
ألــحــقــتــهــا بالطبقة  لــتــحــقــق مــكــاســب كــثــيــرة 
املرتاحة ماليًا، على حساب مصالح التالميذ 
وتحصليهم العلمي«. ويعلق على ذلك: »لقد 
حـــدث نـــوع مــن اإلمــعــان الشعبي فــي تجريد 
املــدرســي ورجـــال الــديــن مــن الــهــالــة القدسية 

التي كانوا يحظون بها حتى وقت قريب«.

السلطة  إلــى  تتوجه  النكتة  فباتت  »الــــراي«. 
الحاكمة نفسها، عوض السلطة االستعمارية 
ســابــقــًا. يــومــهــا ســيــطــر عــلــى الـــشـــارع إطـــالق 

النكات على الرئيس.
وشّكل الرئيس الشاذلي بن جديد الذي حكم 
رئيسية  ــادة  مــ و1992،   1979 بــي  مــا  الــبــالد 
الفترة. والسذاجة  للنكتة الجزائرية في هذه 
الــتــي اتــســم بــهــا »جــحــا الــفــرنــســي« التصقت 
بالرئيس هــذه املـــرة. وهــو مــا شكل مــن جهة 
 ما هو فرنسي، 

ّ
أخرى تلميعًا جيدًا لصورة كل

بإزاحة ما يدل على ذاكرته االستعمارية، على 
حساب اإلساءة لصورة كل ما هو وطني.

بوابة  كانت  التي  الشاذلي  الرئيس  استقالة 
النكتة  الــجــزائــر، جــعــلــت  فــي  املــســلــح  للعنف 
 محلها 

ّ
الــخــاصــة بـــه تــخــتــفــي تــمــامــًا، لــتــحــل

إلى مدينة تسمى  السذاجة  نكتة تنقل صفة 
بـ482  العاصمة  الجزائر  عن  وتبعد  معسكر، 

هكذا نحمي 
األطفال من التحرّش

األستاذ مصباح يرسم 
المشرّدين واألغنياء

الخرطوم ـ العربي الجديد

أجبرت ظروف الحياة القاسية في السودان 
ــبـــاح عــلــي  ــانــــوي مـــصـ ــثــ أســــتــــاذ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
مــكــان في  اخــتــيــار  عــامــًا(، على   63( عبدالله 
الــــهــــواء الــطــلــق فـــي أحــــد أســــــواق الــخــرطــوم 
للرسم. ال يشكو من حاله هذا. على العكس، 
الــتــي تجعله  الــخــاصــة هـــذه  يــحــب مساحته 
على تواصل مع الناس. من خــالل عمله في 
الــرســم، يحصل عــلــى بــعــض املـــال اإلضــافــي 
الذي يعينه على تأمي لقمة العيش ألبنائه 
ــــى أن راتـــبـــه  الـــخـــمـــســـة. وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـ
الـــشـــهـــري مـــن الـــتـــدريـــس ال يــتــعــدى الـــــ 800 
جنيه )نحو 124 دوالرًا(، وهو ال يكفيه لسد 

احتياجات أسرته ملدة أسبوع.
لم يقف عامل السن عائقًا أمام عبدالله الذي 
يقضي إحدى عشرة ساعة في العمل يوميًا. 
صباح كل يوم، يتأهب للذهاب إلى املدرسة 
التي تبعد كيلومترات عدة عن منزله، حيث 
يدّرس مادة الفنون. ومع انتهاء الدوام، يحمل 
أدواته البسيطة من ألوان وورق ويتوجه إلى 
املصاطب  إحـــدى  على  الــســوق حيث يجلس 
قـــرب مــحــل تــجــاري، ويستغل بــعــض أعــمــدة 
الــكــهــربــاء لــعــرض أعــمــالــه الــتــي يعلقها على 
حبل يثبته على العمود، وهي عبارة عن صو 
واملشاهيرالعرب  الفناني  من  لعدد  رسمها 
مؤثرة  شخصيات  عن   

ً
فضال والسودانيي، 

في العالم، في محاولة  لجذب الزبائن.
ــادي، لـــم يــتــمــّكــن عــبــدالــلــه  ــ بــســبــب وضــعــه املــ
كان  الــســوق،  فــي  للعمل.  مقر  استئجار  مــن 

قــد وضــع سلة صغيرة تعلوها ورقـــة كتب 
الــفــن«، باإلضافة  عليها »صــنــدوق تشجيع 
ــذه الــســلــة الــصــغــيــرة ال  ــم هـــاتـــفـــه. هــ ــى رقــ إلــ
ــســع إال لــلــجــنــيــهــات املــعــدنــيــة، لــيــبــدو أن 

ّ
تــت

هــذا الــرجــل قــد تــوجــه إلــى املــواطــن البسيط 
بهدف إعانته، هو الذي ال يطمح بأكثر من 

جنيهات قليلة.
يقول عبدالله إنه أراد من الصندوق مشاركة 
الـــنـــاس فــنــه. ومــــن خــــالل املــــال الــــذي يحصل 
عــلــيــه، يــشــتــري مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه مـــن أدوات 
لـــلـــرســـم. صــحــيــح أنــــه يــضــع جـــّرتـــة فـــي قلب 
الـــســـوق، إال أنــــه لـــم يــتــعــّرض لــلــســرقــة يــومــًا. 
وصــــار لــهــذا الـــرجـــل صـــداقـــات مـــع مجموعة 
مــن  املــشــرديــن. فــي إحـــدى املــــرات، أصــر عليه 
أحدهم أن يرسمه، ووعده أن يفعل إذا توقف 
عن استنشاق مادة »السلسيون«، وهي مادة 

مخدرة. 
تخرج عبدالله من كلية الفنون ــ قسم الخزف 
عام 1980، لينتقل بعدها إلى اليمن. عاد إلى 
لـ  الخرطوم عام 1995 لتبدأ معاناته. يقول  

انتهاء  بعد  الرسم  »أبــدأ  الجديد«:  »العربي 
بــهــدف تحسي دخلي،  الــتــدريــس  فــي  عملي 
أنـــا وأســـرتـــي«،  الـــراتـــب ال يكفيني  أن  عــلــمــًا 
مضيفًا أن املال اإلضافي الذي يحصل عليه 
جراء الرسم يحدث تغييرًا في حياة عائلته.  
يــضــيــف: »بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــيـــوم الــــدراســــي ال 

أذهب إلى املنزل، بل أبقى في الشارع أنتظر 
ــه فــي مهنته هــذه،  الـــزبـــائـــن«. ويــلــفــت إلـــى أنـ
يتجول بي الطرقات الرئيسية في الخرطوم، 
ــدد مـــن الـــنـــاس.  فـــي مـــحـــاولـــة لـــجـــذب أكـــبـــر عــ
يــوضــح أنـــه عــــادة مــا يــأتــي الـــزبـــون بــصــورة 

صغيرة له، فيرسمها له على لوحة كبيرة. 

يــبــدو عــبــدالــلــه قــانــعــًا بـــاملـــال الــــذي يحصل 
 .

ً
عليه مــن هـــذه املــهــنــة، علمًا أنـــه يــعــّد قليال

يقول إن »األرزاق بيد الله، والثراء الفاحش 
ليس هدفي. أريــد تأمي ما يكفينا حتى ال 
سعرًا  أحــدد  »ال  يضيف:  للغير«.  يدنا  نمد 
ــــرك ذلــــك لــلــزبــون وإمــكــانــاتــه.  لــلــوحــة بـــل أتـ
ألف  أعطاني  كمن  مائة جنيه  يعطيني  من 
أنـــه يستمتع جـــدًا بسبب  يــضــيــف  جــنــيــه«. 
مــســاهــمــتــه بـــزيـــادة وعـــي املــواطــنــي الــفــنــي، 
الفـــتـــًا إلــــى أن رســـالـــتـــه هـــي »نـــشـــر الــجــمــال 

والتواصل الوجداني«.
إلى ذلك، يرى عبدالله أن حياة التجوال التي 
اعتمدها لتأمي لقمة عيشه، جعلت زبائنه 
ممن ينتمون إلى مختلف الفئات والطبقات 
ــيـــاء  ــنـ ــاك املـــثـــقـــفـــون واألغـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـــنـ
والــفــقــراء والــطــالب الــجــامــعــيــون، باإلضافة 
إلى املشردين. ويشير إلى أنه يستمتع جدًا 
بحياته على الرغم من التعب بسبب عشقه 
للفن منذ طفولته. من جهة أخرى، يشعر أنه 
يستمتع جدًا بسبب مساهمته في »تثقيف 
املـــواطـــن«. ويـــرى أن الــتــحــدي الــوحــيــد الــذي 
يواجهه هو توفير أدوات للعمل، مشيرًا إلى 
أنه يفشل أحيانا في تأمينها بسبب وضعه 
االقتصادي، باإلضافة إلى ارتفاع أسعارها.
ــدى عــــبــــدالــــلــــه أي حــلــم  ــ ــ ــى ذلــــــــك، لــــيــــس لـ ــ ــ إلـ
باالحتراف. رسوماته البسيطة هذه تجعله 
يشعر بالسعادة. يقول إن لديه رسالة أبعد 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ــم، وهــــي الـ ــرســ مـــن الــ
وخصوصًا مع املواطني البسطاء. ال يحلم 
بــتــنــظــيــم مـــعـــارض فــيــحــضــر أولـــئـــك الــذيــن 
يرتدون بذالت رسمية. على العكس تمامًا، 
يهتم باملواطني غير القادرين على الذهاب 

إلى الصاالت الفخمة.
ويلفت إلى أنه خالل عمله في الشارع، لطاملا 
واجهته أحداث طريفة. في إحدى املرات، رسم 
ــة جــنــوب الـــســـودان، وكــانــت  شخصًا مــن دولـ
بشرته ســوداء داكنة، فعمد إلى تفتيح لونه 
ــــذي أغـــضـــب الـــرجـــل،  ــر الـ ــ بــعــض الـــشـــيء، األمـ

وطلب منه رسمه من جديد.

 أن الظروف وحدها مسؤولة 
ّ
ُيخطئ من يظن

عــن أمــزجــتــنــا. نــحــن قـــــادرون عــلــى أن نكون 
ســعــداء أو تــعــســاء. فــي هـــذا اإلطــــار، يعرض 
ــايــــدر« ثـــمـــانـــي عـــــادات  ــزنــــس إنــــســ مـــوقـــع »بــ

يمارسها األشخاص التعساء.

1 - انتظار المستقبل
أن تقول لنفسك »سأكون سعيدًا عندما...«، 
يعني أنــك تــمــارس إحـــدى الــعــادات الــتــي ال 
كــيــف تنهي  يــهــم هــنــا  تجعلك ســعــيــدًا. وال 
ــر بــالــظــروف الــتــي  جــمــلــتــك ألنـــك تــربــط األمــ
ال تــؤدي إلــى الــســعــادة. ال تضّيع وقتك في 
انــتــظــار شـــيء مـــا. بــــداًل مـــن ذلــــك، ركـــز على 
غير  املــســتــقــبــل  ألن  اآلن  ســعــيــدًا  تـــكـــون  أن 

مضمون.

2 - إنفاق الكثير من الوقت والجهد 
للحصول على »أشياء« 

تشير مجموعة مــن األبــحــاث إلــى أن األمــور 
املــاديــة ال تجعلك ســعــيــدًا. حــي تلهث خلف 
بعض األشياء، يحتمل أن تصير شخصًا غير 
الحصول  أملك بمجرد  إذ قد يخيب  سعيد، 
على  عليها  حــصــلــت  أنـــك  لتكتشف  عــلــيــهــا، 
حساب تفاصيل أخرى تجعلك أكثر سعادة 

مثل األصدقاء واألسرة والهوايات.

3 - البقاء في المنزل
حي تشعر أنك غير سعيد، عادة ما تتجنب 
اآلخرين. وهذا خطأ كبير. حتى حي ال يكون 
ــة الــنــاس قــد تــســاهــم  في  مــزاجــك جــيــدًا، رؤيـ
تحسي مزاجك. حي تكون تعيسًا وال ترغب 

فـــي رؤيــــة أحــــد، أجــبــر نــفــســك عــلــى الــخــروج 
وستالحظ الفرق. 

4 - أن ترى نفسك ضحية
خارجة  الحياة  أن  يشعرون  التعساء  أولئك 
بــأي شيء  الــقــيــام  عــن سيطرتهم، وال يمكن 
ــعـــورك  ــعــــزز شـ ــال ذلـــــــك. املـــشـــكـــلـــة أنــــــك تــ ــيــ حــ
ــا ال يـــتـــخـــذ هـــــــؤالء أي  ــ ــز، وعـــــــــادة مـ ــجـ ــعـ ــالـ بـ
إجراءات لجعل حياتهم أفضل. لست الوحيد 
الذي يعاني من مشاكل في حياته. الفارق أن 

بعض الناس ال يستسلمون لها. 

5 - التشاؤم
املشكلة في  للتعاسة.  الــتــشــاؤم وقـــودًا  يــعــّد 
إذا  إيقاع حياتك.  على  تأثيره  هو  التشاؤم 

ستكون  سيئة،  أشــيــاء  حـــدوث  تتوقع  كنت 
أكثر عرضة ألحداث من هذا القبيل. يصعب 
ــــى أن  ـــص مــــن األفــــكــــار املــتــشــائــمــة إلـ

ّ
الـــتـــخـــل

تــدرك كــم هــي غير منطقية. أجبر نفسك أن 
تــنــظــر إلــــى الــحــقــائــق، لــتــكــتــشــف أن األمــــور 
ليست سيئة كما قد تبدو، وهذا قد يجعلك 

.
ً
شخصًا متفائال

6 - الهرب من المشاكل
عــــادة مــا يــكــون الــنــاس الــســعــداء مــســؤولــي 
أفعالهم. حي يخطئون، يواجهون هذا  عن 
الخطأ. من جهة أخــرى، فإن أولئك التعساء 
تتفاقم  الــتــي  إخــفــاء مشاكلهم  إلــى  يسعون 

بسبب تجاهلها.  
)إعداد: ربى أبو عمو(

تخلّص من 
هذه العادات.. 

تصبح سعيدًا

رلى المصري

مذ تهّجرن من سورية ووصلن إلى لبنان قبل سنوات، تتعرض النساء 
والفتيات الالجئات إلى كثير من أشكال التحرش الجنسي واالستغالل. 
ال ننسى ما أشارت إليه النساء في أحد التقارير الذي صدر عن لجنة 
أبــرز أسباب خروجهن من  أّن  الدولية عــام 2012 في إعالنهن  اإلنــقــاذ 
ســـوريـــة هـــو الــتــنــكــيــل الــجــنــســي بــحــق الــنــســاء واســـتـــخـــدام االغــتــصــاب 
كسالح حــرب. وحــن وصلن إلــى لبنان في منتصف عــام 2012 بدأت 
آمــن، لكن بال فائدة. حتى منازلهن  البحث عن مكان  الالجئات  النساء 
النساء الالجئات عن أكثر  إليهن أماكن غير آمنة. سئلت  هي بالنسبة 
األماكن التي يشعرن فيها باألمان، فلم يعرفن بماذا يجنب. أما الرجال 

فلم يجدوا صعوبة في تحديد ذلك.
إذًا، في حال نجت النساء من العنف الجنسي في سورية، ومن عنف آخر 
أو استغالل خارجه.  املنزل، فإنهن يصبحن عرضة لتحرش و/  داخل 
وبعض أشكال االستغالل هذه عّبرت عنها نساء وتم توثيقها في كثير 
من التقارير والدراسات منذ أول أعوام اللجوء. ومن أمثلة ذلك، االستغالل 
أو حتى  العمل،  أربــاب  أو  )املالكن(،  املنازل  قبل أصحاب  الجنسي من 
 إلى التحرش اللفظي أو الجنسي بحق 

ً
مزّودي الخدمات واإلغاثة، وصوال

للنساء  لغة مسيئة ومهينة  الشارع، واستخدام  النساء في  أو  الشابات 
املبكر،  الــزواج  بقناع  بالفتيات  االتجار  تقنيع  أو  إلى تسليعهن،  تسعى 
وفي نهاية املطاف اضطرار النساء إلى ممارسة »الجنس مقابل العيش« 

بسبب عدم وجود أي مورد أو معيل لهن.
اليوم، وبعد مــرور خمس سنوات على اللجوء إلى لبنان، ومع حصول 
بعض التغييرات الديموغرافية بسبب هجرة الرجال والشبان إلى أوروبا 
بالنساء في  والتحرش  واالستغالل  التمييز  أشكال  فإّن  املاضي،  العام 
تفاقم مستمر. وهذا ما أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر 
الالجئات من سورية  النساء  تجعل  التي  األسباب  أبــرز  أخيرًا، مدرجًا 
الجنسي  التحرش  لبنان عرضة بشكل مستمر لكثير من أشكال  إلى 

واالستغالل.
بحسب منظمة العفو الدولية، فإّن هشاشة أوضاع النساء، وإعالة كثيرات 
من  اإلقــامــة  أوراق  تجديد  على  والتشديدات  بمفردهن،  أســرهــن  منهن 
ها 

ّ
 عن الفقر والشح في املساعدات، كل

ً
قبل األمن العام اللبناني، فضال

عناصر تحول دون شعور النساء باألمان، أو دون قدرتهن على التبليغ 
في حال حدوث أي إساءة بحقهن بسبب أوضاعهن غير القانونية.

خمس ســنــوات مــن حــيــاة الــالجــئــات فــي لبنان والــوضــع على حــالــه، بل 
هو في تفاقم. وفي ظل غياب خطط استجابة وطنية أو دولية ملثل هذه 
التحديات، يطرح السؤال عّما إذا كانت املبادرات الفردية للنساء من أجل 

توفير األمن واألمان محتملة.
)ناشطة نسوية(

استغالل الالجئات السوريات

تاء في الميزان

العالقة بين 
الجنسين تفرض 

نكاتها اليوم 
)باسكال باروت/

)Getty
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عشق الفن منذ طفولته )العربي الجديد(

)Getty( األثر االجتماعي للتحرش يعد كبيرًا أيضًا

يجب أن يمنع حكم 
القاضي الفاعل من 

العمل في أي مهنة 
لها عالقة باألطفال 

حياة التجوال التي 
اعتمدها جعلت زبائنه 

ممن ينتمون إلى مختلف 
الطبقات االجتماعية
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قضايا

يعمل النظام اإليراني 
على إحداث اختراقات 
في المحيط العربي، 
من خالل محاولته 
خطف العرب الشيعة 
إلى جانبه في 
صراعه مع محيطه 
العربي، بواسطة 
إشاعة مفهوم 
والية الفقيه التي ال 
تقبل بها كل مراجع 
الشيعة العرب

اختراق أحدثته »والية الفقيه« 
مع تراجع تأثير المرجعيات 

وتقدم المليشيات

محمد مهدي شمس الدين.. الدولة المدنية في لبنان

إيران ومحاولة اختطاف 

العرب الشيعة

نبيل البكيري

فــي  اإليرانــي  املشــروع  يمضــي 
طريقــه إلــى االكتمــال فــي تطويق 
إحــكام  بعــد  العربيــة،  البــاد 
ســيطرته على عواصمــه التاريخية الكبرى، 
الحقيقــة  هــذه  وصنعــاء.  ودمشــق  بغــداد 
التــي لــم يتمالــك اإليرانيــون أنفســهم فرحــا 
 
ً
فــي اإلعــان عنهــا، وهــي التــي لــم تعــد قابلة
للجــدل والتحليــل، في ظل املشــهد الذي نراه 
أمامنــا مــن حــروٍب عربيٍة طاحنــٍة، تدفع لها 
الخاســر  معركــٍة،  فــي  العربيــة  مجتمعاتنــا 

األكبر فيها هم العرب وأحامهم املوءودة.
فــي  عرقيــة  كأقليــة  اإليرانيــون،  يتمكــن  لــم 
محيــط متنــوع، مــن تحقيــق مــا حققــوا فــي 
هــذه املرحلــة علــى مــدى تاريخهــم الطويــل 
فــي صراعهــم مــع العــرب، لــوال اســتراتيجية 
دبيــب النمــل، كما يطلق عليها الدكتور عبد 
فكــرة  علــى  ارتكــزت  والتــي  النفيســي،  اللــه 
الصــراع مــن الداخــل وتفكيــك بنيــة النســيج 
االجتماعــي العربــي، باالشــتغال علــى فكــرة 
هويــات  باختــاق  العربيــة،  الهويــة  تفكيــك 

طائفية تستدعي صراع التاريخ الغابر.
 ،

ً
زمنــا طويــا العــرب، ســنة وشــيعة،  عــاش 

بعيــدًا عــن أي حساســياٍت طائفيــٍة صراعية، 
كالتــي بــدأت مــع  مــا عــرف بتصديــر الثــورة 
اإلســامية الخمينيــة فــي مطلــع ثمانينيات 
القــرن املاضــي، والتــي بــدأت أولــى فصولهــا 
العــراق،  مــع  الثمانــي  الســنوات  بحــرب 
طــوال  الطاحنــة  األهليــة  لبنــان  وحــروب 

ثمانينيات القرن املاضي.
املعممــة  اإلمبراطوريــة  إيــران  أي  لكنهــا، 
بوالية الفقيه الخمينية، هزمت  أمام العراق، 
سنة وشيعة،  كون عنوان املعركة وعقيدتها 
هــي  واضحــة،  كانــت  للعراقيــن  بالنســبة 
صــراع بــن أمتن وهويتــن وقوميتن، على 
عكــس االســتراتيجية التــي اتبعتهــا جماعــة  
واليــة الفقيــه »الخمينيــة« التــي ترتكــز علــى 
استراتيجية سحب بساط املرجعية العربية 
للتشيع، من خال إدخال  فكرة والية الفقيه 
لســحب  عشــري،  اإلثنــى  املذهــب  فــي صلــب 
قــم،  إلــى  أواًل  النجــف  مــن  املرجعيــة  بســاط 
ومن اليد العربية ونقلها إلى اليد الفارسية 

تاليا، مغلفة بفكرة والية الفقيه.
تعتبــر واليــة الفقيــه مــن أهــم األفــكار التــي 
أحدثــت ضجيجــا كبيــرًا علــى مــدى العقــود 
ثــورة  تفجيرهــا  إثــر  املاضيــة،  الثاثــة 
والتــي   ،1979 الخمينيــة  شــباط  فبرايــر/ 
جمهوريــة  وإقامــة  الشــاه  نظــام  أطاحــت 
إيــران اإلســامية التــي شــكلت صداعــا كبيرًا 
للمنطقــة منــذ قيامها. وواليــة الفقيه، ضمن 
هــذا الســياق، فكــرة أقرب إلى االســتراتيجية 
منها إلى أي جدل فقهي في أوســاط مراجع 
الطائفــة الشــيعية، بالنظــر إلــى مــا أحدثتــه 
كبيــرة  أزمــات  مــن  وفجرتــه  تحــوالت،  مــن 

كتــاب صــدر أخيــرًا عن ســقوط الشــاه محمد 
رضــا بهلــوي فــي عــام 1979 ضــوءًا جديــدًا 
بحســب  الكتــاب،  ويطــرح  اختفائــه.  علــى 
صحيفــة »نيويورك تايمز« األميركية، فكرة 
أطاحــوا  الذيــن  اإليرانيــن  الديــن  رجــال  أن 
فــي  الثــورة  زعيــم  مقدمتهــم  وفــي  الشــاه، 
املنفــى حينهــا اإلمــام الخمينــي، ربمــا رأوا 
فــي الســيد الصــدر تهديــدًا لهــم، وهــو الــذي 
لــم يكــن يؤمــن بوالية الفقيه امتدادًا ملدرســة 
التشــيع العربيــة أو مدرســة جبــل عامــل فــي 
فــي  األميركــي  لألكاديمــي  والكتــاب  لبنــان. 
بشــؤون  واملتخصــص  كولومبيــا  جامعــة 
وعنوانــه  كوبــر،  أنــدرو  األوســط،  الشــرق 
»سقوط السماء: البهلويون واأليام األخيرة 
يكتفــي  ال  وهــو  اإلمبراطوريــة«.  إليــران 
 كانت بن الشــاه 

ً
بتأكيــد أن اتصــاالت ســرية

والصدر على الرغم من التوتر الظاهري، بل 
 الصدر 

َ
يؤكد أيضا أن الشاه ربما أراد عودة

إلــى إيــران إلحبــاط طموحــات الخميني، في 
األشهر التي سبقت قيام الثورة.

بيد أن صراع املدرستن الشيعيتن العربية 
قــدم  قديــم  بــل  جديــدًا،  ليــس  واإليرانيــة 
الصــراع العربــي الفارســي نفســه، وهــو مــا 
تنبه له وتحدث عنه كثيرًا املفكر اإلســامي 
اإليراني، علي شريعتي، في كتابه »التشيع 
العلــوي والتشــيع الصفــوي«، وهــو الصــراع 
وكان  مختلفــة،  مراحــل  فــي  تبلــور  الــذي 
 معينــا، وهــو 

ً
يتخــذ، فــي كل مرحلــة، شــكا

مــا عبــر عنــه بشــكل واضــح وصريــح إجماع 
فكــرة  رفــض  علــى  العــرب  الشــيعة  مراجــع 

واليــة الفقيــه، جملــة وتفصيــا. وتجلى هذا 
الكبيــر  الفكــري  الجــدل  حالــة  فــي  الصــراع 
حول والية الفقيه، وخصوصا أمام الجهود 
الكبيــرة،  النائينــي  حســن  محمــد  العامــة 
نفســها.  علــى  األمــة  واليــة  فكــرة  وبلورتــه 
وسار على نهجه محمد مهدي شمس الدين 
ومحمد حســن فضــل الله، وبعدهما محمد 
وغيرهمــا،  فحــص  وهانــي  األمــن  حســن 
هــذا علــى املســتوى اللبنانــي، أو ما يمكن أن 

ُيطلق عليها مدرسة جبل عامل. 
مــا  فــي  االتجــاه  هــذا  يكــون  يــكاد  وهكــذا، 
يتعلق بمعالجة إشكالية الغيبة الكبرى في 
الفقــه الشــيعي الجعفــري الســمه العامة لدى 
كل مراجع الشــيعة العرب، باســتثناء الحالة 
إلــى مرحلــة واليــة  لــم تصــل  التــي  العراقيــة 
األمة، كما هو الحال لدى مدرسة جبل عامل.

بيــد أن ثّمــة نظريــات عديــدة، خــارج ســياق 
نظريــة واليــة الفقيــه، كمــا هــو لــدى املدرســة 
شــورى  بنظريــة  تمثــل  فيمــا  الشــيرازية، 
لــدى  تبلــورت  التــي  ربمــا  وهــي  املراجــع، 
الصدريــن فــي العــراق، وكذا اإلمــام الخوئي 
أيضــا الــذي كان يقــول، فــي البدايــة، بواليــة 
الفقيــه، وتراجــع عنهــا إلــى شــورى املراجــع، 
وهــو مــا هــو عليــه حــال املراجــع الحاليــن، 
لكــن  والخالصــي.  والحكيــم  كالسســتاني 
املشــكلة اليــوم أن املراجــع الكبــار يعيشــون 
حالــة تراجــع وتــاٍش خطير، في ظــل الحالة 
الفقيــه،  واليــة  أنتجتهــا  التــي  املليشــيوية 
املاضيــة،  الســنة  العشــرين  طــول  ممثلــة، 
وجماعــات  اللبنانــي  اللــه  حــزب  كحالــة 
فكــرة  اســتنبتتها  عديــدة  مليشــياوية 
واليــة الفقيــه التــي تعمــل علــى حصــر حالــة 
املرجعية العليا، من خال املرجعية الدينية 
فــي قــم والولــي الفقيــه، ممثا بشــخص علي 
تشــخيص  مجلــس  مــن  املرشــح  خامنئــي 

النظام اإليراني. 
ويدرك املتأمل للحالة العراقية اليوم، جيدًا، 
حالة الفوضى التي تســود الحالة الشــيعية 
إلــى  تتحــول  أن  لهــا  ُيــراد  التــي  العربيــة 
مجرد حالة مليشــياوية، وواحدًا من ملفات 
تأثيــر  فيهــا  وتراجــع  »الباســيج«،  جهــاز 
فيلــق  املليشــيات، مثــل  املرجعيــات لصالــح 
بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراق 
وفصائل كثيرة ال حصر لها، وكلها فصائل 
ال  بالســافاك  مباشــرة  مرتبطــة  مليشــيوية 
باملراجــع، علــى الرغم مــن أن العراق، حكومة 
وشعبا، خاضع للحاكم اإليراني في بغداد.

يتقــدم النظــام اإليرانــي كثيــرًا، فــي صراعــه 
مــع محيطــه العربي، من خال هذا االختراق 
الكبير الذي أحدثته والية الفقيه في الحالة 
العربية، الوالية التي ال تقبل بها كل مراجع 
الشــيعة العرب، في زمن الســلم واالســتقرار، 
أخطــار  كل  تجلــت  وقــد  اليــوم،  بالكــم  فمــا 
هــذه النظريــة الشــوفينيه ومهدداتهــا التــي 
أســهمت بــكل هــذا الدمــار فــي كل مــن العــراق 

وسورية ولبنان واليمن.
الــذي  لاختــراق  كان  مــا  املقابــل،  فــي  لكــن، 
يحقــق   أن  اإليرانيــة،  الفقيــه  واليــة  أحدثتــه 
لها كل هذا النجاح، لوال الفشل الكبير الذي 
منيــت بــه الدولــة الوطنيــة العربيــة القطريــة 
مراجعــة  يتطلــب  مــا  وهــو  عامــا،  خمســن 
باألخطــاء  يتعلــق  مــا  فــي  وحقيقــة  جــادة 
الكبيــرة التــي حدثــت فــي مــا يتعلــق بغيــاب 
و  النظــام  دولــة  العربيــة،  الوطنيــة  الدولــة 
القانــون، وفشــلنا جميعــا، نحــن العــرب، فــي 
إرســاء مفاهيم الحرية واملواطنة املتســاوية 

أساسا للدولة الوطنية.
وهــذا ال يعنــي، بــأي حــال، أن مــا يجــري مــن 
صــراع هــو نتاج لهذا الفشــل، بقدر ما يعني 
لنــا أن إيــران تحولــت إلــى مــا يشــبه الدولــة 
األكثر خطرًا وتهديدًا لألمن القومي العربي 
الذي انهار مع ســقوط بغداد بيد األميركان 
2003، الذين سلموها لطهران على طبق من 
ذهــب، بصمــت ومباركــة وموافقــة من بعض 
العــرب، يدفــع الجميــع ثمنهــا اليــوم باهظــا، 
لتشــكيل  وإعــادة  وتشــريدًا   

ً
وقتــا دمــارًا 

املنطقة العربية.
)كاتب يمني(

علــى مــدى العقــود الثاثــة املاضيــة، والتــي 
أي  الثــورة،  تصديــر  مفهــوم  فــي  تبلــورت 
الــذي  العربــي  النســيج االجتماعــي  تفجيــر 
 في وجه االختراقات املختلفة.

ً
صمد طويا

قــد  الخمينيــة  الفقيــه  واليــة  فكــرة  تكــن  لــم 
األرض،  علــى   

ً
متكامــا مشــروعا  تبلــورت 

حينهــا مــع اندالع الحــرب العراقية اإليرانية، 
عدا عن أنها كانت في طور التمهيد واإلعداد 
لهــا، وهــو مــا انعكــس فــي هزيمــة مالــي قــم 
التــي عبــر عنهــا الخميني حينها بقوله كأنه 
يتجــرع كأســا من الســم بإعانــه وقفا إلطاق 

النار من طرف واحد في حربه مع العراق.
بهــا  يشــعر  الهزائــم،  مــن  طويــل  تاريــخ 
امبراطوريــة  ســقوط  مــذ   ليــس  اإليرانيــون، 
مــذ  بــل  الفارســية،  الساســانية  شــروان  أنــو 
معركــة ذي قــار التــي رســمت خارطــة الصراع 
التــي لبســت  مــع  إثنيــة هــذه اإلمبراطوريــة 
رداء هزيمتهــا مذهبــا إســاميا يتشــيع »آلل 
البيــت«، بعــد مــا يقــارب قرنــن مــن الصمــت. 
ممــا  كثيــر  الشــيعية  الحالــة  جدليــات  وفــي 
يمكــن تتبعــه، فــي ســياق البحــث عــن نقطــة 
الشــيعي  املذهــب  فــي  الفقيــه  واليــة  بدايــة 
القائــم،  االلتبــاس  حالــة  وتبــن  الجعفــري، 
أخيــرًا، فــي احتــكار مرجعية املذهب الشــيعي 
قوميــة  مرجعيــة  فــي  العربــي  الجعفــري 
فارســية صرفة، تســتخدم العرب الشــيعة في 
معاركهــا ضــد بنــي جلدتهــم، تحــت مبــررات 

مذهبية عدمية.
فلــم يثبــت تاريخيــا وجــود واليــة الفقيــه فــي 
سياقها التطبيقي سوى في عهد اإلمبراطور 

أوكل  الــذي  طهماســب  الصفــوي  الفارســي 
ألبــي علــي الكركــي، املتوفــى فــي 940 هجرية، 
بالقيــام بمهمــة اإلمــام الغائــب. وكانــت هــذه 
تجمــدت  التــي  الفقيــه  واليــة  فصــول  أولــى 
الخمينــي، وبــدأ يفكــر  ذلــك حتــى جــاء  بعــد 
الشــيعة،  الصفويــن  باســتعادة وهــج مجــد 
تحــت رداء »التشــيع ومحبــة آل البيــت«، فيما 
الهــدف تحويــل مرجعيــة التشــيع مــن العــرب 

إلى الفرس.
وفي تلك األثناء، أيام طهماسب ووليه الفقيه 
الكركــي، كان هنــاك الشــيخ إبراهيــم القطيفي 
ســلطة  مــع  شــديد  صــراٍع  فــي  دخــل  الــذي 
الكركــي.  بعلــي  ممثــا  الدينيــة،  طهماســب 
فــي  القطيفــي واضحــا حينهــا  وكان موقــف 
أي  تنفــي  خلفيــة  مــن  منطلقــا  ســجاالته، 
واليــٍة فــي غياب املعصــوم، ومحرما إقامة أي 
سلطان، غير سلطان اإلمام في عصر الغيبة.

ما يهمنا هنا حالة الجدل الكبير الذي نشب 
حينهــا بــن مراجــع التشــيع امتــدادًا للجــدل 
مــا  وهــو  والكركــي،  القطيفــي  بــن  الدائــري 
شهدته الحوزات واملرجعيات الشيعية طول 
القــرن املاضــي، وموقفهــم الواضــح مــن واليــة 
مــن وجهــة نظــر كثيريــن  التــي تعــد،  الفقيــه 
كفكــرة  التشــيع  ســياق  عــن  خروجــا  منهــم، 

دينية ال دنيوية، حتى عودة اإلمام الغائب.
مــا يهــم هنــا أن الصــراع الــذي تفجــر بشــدة 
مــع بدايــة بــوادر الثــورة اإليرانيــة الخمينية 
التــي ارتكــزت علــى واليــة الفقيــه كمشــروع 
املرجــع  باختفــاء  ذروتــه  وبلــغ  سياســي، 
الشيعي العربي موسى الصدر والذي يلقي 

أحد احتفاالت حزب اهلل في بيروت )حسين بيضون(

سعد كيوان

يبــدو اللبنانيــون الشــيعة اليــوم فــي »حالــة 
وازنــة  دينيــة  مرجعيــة  دون  ومــن  يتــم«، 
وعاقلة، منذ »اختفاء« اإلمام موســى الصدر 
فــي عــام 1978، ورحيــل رفيــق دربــه، اإلمــام 
محمــد مهــدي شــمس الديــن، فــي  عــام 2001، 
وأخيرًا وفاة الســيد محمد حســن فضل الله 
في عام 2010. وحدها املرجعيات السياسية 
باقية في الســاحة مؤبدة نفســها، ومستمرة 
منــذ أكثــر مــن عقديــن، علــى شــكل »ثنائيــة« 
تختصــر تمثيــل شــرائح واســعة من الشــيعة 
املنتشــرين فــي محافظتــي الجنــوب والبقــاع 
املختلطــن، حيــث يشــكلون أغلبيــة الســكان، 
بيــروت  ضاحيــة  فــي  الســاحقة  واألغلبيــة 
الجنوبيــة، ومنتشــرين فــي بعــض قرى جبل 

لبنان املسيحي. 
شــؤونهم  إدارة  »الثنائيــة«  هــذه  وتحتكــر 
والحياتيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
هــذه  مــن  واحــدة  وتمــارس  والدنيويــة، 
»الثنائيــة« )حــزب اللــه( عليهم عملية تعبئة 
دينيــة أيديولوجيــة، وتفــرض عليهــم نمــط 
حيــاٍة متزمتــة، وتربطهــم بمرجعيــٍة دينيــٍة 
وســلطويٍة واحــدة، بعيــدة عن واقــع حياتهم 
اللبنانــي، واقــع جبل عامل الذي اعتادوا فيه 
علــى التعــدد والتنــوع السياســي والحزبــي، 
وبطبيعــة الحــال الدينــي واملرجعــي، والــذي 
ونقاشــا  وســجااًل  حــراكا  باســتمرار  شــهد 
مختلــف  مــن  ومشــايخ  وأئمــة  علمــاء  بــن 
والبلــدات  املــدن  مختلــف  وفــي  العائــات، 
تعــد  لــم  حالــة  وهــذه  الشــيعية.  والقــرى 

أتــون  فــي  حركتــه  مــع  يغــرق  أن  كاد   ،1975
الحــرب األهليــة واالقتتــال البغيــض، إال أنــه 
عــاد وصــّوب البوصلــة، وأعلــن إضرابــا عــن 
الطعام ضد الحرب واقتتال األخوة، شاركت 
املطــران  منهــا  شــخصيات،  مجموعــة  معــه 
ديســمبر/ فــي  رحــل  الــذي  حــداد  غريغــوار 

كانــون أول 2015. وكان لتلــك االنعطافة على 
األرجــح تأثيرهــا الحاســم فــي تقريــر مصيــر 
علــى  خروجــا  اعتبــرت  إذ  الصــدر،  اإلمــام 
املســار، الــذي رســمه يومهــا النظــام الســوري 

للحرب، ولدور الشيعة فيها. 
عــام  ليبيــا  إلــى  الصــدر  ســفر  بعــد 
محمــد  اإلمــام  تقــدم  هنــاك،  1978واختطافــه 
مهدي شمس الدين لاضطاع بالدور نفسه 
عشــر  نحــو   1969 عــام  منــذ  واكبــه،  أن  بعــد 
ســنوات تقريبا، بداية في تأســيس »املجلس 
الشــيعي األعلــى«، ثم بعــد أن أصبح نائبا له. 
ولكــن العاقــة بينهمــا تعــود إلــى زمــن بعيد، 
عندمــا التقيــا علــى مقاعــد دراســة الفقــه فــي 
النجــف، فــي حــوزة اإلمــام الخوئــي. وهنــاك 
أّسســا معــا مجلــة »أضــواء«. وامتلــك اإلمــام 

فــي  الصــدر  اإلمــام  ســعى  والتــي  موجــودة، 
إلــى جمعهــا وتأطيرهــا  الســتينيات  نهايــة 
ضمــن  وطاقاتهــا  جهودهــا  وتوحيــد 
األعلــى«،  الشــيعي  اإلســامي  »املجلــس 
أجــل  مــن   ،1969 عــام  وترأســه  أسســه  الــذي 
بلــورة حضــور الطائفــة الشــيعية اللبنانيــة، 
وتعزيــز دورهــا مكونــا أساســيا من مكونات 
الســلطة  داخــل  اللبنانــي  االجتمــاع  تركيبــة 
الحيــاة  مرافــق  وفــي مختلــف  واملؤسســات، 
العامة. وارتأى الصدر أن تكون لهذا املجلس 
مشــكلة  شــرعية  واحــدة  هيئتــان:  املذهبــي 
منتخبــة.  مدنيــة  وأخــرى  الديــن  رجــال  مــن 
أمــا الهيئــة الناخبــة فكانــت مؤلفــة مــن كبــار 
املوظفــن الشــيعة فــي الدولــة، ومــن رؤســاء 
الثقافيــة  والجمعيــات  والنقابــات  األحــزاب 
والفنيــة والخيريــة. ولــم يســتثن مــن هــؤالء 
الناخبــن أصحاب العقائد الفكرية املختلفة 
فيهــم  بمــن  دينيــة،  مؤسســة  املجلــس،  مــع 

العلمانيون، ومن ضمنهم الشيوعيون.  
عمــل اإلمــام الصدر، رجل االنفتــاح والحوار، 
علــى رفــع شــأن الطائفــة الشــيعية وكيانهــا، 
وراح مــن أجــل هــذا الهــدف ينشــط ويجــول 
ويتنقل بن مختلف املناطق واملدن اللبنانية، 
يحاضــر ويحــاور ويناقش الشــيعة والســنة 
واملســاجد  الحســينيات  فــي  واملســيحين، 
والكنائس، با تردد وال كلل، وأسس »حركة 
املحرومــن« )تحولــت إلــى حركــة أمــل( التــي 
شــخصيات  تأسيســها  فــي  معــه  شــاركت 
معتبــرة مــن الطوائــف كافــة، مطلقــا مقولتــه 
لجميــع  نهائــي  وطــن  »لبنــان  الشــهيرة 
أبنائــه«. وعنــد انفجــار الصراع الداخلي عام 

الديــن ثقافــة دينيــة وفقهيــة عميقــة  شــمس 
وتجديديــة، مّكنتــه مــن قــراءة اإلســام بعمق 
وبعقانيــة وباجتهــاد العارفــن. كما اســتند 
لــه  هّيــأت  واســعة،  ثقافــٍة  إلــى  انفتاحــه  فــي 
اإلمكانيــة للقيــام باالجتهــاد وبالتجديــد في 

شؤون الدين والدنيا. 
الديــن  شــمس  اإلمــام  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ولــد فــي النجــف عــام 1936، ونشــأ وترعــرع 
هنــاك، وعــاش حقبــة مهمــة من شــبابه، وعاد 
كان  أنــه  إال  عامــا،   33 عمــر  فــي  لبنــان  إلــى 
يعتبــر نفســه لبنانيــا، ويركــز علــى املواطنية 
اللبنانيــة، وعــاش شــيعيته كلبنانــي. وأعلــن 
من موقعه، كرجل دين شيعي، تأييده الثورة 
اإلســامية فــي إيــران،  لكنــه جاهــر بتمايــزه 
عــن اإلمــام الخمينــي وســلطة واليــة الفقيــه. 
وهــي فــي رأيــه بدعــة، تتعارض مــع االجتهاد 
فــي تعــدده وتعــدد مرجعياتــه أساســا للفكــر 
علــى موقفــه  ثابتــا   

ّ
وظــل اإلمامــي،  الشــيعي 

الديــن  شــمس  كان  حياتــه.  آخــر  حتــى  هــذا 
مــن مؤّيــدي »اتفــاق الطائــف« )1989(، الــذي 
وضــع حــدا لاقتتــال بــن اللبنانيــن، وكان 
من املطالبن بتطبيق كامل بنوده. ومن هذا 
املنطلق، ومن موقعه الشيعي اللبناني، الذي 
بات، مع الوقت، شــديد الحرص على التأكيد 
عليــه، راح يعبــر عــن امتعاضــه الواضــح مــن 
منــع  علــى  عملــت  التــي  الســورية،  الوصايــة 

تطبيق »اتفاق الطائف«. 
فكــرة  راودتــه  التســعينيات،  بدايــة  فــي 
يجــد  لــم  أنــه  إال  العدديــة«،  »الديمقراطيــة 
حرجــا فــي التراجــع عنهــا، بعدمــا أدرك أنهــا 
 فــي تركيبــة االجتمــاع 

ً
كانــت ستســبب خلــا

اللبنانــي القائــم علــى التعدديــة، وعلــى دور 
املســيحين األساسي فيه، باعتبارهم مكونا 
تأسيسيا للكيان اللبناني ودولة االستقال، 
إال أن ذروة تفكير اإلمام شمس الدين تجلت 
فــي كتيــب »الوصايا«، الــذي خطه، وهو على 
 ،)2001 الثانــي  )يناير/كانــون  املــوت  فــراش 
ففيــه يؤكــد، بشــكل جــازم وقاطــع، أن الطائفة 
الشــيعية ال يمكــن أن تكــون إال جــزءًا مــن أي 
مجتمع، ومكونا أساسيا منخرطا فيه، وأنه 
ال يمكــن، وال يجــوز ألبنائهــا، مــن رجــال ديــن 
ودنيــا، أن يحولوهــا إلــى أقليــة منعزلــة عــن 
املكونــات األخــرى، وأال يخترعــوا لهــا أدوارًا 
خاصــة، مهمــا كانــت املبــررات أو التبريــرات. 
وكان يعتبر أن أي خاف أو إجحاف يمكن أن 
 في إطار الدولة 

ّ
يلحق بالشيعة يجب أن يحل

بالتمايــز  وليــس  ومؤسســاتها،  اللبنانيــة 
أو باالختــاف معهمــا. وكان يعتبــر أن هــذا 
وجــدوا  أينمــا  الشــيعة  علــى  ينطبــق  الفهــم 
فــي الــدول العربيــة، مثــل العــراق والبحريــن 
والكويــت. وقــد شــكلت تلــك املواقــف املتقدمــة 
األساســي  العنصــر  الجامعــة  وامليثاقيــة 
فــي شــخصيته، كأحــد كبــار رجــال  واملكــون 
الديــن الذيــن عملــوا علــى التوفيــق بــن الدين 
والحداثة، وبن الدين والدولة. وقد ذهب إلى 
حــد طــرح الدولــة املدنيــة صيغــة حــل للبنــان 
الطوائــف.  ومتعــددة  املركبــة  وللمجتمعــات 
أمــا اليــوم، فــإن الفهــم األحــادي واالســتئثار 
الطائفــة،  مقــّدرات  علــى  يهيمــن  بالســلطة 
واالســتاب  التغريــب  ملخاطــر  ويعّرضهــا 

والتبعية، وبالتالي، لردات فعل مذهبية.  
)كاتب لبناني(

»ال يجوز ألبناء الطائفة 
الشيعية أن يخترعوا لها 

أدوارًا خاصة، مهما كانت 
المبررات أو التبريرات«

األحد 7 فبراير / شباط 2016 م   28 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 524  السنة الثانية
Sunday 7th February 2016

21

MEDIA

إيقاف أكثر من 125 
ألف حساب لـ»داعش«

 »S7 غاالكسي«
في األسواق بعد شهر

مواقع اإلعالنات المجانية 
األكثر زيارة

بيروت ـ العربي الجديد

أثــار اســتخدام تنظيــم »الدولــة اإلســامية« 
للترويــج  التواصــل  شــبكات  )داعــش( 
لنفســها جداًل واســعا خال األشــهر القليلة 
 امتــد مــن الواليــات املتحــدة 

ٌ
املاضيــة، جــدل

عتبر شــبكات 
ُ
األميركيــة إلــى أوروبــا التــي ت

لنشــاط  ركيــزة  بهــا،  الخاصــة  اإلنترنــت 
التنظيم اإللكتروني.

االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام 
بهدف التجنيد، ساهم بزيادة عدد متابعي 
التنظيم، حيث إنه جذب منتســبن من عدة 
دول كانــت بريطانيــا أبرزهــا، مــا دفــع عــددا 
كبيــرا مــن املســتخدمن إلــى إطــاق حمــات 
»فيســبوك«  موقــع  مــن  كل  بحظــر  تطالــب 
فــي  التنظيــم  عــن  و»يوتيــوب«  و»تويتــر« 

محاولة للحد من خطورة اإلرهاب.
وقــد أعلــن موقع »تويتــر« مؤخرًا عن إغاق 
منــذ منتصــف  ألــف حســاب  مــن 125  أكثــر 
عــام 2015 املنصــرم ألنهــا بحســب الشــركة 
»تهــدد وتــروج ألعمــال إرهابيــة علــى صلــة 
وّســعت  إنهــا  الشــركة  وقالــت  »داعــش«.  بـــ 
نشاط املجموعات املتخصصة التي تتولى 
هــذه  بمثــل  الخاصــة  التقاريــر  مراجعــة 
األنشــطة فــي إجــراء ســاهم باتخــاذ قــرارات 
إغــاق الحســابات بشــكل ســريع. وشــرحت 
أنهــا الحظــت نتائــج عديــدة أبرزهــا زيــادة 
ب 

ّ
عــدد الحســابات التــي يتــم إيقافهــا وتجن

ــرت مؤخرًا 
ُ
هــذا النــوع مــن األنشــطة التي كث

على موقع »تويتر«.
ويأتــي إعــان »تويتر« في وقت اتخذت فيه 
شــركات عديدة أبرزها »فيســبوك« خطوات 
التنظيــم  أعضــاء  تفاعــل  ملراقبــة  جديــة 
باإلضافــة  اإلنترنــت،  علــى  وتواجدهــم 
أمــٌر  وهــو  املنشــور،  املحتــوى  مراقبــة  إلــى 
مواقــع  علــى  القائمــة  الشــركات  تخشــاه 
التواصــل ألنــه قــد يؤدي باملســتخدمن إلى 
اتهامهــا بالتعامــل مــع الحكومــات ومراقبة 

الحسابات والتجسس على املستخدمن.
»تويتــر«  علــى  »داعــش«  تنظيــم  ويعتمــد 
مليــون  الـــ300  يقــارب  مــا  الــذي يســتخدمه 
رســائل  ونشــر  مقاتلــن  لتجنيــد  شــخص 
عنــف وفيديوهــات اإلعدامــات. وفــي يناير/
مــن  وفــد  التقــى  املاضــي،  الثانــي  كانــون 
كبــار مســؤولي األمــن القومــي، ممثلــن عــن 
وشــركة  و»آبــل«  و»فيســبوك«  »تويتــر« 
»ألفابيت«، بحسب وكالة »رويترز«، ويبدو 
أن القائمــن علــى »تويتــر« مصممــون علــى 
إحبــاط محــاوالت »داعــش« االنتشــار عبــر 

منبرهم تحديدًا. 
ووصــف عضــو مجلــس النــواب األميركــي، 
فــي لجنــة املخابــرات،  النائــب الديمقراطــي 
»تطــور  بأنــه  »تويتــر«  إعــان  شــيف،  آدم 
إيجابــي للغايــة« لكنــه أكــد أن هنــاك حاجــة 
للمزيــد. وقــال »مواجهــة اســتخدام اإلعــام 
ســوف  املتطرفــن،  قبــل  مــن  االجتماعــي 
يتطلــب جهــدا مســتمرا وتعاونــا بــن قطاع 

التكنولوجيا وأجهزة االستخبارات«.
ــت 

ّ
تبن أصــوات  عــدة  أخيــرًا  وتصاعــدت 

الدولــة  »ضــد  حملــة  أبرزهــا  حمــات 
اإلســامية« علــى »تويتــر«، هدفهــا املطالبة 
بمنــع أنصــار »داعش« من اســتخدام مواقع 
التواصــل، وتوقيــف الحســابات املتعلقــة بـــ 
»داعش«، والتي بلغت نحو 46 ألف حساب. 
علــى  الناشــطن  بعــض  الحملــة  وأطلــق 
مواقــع التواصــل االجتماعي وبعض أهالي 
وبعــض  اإلرهابيــة«  »العمليــات  ضحايــا 
بهــدف  وذلــك  السياســين،  املرشــحن 
ســن قوانــن فيدراليــة ملنــع وردع أي عمــل 
 عنفــي ُيظهــر علــى »فيســبوك« و»يوتيــوب« 

منوعات

رصد

تونس

تكنولوجيا

و»تويتــر«.  كمــا طالبــت الحملــة الشــركات 
التكنولوجية باالنضمام إليهم في محاربة 
أجــل  مــن  وذلــك  اإلنترنــت،  علــى  اإلرهــاب 
إيقاف الوســائل التي يســتخدمها »داعش« 
فــي تجنيــد الشــباب، إلــى جانــب وقــف نشــر 
الصــور والفيديوهــات لعمليــات اإلعدامــات 

امليدانية.

محمد دنكر

أقل من 3 أســابيع تفصلنا عن إعان شــركة 
»سامسونغ« عن هاتفها املنتظر »غاالكسي

S7« والذي ســتطلقه الشــركة رســميا في 21 
فبراير/شــباط الحالــي. وقبــل الدخــول فــي 
التســريبات والتكهنــات حــول شــكل الجهاز 

ف 
ّ
وخصائصــه الداخليــة الجديــدة، ســنتوق

»سامســونغ«  شــركة  ارتكبتــه  خطــأ  عنــد 
وذلــك بالكشــف عن طريــق الخطأ عن هاتف 
»غاالكسي s7 إيدج« على موقعها الرسمي. 
ــح 

ّ
وبحســب موقــع »Techradar«، لــم تتوض

في الصورة املسربة أي تفاصيل عن الهاتف 
كخصائصــه أو حتــى شــكله الخارجــي، بــل 
تّم الجزم أن الشركة ستكمل ما عملت عليه 

سابقا وهو إطاق نسختن من كل جهاز.
بتصميــم  بالتأكيــد  الجهــاز  ســيتمتع 
الســابقة  إيــدج  كسلســلة  تمامــا  منحنــي 
والتــي جذبــت كثــر وحققت نســب مبيعات 

عالية. 
املعروفــة،  للمواصفــات  بالنســبة  أمــا 
الهاتــف  أن  حيــث  بعضهــا  فنســتعرض 
الجديد ســُيدعم بشاشــة 5.5 بوصة وذاكرة 
داخليــة تبــدأ مــن GB 64 وصــواًل إلــى 256 
ــة 

ّ
بدق خلفيــة  عدســة  إلــى  باإلضافــة   ،GB

 5 ــة 
ّ
بدق أماميــة  وأخــرى  ميغابيكســل   16

أحــدث  علــى  ســيعتمد  كمــا  ميغابيكســل. 
مــن   GB  4 ومــع   6.0 »آندرويــد«  مــن  نظــام 

ذاكرة الوصول عشوائي.
لتلــك  مشــابهة  ميــزة  الجهــاز  وســيدعم 
 6S»و  »6S »آيفــون  هواتــف  فــي  املوجــودة 
باس«، وهي ميزة قوة اللمس والتي تتيح 
بيانــات وصفحــات مختلفــة،  إلــى  الدخــول 

وفقا لقوة الضغط على الشاشة.
معــرض  خــال  الجهــازان  وســُيطلق  هــذا 
»MWC« في مدينة برشــلونة في إســبانيا، 
رســميا  »سامســونج«  شــركة  بــدأت  حيــث 
إلــى  املرتقبــة  هواتفهــا  مــن  نســخ  بإرســال 
فــي  العامليــة  االتصــاالت  تنظيــم  أجهــزة 
تصاريــح  علــى  للحصــول  وذلــك  املعــرض، 
بقبــول طرحهــا رســميا للجهاز في مختلف 

األسواق العاملية. 
الهاتفــن  علــى  »سامســونج«  تراهــن  كمــا 
للبقــاء فــي صــدارة ســوق الهواتــف الذكيــة، 
خاصــة بعــد ركــود فــي مبيعــات منافســها 
األول، أي هاتــف »آيفــون 6S«. وبعــد تبايــن 
بعــض  فــي  الســوقية  »سامســونج«  حصــة 
األســواق حــول العالــم، مــن املهــم أن تحافــظ 
ظــل  فــي  مبيعاتهــا  نســب  علــى  الشــركة 

منافسة شرسة مع املنافسن الصينن.
قــد  الكوريــة  »سامســونغ«  شــركة  وكانــت 
لحجــب  جديــدًا  نظامــا  فتــرة  مــن  أطلقــت 
اإلعانــات عــن أجهزتهــا ضمــن متصفحهــا 
إذاعــة  وتناقلــت  إنترنــت«.  »سامســونغ 
ري  »ســوا« الخبــر، مؤكــدة أن فريقا من مطوِّ
 Ad« سامســونغ« أطلق ميزة جديدة وهي«
وتســريع  اإلعانــات  لحجــب   »block Fast
عمليــة تحميــل املواقــع أثنــاء التصفــح علــى 
ص اإلضافــة زمــن 

ّ
األجهــزة الذكيــة. وســتقل

تصــل  قــد  بنســبة  املتصفــح  فــي  التحميــل 
إلــى 51 فــي املائــة. وكانــت قــد بــدأت بإطــاق 
هــذا التحديــث على هواتفها العاملة بنظام 
باإلضافــة   »Lollipop« نســخة  »آندرويــد« 

إلى الهواتف العاملة بنسخ أحدث. 
رحــت 

ُ
ط كانــت  اإلعانــات  حجــب  خدمــة 

سابقا عبر شركة »آبل« في شهر سبتمبر/
أيلــول مــن عــام 2015 على املتصفح الخاص 
»ســافاري« ضمن نظام »iOS«.ومن املشاكل 
اشــتكى  والتــي  اإلعانــات،  ســببتها  التــي 
منهــا املســتخدمون، تراجــع ســرعة تحميــل 
الصفحات على متصفح »سفاري« تحديدًا. 
عــرش  علــى  »غاالكســي«  وترّبعــت هواتــف 
أفضــل الهواتــف الذكية لعام 2015، حيث لم 
يحتــج هاتــف »نــوت 5« أكثــر مــن أســبوعن 
الشــركة  زودتــه  أن  بعــد  املنافســة،  ليدخــل 
تحســن  علــى  ســاعدت  جديــدة  بمزايــا 

وتسريع أدائه. 

تونس ـ محمد معمري

نشر موقع »تويتاك« املتخصص بالتكنولوجيا الحديثة، 
قائمة بأكثر املواقع زيارة من قبل التونســين خال شــهر 
يناير/كانون الثاني املاضي. وقد اعتمد املوقع في ترتيبه 
ائريــن الفرديّن 

ّ
علــى ثــاث معطيــات أساســية هــي عــدد الز

تــي تّمــت مشــاهدتها والوقــت الــذي قضــاه 
ّ
والّصفحــات ال

املستخدم على املوقع.
واحتــل املرتبــة األولــى موقــع اإلعانات التجاريــة املجانية 
»طيــارة .تــن« وهــو موقــع يشــهد إقبــاال منقطــع النظير في 
تونــس، وهــو يمّكــن أي متصفــح وضــع إعانــه التجــاري 
مجانــا بخاصــة فــي مــا يعــرف باإلعانــات الصغــرى التــي 
البيــع والشــراء والعقــارات والســيارات واألجهــزة  تخــص 
اإللكترونيــة، أمــا املرتبة الخامســة فاحتلها موقع »تونس 
التجاريــة  لإلعانــات  موقــع  أيضــا  وهــو  لإلعانــات« 

املجانية.
ملواقــع  زيــارة  األكثــر  املواقــع  ترتيــب  فــي  القفــزة  وهــذه 
بــدأت  اقتصاديــا  تحــواًل  تترجــم  التجاريــة،  االعانــات 
مامحــه تتضــح فــي تونس، وهــو االقتصــاد الرقمي حيث 

الفــردي مــن  إلــى ممارســة نشــاطهم التجــاري  ــر 
ُ
ُكث يعمــد 

خال هذه املواقع التي تحقق رواجا تجاريا ملحوظا.
املراتــب التســعة املتبقيــة احتكرتهــا مواقــع تابعة لوســائل 
حيــث  اإلذاعــات  مواقــع  منهــا  وبخاصــة  تونســية،  إعــام 
احتــل موقــع إذاعــة »جوهــرة أف أم«، املرتبــة الثالثــة بعــد 
موقــع »تونيزيــا ســات«، ليحتــل موقــع »موزاييــك أف أم« 

املرتبة الرابعة.
األكثــر  املواقــع  ترتيــب  عــن  الورقيــة  الصحــف  تغــب  ولــم 
زيــارة، حيــث احتــل موقــع جريدة الشــروق اليوميــة املرتبة 
التاســعة، فــي حــن احتــل موقــع جريدة أخبــار الجمهورية 

األسبوعية املرتبة العاشرة.
الرســمية  اإلعــام  ملواقــع وســائل  التــام  الغيــاب  وُياحــظ 
التونســية، فــي حــن عــرف موقــع »بــاب نــات« قفــزة نوعيــة 
حيــث بــات يحتــل املرتبــة الثامنــة بن املواقــع األكثر زيارة، 
وهو موقع معروف بقربه من توجهات الرئيس التونسي 
فيــه  فــي وقــت تغيــب  املرزوقــي،  املنصــف  الســابق محمــد 
املواقــع ذات التوجــه اإلســامي عــن ترتيــب املواقــع األكثــر 
مــن  املقّربــة  والتلفزيونــات  اإلذاعــات  مثــل  مثلهــا  زيــارة، 

األحزاب ذات التوجه اإلسامي.

جذب التنظيم 
منتسبين من عدة دول 

كانت بريطانيا أبرزها

سيتمتع الجهاز 
بتصميم منحني تمامًا 
كسلسلة إيدج السابقة
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تصّدر وسم »#RIPTwitter« أو رحم اهلل تغريد
»تويتر« لوائح األكثر تداوًال عالميًا بعد 

إعالن الشركة عن إجراء تغيير في طريقة 
عرض التغريدات، حيث سيتم عرضها وفقًا 
الهتمامات المستخدم وليس بحسب الترتيب 

الزمني كما جرت العادة، من األحدث إلى 
األقدم، وأّكد موقع »بازفيد« الخبر في حين 

لم تتوفر معلومات إضافية عن إتاحة خيار 
تعديل الخاصية الجديدة للمستخدم.

في لبنان، انتشر وسم »#الحراك_المدني« 
خالل اعتصام عدة مجموعات في ساحة 
رياض الصلح إلى جانب مجموعة »طلعت 

ريحتكم« للتذكير بأزمة النفايات. واستحدث 
المعتصمون منجنيقًا جمعوا فطعه 

بأنفسهم، أطلقوا بواسطته النفايات باتجاه 
ساحة السراي الحكومي وساحة النجمة، 

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر 
االبتكار الجديد آملين أن ُتسمع نداءاتهم.

لقيت عودة خدمة اتصاالت »واتساب« إلى 
السعودية بعد حجب دام أكثر من 9 أشهر 
ترحيبًا من السعوديين، فيما أكد مراقبون 

أن السبب هو تغيير خادم »واتساب« ما قد 
يعيد الحجب بعد أيام قليلة. وأشار ناشطون 

إلى أن هيئة االتصاالت ستعمل على رفع 
تسعيرة اإلنترنت وتحديدًا الباقات المفتوحة 

بسبب استهالك بيانات كثيرة، كما أن سرعة 
اإلنترنت قد تشهد تراجعًا ملحوظًا.

)Getty( يمارس ُكُثر نشاطهم التجاري عبر مواقع اإلعالنات



الشركة، والتي تعود إلى مشكلة انفصالها 
الــعــام 2009، وهــجــومــهــا عــلــى مدير  عــنــهــا 

الشركة آنذاك سالم الهندي.
الهندي، أيضًا، قد أصبح مدرًكا   

َّ
أن ويبدو 

لحجم وجمهور أصالة في الخليج العربي، 
ولـــم يــعــد بــإمــكــانــه إقــصــاؤهــا عــن نشاطات 
ــا فـــنـــًيـــا جـــامـــًعـــا، مــثــل  ــًعـ ــابـ ـــة تــحــمــل طـ فـــنـــيَّ
املـــهـــرجـــانـــات أو الــحــفــات الـــخـــاصـــة، الــتــي 

ا »روتانا« في تنفيذها. 
ً
تشارك أحيان

 هذا حصل، أمام غياب واضح ألحام عن 
ُّ

كل
»كعكة« املهرجانات الغنائية، ولو أن أحام 
املــاضــي كسرًا في  الــعــام  تعاني منذ نهاية 
قدمها، إاّل أن غيابها هذا الشتاء عن موسم 

الـــحـــفـــات املـــقـــامـــة فـــي الــخــلــيــج، لـــه دالالت 
كــثــيــرة عــلــى الــعــاقــة املــتــوتــرة الــتــي غلبت 
ــانـــا«، وهــي،  عــلــى تــعــاونــهــا مــع شــركــة »روتـ
الــعــاجــل،  الــقــريــب  فــي  أي أحــــام، ستستِعدُّ 

ربيع فران

ــم تـــنـــتـــه، مــهــرجــانــات  ــ انـــتـــهـــت ولـ
ة في دول الخليج  الربيع الغنائيَّ
ـــاع  الـــعـــربـــي. وبـــعـــيـــدًا عـــن األوضــ
لها على 

ْ
األمنّية والسياسّية، التي تلقي بثق

الكويت وقطر ودبي  العرب جميًعا، هربت 
 
ً
حة

ِّ
إلــى مــســاحــٍة مــن الــفــرح والــغــنــاء، متسل

ــة تـــراِفـــق عــطــلــة قــســرّيــة  بــنــشــاطــات تــرفــيــهــيَّ
وبرامج تسويقّية تقّدمها دبي كما الدوحة، 
الطقس  مــن  زائــريــهــا لاستفادة  لكل  وذلـــك 
املـــعـــتـــدل، قــبــل الـــدخـــول فـــي مــوســم ارتــفــاع 

الحرارة.
اقة فــي تــاريــخ إطــاق  دبـــي، الــتــي كــانــت سبَّ
ـــات مــهــرجــانــهــا الـــغـــنـــائـــي، تــعــاقــدت  فـــعـــالـــيَّ
هــذا العام مع شركة »روتــانــا«، التي تتخذ 
ًا رسمًيا لها. وبنت »روتــانــا«  َمــقــرَّ من دبــي 
املــرادفــة  ة  التسويقيَّ الــعــاقــات  مــن  سلسلة 
لسبب اإلقــامــة هــنــاك، ويــبــدو أن »روتــانــا« 
ــقـــــاب عــلــى  ــ ــاول االنـ ــحــ ــة الـــتـــي تــ ــعـــوديـ الـــسـ
عرِقل مسيرتها، تجد 

ُ
األزمات املالّية التي ت

ــا فـــي مــثــل هـــذه املــنــاســبــات،  ــ فــرصــتــهــا دوًمـ
تسويق  مكتب  خـــال  مــن  كشريكة  لــتــدخــل 
قام 

ُ
الــتــي ت الــشــركــة فــي استثمار الــحــفــات، 

ة، والعمل كمنافس  لجهة اإلعانات التجاريَّ
ق االماراتي،  رابح في فعاليات شهر التسوُّ

ي.
ّ
ولو على الصعيد الفن

دًا اســتــمــالــة  الــــواضــــح، بــالــطــبــع، كــــان ُمــــجــــدَّ
ــانــة أصــالــة نــصــري مــن قــبــل »روتـــانـــا« 

َّ
الــفــن

نفسها، وتقوية عاقتها بها في دبي بداية 
ة عرفت أخيرًا  ثم الكويت، فاملطربة السوريَّ
ــتـــوتـــرة مع  كــيــف تــــــدّور زوايــــــا عــاقــتــهــا املـ

تم إنهاء تصوير مسلسل 
»صدر الباز«، بطولة سلوم 

حداد وسلمى المصري

لم تستثن الدوحة 
الحضور المغربي عبر 
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ــــاص ضـــمـــن مــشــاركــتــهــا فــــي عــــودة  لــــــردٍّ خـ
تنتسب  التي  ريــكــوردز«،  »باتينوم  شركة 
 
ً
الشركة حفا قيم 

ُ
ت إذ  األضــــواء،  إلــى  إليها 

كبيرًا لها منتصف الشهر الحالي في دبي 
الذين أصبحوا  الفنانني  أيضًا لإلعان عن 
فــي عــهــدتــهــا لــجــهــة اإلنـــتـــاج، ومــنــهــم كاظم 
الساهر وملحم زين وربما عاصي الحاني.
الكويت«،  »فبراير  مهرجان  ل  شكَّ ذلــك  إلــى 
ًما واضــًحــا هــذا الــعــام، »روتــانــا« كانت  تقدُّ
ــة أيـــضـــًا، وقــــد وضــعــت في   رئــيــســيَّ

ً
 شــريــكــة

ــدٍد مـــن نــجــوم  ــم أولــوّيــاتــهــا مــشــاركــة عــ
ّ
ســل

الــكــويــت فــي الــحــدث الــســنــوي، فــكــانــت ليلة 
الله  عبد  وزميلها  الكويتّية  نـــوال  انة 

ّ
للفن

الرويشد.
والعالم  الخليج  الــتــي شغلت  الــدوحــة،  أمــا 
العربي بمهرجان »سوق واقف« هذا العام، 
ر إقــامــة املــهــرجــان الــعــام املاضي 

ّ
فبعد تــعــذ

عبد  امللك  الــســعــودي  العاهل  رحيل  بسبب 
الله بن عبد العزيز، استقبلت الدوحة أكثر 
من 14 مغنًيا هذا العام. وعمدت أيضًا إلى 
واإلعـــام،  التسويق  لجهة  جــّمــة  تسهيات 
ــرات الـــصـــحـــافـــّيـــة الــتــي  ــمــ ــؤتــ وذلــــــك عـــبـــر املــ
أيــام  ملــا يجري  أو تنقل وجهة نظر،  ل  شكِّ

ُ
ت

املهرجان.
ــورًا كــبــيــرًا  ــ ــــضـ ـــلـــت حـ أســـــمـــــاٌء كـــثـــيـــرة ســـجَّ
ــذا الـــعـــام، والـــافـــت أن إدارة  فـــي الـــدوحـــة هـ
ــواع وأشــكــال  ــ املــهــرجــان مـــهـــّدت أمــــام كـــل أنـ
ت نــحــو  ــدَّ ــ ــتـ ــ ــربــــي، فــــي لــــيــــال امـ ــعــ الـــغـــنـــاء الــ
أســبــوعــني. فــكــانــت الــبــدايــة مــع ليلة الفنان 
الـــقـــطـــري، عــيــســى الــكــبــيــســي، والـــســـعـــودي، 
عــبــادي الــجــوهــر، بــعــدهــا حــضــر، عــلــي عبد 

الكريم، والتونسي، صابر الرباعي. 

ة،  التونسيَّ ة  الفنيَّ لألعمال   
ٌ
عة ُمشجِّ  

ٌ
بــدايــة

ــة األولـــــى مــنــهــا، ثم   كـــان لــصــابــر الــحــصَّ
ْ
إذ

استتبعها القائمون على املهرجان بصوت 
ــا الــلــيــلــة  ــ ـ ــور شــيــبــة ولــطــفــي بـــوشـــنـــاق. أمَّ نــ
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي جــمــعــت بــــني فــــــارس كـــرم 
ــيـــاش، ومــــا نــتــج عــنــهــا مـــن جــدل  ورامــــــي عـ
واســــع بـــني »الــزمــيــلــني« الــلــبــنــانــيــني لجهة 
الــجــمــهــور وتــفــاعــلــه، مــا ســلــط الــضــوء على 
املهرجان مجددًا، لتقصي حقيقة ما حصل 
بني عياش وكــرم، واألســبــاب التي أّدت إلى 
ب أو   الفيديو الذي ُسرِّ

َّ
هذه النتيجة، ولو أن

نشرته قناة الرّيان املساهمة في املهرجان، 
بــصــورة  اللبنانية  الليلة  نــجــاح  عــلــى   

ُّ
يـــدل

 تــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــهــور 
ْ
واضـــحـــة جــــدًا، إذ

بــطــريــقــة تــنــم عـــن تــمــاهــي الـــنـــاس مـــع الــفــن 
ــذا الــعــام  الــلــبــنــانــي. كــمــا شــهــد املــهــرجــان هـ
ابراهيم  الــشــاب،  السعودي  الفنان  حضور 
الحكمي،  الذي اختار »سكة الخليج«، بعد 
أن كـــان لــه حــضــور لــبــنــانــي أعــقــب تــخــّرجــه 
مــن بــرنــامــج »ســوبــر ســتــار« فــي الــســنــوات 
ــار الـــحـــكـــمـــي، كـــــان إلبـــــراز  ــيـ ــتـ ــقـــة. اخـ ــابـ الـــسـ
ة في سوق واقف،  املواهب الشابة الخليجيَّ
بلقيس  اليمنية،  زميلته  باختيار  استتبع 
ــار تــقــويــة لــيــلــة الــشــبــاب، إن  فــتــحــي، فــي إطــ
ا من 

ّ
صح القول، في صوتني قديرين، تمكن

والــوافــد  املقيم  الخليج  جمهور  استقطاب 
إلى الدوحة.

ولم تستثِن الدوحة، هذا العام دول املغرب 
ة، فحضور  العربي وأساليب الغناء املغربيَّ
 
ً
الفنان الجزائري الشاب خالد أعطى مساحة

أيضًا للدخول إلى عالم أغنية »الراي«، وفق 
ة«.  منظومة »العوملة الفنيَّ

اخــتــيــاٌر ذكــــيٌّ أمــــدَّ املــهــرجــان بــطــابــع عاملي 
غـــيـــر مـــحـــصـــور بــــنــــوع »الـــــــــــراي« الــغــنــائــي 
الفرنسية  األغــنــيــات  بــل يستند على  فــقــط، 
الــشــاب خــالــد، واستطاع من  التي يجيدها 
وشــارك منصور  عاملًيا.  أن يصبح  خالها 
املــهــنــدي ومــاجــد املــهــنــدس، فــي ليلة أخــرى 
مــن املــهــرجــان، كــمــا حــضــرت أســمــاء املــنــور 
لليلة  الــرويــشــد  عبدلله  الكويتي  وزميلها 

جامعة .
البادية وحاتم  ابن  أنصاف مدني وصــاح 
الــعــراقــي وعــاصــي الــحــانــي، اجــتــمــعــوا في 
 
ْ
عة بني اللبناني والعراقي، إلى أن ليلة ُمنوَّ

أتت املفاجأة، في غناء سميرة سعيد التي 
على  األولـــى  ة  للمرَّ ألبومها  نجاح  تحصد 
ق أعلى نسبة استماع في 

َّ
املسرح، بعدما حق

االجتماعية،  والتطبيقات  التواصل  مواقع 
ووقف في الليلة نفسها إلى جانبها الفنان 
كاظم الساهر. يذكر أن املهرجان يختتم غدًا 

مع الفنان محمد عبده.

مسلسالتفن

ذكرىدراما

رشيد بوطيب

ــداث الــتــي طــبــعــت تــاريــخ اإلنــســانــّيــة  ــ مــن األحـ
عــمــومــًا، والــتــاريــخ األملــانــي خــصــوصــًا، حركة 
اإلصـــــاح الــكــنــســي الـــتـــي عــلــقــهــا رجــــل الــديــن 
ــاب كــنــيــســة  ــ ــلـــى بــ ــــي، مــــارتــــن لــــوثــــر، عـ ــانــ ــ األملــ
والــيــوم،  فيتنبرغ.  مــديــنــة  فــي  شلوسكيرشه 
وبعد مــرور خمسمائة عام على ذلك الحدث، 
لوثر  خلفه  الـــذي  التأثير  عمق  بــجــاء  يظهر 
وحركة اإلصاح على األزمنة الحديثة. وبهذه 
ِتــعــدُّ مــدن أملــانــيــة كثيرة لاحتفال  املــنــاســبــة، 
بـــرجـــل الـــديـــن املــســيــحــي مـــارتـــن لـــوثـــر، وفــي 
أيزناخ،  فيتنبرغ،  مــدن  السياق ستعرف  هــذا 
وبرلني، افتتاح ثاثة معارض خاصة بحركة 
اإلصــــاح، مــن شــأنــهــا أن تسلط الــضــوء على 
جــــذور املــجــتــمــع الـــحـــديـــث، وتــأثــيــر اإلصــــاح 
 كــا مــن هـــذه املــعــارض 

َّ
الــديــنــي عــلــيــه، كــمــا أن

ســيــتــعــامــل بــطــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، مــــع تـــاريـــخ 

ملتابعة نشاطاتها الفنية بعيدًا عن الدراما. 
إعــداد األغنيات على املشاركة  فضل 

ُ
ت ربما 

ــح أن تجلس  ــرجَّ
ُ
ــة، ومــن امل فــي أعــمــال درامــيَّ

أكثر منها كمشاركة  في رمضان كمتابعة، 
ت عليها 

َ
في املسلسات الكثيرة التي ُعرض

ورفضتها كلها.
من ناحية أخرى، يوجد اآلن أكثر من عشرين 
 سورّيًا، في انتظار خطة التسويق 

ً
مسلسا

من قبل شركات اإلنــتــاج، قبل دخــول موسم 
 
ٌ
ة

َ
 مترابط

ٌ
رمضان الدرامي هذا العام. سلسلة

من األعمال التي ما زالــت قيد التصوير، أو 
 
ْ
التي انتهى بعض منتجيها من إعدادها، إذ

الفضائية،  ات 
َّ
للمحط بيعها  عن  الكام  بــدأ 

ومنها  مسلسل »صــدر الباز« لسلوم حداد 
ــة إلــــــى مــســلــســل  ــ ــافـ ــ وســـلـــمـــى املـــــصـــــري، إضـ
ــات تــصــويــره  “خــــاتــــون«، الــــذي يــتــابــع عــمــلــيَّ
تسويقه.  نتجة 

ُ
امل للجهة  ى 

َّ
ليتسن األخــيــرة، 

املــســلــســات، التي  أمــا فــي مــا يتعلق بباقي 
أصــبــَحــت تنتمي ملــدرســة اإلنـــتـــاج الــدرامــي 
في  ر معظمها  ُيصوَّ والتي  الكامل،  املشترك 

بيروت ـ العربي الجديد

ـــلـــة، ســـيـــريـــن عـــبـــد الــــنــــور، عــن 
ّ
تـــغـــيـــُب املـــمـــث

العام. عبد  الدرامي الرمضاني هذا  املوسم 
الــنــور، الــتــي انشغلت فــي الــســنــوات الثاث 
األخـــيـــرة بــأعــمــال درامـــيـــة خـــاّصـــة بالشهر 
ــارك فـــي أيٍّ مـــن األعـــمـــال  الــفــضــيــل، لـــن تـــشـ
وتقاطعت  عليها،  ُعــرضــت  الــتــي  ــة  الــدرامــيَّ
بات  ومــا  واللبنانّية،  املصرّية  الــدرامــا  بــني 
ُيــعــرف بــالــدرامــا املــشــتــركــة، والــتــي أسهمت 
عبد النور في وضــع أســٍس لها بعد نجاح 
الــدرامــا   مــن  الــنــوع  لــهــذا  الرسمية  التجربة 
عــام 2010 فــي مسلسل »روبــــي«. ال أسباب 
ــد الــــنــــور عــــن الــــدرامــــا  ــبـ ــيـــاب عـ ــغـ مــقــنــعــة لـ
املــشــتــركــة، فــهــي ســتــنــهــي، قــريــًبــا، تصوير 
املـــوســـم الــثــالــث مـــن بــرنــامــج »بــــا حــــدود« 
وتتفرغ  »اآلن«،  قــنــاة  لــصــالــح  االجــتــمــاعــي 

ــه  ــ ــيـــاة لـــوثـــر وإرثـ ــــع حـ ــــاح الـــديـــنـــي، ومـ ــ اإلصـ
الــتــنــويــري. وســيــقــوم املــتــحــف الــتــاريــخــي في 
خمسمائة  لوثر.  :«تأثير  عنوان  تحت  برلني، 
بتقديم صــورة عن  البروتستانتية”،  عــام من 
وتــأثــرهــا  بمحيطها  الــبــروتــســتــانــتــيــة  تــأثــيــر 
ــبـــحـــث الـــتـــأثـــيـــر  ــه، إذ ســـيـــهـــتـــم املـــــعـــــرض بـ ــ ــ بـ
ــي أشـــكـــال  الــــــذي خــلــفــتــه الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة فــ
ـــرت 

َّ
ــأث ــيـــف تـ الــتــفــكــيــر واألديـــــــــان األخــــــــرى، وكـ

هــذه،  اللقاء  بأشكال  نفسها  البروتستانتية 
زًا على تقديم حركة اإلصــاح الديني في  مركِّ
ـــا مــعــرض أيـــزنـــاخ، والـــذي  بــعــدهــا الــعــاملــي. أمَّ
ــز على  يحمل عــنــوان :«لـــوثـــر واألملــــــان«، فــيــركِّ
الــتــاريــخ األملــانــي خــصــوصــًا، مــوضــحــًا تأثير 
ِحــقــٍب مختلفة.  عبر  األملــانــي  باملجتمع  لــوثــر 
 املعرض 

َّ
وعاوة على التاريخ السياسي، فإن

ف على حضور لوثر في  يدعونا أيضًا للتعرُّ
التاريخ الثقافي والروحي ألملانيا. أما معرض 
ــان،  فــيــتــنــبــرغ فــيــتــمــحــور حـــــول لـــوثـــر اإلنــــســ
ــات مـــن عــصــره وتــأثــيــره  وعــاقــاتــه بــشــخــصــيَّ
ــف االحــتــفــاء 

َّ
فــيــهــا، إيــجــابــًا وســلــبــًا.  لــن يــتــوق

بلوثر وحركة اإلصاح الديني على املتاحف 
ــراٍت عــلــمــّيــة  ــمــ ــؤتــ فـــقـــط، إذ ســـيـــتـــمُّ تــنــظــيــم مــ
الديني، كما  مختلفة حــول حياة لوثر وإرثــه 
أن املكتبات األملانية بدأت تعرض كتبا جديدة 
حول لوثر، من أهمها ال ريب، كتاب راينهارد 
شفارتس الذي صدر مؤخرًا، ويحمل عنوان: 
املسيحي«، وكتاب  الدين  لوثر، معلم  »مارتن 
توماس كاوفمان: »مــارتــن لــوثــر«، الــذي يقدم 

تأريخًا لحياته وأهم محطاتها.

ة لــلــحــاق بالسباق  بـــيـــروت، فــقــد بـــدأت الـــعـــدَّ
في  املاضي  العام  تجربة  وبعد  الرمضاني. 
الــــذي جــمــع سيرين  قـــيـــراط«،  مــســلــســل »24 
ــد فـــهـــد مــــجــــددًا فــــي عــمــل  ــابــ ــنــــور وعــ عـــبـــد الــ
مشترك، ودخول ماغي بو غصن على الخط 
ــــى فـــي األعـــمـــال الــدرامــّيــة  ة األولـ نــفــســه لــلــمــرَّ
املشتركة، يبدو بعد هذه التجربة، أن الفكرة 
املمثلة بوغصن.  ان، زوج 

ّ
للمنتج، سن راقــت 

الكاتبة  من  نًصا  العام  هــذا  ان 
ّ
فاشترى سن

اللبنانية، كلوديا مرشليان، لرواية بعنوان 
ن في املؤتمر الصحافي عن 

َ
»ياريت«. وسيعل

اخــتــيــار املــخــرج الــشــاب، فيليب أســمــر، لهذا 
يـــروي، وفــق املعلومات،  قصة  الــذي  العمل، 

اجتماعية تفضح صراع املال والنفوذ.
ــنــتــج ســـنـــان، عــلــى مـــا يـــبـــدو، أقـــنـــع املــمــثــل 

ُ
امل

الــــســــوري، مــكــســيــم خــلــيــل، ملــشــاركــة زوجــتــه 
الــبــطــولــة فـــي املــســلــســل الــجــديــد إلــــى جــانــب 
زميله، قيس الشيخ نجيب، وبذلك يكون هذا 
الثاثي موجوًدا للمرة األولى في عمل درامي 
مشترك، مع مجموعة من املمثلني اللبنانيني 
أواخــر  التصوير  عمليات  وستبدأ  والــعــرب. 

الشهر الحالي بني بيروت والقاهرة.
وبـــدأ املــخــرج، ولــيــد نــاصــيــف، أيــضــًا اإلعـــداد 
لــبــدايــة تــصــويــر مــســلــســل »جــريــمــة شــغــف«، 
يدخل  الرفاعي، وهو مسلسل  مفيد  للمنتج 
املنافسة بني  أو  للمواجهة  اإلطــار نفسه  في 
الدراما املشتركة، التي تتخذ من لبنان مكانًا 
بــأن املسلسل مــن بطولة  لــهــا، علًما  وقــاعــدة 

قصي خولي وأمل عرفة.

ألمانيا تعيد إحياء مارتن لوثرسيرين عبد النور لن تمثّل هذا العام
ينشط سوق الدراما 

اآلن، وتكثر التحليالت 
والتوّقعات حول 

المسلسالت، التي تم 
تصويرها، أو التي ما زالت 
قيد التصوير، وذلك قبل 

دخول شهر رمضان

قبل انطالق الموسم 
الرمضاني الدرامي، عانت 

كثيرٌ من المسلسالت 
من اعتذار المخرجين 

والمؤلّفين، مثل 
مسلسل »أبواب جهنم« 
و»األسطورة« و»الطبال«

أثر لوثر واللوثرية باأللمان 
تأثيرًا عميقًا، وساهم 

تركيزه على التعليم 
ونشوء طبقة دينية 
منخرطة في الحياة 

العامة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــلـــى الــــرغــــم مــــن بـــــدء بـــعـــض املـــخـــرجـــني فــي  عـ
ــع عـــرضـــهـــا فــي  ــزمــ تـــصـــويـــر مــســلــســاتــهــم املــ
املــوســم الــرمــضــانــي املــقــبــل، إال أن هــنــاك على 
الجانب اآلخــر مسلسات، تواجه أزمــة كبيرة 
ـــفـــني واملــخــرجــني 

ّ
ــذار املـــؤل ــتـ أال وهــــي، أزمــــة اعـ

عن استكمالها. يأتي على رأس هذه األعمال 
زيــنــة، حيث  للفنانة  »أبـــواب جهنم«  مسلسل 
ــاع املــســلــســل مــــؤخــــرًا، بـــاعـــتـــذار  ــ

ّ
ــن فـــوجـــئ صــ

املخرج، عادل أديب، عن العمل فيه، على الرغم 
مـــن اتـــفـــاقـــه مــعــهــم عــلــى الـــبـــدء فـــي تــصــويــره 
فـــي مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـــاري، وهــو 
ــــي ورطــــــة؛  ــا وضــــــع املـــســـلـــســـل فـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد مـ
كــــون مــعــظــم املــخــرجــني تــقــريــبــًا تـــعـــاقـــدوا مع 
املسلسات، خاصة وأن شهر رمضان لم يتبق 

على قدومه، سوى أقل من أربعة شهور.
ولم يكن اعتذار عادل أديب هو أولى األزمات 
الــتــي واجـــهـــت هـــذا املــســلــســل، فــقــد ســبــقــه في 
تقديم االعتذار أيضا املخرج، سميح النقاش، 
ــد تـــعـــاقـــد فــعــلــيــًا عـــلـــى إخـــــراج  بـــعـــدمـــا كـــــان قــ
ــــواب جــهــنــم«، يــشــارك  املــســلــســل. مــســلــســل »أبــ
في بطولته بجوار زينة كل من الفنانني، عا 

غانم وسلوى خطاب وفريال يوسف، والقصة 
من تأليف محمد صاح عزب. وقال عزب في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن  لـــ ــة  تصريحات خــاصَّ
أسماؤهم،  املطروحة  املخرجني  بعض  هناك 
ــكـــن حـــتـــى اآلن لــــم يـــتـــم االســــتــــقــــرار بــشــكــل  ولـ
ــراج املــســلــســل،  ــإخـ نــهــائــي عــلــى مـــن ســيــقــوم بـ
مؤكدًا أنه لن يحدث أي تعطيل، وسيتم البدء 
مع  التعاقد  بعد  قريبًا،  املسلسل  في تصوير 
ـــحـــني«. وبـــعـــد الــتــعــاقــد 

ّ
ــرش أحــــد املــخــرجــني املـ

فعليًا مع املؤلف، هشام هال، لكتابة حلقات 
مسلسل »األسطورة«، وبالفعل كان قد بدأ في 
كتابة الحلقات األولى، فوجئ بوجود طلبات 
عـــديـــدة مـــن مــخــرج املــســلــســل، مــحــمــد ســامــي، 
بتعديات وإضافات وحذف، وهو ما لم يقبله 
املــؤلــف، وقـــرر االعــتــذار. وتــم إســنــاد املسلسل 
بدأ  املعطي، وبالفعل  املؤلف محمد عبد  إلــى 
التصوير  فــي  رمــضــان  محمد  املسلسل  بــطــل 
استعدادًا للعرض في شهر رمضان. مسلسل 
»األسطورة« يشارك في بطولته بجوار محمد 
 من الفنانني روجينا وأحمد زاهر 

ُّ
رمضان، كل

ورجاء الجداوي.
فريق  مــع  فعليًا  العمل  لجلسات  عقده  وبعد 
ــــاع 

َّ
ــن ــال«، فـــــوِجـــــَئ ُصــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــمـــل مــســلــســل »الـ عـ

ليتم  العدل،  املخرج، ماندو  املسلسل باعتذار 
عصام  املــخــرج  مــع  بأسابيع  بعدها  التعاقد 
أمير  مــن بطولة  »الــطــبــال«  نــصــار. ومسلسل 
كرارة وروجينا وسامية الطرابلسي، وتأليف 

هشام هال وإنتاج دينا كريم.
وبعد أن بدأ في كتابة مسلسل »أفراح القبة« 
املأخوذ عن رواية تحمل االسم نفسه لألديب 
ـــف مــحــمــد أمــني 

َّ
ــؤل نــجــيــب مــحــفــوظ، إال أن املـ

راضـــــي فـــاجـــأ صـــنـــاع الــعــمــل بـــاعـــتـــذاره منذ 
ُب  اٍم فقط، وهو بالتأكيد ما سيتسبَّ خمسة أيَّ
ــاع العمل كــانــوا قد 

َّ
 ُصــن

َّ
فــي أزمـــٍة كــبــيــرة، ألن

وضعوا جدواًل زمنيًا ُمحّددًا للبدء في العمل 
قــريــبــًا. الــافــت أن محمد أمــني راضـــي كــان قد 
انتهى من كتابة ما يزيد عن نصف الحلقات، 
وهــو مــا أشــار إليه املــخــرج محمد ياسني في 
تــصــريــح ســابــق. واملــســلــســل مــن بــطــولــة منى 
زكـــي وإيــــاد نــصــار وديــنــا الــشــربــيــنــي ورانــيــا 
املؤلف  أيضًا،  بــدر. واعتذر،  يوسف وسوسن 
والــســيــنــارســت، أيــمــن ســامــة، عــن الــعــمــل في 
مسلسل »وعد« ملي عز الدين، وأوضح سامة 
ــــه ال يـــوجـــد خــافــات  ـ

َّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد”، أن

على اإلطاق بينه وبني القائمني على العمل، 
انه.  فكرة املسلسل، واسمه ال ُيخصَّ

َّ
دًا أن مؤكِّ

موسم مزدحم 
بكثير من الغناء

مارتن لوثر من متحف التاريخ األلماني في برلين

استقبلت الدوحة في مهرجان »سوق واقف« أكثر من 14 مغنيًا، أبرزهم سميرة توفيق 
والشاب خالد ومحمد عبده، وعمدت إلى تسهيالت على مستوى التسويق واإلعالم

مهرجانات
الخليج

اعتذار المخرجين

اصطباحة

بالل فضل

الــيــوم، كنت قــد انتهيت  لــك  الــتــي ســأرويــهــا  العبثية  الــوقــائــع  حــن وصلتني 
من قراءة بعض التحليالت اللوذعية، التي كتبها بعض املثقفن املسكونن 
بأوهام الدولة القوية املهيبة، والذين ال زالوا مصممن على اإلقامة في خرابة 
الجناح الديمقراطي بعد أن هجرها أغلب سكانها، والعجيب أن هؤالء الذين 
كانوا يصورون ملن حولهم، أن سياسة فرض األمر الواقع بالحديد والنار، 
أن  الفاجر،  الحماس  يــرون اآلن وبنفس  األمــن واالستقرار،  تصلح لتحقيق 
الخراب الذي أحدثته تلك السياسة في أرجاء البالد، يمكن أن تصلحه بعض 
الهاتفية، والتي ينبري للترحيب  القرعة املدهونة بزبدة املداخالت  الحركات 
اب« الذين يحاولون في كل مرة مساعدة عبد الفتاح 

ّ
ــذ

ُ
بها بعض كبار »الــك

التي أصبحت مترجمة  السيسي، على اإلفــالت من مسؤوليته عن جرائمه 
إلى كشوف تضم أسماء آالف الضحايا، منهم من قضى نحبه ومنهم من 
السياسية  املسؤولية  أهمية  بذكر  يلهجون  قبل  كانوا من  ينتظر، في حن 
لرئيس الــدولــة، والــتــي كــانــت فــي رأيــهــم تجعل مــبــارك وطــنــطــاوي ومرسي 

شركاء فاعلن، في كل مظلمة تقع على أي مواطن مصري.  
وبرغم أن السيسي ال يكف في كل يــوم، عن فضح هــؤالء وتخييب آمالهم، 
بإمعانه في منح ضباط أجهزته األمنية الضوء األخضر، الرتكاب ما يحلو 
لهم من جرائم دون رقيب وال حسيب، بل ويحاول مساعدة رجاله بكل طاقته 
وصالحياته، إن هم لّبخوا الدنيا بسبب كفاءتهم املنعدمة حتى في القمع، إال 
ابه« شيبا وشبابا، يواصلون تبشير الشعب بأوهام املستقبل املشرق، 

ّ
ذ

ُ
أن »ك

الــذي سيفتح السيسي أبوابه، لو قرر أن يطلق ســراح املعتقلن من »شباب 
الثورة«، أو قام بالضحك على ذقون من ال زال منهم خارج السجون، مع أن 
أي تفكير منطقي في املستقبل، يــدرك أن السيسي لن يكون أبــدا جــزءا من 
أي حل حقيقي، ألنه تجاوز منذ مذبحة رابعة خط الرجعة، وأصبح مع مرور 
الوقت عبئا على مؤيديه، حتى وإن كان بعضهم يرفض االعتراف بذلك، ولذلك 
إعالمية حقيقية،  أو  انفراجة سياسية  أي  تحقيق  في  السيسي  يتورط  لن 
أبـــدا، ولــذلــك سيظل كــل من  ألنــه يعرف أن تداعياتها لــن تكون فــي صالحه 
يعلقون اآلمال عليه، يضيعون وقتهم وجهدهم فيما ال طائل منه، وفي ذات 
ل صورة كئيبة ومعقدة للمستقبل، على أيدي ضحايا 

ّ
الوقت سيتواصل تشك

السيسي الذين تغص بهم املقابر واملعتقالت والبيوت، لعلك ستجد في الوقائع 
التالية التي حملتها لي رسالة قادمة من إحدى قرى الدلتا، بعض مالمحها.  

■ ■ ■
للقبض  الدلتا،  قــرى  إحــدى  بمداهمة  الشرطة  قــوات  قامت  نهاية 2013  في 
على عدد من أبناء القرية املنتمن لجماعة اإلخــوان، وكان من بن املعتقلن 
شقيقان، أكبرهما مدرس يعرف عنه األهالي انتماءه املعلن لإلخوان، لذلك لم 
يستغرب األهالي اعتقاله، في حن استغربوا اعتقال أخيه األصغر املوظف 
بمجلس املدينة، والــذي كان حريصا على أن يعلن أمام الجميع بأنه »فلول 
ويفتخر« لعل ذلك ينجيه من القمع املحتوم، حتى إنه كان يدخل في مواجهات 
أحد  يفهم  لم  ولذلك  للجماعة،  املنتمين  القرية مع شقيقيه  أهل  أمــام  علنية 
سبب اعتقاله في حملة املداهمة، ليتضح أن األمر كان وراءه زلة لسان من 
الــذي أملى على قائد الحملة أسماء أعضاء اإلخــوان  ضابط األمــن الوطني، 
املطلوب اعتقالهم في القرية، فذكر اسم األخ األكبر في البداية، ثم أملى اسم 
األخ األوسط الذي ال عالقة له باإلخوان، وترك األخ األصغر املنتمي لإلخوان 
أيضا طليقا وسط دهشة الجميع، وحن تم اكتشاف الغلطة، تم تصحيحها 
طبعا، باعتقال األخ األصغر، واإلبقاء على األخ األوسط في السجن خمسة 
شهور، ألن هيبة الدولة تقتضي الفجور في الخطأ، حتى يخاف السايب من 

غشوميتها وموات قلبها.  
كانت تلك الغلطة قدم سعد على الشقيقن املنتمين للجماعة، ألنها ساعدت 
في تشريك القضية قانونيًا، وأوجبت الحكم بخروجهما من السجن، ربما 
قــاٍض ال يحب تلقي أحكامه مسبقا من ضباط  إلــى  ألن حظهما ساقهما 
األمن الوطني، ليقوم أشاوس الداخلية بتصحيح الخطأ هذه املرة، بشكل ال 
ن أي قاٍض مدني من التدخل، حيث تم اعتقال األخ الذي أفلت في املرة 

ِّ
يمك

فــي سورية،  القتال  مــن  العائدين  بها بعض  إلــى قضية  ليتم ضمه  األولـــى، 
قانونية وال شطارة  ثغرات  تنفع  إلــى محاكمة عسكرية، حيث ال  وتحويله 
محامن وال هم يحزنون، وربما كان التغيير الوحيد الذي حدث في حياة تلك 
األسرة املنكوبة، هو أن األخ الذي لم يكن منتميا إلى جماعة اإلخوان، أصبح 

اآلن منتميا إليها، بعد أن قربته فترة االعتقال من أشقائه جسدا وفكرا. 

دعني أعطيك لمحة 
عن المستقبل!

belalfadl@hotmail.com
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الــعــربــيــة، بــل هــي الــتــي اخــتــارتــه -عــلــى حد 
تــعــبــيــره- أثــنــاء دراســتــه الــطــب، مــشــيــرًا إلــى 
لــعــبــت دورًا مــهــمــا وســاعــدتــه  الـــظـــروف  أن 
كمترجم مع صعود تيار الرواية الالتينية 
ــر الــســتــيــنــيــات  ــ ــ ــا عـــاملـــيـــا فــــي أواخـ ــ ــــروزهـ وبـ
وبداية السبعينيات، وهو مدين في شهرته 

اب الذين ترجم لهم.
ّ
لهؤالء الكت

تــّوج أخيرًا  الفضل  إن هــذا  واستطرد قائال 
بأن ُمنح اإلقامة في إسبانيا مع عائلته بعد 
نزوحه من ســوريــة، إثــر مطالبة خمسة من 
اب أميركا الالتينية الذين ترجم لهم، 

ّ
أبرز كت

حكومة إسبانيا بأن تمنحه اإلقامة تكريما 
ملنجزه في نقل إبداعات اللغة اإلسبانية إلى 
العربية. وبما أنه كان يعيش وضعا صعبا 
الهاتفية  فاملكاملة  السورية،  املــأســاة  بسبب 
التي وردته بهذا الخبر جعلته يبكي، وهو 
ــاب، 

ّ
مــديــن بــهــذا للترجمة وألصــدقــائــه الــكــت

معترفا أن هذا شيء أخجله حقا، ألن الناس 
ما زالت تتذكر أن هناك مترجما.

ــنـــح أيــضــا  ــأن ُمـ ــ ــذا االحـــتـــفـــاء بـ ــ وزاد مــــن هـ
جائزة »جيرار دي كريمونا« للترجمة العام 
املـــاضـــي، وهــــي جـــائـــزة ســنــويــة مخصصة 
ملساهمة مهمة من شخص أو مؤسسة من 
الــضــفــة الجنوبية  الــشــمــالــيــة ومـــن  الــضــفــة 
للمتوسط في ميدان الترجمة وتحمل اسم 
الــذي   )1187  –  1114( كريمونا  دي  جــيــرار 
درس العلوم العربية في القرن الثاني عشر، 
وتــرجــم أكــثــر مــن ســبــعــن كــتــابــا إلـــى اللغة 
الــذي رد فيه علماني  الــوقــت  فــي  الالتينية 
الــجــمــيــل بـــأن تــرجــم مــئــة كــتــاب مــن اللغات 

الالتينية إلــى الــعــربــيــة.  وفــي مــعــرض رده 
على سؤال حول تقنية الترجمة أو خلطته 
الــســحــريــة فــي الــتــرجــمــة الــتــي تــكــاد تــقــارب 
النص األصلي، قال مترجم »عشت ألروي« 
ــه ال تــــوجــــد تـــرجـــمـــة أفــــضــــل مــــن الــنــص  ــ إنــ
األصلي في أية لغة، خاصة الشعر، معترفا 
بــأنــه ال يــقــدم عــلــى تــرجــمــة عــمــل مــا لــم يقع 
فــي ُحــبــه، حيث رفــض بعض األعــمــال التي 
لم ترق له واعتذر عن ترجمتها، معرجا في 
املتمثلة  الترجمية«  »تقنيته  على  إجابته 
قــراءة  ثــم  للعمل  الــقــراءة االستطالعية  فــي 
العمل مرة أخرى وترجمة فصل أو فصلن 
ثم معاودة القراءة من حيث انتهى. وهكذا 
ذاهــبــا وراجــعــا بــن قـــراءة العمل وترجمته 
ــد اإلجـــــهـــــاد، مــــع ضـــــــرورة فـــهـــم الــســيــاق  حــ
ــتــرجــم لفهم 

ُ
الــتــاريــخــي والــثــقــافــي للعمل امل

ة  اإليحاءات واملعاني امللتبسة، تليها القراء
القارئ  مكان  نفسه  ليضع  للعمل  األخــيــرة 
ويــشــعــر بــســالســة الـــقـــراءة حــتــى يــصــل إلــى 

رضية للترجمة النهائية. 
ُ
الحالة امل

وأضــاف علماني أن املشكلة أثناء الترجمة 
فــي الــلــهــجــات األمــيــركــيــة الــالتــيــنــيــة وليس 
في اللغة اإلسبانية، والتي تختلف من بلد 
إلــى آخـــر، لــذلــك فــإن دراســتــه الــطــب وعيشه 
فـــي هــــذا الــبــلــد ومــعــرفــتــة لــشــعــوب الـــقـــارة 
وأحوال معيشتهم وحكاياتهم وخرافاتهم 
وآالمهم وموسيقاهم، واطالعه على تاريخ 

مسقط ـ عبديغوث

بـــصـــوت هــــــادئ يـــبـــدو طـــالـــعـــا مــن 
»الغرائبية السحرية« ألدب أميركا 
ــيــــة وبـــــتـــــواضـــــع ملـــنـــجـــزه  ــنــ ــيــ الــــالتــ
الــذي قــارب املئة كتاب منذ »مئة  الترجمي 
عـــام مــن الــعــزلــة« و«لــيــس لـــدى الــكــولــونــيــل 
ــــرف املـــتـــرجـــم  ــتـ ــ ــن يـــكـــاتـــبـــه« ملــــاركــــيــــز؛ اعـ ــ مـ
ــراء  الــفــلــســطــيــنــي صــالــح عــلــمــانــي بـــأن اإلطــ
الذي لقيه عمله األول هو الذي جعله يقرر 
أن يكون مترجما ويشعر أن قدره أن يعيش 

ليترجم.
وقــــال عــلــمــانــي، فـــي جــلــســة حـــواريـــة ضمن 
فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان مــســقــط، إن لــلــتــرجــمــة 
فضال كبيرا عليه، أكثر مما له عليها حيث 
إلــى  لــغــة لينقلها  لــم يختر اإلســبــانــيــة  إنـــه 

بوداود عميّر

الكاتبة  بــأن  التذكيُر  التكرار  بــاب  ليس من 
الجزائرية، آسيا جّبار )1936 - 2015(، التي 
، أمس، عاٌم على رحيلها، هي أّول كاتب  مرَّ
مــغــاربــي وعـــربـــي يــدخــل إلــــى »األكــاديــمــيــة 
الــفــرنــســيــة«، وثـــانـــي أفــريــقــي بــعــد الــشــاعــر 
بغية  بذلك  ذّكر 

ُ
ن ما 

ّ
إن السينغالي سنغور. 

ُيلتفت   لم 
ُ
إلــى الجهة األخـــرى؛ حيث النظر 

قته من تقدير في 
ّ
إلــى أعمالها، رغــم ما حق

غير ما بلد، وبغير ما لغة.
تــركــت جــّبــار الــعــشــرات مــن األعــمــال األدبــيــة 
نــحــو عشرين  إلـــى  ــرجــم كثير منها 

ُ
ت الــتــي 

ة عقود 
ّ
لغة. لكن، كان يجب انتظار قرابة ست

لتخرج أّول ترجمة ألحد أعمالها إلى اللغة 
األخيرة  بروايتها  األمــر  ق 

ّ
ويتعل العربية، 

»ال مكان في بيت أبي«، التي نقلها املترجم 
الراحل محمد يحياتن إلى العربية.

ــّبــــار،  ــــدى جــ ــتـــابـــة لــ ــكـ هــــل أســــلــــوب ولــــغــــة الـ
الصعب، هو الذي حال دون ترجمة أعمالها 
العاملي«،  أّدى »االعــتــراف  العربية؟ هل  إلــى 
ــي تــــحــــديــــدًا، إلـــــى الــتــشــكــيــك فــي  ــسـ ــرنـ ــفـ والـ
مـــواقـــف الــكــاتــبــة والــتــزامــهــا تــجــاه قضايا 
ــا كـــــان مــوقــف  ــمــ ــ وطـــنـــهـــا ولــغــتــهــا األم؟ رّب
هؤالء سيتغّير لو قرأوا نّص كلمتها التي 
أمام  انتخابها عام 2006،  ألقتها، في حفل 
اب الفرنسين؛ 

ّ
نخبة من األكاديمين والكت

حن راحت تسرد أبعاد وامتدادات الثقافة 
ــن مــــحــــاوالت  ــ ــــن، عـ ـ ــريَّ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
الــجــزائــريــة،  الشخصية  االســتــعــمــار طــمــس 

وعن اللغة العربية.
في تلك الكلمة، دافعت عن الحضارة العربية 
اإلســالمــيــة الــتــي أنتجت الــعــلــوم واملــعــارف؛ 
: »بعد سنة 711، وحتى سقوط غرناطة 

ً
قائلة

الكتب،  روائـــع  األنــدلــس  أنتجت   ،1492 عــام 
الرّحالة ابن بطوطة املولود في طنجة، ابن 
رشد الذي استند إلى فلسفة أرسطو في رّده 
على الغزالي، وأخيرا أعظم صوفي في تاريخ 

صالح علماني 
عشت ألترجم

لم ُتقرأ الكاتبة باللغة 
العربية، ربما بسبب سوء 
الفهم والتوّجس اللذين 

أفرزا مواقف مشّككة 
في مواقفها. سؤال ما 

زال يطرح بعد عام من 
رحيلها

يعتبر المترجم 
الفلسطيني نفسه 

محظوظًا في رحلته 
مع أدب اللغة اإلسبانية 

ورواية أميركا الالتينية 
بشكل خاص، وأنه سعيد 
بما منحته الترجمة، ويقرّ 

بفضلها عليه

مستفيدًا من تجارب 
زواجه المتعّددة، 

ينتقد الكاتب األميركي 
في مسرحيته، التي 

صدرت ترجمتها 
مؤّخرًا، المجتمع 
وتدّخل الدين في 

الحياة الخاصة

لماذا لم تترَجم آسيا جبار إلى العربية؟

آرثر ميلر ساخرًا من الحب والزواج واإلرث

إضاءة الجانب اإلنساني في اإلنسانية

اإلطراء الذي لقيه 
عمله األول جعله يقرر أن 

يكون مترجمًا

دافعت عن العربية 
وأدانت محاوالت 

االستعمار طمس 
الشخصية الجزائرية

خالصة تجارب ميلر 
كناقد للرأسمالية 

ومتَّهم بالشيوعية

ال توجد ترجمة أفضل 
من النص األصلي في أي 

لغة، خاصة الشعر المترجم  أن  )الصورة(  الُعمانية  الندوة  في  للحضور  علماني  يعترف 
موجود في أعماله، وهو يرى أن المترجم شريك للكاتب في العمل، 
في  القانونية  الهيئات  إن  حتى 
»مؤلفًا  المترجم  تعتبر  إسبانيا 
للترجمة«، ولكن في بلداننا العربية 
االعتراف،  هذا  إلى  بعد  نصل  لم 
وضع  فــي  فكر  ــه  أن ــى  إل مشيرًا 
أّجله كما  لكنه  كتاب عن تجربته، 
أّجل فكرة كتابة رواية بعد أن قرأ 
من  الكولونيل  لدى  »ليس  وترجم 
على  قائمة  الفكرة  لكن  يكاتبه« 

أية حال.

المترجم شريكًا

2425
ثقافة

ندوة

استعادة

مسرح

فعاليات

أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة؛ كـــل ذلـــك ســـاعـــده كثيرًا 
على فهم هذه االختالفات النابعة على حد 
الــقــارة وشعوبها  هــذه  تركيبة  مــن  تعبيره 
إلــى »الحياة  األعــراق والتي تميل  املتعددة 
ــة«. كــمــا  ــرامــ ــدم الــــصــ شـــبـــه الـــفـــوضـــويـــة وعــــ
الــذي  اإلسباني  املستعمر  تأثير  إلــى  أشــار 
املــايــا  دمـــر حـــضـــارات بأكملها كــحــضــارات 
واألزتــيــك واإلنــكــا، لكنه اضطر فــي النهاية 
ومــــن خــــالل مــجــمــع الــلــغــة اإلســـبـــانـــيـــة إلــى 
أن يــعــتــرف بــهــذه الــلــغــات »الــهــنــديــة« كــون 
نــصــف أعــضــائــه مـــن جــمــيــع بـــلـــدان الـــقـــارة، 
العامية إلى معجمه  الكلمات  وبدأ يضيف 

الشرق: ابن عربي الذي انتقل من بجاية إلى 
تونس، وسرعان ما عاد إلى قرطبة ثم إلى 
فاس. كانت اللغة العربية أيضا، لغة العلوم 
واملعرفة: الطب والفلك والرياضيات.. باللغة 
األفــارقــة،  أجـــدادي  ويــبــدع  العربية سيكتب 
آخرهم وجه من وجوه الحداثة؛ ابن خلدون، 
املولود في تونس، والذي كتب تاريخ البربر 
فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــرابـــع 
عشر، رحل عام 1406 في الشرق، تماما مثل 
ابــن عــربــي، منذ مــا يــقــرب قــرنــن مــن الــزمــن. 
بــالــنــســبــة إلـــى هــذيــن الــعــبــقــريــن: الــصــوفــي 
األنـــدلـــســـي، ومـــؤّســـس عــلــم االجـــتـــمـــاع، فقد 
ـــن من 

َ
حــّولــتــهــمــا لــغــة الــكــتــابــة إلــــى مـــواطـــن

مــنــفــى  عــــن  مــنــفــى األرض،  ـــال 
ّ

فـــض الـــعـــالـــم، 
الكتابة«.

الــثــقــافــة الــجــزائــريــة  ــيـــوم، تــســتــعــّد وزارة  الـ
إلى  الكاتبة  أعمال  إلطــالق مشروع ترجمة 
الــعــربــيــة، بــعــد أن كــانــت قــد أطــلــقــت جــائــزة 
أدبـــيـــة بــاســمــهــا. بــعــد رحــيــلــهــا فــقــط، جــرى 
ّيبت عــن املشهد 

ُ
االحــتــفــاء بــهــا، هــي الــتــي غ

األدبي الجزائري، منذ هجرتها إلى فرنسا 
، مطلع الثمانينيات.

ً
مرغمة

املستمّر  اشتغالها  هــو  لــجــّبــار  ُيــحــســب  مــا 
ــج. لــطــاملــا  ــيـ بـــعـــيـــدًا عــــن الـــصـــخـــب والـــضـــجـ
ــئــــك الــــذيــــن ال  ــكـــون ضـــمـــن أولــ ـــلـــت أن تـ

ّ
فـــض

يتحّدثون كثيرًا، وال يسعون إلى األضواء. 
مـــواقـــفـــهـــا وكـــتـــابـــاتـــهـــا هــــي فـــقـــط الــكــفــيــلــة 
بــالــتــحــّدث عــنــهــا، وهـــي الــنــاطــقــة الرسمية 
بـــاســـم صــمــتــهــا، ورؤيـــتـــهـــا االســتــشــرافــيــة 

ملستقبل األشياء.

انتشار  بسبب  اإلسبانية،  اللغة  أغنى  مما 
أن  يـــعـــنـــي  مـــــا  ــنــــي،  ــيــ الــــالتــ األدب  ظـــــاهـــــرة 

املستعَمر فرض على املستعِمر لغاته األم.
ترجمة  فــي صعوبة  مثال  علماني  وضـــرب 
بعض الكلمات التي لها معاٍن مختلفة من 
السية« إذ توجد ست 

ُ
بلد آلخــر، بكلمة »خ

مــســمــيــات لــــأنــــواع الــخــالســيــة فـــي الـــقـــارة 
األمــيــركــيــة تبعا لــعــرق الــوالــديــن، وهـــذا ما 
يوجب توضيحه في الترجمة، كما أنه وقع 
فــي كتاب  فــي ترجمة كلمة »غانية«  حــائــرًا 
التي  الــحــزيــنــات«  غانياتي  »ذاكـــرة  ماركيز 
تعني في األصل كلمة أكثر بذاءة من كلمة 

»عاهرة«. 
تــعــدم طبعا  ال  العربية  بــأن  وقـــال مبتسما 
ــات لـــهـــذه الــكــلــمــة، مـــتـــذّكـــرًا أن وزيـــر  ــرادفــ مــ
الــثــقــافــة الــكــولــومــبــي قـــال لـــه إنـــه ال يسمح 
شــخــصــيــا البــنــتــه بـــقـــراءة عـــنـــوان كـــهـــذا، ما 
جعله في النهاية يستقر على كلمة »غانية« 

بكل دالالتها في اللغة العربية.
أن  فــرغــم  مــحــظــوظــا،  نفسه  علماني  يعتبر 
إال  الترجمة،  مــن  العيش  يمكنه  ال  املترجم 
أنـــه سعيد بــمــا منحته الــتــرجــمــة مــن دخــل 
مــادي يساعده في معيشته وأسرته، فرغم 
الترجمة  املــعــروفــة؛ إال أن  الــتــرجــمــة  مــشــاق 
ــّيـــقـــة، ألنــك  ــيــــة خــصــوصــا مــمــتــعــة وشـ األدبــ
في  اإلنساني  »الجانب  النهاية  في  تترجم 

اإلنسانية«. 

تصويب

جيمس ِشْي

 
ُ

كما اقترحَت أنت، جمال
البيت أذهلني. كانت تمطر مطرًا 

جليديًا اآلن.
 شـــيء عــلــى مــا يـــرام. 

ّ
ولــكــن كـــل
األشجار

تهّيأت للشتاِء مسبقًا. 
من اآلن فصاعدًا أردُت نصيحة 

يومية.
اعتقدُت أنني فقدُت ربع 

الــســمــاء املــلــّونــة، وشـــعـــرُت أنني 
يقّيدني

حادث طبيعي جميل
ــَت إنـــــــه كـــــــان شــبــه  ــ ــلـ ــ ــنــــك قـ ــكــ ــ ول

منطقي. 
مثل لغٍز عرفُت كيف أفهمه. 

أطلعتني على كيف متى 
تصبح عاصفة منتمية للجميع.

وحني التقينا، شربنا 
فورًا. باملعنى ذاته، 

قلَت إن األصفَر لون أزهار عباد 
الشمس،

ــاد الـــشـــمـــس تــمــاثــل  ــ ــّب أزهـــــــار عــ
ُ

الصيف، والصيف
يماثل التحّرر من املتاعب.

بــعــد ذلـــك قـــال ابـــنـــي، هـــيـــه.. أنــت 
تزعجني

وأنا  تــعــارٌض بني شيئني،  قلبي 
غادرُت

إلى بيتَك، وقلَت 
كيف أنك لن تقول هذا حقًا.

كيف سحبنا نفسينا متراجعني 
مثل أوتار.

حـــيـــاتـــي الـــجـــديـــدة بـــحـــاجـــة إلـــى 
موٍت جديد.

كــيــف حــافــظــُت عــلــى قــلــيــل مما 
تركه هذا.

)James Shea شاعر أميركي 
مقيم في هونغ كونغ، ترجمة 
محمد األسعد(

الناطقة الرسمية باسم صمتها

أن تهبط من جبل مورجان

يُقيم متحف الفن الحديث والمعاصر في مدينة بيبلوس اللبنانية، معرضًا تكريميًا 
للفنان التشكيلي والنّحات حسين ماضي )1938( في 14 شباط/ فبراير الجاري؛ حيث 
ُتعرض ألول مرّة سّت منحوتات من أعماله التي أنجزها بالمعدن، وقد قّدمها 

الفنان هدية للمتحف لتصبح من ضمن مقتنياته. 

للفنانة  تشكيليًا  معرضًا  اليوم،  القاهرة،  في  الروسي«  الثقافي  »المركز  ينّظم 
الروسي،  األدب  كالسيكيات  وحي  من  بعنوان  الباقي  عبد  أشرف  لينا  المصرية 
للفنانة  المعرض محاضرة  افتتاح  الجاري. سبق  الشهر  العاشر من  ويتواصل حتى 

بعنوان »أبطال القصص الخيالية الروسية«.

 Tate Modern تنّظم »دارة الفنون« في عّمان، غدًا االثنين، محاضرة لمدير متحف
اللندني، كريس ديركون، حول موضوع مستقبل متحف مختلف. يقرأ ديركون 
مستقبل المتاحف في ظل تغيّرات أنماط التلّقي وظهور دراسات متعلّقة بتفاعل 
الجمهور مع خطاب المشاركة الثقافية، مستعرضًا أجندات المتاحف في العالم. 

كما يطرح فكرة الحاجة إلى تغيير طريقة تبادل موضوع الفن مع الجمهور. 

الجاري، أمسية تناقش  الرباط، في 11 شباط/ فبراير  الوطنية« في  تنّظم »المكتبة 
الكتاب  بارتوس.  وماريتا  شرفاوي  محمد  للمؤلَّفين  السوداء  المسيرة  كتاب 
الذين عاشوا  المغاربة  تأريخيًا، وهو مصير  اهتمامًا  ينل  لم  إلى موضوع  يتطرّق 

ألجيال في الجزائر، ثم ُهّجروا عام 1975 على خلفيات سياسية بين البلدين.

عّمار أحمد الشقيري

تــتــزامــن تــرجــمــة مــســرحــيــة »الــهــبــوط من 
جــبــل مــــورجــــان« لــلــكــاتــب األمـــيـــركـــي من 
أصل بولوني، آرثر ميلر )1915 - 2005(، 
وصــدورهــا بالعربية، مــع مـــرور الــذكــرى 
أبــرز أسماء  الــحــاديــة عشرة لرحيل أحــد 
 

ّ
املسرح األميركي الحديث، والتي ستحل

في العاشر من شباط/ فبراير الجاري.
ــد الـــســـالم  ــبـ ــتــــي أنــــجــــزهــــا عـ ــة الــ ــمـ ــتـــرجـ الـ
ــن  ــة »مــ ــلـ ــلـــسـ ــن سـ ــ ــم، صـــــــــدرت عــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ
ــة  ــ ــــدراسـ  بـ

ً
ــة ــبــــوعــ ــتــ ــي« مــ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ املـــــســـــرح الـ

»نــقــديــة تــأويــلــيــة« لــــ أســـامـــة أبــــو طــالــب. 
أهم  أحــد  ــعــّد 

ُ
ت التي  املسرحية،  ر 

ّ
تتأخ ال 

ــال صـــاحـــب »مـــــوت بـــائـــع مـــتـــجـــّول«،  ــمـ أعـ
فــي اإلفــصــاح عــن مقاصده منذ املشاهد 
األولـــــــــــــى، الـــــتـــــي تـــــبـــــدأ مــــــع الـــشـــخـــصـــيـــة 
الرئيسية ليمان فيلت وهو في املستشفى 
إثر حــادث سيارة أثناء هبوطه من جبل 
ــان، بــــجــــوار املــــمــــرضــــة الــزنــجــيــة  ــ ــورجــ ــ مــ
لــــوجــــان، يــبــادلــهــا الـــحـــديـــث، وبــســخــريــة 
يــلــّمــح إلـــى قــضــيــة الــزنــوجــة فــي أمــيــركــا، 
وغامزًا من قناة الرئيس األميركي داويت 
إيزنهاور الذي ُوقَع في عهده أول قانون 
ــيـــة مـــنـــذ صــــــدور قـــانـــون  لـــلـــحـــريـــات املـــدنـ
ترّسبات  بقيت  حــن  فــي  العبيد،  تحرير 

العنصرية تواصل عملها في املجتمع. 
ليست الــزنــوجــة مــوضــوع املــســرحــيــة، بل 
واحد من املوضوعات الكثيرة التي يسخر 
مــيــلــلــر مــــن طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــي األمــيــركــيــن 
الرئيس  املــوضــوع  مــن  كاستراحة  معها، 
للعمل الــذي يــدور حــول تــعــّدد الــزوجــات، 
ــق بــالــحــب 

ّ
ــا يــتــبــعــه مـــن مــســائــل تــتــعــل ومــ

الــقــانــونــي  والـــجـــانـــب  واألطــــفــــال،  واإلرث 
لكل ذلك. تزور فيلت، الرجل الخمسيني، 
من  قادمتان  بيسي،  ه 

ُ
وابنت ثيو  ــه 

ُ
زوجــت

مدينة أخرى، وفي اللحظة نفسها تظهر 
ــدعــى لــّيــا، هــي أيــضــا زوجــتــه، 

ُ
ثالثينية ت

من دون أن تعرف الزوجتان بأمر الزواج 
اآلخر. هنا، تبدأ الحوارات بن الزوجتن 
مــــــن جـــــهـــــة، وبــــــــن كــــــل واحــــــــــــدة مــنــهــمــا 
ـــالت 

ّ
والـــــــزوج مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــع تـــدخ

واألب،  ويــلــســون،  تـــوم  للمحامي  طفيفة 
فـــي تــفــصــيــالت تـــعـــرض الـــحـــب والـــوفـــاء 
الـــواحـــدة، لتمتّد إلى  واالكــتــفــاء بــاألنــثــى 

العالقات االجتماعية والزواج.
ــع الــــزوجــــة لــيــا،  ــوارات مــ ــ ــحــ ــ مــــن خـــــالل الــ
فــي أميركا،  تــقــارن املسرحية بــن جيلن 
لن في مرحلتن من الحياة الزوجية 

َّ
ممث

قــّصــة هــابــيــل وقــابــيــل فـــي صـــدر الــكــتــاب 
ــقـــّدس؟«، ذاك فــي تــبــريــر خــيــانــة ليمان  املـ
ــد الــــــــحــــــــوارات. فـــــي مــــكــــان آخـــــر،  ــ ــ فـــــي أحـ
املسيحية  امليثودين  طائفة  على  ر 

ّ
يؤش

كانت  التي   18 القرن  في  البروتستانتية 
موجهة ضّد العمال والفالحن والعبيد، 
ــر بــــراعــــتــــه فــي  ــهـ ــظـ ــــان آخـــــــــر، تـ ــكـ ــ وفـــــــي مـ
العادية  التحليالت  كــل  »بعد  التصوير: 
والــــروايــــات والــتــحــلــيــالت الـــفـــرويـــديـــة، ال 

نــزال غامضن ومجهولن كخط تماثيل 
ملتصقة بجدار كنيسة«.

التفّكك واإلرث وحروب الورثة؛ الشرعين 
الزوجية،  الــســعــادة  مــا  الشرعين،  وغــيــر 
مـــا الـــحـــب، مـــا الـــذنـــب، مـــا األخــــــالق؟ ذاك 
ــــوارات كــل مــن لــّيــا وليمان  هــو مجمل حـ
مــن جهة، ومــن جهة أخــرى حـــوارات ثيو 

وابنتها بيسي مع ليمان.
يجمع العمل اإلسلوب الهزلي باملأساوي، 
وفيه خالصة تــجــارب ميلر، مــن وجــوده 
في أميركا ألب مهاجر، ويهودي، ومتزّوج 
من دينه، ثّم من خــارج دينه، إضافة إلى 
تــوجــهــاتــه كــنــاقــد مــتــمــّرس لــلــرأســمــالــيــة 
عالم  فــي  ووجــــوده  بالشيوعية،  ــهــم 

ّ
ومــت

االشتراكية،  »ماتت  حيث  التغّير،  سريع 
الواقع  في   

ّ
يتبق ولم  انتهت،  واملسيحية 

شيء عدا البساطة للدفاع عنها«.

كالمه  مــوّجــهــا  فــيــلــت  يــقــول  للشخصية. 
ــا: »الــــشــــيء  ــ ــّيـ ــ ــه الـــصـــغـــيـــرة لـ ــ ــتـ ــ إلــــــى زوجـ
املضحك أن يتزوج أبناء جيلي لُيظهروا 
نــضــجــهــم، وكــذلــك بـــقـــاؤِك مــن دون زواج 

لنفس السبب«.
عاناه،  ومــا  الثالث  ف 

ّ
املؤل لزيجات  ربما 

ما مّده باملعرفة لعرض معاناة الكثيرين 
ــزواج الــكــاثــولــيــكــي؛ حيث  ــ ــّراء نــظــام الــ ــ جـ
كــانــت زيجته األولـــى مــن مـــاري سالتري 
في كنيسة، أما الثانية من مارلن مورنو، 
فكانت على يد حاخام يهودّي، والثالثة 
من املصّورة الفوتوغرافّية إنجي موراث، 

كانت زواجا مدنيا.
يحمل الــعــمــل اســتــشــهــادات مــن الــتــاريــخ 
تعليقات  إليها  مضافا  املقّدسة،  والكتب 
ــاة هــو  ــيـ ــحـ الـ ــي  فــ ــانــــون  قــ الــــكــــاتــــب. »أول 
ــبـــار  ــــؤالء األحـ ــــع كــــل هــ ــاذا وضـ ــ الــــغــــدر، ملــ

األحد 7 فبراير / شباط 2016 م   28 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 524  السنة الثانيةاألحد 7 فبراير / شباط 2016 م   28 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 524  السنة الثانية
Sunday 7th February 2016 Sunday 7th February 2016

ما اليقبل 
االكتمال

علماني في بورتريه لـ سعد بن خليف )العربي الجديد(

الكاتبة في بورتريه لسعد بن خليف )العربي الجديد(

مشهد من مسرحية ميلر بإخراج أندريا باتلر، نيويورك/ 2007 )تصوير: روث نيمان(



مستحضرات تمليس الشعر: انتبهي لمخاطرها

نصائح لعالج التوتر تغنيك عن األدوية المهدئة

صحة

التجميليــة  املــواد  منتجــو  عمــد  املــادة،  لهــذه 
ملــواد  الترويــج  إلــى  الصالونــات  وأصحــاب 
ولفتــرة  الفعاليــة  بنفــس  الشــعر  بفــرد  تقــوم 
زمنيــة طويلــة تصــل لعــدة أشــهر، وخاليــة مــن 
»الفورمالدهيــد«، ولكــن الحقيقــة أنــه ال يمكــن  
وجــود  بــدون  النتائــج  هــذه  علــى  الحصــول 
»الفورمالدهيــد«، فاملنتجــون اســتبدلوا هــذه 
املــادة بمادتــي الفورمالــني وامليتلني غاليكول، 
واللتــان تتحــوالن إلى غــاز الفورمالدهيد عند 

تعرضهما للحرارة.

املوجــودة فــي الشــعر املجعــد، وعنــد تمليســه 
علــى  تحافــظ  جديــدة  روابــط  تتشــكل 
ويتحــول  أشــهر،  لعــدة  أملــس  بشــكل  الشــعر 

»الفورمالدهيد« من شكله السائل إلى غاز.
املــادة  هــذه  أن  الكثيــرون  يعرفــه  ال  مــا  لكــن 
الســالمة،  ملعاييــر  مخالفــة  )الفورمالدهيــد( 
فالحد املسموح به في مستحضرات التجميل 
مــن قبــل إدارة التغذيــة والعقاقيــر األميركية ال 
فــي  يتجــاوز 0.2%، بينمــا النســبة املوجــودة 
كثير من منتجات »الكيراتني« املستخدم لفرد 
الشــعر تتجــاوز الـــ 2% )أي أكثــر نحو 10 مرات 

من التركيز املسموح به(.
تقــوم  منظمــة  أيــة  توجــد  ال  لألســف  ولكــن 
فعندمــا  التجميــل،  مســتحضرات  بمراقبــة 
اختبرت )OSHA( مائة عينة من مستحضرات 
تمليس الشعر )والتي كتب عليها أنها خالية 
عــن  تقاريــر  تلقيهــا  بعــد  الفورمالدهيــد(  مــن 
حــاالت هيجــان في العينــني ونزيف في األنف، 
فــي  الفورمالدهيــد  نســبة  أن  الخبــراء  وجــد 
دراســات  وحســب   !%12 إلــى  يصــل  بعضهــا 
الســرطان  ألبحــاث  الدوليــة  الوكالــة  أجرتهــا 
التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن وجــود 
هذه املادة قد يسبب على املدى القريب تهييج 

للعينني والجلد والجهاز التنفسي العلوي.
أما على املدى البعيد، فقد تتسبب بسرطانات 

الجيوب األنفية وسرطان الدم.

■ كيراتني خال من الفورمالدهيد 
بعــد أن تــم إلقــاء الضوء على املخاطر الكارثية 

يعتبر اإلنسولين حجر الزاوية الرئيسي في معالجة داء السكري.. ويؤدي التأخير في البدء بالعالج باإلنسولين، إذا 
استدعى العالج ذلك، إلى حدوث مضاعفات ال تحمد عقباها

الخوف من العالج باإلنسولين
د. محمد محسن الصالح

الوحيــد  العــالج  هــو  اإلنســولني 
النمــط  مــن  الســكري  داء  ملعالجــة 
البقــاء،  علــى  الحفــاظ  بغيــة  األول، 
كمــا أنــه الــدواء الوحيــد ملعالجــة داء الســكري 
الحملي وداء الســكري عند الحوامل، ويحتاج 
معظــم مرضــى داء الســكري مــن النمــط الثانــي 
إلى املعالجة باإلنسولني بعد فشل املعالجات 

األخرى في ضبط السكري بصورة جيدة.
مــن  الســكري  داء  مــن مرضــى  الكثيــر  يخشــى 
فكــرة  منهــم،  الكثيــر  ويرفــض  بــل   ،2 النمــط 
الفمويــة  األدويــة  مــن  عالجهــم  خطــة  تبديــل 
إلــى اإلنســولني.. وذلــك رغــم أن تأخــر البــدء في 
مضاعفــات  يســبب  قــد  باإلنســولني،  العــالج 
نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  لكــن  خطيــرة. 
املعالجــة  فكــرة  املرضــى  ملــاذا يرفــض  وبقــوة: 
املســؤولية  تقــع  الحقيقــة  وفــي  باإلنســولني؟ 
الرعايــة  مهنيــي  وعلــى  نفســه  املريــض  علــى 

الصحية السكرية في آن معًا.

¶ الجانب املرتبط باملرضى:
- يخشى الكثير من املرضى الحقن أساسا.

باملعالجــة  يتعلــق  فيمــا  فهــم  ســوء  هنــاك   -
باإلنســولني، حيــث يعتقــد كثيــر مــن املرضــى 
قبــل  مــا  األخيــر  العــالج  هــو  اإلنســولني  أن 
مرحلــة  إلــى  وصــل  قــد  مرضهــم  وأن  املــوت، 
بقصــص  ذلــك  يربطــون  مــا  وغالبــًا  متقدمــة، 
األصدقــاء واألقــارب الذيــن توفــوا أو تعرضــوا 
لبتــر الســاق أو العمــى، بعــد فتــرة قصيــرة مــن 
بــدء املعالجة باإلنســولني، مــن دون أن يربطوا 
املبكــرة  املعالجــة  بتأخيــر  املضاعفــات  تلــك 
تلــك  تجنــب  بغيــة  باإلنســولني،  واملناســبة 

املضاعفات.
املعالجــة  أن  املرضــى  مــن  كثيــر  يعتقــد   -
مراقبــة  وتتطلــب  معقــدة  عمليــة  باإلنســولني 

مكثفة لسكر الدم.
- يخشــى الكثيــر من املرضــى من حدوث زيادة 
بعــد  الــدم  ســكر  نقــص  ونوبــات  الــوزن  فــي 

املعالجة باإلنسولني.
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آشا - اليمن
عمــري 18 عامــا، وأنــا أعانــي 
مــن تقــّوٍس فــي الســاقني بهذا 
الشكل ) (، ولم يكن بي تقّوس 
مــن قبــل، وذلــك كمــا شــاهدت 
فــي كل صــوري القديمــة، ولــم 
اآلن.  مثــل  ســاقي  شــكل  يكــن 
واضحــا  التقــوس  ويكــون 
عندما أرتدي بنطاال ضيقا. 

وقــد زرت الطبيــب، وخّيرنــي 
بــني إجــراء عمليــة أو الحفــاظ 
على وزني الذي ال يتجاوز الـ 

50 كلغ، وطولي 155.. 
أريــد رأيكــم فــي كالم الطبيب، 
عــن  كافيــة  معلومــات  وأريــد 
هــذا املــرض وهــل هنــاك ضرر 
علــي فــي املســتقبل.. إذا أردتم 
صورة أشعة لساقي زّودوني 
ألرفــق  اإللكترونــي  ببريدكــم 

الصورة وتعطوني رأيكم.

إلى األخت السائلة 
الكريمة أشا.. 

إن مشــكلة تقــّوس الســاقني غالبًا 
ما يكون ســببها هو زيادة نســبة 
فــي  والرصــاص  الفلورايــد  مــادة 
التغذيــة  نقــص  أن  كمــا  الجســم، 
الڤيتامينــات  نســبة  ونقــص 
)د(  ڤيتامــني  خــاص  -وبشــكل 
قــد  املغنيزيــوم-  أو  والكالســيوم 

يؤدي إلى حدوثها.
وهنــاك عــدة طرق يمكــن ان تعالج 
التماريــن  مثــل  الســاقني،  تقــّوس 
الڤيتامينــات،  وتنــاول  الرياضيــة 
واملســاج العالجــي وغيرها، وهذه 
اإلجــراءات تعمل على التعديل من 

تقّوس الساق بشكل طبيعي.
وفــي حــال عــدم اســتجابة الحالــة 
لهــذه اإلجــراءات بصــورة إيجابية، 
إلــى  اللجــوء  املمكــن  مــن  فإنــه 
بعمــل  وذلــك  الجراحــي  التدخــل 
مــن  الســاق(،  محــور  )تصحيــح 
أجــل تفــادي التأثيــر الســلبي على 

مفصل الركبة في املستقبل..
مع تمنياتي بالشفاء.

د. سامر الخطيب 
أخصائي جراحة العظام

سؤال في الصحة

تقع المسؤولية في خوف 
المرضى من العالج باإلنسولين 

على المريض نفسه وعلى 
مهنيي الرعاية الصحية 

)Getty( السكرية

)Getty(

¶ الجانب ملرتبط بمهنيي الرعاية الصحية:
- يخشــى بعــض مــن مهنيــي الرعايــة الصحية 
مــن زيــادة الــوزن وزيــادة تواتــر نوبــات نقــص 

سكر الدم بعد املعالجة باإلنسولني.
- ال يملــك بعــض األطبــاء الوقــت الكافي لشــرح 
مناســبة،  بطريقــة  باإلنســولني  العــالج  خطــة 

تجعل املريض يتقبل فكرة املعالجة به.
األطبــاء  بعــض  أن  هــي  الكبــرى  واملصيبــة   -
يستعملون فكرة املعالجة باإلنسولني لتهديد 
مرضاهــم فــي حــال عــدم إذعانهــم للعالجــات 
قــال  طبيبــًا  أن  نســمع  مــا  وكثيــرًا  األخــرى، 
لــم تســتمع لكالمــي ونصائحــي،  إن  ملريضــه: 

فإنني سأضعك على املعالجة باإلنسولني!!

¶ الحلول املقترحة
يلعــب التثقيــف الســكري للمريــض دورًا مهمــًا 
فــي تقبــل املريــض لفكرة التحول إلــى املعالجة 

باإلنسولني، وينبغي أن يتضمن ذلك:
التدريجــي  التطــور  عــن  مبســطًا  شــرحًا   .1
لــداء الســكري مــن النمــط 2، وبالتالــي النقــص 
مــر  علــى  اإلنســولني  إفــراز  فــي  التدريجــي 
الســنني، وأن معظــم مرضــى داء الســكري نمــط 
2، سيحتاجون للعالج باإلنسولني في مرحلة 

ما من حياتهم.
للعــالج  الحاجــة  عــن  املريــض  مناقشــة   .2
الوحيــد  الشــخص  ليــس  وأنــه  باإلنســولني، 
الذي يتناوله، وأن فشل املعالجات األخرى في 
ضبــط الــداء الســكري ال تعنــي فشــل املريــض، 

وإنما فشل األدوية األخرى في ضبط الداء.
الحقــن، وأنهــا  مــن  املريــض  إزالــة مخــاوف   .3
عملية ســهلة وأن اإلبرة صغيرة الحجم وغير 
مؤملــة أثنــاء الحقــن، مــع تعليــم املريــض كيفيــة 

الحقن وأماكنه.
االعتبــار  بعــني  واألخــذ  املريــض  طمأنــة   .4
املعالجــة  مضاعفــات  بعــض  مــن  مخاوفــه 
باإلنسولني كزيادة الوزن ونوبات نقص سكر 
الدم، مع التأكيد للمريض بأن تلك املضاعفات 
ومــن  املرضــى  مــن  قليلــة  نســبة  عنــد  تحــدث 

املمكن تجنبها.
5. تعليــم املريــض أعــراض نوبــات نقــص ســكر 

الدم إن حدثت وكيفية تدبيرها. 
بجرعــات  باإلنســولني  باملعالجــة  البــدء   .6
صغيــرة تــزاد تدريجيــًا وفقــًا لقياســات ســكر 
الــدم مــع تغييــر خطــة الحميــة الغذائيــة وعــدد 
الوجبات، لتتماشى مع خطة العالج الجديدة.

معلومة تهمك

طبيب األسرة

ال بد أن تمر بكل منا سويعات نعاني فيها من التوتر 
واالنقباض.. فهل هناك ما يمكن عمله قبل اللجوء إلى الدواء 

املهدئ؟
إليك هذه النصائح:

- تمرين التنفس العميق
ال يمكن أن تتنفس بعمق وأن تكون متوترا بالوقت ذاته، لذلك 

فتطبيق تمرين التنفس )4-7-8( يفيدك كثيرا، وهو بالشكل 
التالي: 

بعد أن تخرج كل الهواء من رئتيك عبر الفم، استنشق من 
خالل األنف وأنت تعد لألربعة، ثم احبس نفسك وأنت تعد 

للسبعة، ثم أخرج الهواء عبر األنف ببطء وأنت تعد للثمانية.. 
كرر العملية مرتني.

- امش في الغابة
أو في أي مكان طبيعي غني بالنباتات واألشجار، فاملشي في 

الطبيعة وشم روائح أزهارها وأعشابها فترة 20 دقيقة كفيل 
بخفض مستوى هورمونات الشدة.

- أجر بعض التمارين الرياضية
التمارين تزيل االكتئاب وتخفف القلق وتزيد الثقة بالنفس، 
وكل ما هو مطلوب للتخلص من نوبة من نوبات التوتر هو 

أن تمارس أي رياضة تحبها فترة عشرين دقيقة.
- خذ حماما دافئا

أو اقض بضع دقائق في حمام تركي أو غرفة سونا، فقد 
ثبت أن الحرارة تخفف من تشنج العضالت وتعزز من إفراز 

هرمون السيروتونني الذي يحسن من مزاج اإلنسان.
- تناول مشروبا ساخنا من مغلي أحد النباتات املهدئة

وهذه تشمل الزنجبيل واملليسا والالفندر والشاي األخضر، 
فكلها تحتوي مركبات مسكنة لأللم والتوتر ومعززة للراحة 

واالطمئنان.

وجود مادة 
الفورمالدهيد

قد يسبب أمراضا عدة 
على المدى 

القريب والبعيد

فاتن حداد

موجــود  بروتــني  هــو   )keratin( الكيراتــني 
اســتخدامه  يتــم  الشــعر،  فــي  طبيعــي  بشــكل 
فــي منتجــات تجميليــة لتمليــس الشــعر ملــدة 

تتراوح بني 3 - 5 أشهر.

■ كيف يمكن فرد الشعر بواسطة الكيراتني؟
يتم تطبيق املنتج على الشعر ثم يقوم مصفف 
التمليــس  أداة  بواســطة  بتمليســه  الشــعر 
الساخنة، ليحافظ على شكله األملس والالمع 
لعــدة أشــهر. وســرعان مــا القت هــذه املنتجات 
رواجــًا كبيــرًا فــي الشــرق األوســط، وخاصــة ملا 
رافــق انتشــارها مــن حمــالت دعائيــة واســعة، 
اليومــي  الشــعر  تمليــس  عنــاء  توفــر  فهــي 
وتجعله يحافظ على شكله سواء تحت أمطار 

الشتاء أو في رطوبة الصيف. 
تأثيــر  أي  لــه  ليــس  فإنــه  مروجيــه،  وبحســب 
الكيراتــني، وهــو  مــن  ســلبي باعتبــاره مكــون 
األساســي  القــوام  ويشــكل  طبيعــي  بروتــني 

للشعر.. فلم الخوف؟!!

■ التأثيرات الضارة ملعالجة الشعر بالكيراتني
تحتــوي  التــي  املنتجــات  أن  الحقيقــة 
لفــرد  املســببة  هــي  ليســت وحدهــا  الكيراتــني 
مــادة  مــع  مرافقتــه  إن  بــل  وتمليســه،  الشــعر 
مــا  هــو   »Formaldehyde »الفورمالدهيــد 

يساعد على تغيير قوام الشعرة.
حيــث يقــوم »الفورمالدهيــد« بكســر الروابــط 

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok
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تواصل المسلسل 
المدهش لفريق 
ليستر سيتي، 
فقد تغلب 
مساء أمس 
على مانشستر 
سيتي بنتيجة 
3-1، في مباراة 
شهدت تألق 
النجم الجزائري 
رياض محرز 
الذي رفع 
رصيد أهدافه 
لـ 14 هدفًا في 
الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، كما 
صنع الهدف 
األول لفريقه، 
ليرفع عدد 
تمريراته 
المساعدة في 
المسابقة لـ 10 
تمريرات.

)Getty( رياض محرز يحتفي بهدفه الثاني مع زمالئه

ليستر »المدهش«
هاجم لصوص الكولومبي فيكتور ايباربو 

مهاجم واتفورد اإلنجليزي السابق، وسرقوا منه 
مجوهراته التي تقدر قيمتها بـ 70 مليون بيزو 
كولومبي )حوالي 21 ألف دوالر(. ووقع الحادث 

في أحد شوارع مدينة ميديني الكولومبية، حيث 
أوقف أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية 

ايباربو وقاموا بسرقة ساعته »رولكس« وسواره 
الذهبي وخاتمه، وفقا لتصريحات رئيس شرطة 

ميديني، هنري جاالن، إلذاعة )راديو كاراكول(.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( تعميم 
عقوبة إيقاف البرازيلي الشاب فريد ملدة عام، 

والتي فرضها عليه اتحاد أميركا الجنوبية للعبة 
)كونميبول( لثبوت تعاطيه املنشطات، لتشمل 

بذلك كل مباريات كرة القدم. وكان اتحاد أميركا 
الجنوبية فرض عقوبة على الالعب )22 عاما( 
في 14 من ديسمبر/كانون األول بإيقافه عاما 

لثبوت تعاطيه منشطات في إحدى املباريات التي 
خاضها مع منتخب بالده في كوبا أميركا.

فاوض مانشستر يونايتد اإلنجليزي ممثلي 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلسي السابق 

لإلشراف على صفوف الشياطني الحمر بحسب 
ما ذكرت وسائل اإلعالم البريطانية. وذكرت شبكة 

»بي بي سي« ان حظوظ إشراف مورينيو على 
يونايتد بدال من الهولندي فان غال قد ارتفعت: 
»لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ولم يعلق النادي 

عليها، لكن املفاوضات بدأت«. ويتوقع أن يترك فان 
غال )64 عاما( يونايتد في نهاية املوسم الحالي.

لصوص يسرقون 
الكولومبي 

فيكتور ايباربو

فيفا تعمم 
إيقاف البرازيلي فريد 

بعد تعاطيه المنشطات

مانشستر يونايتد 
يفاوض البرتغالي 

مورينيو
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رياض الترك

من املعروف أن املال يتكلم في عالم 
كرة القدم، وأصبح اليوم العصب 
اللعبة، ومن دونه  الرئيسي لهذه 
وتحقق  تتقدم  أن  الكبيرة  لألندية  يمكن  ال 
األلــقــاب واإلنــجــازات. وهــذا ما فعلته الصني 
العالم،  ثــورة كروية على كل  بأقل من شهر، 
ــة  ــيــ ــارة األوروبــ ــقــ فــــأن تــتــمــكــن مـــن إطـــاحـــة الــ
لناحية اإلنــفــاق املــالــي فــي املــيــركــاتــو، فأنت 
ــة  ــديـ ــقــــديــــم أنـ ــز لـــلـــمـــنـــافـــســـة وتــ ــ ــاهـ ــ قــــــوي وجـ
كــبــيــرة لــلــعــالــم. اســتــيــقــظ الـــشـــارع الــريــاضــي 
الصينية  الـــكـــرة  أن  عــلــى  املـــاضـــي  ــبـــوع  األسـ
بــدرجــتــهــا األولــــى والــثــانــيــة اجــتــاحــت ســوق 
وتفوقت  ضخمة،  مالية  بــأرقــام  »امليركاتو« 
على البطوالت األوروبية الخمس الضخمة. 
يومًا بعد يوم لم تنتِه القصة هنا بل تابعت 
ــة الــصــيــنــيــة صــــرف األمـــــــوال الــهــائــلــة  األنــــديــ
يمينًا ويسارًا وأحدثت ثورة مالية في سوق 
االنتقاالت الشتوية. وآخر هذه الصفقات كان 
السابق  اإلنــجــلــيــزي  نــجــم تشلسي  رامــيــريــز 
مدريد  أتلتيكو  العــب  مارتينيز  وجــاكــســون 
اإلســبــانــي وألــيــكــس تــيــكــســيــرا مـــن شــاخــتــار 
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تقرير

دونتسك األوكــرانــي. هذه الصفقات وغيرها 
الكثير جعلت مدرب أرسنال أرسني فينغير 

متخوفًا من هذا الهجوم.

ماذا حصل؟
ــنـــت أن  ــقـ ــلـــة أيـ الــــصــــني وبــــعــــد ســــنــــوات طـــويـ
ــــورد مـــالـــي ضــخــم لــلــبــاد،  ــقـــدم هـــي مـ ــرة الـ كــ
كرة  أن  يقني  على  أصــبــح  الصيني  والشعب 
القدم أصبحت أهم رياضة في العالم، ورغم 
عماقًا  منتخبًا  ليس  الصيني  املنتخب  أن 
ولــــم يــقــدم الــكــثــيــر فـــي املــحــافــل الـــدولـــيـــة، إال 
ــررت لــفــت األنــظــار  أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قــ
ــاق املــالــي  ــفــ ــي »اإلنــ ــدًا وهــ بــطــريــقــة ســهــلــة جــ

املجنون«.
طلب رئــيــس الــصــني تشي جــي بينغ إحــداث 
أكثر  الكرة الصينية. وربما  تغيير كبير في 
الخطوة  بــهــذه  للتفكير  دفعته  الــتــي  األمـــور 
هي زيارته مللعب مانشستر سيتي في شهر 
الـــعـــام 2015.  مـــن  األول  تــشــريــن  أوكـــتـــوبـــر / 
ــع الــرئــيــس مـــع مــســؤولــني في  بــعــد ذلـــك وضـ
مشروع  لتنفيذ  الخطط  مــن  عـــددًا  الحكومة 
ضخم يؤدي إلى تطوير كرة القدم الصينية 
بــشــكــل كــبــيــر، وانــتــهــت االجــتــمــاعــات وأقـــرت 
الحكومة الصينية مشروعًا رياضيًا ضخمًا 
مــــا فــي  الــــعــــام 2025، وأهـــــــم  فــــي  ســيــنــتــهــي 

املشروع هو إحداث ثورة في كرة القدم.
ــــان فــــي الـــصـــني الــشــهــر  جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو كـ
الــفــائــت مــع وكــيــل أعــمــالــه خــورخــي منديش، 
املستثمرون يجولون الدول األوروبية للفوز 
ــم نــحــو  ــارهـ ــظـ ــة وتـــحـــويـــل أنـ ــديــ بـــرعـــايـــة األنــ
الكرة الصينية، وأول الغيث كان بيع رئيس 
من   %13 منصور  الشيخ  سيتي  مانشستر 
أســـهـــمـــه ملــســتــثــمــريــن فــــي الــــصــــني. فــــي وقـــت 
عــديــدة مثل  أوروبــيــة  بأندية  الصني  تتحكم 
الفرنسي.  وشوشو  التشيكي  براغا  سافيا 
إلى  السيطرة  دائـــرة  أن تتسع  املــتــوقــع  ومــن 

أندية أوروبية أخرى في املستقبل.

تأثير ثورة الصين والكرة الصينية
»الصني دمرتنا«، بهذه الكلمات وصف مدرب 
كــوريــنــثــيــانــز الـــبـــرازيـــلـــي، تــيــتــي، وذلــــك بعد 
موافقة النادي بيع أربعة العبني إلى الدوري 
الصيني. والقصة ال تتوقف فقط عند املدرب 
تــيــتــي فـــقـــط، ألن الــــــدوري الــصــيــنــي يحضن 
ــــر ال  اآلن أكــثــر مـــن 25 العــبــًا بــرازيــلــيــًا. واألمـ
يتوقف على الاعبني فقط، وذلك ألن املدرب 
البرازيلي مانو مينيزيس ُيشرف على تدريب 

شاودونغ لونينغ، ولوكسومبرغو البرازيلي 
يدرب كوانجيان في الدرجة الثانية.   

لــكــن التغيير الــكــبــيــر الـــذي حــصــل فــي الــكــرة 
الصينية خال السنوات األخيرة، هو التحول 
مــن اســتــقــطــاب العــبــني مــن الــقــارة األميركية 
الجنوبية إلـــى الــتــعــاقــد مــع العــبــني مــن أبــرز 
وأهــــم الــبــطــوالت األوروبــــيــــة، وهــــذا الــتــحــول 
بحد ذاتــه له أثــر كبير في املاعب الصينية. 
وبــعــد كــل هــذه الصفقات هــنــاك حــديــث ظهر 
مؤخرًا في الصحف الصينية، ومفاده أن يايا 
»السيتي«  يرغب بشدة مغادرة  الــذي  توريه 
عندما يصل غوارديوال، قد ينتقل إلى فريق 

جيانغسو الصيني مقابل 30 مليون يورو.
لــكــن هــنــاك أمـــر أغــفــلــه الــرئــيــس الــصــيــنــي في 
ثورته الكروية، إذ أنه نسي مسألة الحضور 
ــتـــي تعتبر  الــجــمــاهــيــري فـــي املــــدرجــــات، والـ
ضعيفة جــدًا مــقــارنــة بــالــبــطــوالت األوروبــيــة 
ستستقطب  فــكــيــف  أوروبــــــا،  أبـــطـــال  ودوري 
الـــدعـــم اإلعـــامـــي لــرعــايــة الــــــدوري الــصــيــنــي 
سُتقدم  فكيف  كثيرًا،  تحضر  ال  والجماهير 
النجوم في املاعب الصينية من دون حضور 
جــمــاهــيــري ضــخــم مثلما يــحــدث فــي الــقــارة 

األوروبية.
الحضور  املاضي وصل متوسط  املوسم  في 
الــجــمــاهــيــري فــي بــطــولــة الــــدوري حــوالــى 22 
ألف متفرج، أي زيادة بنسبة 17% عن املوسم 

الـــــذي ســبــقــه، ومــــن املـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع هــذه 
مع حضور  املستقبل، خصوصًا  في  النسبة 
العبني ُمميزين في بطولة الدوري. في املقابل 
هــنــاك مشكلة الــرعــايــة اإلعــامــيــة، وذلـــك ألن 
املاضي  املوسم  في  دفعت  الصينية  القنوات 
أجــل نقل مباريات  9 مــايــني دوالر فقط مــن 

الدوري املحلي.
لــكــن شــركــة »الــصــني لـــإعـــام« والــتــي عقدت 
الشيخ  ورئيسه  مانشستر سيتي  مع  اتفاقًا 
مــنــصــور، رفـــعـــت الـــرقـــم مـــن 9 مـــايـــني دوالر 
إلــــى 1,2 مــلــيــار لــلــحــقــوق الــتــلــفــزيــونــيــة ملــدة 
خمس ســنــوات، األمــر الــذي يعني أن األندية 
من  ضخمة  أمـــوال  على  ستحصل  الصينية 
بــقــوة في  الــدخــول  هــذه الصفقة ُتمكنها مــن 

أسواق شراء الاعبني.

ماذا عن المستقبل؟
ــقــــوة فــــي املـــيـــركـــاتـــو  بـــعـــد دخـــــــول الــــصــــني بــ

أرسين فينغير 
خائف من ثورة الصين 

المالية المستجدة

منذ بداية المباراة 
فرض الرياضي سيطرته 

على اللقاء

الشتوي، اهتز مدربو أندية أوروبية كبيرة، 
الذين بدأوا يخافون على نجومهم من اليد 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــريـــد ســرقــتــهــم والــتــعــاقــد 
ــو األمـــــــر الـــــــذي اعـــتـــبـــره مــــدرب  ــ مـــعـــهـــم، وهــ
أرسنال اإلنجليزي أرسني فينغير باملخيف 
ويــجــب الــقــلــق مــنــه. وذلـــك ألن الــصــني تملك 
اآلن قوة مالية ضخمة ويمكنها نقل اللعبة 
بأكملها إلى الصني، ألن كرة القدم أصبحت 
حربًا اقتصادية ومن يملك املال الوفير هو 

الحلقة األقوى.
الصيني  املـــال  أن  فينغير  يــؤكــد  املقابل  فــي 
ســيــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى املــيــركــاتــو، كما 
أنـــه سيلعب دورًا كــبــيــرًا فــي مــســألــة رواتـــب 
ــور الـــاعـــبـــني األســبــوعــيــة والــشــهــريــة،  ــ وأجــ
التلفزيونية  الــرعــايــة  عــقــود  أن  خــصــوصــًا 
األوروبــيــة  الــدوريــات  ستصبح خطرة على 
ألنه في املستقبل، سيكون أي فريق صيني 
قـــادرًا على دفــع مبلغ 100 مليون يــورو في 
أي العــب يــريــده. هــذه املشكلة التي طرحها 
فينغير تبدو واقعية خصوصًا أن كرة القدم 
أصــبــحــت الـــيـــوم ســوقــًا تــجــاريــًا يــتــحــكــم به 
النجوم  شـــراء  بإمكانه  الـــذي  ماليًا،  األقـــوى 
والــتــعــاقــد مـــع أفـــضـــل املـــدربـــني فـــي الــعــالــم، 
وهــــذه املــشــكــلــة لـــن تــظــهــر إال فـــي الــســنــوات 
املقبلة يوم يصبح الــدوري الصيني مكتظًا 

بالنجوم.

تامبا يوقف انتصارات بيتسبرغ في دوري 
هوكي الجليد

ليقودا تامبا باي  بــاالت وانطون ستراملان هدفني لكل منهما  اونــدري  سجل 
اليتنينج للفوز 6-3 على ضيفه بيتسبرغ بنجوينز في دوري هوكي الجليد 
في أميركا الشمالية. وهذه هي الهزيمة األولى لبنجوينز بعد أربعة انتصارات 

متتالية فيما هذا هو الفوز العاشر لتامبا باي في اخر 11 مباراة.
وسجل تايلر جونسون واليكس كيلورن هدفني اخرين لتامبا باي فيما أحرز 
باتريك هورنكفيست وسيدني كروسبي ومات كولن أهداف بنجوينز الثالثة.

وفي مباريات أخرى فاز كاروالينا هوريكاينز 5-3 على وينيبيج جيتس على 
أرض األخير وفاز كولومبوس بلو جاكتس 2-1 على كالجاري فليمز.

رأسية ألتيدور تمنح أميركا الفوز على كندا وديًا
ــازت الـــواليـــات املــتــحــدة على  ــوزي ألــتــيــدور فــ بــهــدف مــتــأخــر حــمــل تــوقــيــع جــ
في  بينهما  القدم جمعت  بكرة  وديــة  مــبــاراة  في   0-1 كندا  الشمالية  جارتها 
جنوب كاليفورنيا. وبعد أن أهدر ألتيدور فرصتني ارتقى مهاجم سندرالند 
السابق ليحول برأسه عرضية متقنة من زميله إيثان فينالي إلى داخل شباك 
الــضــيــوف فــي الدقيقة 89 مــن زمــن الــلــقــاء. وهـــذا هــو الــهــدف الــدولــي رقــم 33 
أللتيدور مع املنتخب األميركي.  وتأتي املباراة في إطار استعدادات الفريقني 

للعودة لتصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.
 

هزيمة مفاجئة لريال مدريد في دوري 
السلة األوروبي 

وضع ريال مدريد نفسه في موقف صعب، بينما يسعى للتأهل لدور الثمانية 
مواطنه  أمــام   68-77 ملعبه  على  هزيمته  بعد  السلة  لكرة  األوروبـــي  لــلــدوري 
انتصاراته  التركي  فناربخشه  وواصــل  فيتوريا.  كوتشا  البـــورال  اإلسباني 
التوالي باالنتصار  السادس على  للمجموعات، وحقق فوزه  الثاني  الــدور  في 
اودوه  ايكبي  مــن  لكل  نقطة   15 بفضل  افــيــس  األنــاضــول  على   73-77 على 
وأضاف  لفيتوريا  نقطة   15 كــوزر  فابيان  بوجدانوفيتش. وسجل  وبوجدان 

ياكا بالزيتش 13 نقطة ليحافظ الفريق على آماله في التأهل لدور الثمانية.
ويتنافس في هذه املرحلة 16 فريقا في مجموعتني على أن يتأهل أصحاب 

املراكز األربعة األولى 

كاظمة يتعادل مع خيطان في الكويت 
فشل كاظمة في االقتراب من املراكز األربعة األولى بالدوري الكويتي املمتاز 

لكرة القدم بتعادله 2-2 مع خيطان بينما فاز الجهراء على الفحيحيل 0-1.
ورفع كاظمة رصيده إلى 24 نقطة في املركز الخامس بفارق أربع نقاط عن 
رفع  بينما  املتصدر  القادسية  عــن  نقطة  و14  الــرابــع  املــركــز  العربي صاحب 

خيطان رصيده إلى 18 نقطة في املركز السادس.
في  الفوز  هــدف  للجهراء  حديثا  املنضم  سيموني  رافاييل  اإليطالي  وسجل 
شباك الفحيحيل ليزيد رصيد فريقه الجديد إلى 14 نقطة في املركز الثامن 

بفارق نقطة عن منافسه صاحب املركز السابع.

البحرين تهزم لبنان وديًا استعدادا لتصفيات 
كأس العالم 

ــا عــلــى ضــيــفــه منتخب لــبــنــان 0-2  فـــاز منتخب الــبــحــريــن لــكــرة الــقــدم وديــ
استعداداتهما  إطــار  فــي  املنامة  فــي  الوطني  امللعب  على  أقيمت  مــبــاراة  فــي 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 وكأس آسيا في 
املــبــاراة في غياب العبي فريقي  البحرين  االمـــارات 2019. وخــاض منتخب 
املحرق والحد بسبب قرار من إدارة الناديني بعدم ارتباط الالعبني مع املنتخب 
أفــضــل اخــتــبــار لألرجنتيني سيرجيو  املـــبـــاراة  الــحــالــيــة.وكــانــت  الــفــتــرة  فــي 
باتيستا مدرب منتخب البحرين الذي يستعد فريقه ملواجهة اليمن في 24 
مارس اذار املقبل ضمن املجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الشمالية 

وأوزبكستان والفلبني.

إنه »الديربي« رقم 100 في تاريخ كرة السلة 
اللبنانية، 21 سنة من املنافسة الشرسة بني 
أفضل أندية كرة السلة الرياضي والحكمة، 
املــبــاراة التي ال تعرف املــراكــز وال املستوى 
ــربـــي« بــكــل معنى  الــفــنــي، فــهــي مـــبـــاراة »ديـ
كانت  والحكمة  الرياضي  مواجهة  الكلمة، 
املواجهة رقم  الــعــام ألنها  فــي هــذا  مختلفة 

.100
منذ بداية املباراة فرض الرياضي بطل لبنان 
سيطرته على اللقاء لجهة الهجوم والدفاع، 
وبــعــد أن سجل الــريــاضــي خمس نــقــاط بعد 
ــل الــحــكــمــة  ــ مــــــرور دقــيــقــتــني مــــن الـــلـــقـــاء، دخـ
ـــوال الـــلـــقـــاء وخـــطـــف ثــاثــيــة أشــعــلــت  ــ فـــي أجـ
وبفضل  الرياضي  لكن  بدايتها.  في  املــبــاراة 
تــألــق نــجــومــه فــي املــلــعــب نــجــح فــي تسجيل 
الخطورة،  النقاط ومنع خصمه من صناعة 
ليتقدم بنتيجة مريحة )15 – 8( بعد سبعة 
دقائق من اللقاء، لينتهي الربع األول بتقدم 

»األصفر« )17 – 14(.
في الربع الثاني دخل الرياضي بقوة وفرض 
امللعب،  أرض  أكبر على  لعبه بشكل  أسلوب 

الرياض ـ العربي الجديد

ــغـــال فـــرصـــة تـــعـــادل  ــتـ ــلــــي فــــي اسـ فـــشـــل األهــ
الــفــتــح  مــــع ضـــيـــفـــه   )3  -  3( الــــهــــال  غـــريـــمـــه 
ليتعادل بدوره مع ضيفه الخليج )1 - 1( في 
دوري املحترفني السعودي لكرة القدم، وكان 
بإمكان األهلي تقاسم الصدارة مع الهال في 
بنقطة  اكتفى  لكنه  الخليج  على  فـــوزه  حــال 
الــتــعــادل الــتــي رفــعــت رصــيــده إلـــى 35 نقطة 
بفارق نقطتني خلف الهال صاحب الصدارة، 
فــي وقــت رفــع الخليج رصــيــده إلــى 20 نقطة 
فـــي املـــركـــز الـــثـــامـــن. تــقــدم األهـــلـــي بــهــدف من 
دقيقة   11 بعد  الصحبي  لعقيل  رأس  ضربة 
على بداية اللقاء لكن الكاميروني أمينو بوبا 
تعادل للضيوف في الدقيقة 33 بتسديدة من 
داخـــل منطقة الــجــزاء. وطــالــب العــبــو األهلي 
بــاحــتــســاب هـــدف فــي الــشــوط الــثــانــي عندما 
تابع مصطفى بصاص كرة مرتدة من مسلم 
ــادة  ــ ــارس الــخــلــيــج أظــــهــــرت اإلعــ ــ آل فـــريـــج حــ
التلفزيونية أن عبد الله السالم قائد الخليج 
أخرجها بعدما تجاوزت خط املرمى بكاملها 

ــتـــرداد الـــدفـــاعـــي والــهــجــومــي،  وتــمــيــز بـــاالسـ
ويوسع  الهجومي  عرضه  الرياضي  ليتابع 
الـــفـــارق إلـــى )23 – 18(، وعــجــز الــحــكــمــة عن 
مجاراة قوة مادي »املنارة« وحاول االعتماد 
على التسجيل من خــارج املنطقة، لكن دفاع 
تمامًا  الخطر  إلبعاد  حاضرًا  كــان  الرياضي 
قبل   ،)22  –  31( إلـــى  النتيجة  حــتــى وصــلــت 
أن ينجح الــريــاضــي فــي إنــهــاء الــشــوط األول 

متقدمًا )45 – 31(.
الفنية  الفوارق  أظهرت  الثاني  الشوط  بداية 
الــكــبــيــرة بـــني الـــريـــاضـــي والــحــكــمــة، لناحية 
ــاط واالســــــــتــــــــرداد الــــدفــــاعــــي  ــقــ ــنــ تـــســـجـــيـــل الــ
ــــذي جـــمـــع لــلــريــاضــي  ــر الــ ــ ــهـــجـــومـــي، األمــ والـ
بالتقدم )51 – 37(، ومن ثم )58 – 45(، وعجز 
فـــرض أســلــوب لعبه وفــشــل في  الحكمة عــن 
صناعة الهجمات حتى، وكأن الاعبني قرروا 
نقل مشاكل الفريق اإلدارية إلى أرض امللعب، 
لينتهي الربع الثالث بفارق 20 نقطة لصالح 

الرياضي )74 – 54(.
الرابع واألخير لم يتغير شيء بل  الربع  في 
ــارق الــنــقــاط  ــ نــجــح الـــريـــاضـــي فـــي تــوســيــع فـ

ــار باستمرار  لــكــن الــحــكــم خــالــد الــطــريــس أشـ
ــقــــد الــــســــويــــســــري كــريــســتــيــان  ــتــ ــلــــعــــب. وانــ الــ
غــروس مــدرب األهــلــي، عــدم احتساب الهدف 
الــذي اعتبره صحيحًا، في وقــت قــال غروس 
فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة 
»واجهنا عدة أحداث في املباراة بينها إلغاء 
الــحــظ لــم يحالفنا خــال  لــكــن  هـــدف صحيح 
املباراة. حزين على ما حدث«، في املقابل قال 
الــتــونــســي جـــال الـــقـــادري مـــدرب الــخــلــيــج إن 
األهلي أفلت من الخسارة في الدقائق األخيرة 

بإضاعة فريقه عدة فرص محققة.
وكان عبد الله الــزوري أنقذ فريقه الهال من 
ــــام ضــيــفــه الــفــتــح بــعــدمــا سجل  الـــخـــســـارة أمـ
لفريقه  ليتعادل  بلحظات  النهاية  قبل  هدفًا 
فــي وقـــت ســابــق، لــيــرفــع الــهــال رصــيــده إلــى 
37 نقطة في الصدارة بينما رفع الفتح بطل 
نسخة 2013 رصيده إلى 21 نقطة في املركز 
الــســادس مــن 15 مـــبـــاراة. وافــتــتــح الــبــرازيــلــي 
إيلتون غوزيه أهداف الفتح بعد خمس دقائق 
الــبــدايــة عبر ركلة حــرة وعــزز الفنزويلي  مــن 
الدقيقة  في  الضيوف  تقدم  خمينيز  فالكون 
59 من تسديدة من داخل املنطقة بعد تمريرة 
من غوزيه أيضًا. ونجح الــزوري في تقليص 
الــــفــــارق بـــعـــدهـــا بــخــمــس دقــــائــــق مــــن ضــربــة 
رأس قبل أن يتعادل البديل ناصر الشمراني 
تمريرة من  بعد  املنطقة  داخــل  بتسديدة من 

البديل أيضًا القائد ياسر القحطاني.
لكن غوزيه تقدم للفتح مجددًا من ركلة حرة 
األخيرة  الدقيقة  وفــي   ،79 الدقيقة  فــي  أيضًا 

ألول مرة إلى 25 نقطة )81 – 56(، في شوط 
الحكمة  وحــاول  مدافعًا،  الرياضي  فيه  لعب 
ــلـــة الــــريــــاضــــي، لـــكـــن الــفــعــالــيــة  مـــهـــاجـــمـــة سـ
جدًا.  ضعيفة  كانت  الحكمة  عند  الهجومية 
بفوز  اللقاء  وينهي  تألقه  الرياضي  ليتابع 

بفارق 19 نقطة )99 – 80(.
ــود نـــجـــم الــــريــــاضــــي، الــــذي  ــعـ ــر سـ ــيـ وقــــــال أمـ
املــبــاراة »لم  انتهاء  أفــضــل العــب بعد  اختير 
تكن املــبــاراة سهلة على الــرغــم مــن الــظــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــحــكــمــة«، وأضـــاف 
للثأر من  الــقــادمــة  »نــحــن جــاهــزون ملباراتنا 
إحـــراز لقب كأس  مــن  الـــذي حرمنا  بيبلوس 

السوبر بداية املوسم«.
في املقابل قال فؤاد أبو شقرا مدرب الحكمة 
الــذي يستعد  فريقي  متفائل بمستقبل  »أنــا 
ــراب عــــودة  ــ ــتـ ــ لـــبـــطـــولـــة فــــي دبـــــي إضــــافــــة القـ
رودريك عقل من اإلصابة وهايك غيوقجيان 
املوقوف. سيشكل هذا الثنائي إضافة قوية، 
وهـــــذا الـــلـــقـــاء الـــرقـــم 100 بـــني الــفــريــقــني في 
ــــدوري مــنــذ عـــام 1994 وفــــاز الــريــاضــي 62  الـ
الــريــاضــي  مـــرة مــقــابــل 38 للحكمة. ويــتــربــع 
وهـــو الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لــم يخسر حتى 
اآلن عــلــى قــمــة الــتــرتــيــب مــنــفــردًا بــرصــيــد 21 
نقطة من سبع مباريات بفارق أربع نقاط عن 
وبقي  والهومنتمن،  هوبس  منافسيه  أقــرب 
نقطة   14 برصيد  الخامس  باملركز  الحكمة 
من ثماني مباريات، إذ تلقى خامس خسارة 

له في بطولة الدوري اللبنانية لهذا املوسم.
رياض...

مــــن املـــــبـــــاراة أشــــهــــر الـــحـــكـــم فـــهـــد املــــرداســــي 
الفتح  املــبــارك العــب  الحمراء ألحمد  البطاقة 
لحصوله على اإلنذار الثاني. ثم وفي الدقيقة 
الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 
أرسل الشمراني كرة عرضية حولها الزوري 

برأسه في شباك عبد الله العويشير ليضمن 
خروج الهال بنقطة التعادل.

الدوري الجزائري
وفــي الــــدوري الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، احتفظ 

مولودية بجاية باملركز الثالث رغم خسارته 
أمام مضيفه شباب قسنطينة بهدف نظيف، 
وسجل املخضرم ياسني بزاز هدف قسنطينة 
واملباراة الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء 
املركز  فــي  نقطة   23 إلــى  فريقه  ليرفع رصيد 
 30 بينما توقف رصيد بجاية عند  العاشر، 
نقطة فــي املــركــز الــثــالــث بــفــارق نقطة واحــدة 
خلف شــبــاب بــلــوزداد صــاحــب املــركــز الثاني 
الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام شبيبة 

القبائل بهدف نظيف.
كــمــا وتــعــادل مــولــوديــة الــجــزائــر سلبيًا على 
مــلــعــبــه مـــع اتـــحـــاد الــبــلــيــدة لــيــرفــع صــاحــب 
األرض رصيده إلى 28 نقطة في املركز الرابع 
بينما بات رصيد البليدة 22 نقطة في املركز 
املــقــابــل وبالنتيجة ذاتــهــا  الــثــالــث عــشــر. فــي 
اللقب مع ضيفه  تعادل وفــاق سطيف حامل 
ســـريـــع غـــلـــيـــزان، وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع سطيف 
ــــى 24 نــقــطــة فــــي املــــركــــز الــتــاســع  ــيــــده الـ رصــ
الــرابــع عشر  بينما ال يــزال غليزان في املركز 
برصيد 19 نقطة. وفي وقت سابق من اليوم 
ــاوارا  ــ ــزائـــري الـــطـــويـــل ســجــل بـــو بــكــر ديــ الـــجـ
القبائل  مهاجم بوركينا فاسو هدف شبيبة 
الدقيقة 18 بتسديدة  بــلــوزداد في  في شباك 
قوية، ولم يحقق بلوزداد أي انتصار للمباراة 
الفوز  وبهذا  بــالــدوري،  التوالي  على  الثالثة 
رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 25 نقطة في 
املــركــز الــســابــع بينما تجمد رصــيــد بــلــوزداد 
عند 31 فــي املــركــز الثاني بــفــارق عشر نقاط 

عن املتصدر.

األهلي يفشل في تقاسم الصدارة مع الهاللديربي سلة لبنان: الرياضي يكتسح الحكمة

الرقم  جيانغسو  فــريــق  حطم 
في  االنتقال  لصفقات  القياسي 
خالل  الثالثة  للمرة  الصيني  الدوري 
عشرة أيام، بضم أليكس تيشيرا من 
شاختار دونيتسك األوكراني، مقابل 
يورو. وجاءت صفقة  50 مليون 
قوانغتشو  قــيــام  عقب  تيشيرا 
ــم الــمــهــاجــم  ــض إيـــفـــرغـــرانـــد ب
 42 مقابل  مارتينيز،  جــاكــســون 
جيانغسو  ــم  وض يـــورو،  مليون 
راميريس،  البرازيلي،  الوسط  لالعب 
مليون   25 مقابل  تشيلسي  مــن 

جنيه إسترليني.

آخر الصفقات

نجح الرياضي في الفوز 
بديربي كرة السلة اللبنانية 

رقم 100 على الغريم 
الحكمة

أهدر األهلي السعودي 
فرصة ثمينة لتقاسم 

الصدارة مع الهالل وتعثر 
أمام الخليج

)Getty( ألبيرتو زاكيروني مدرب بكين غوان مع العبيه الُجدد

)Getty( الجماهير الصينية ستكون حاضرة الستقبال النجوم

)Getty( هل ينجح الدوري الصيني في التجربة الجديدة؟

)Getty( راميريز ينتقل إلى الدوري الصيني

)Getty( من مباراة الرياضي والحكمة)Getty( غونيس مدرب الهالل يحافظ على صدارته)Getty( غروس مدرب األهلي المتعثر

»البعبع« 
الصيني

»البُعبُع« هو صورة خيالية لكائن ُمخيف 
يستعمله األهل أحيانًا إلخافة األطفال 

مثل »الغول« وغيره من التشبيهات، الصين 
أصبحت هذا »البُعبُع« في كرة القدم

المال الذي خطف النجوم 
وأرعب أوروبا

مباريـات
      األسبـوع
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وهو ما تنتهجه قطر في تنظيمها لكل الفعاليات ذات الصلة 
والعالقة بالرياضة، ومنها اإلعالم الرياضي الذي أصبح اليوم 
املــرآة الحقيقية التي تعكس حجم النشاط الرياضي في كافة 

املحافل والفعاليات.
وأشــــاد جــاســم بــدعــم االتــحــاد اآلســيــوي ملــلــف اســتــضــافــة قطر 
للكونغرس الدولي والذي قدمته اللجنة في العاصمة الفرنسية 
باريس ونالت بموجبه ثقة االتحاد الدولي في التنظيم، مشيرًا 
إلى أن هذه النجاحات هي امتداد لكل النجاحات التي تحققت 

خالل الفترة املاضية على كافة املستويات الرياضية.
وكان كونغرس االتحاد الدولي للصحافة الرياضية قد وافق 
بـــاإلجـــمـــاع عــلــى طــلــب قــطــر بــاســتــضــافــة الــكــونــغــرس رقــــم 79 

لالتحاد في الدوحة في العام 2016.. وقدم امللف القطري مبارك 
البوعينني عضو لجنة اإلعــالم الرياضي الــذي وقــع العقد مع 

جياني ميرلو رئيس االتحاد الدولي.
وشكر البوعينني أسرة الصحافة الرياضية العاملية على ثقتها 
في قطر الستضافة الكونغرس، مؤكدًا أن الدوحة ستلّبي كافة 
طــلــبــات اســتــضــافــة نــاجــحــة لــلــحــدث مــن كــافــة الــنــواحــي. ومــن 
جــانــبــه قـــال جــيــانــي مــيــرلــو: ثقتي كــامــلــة فــي قــطــر عــلــى تقديم 
استضافة متميزة خصوصًا أن الدوحة أثبتت احترافية كاملة 
الــريــاضــيــة.. وقـــد ســبــق أن نظمت  فــي تنظيم جميع األحــــداث 

الدوحة الكونغرس في العام 2006 بصورة رائعة.
ويـــبـــدأ االجــتــمــاع الـــقـــاري »الــكــونــغــرس« صــبــاح غـــد اإلثــنــني 
يتخلله تقديم وعرض للملفات من اللجنة األوملبية القطرية 
للمشاريع  العليا  واللجنة  الرياضي  لألمن  الدولي  وللمركز 
واإلرث وقطر ريل خالل الفترة الصباحية، وكلمات لالتحاد 
لــرئــيــس االتـــحـــاد األوروبــــــي للفعاليات  لــلــجــامــعــات  الـــدولـــي 
ــاع الـــثـــانـــي لــلــكــونــغــرس فـــي الــفــتــرة  ــمـ ــتـ والـــخـــدمـــات ثـــم االجـ
الدولي  االتــحــاد  الــعــام وعــرض  تقارير  املسائية ويستعرض 
وجوائز  االتحاد  لجان  وتحديث   2017 الرياضية  للصحافة 
اللؤلؤة الرياضية.. يعقبه حفل االفتتاح الذي ينطلق في تمام 

الساعة السابعة.
ويشتمل يوم الثالثاء املقبل الذي يتوافق مع اليوم الرياضي 
للدولة على املشاركة في الفعاليات في أكاديمية أسباير ثم في 
املسائية  الفترة  الصباحية ثم عــروض في  الفترة  كتارا خــالل 
لألوملبياد الخاص ووزارة العمل القطرية واجتماع الكونغرس 
ــــدوة حـــريـــة الــصــحــافــة الــريــاضــيــة والـــقـــيـــود واألخــــــالق في  ونــ
الرياضة والصحافة وزيارة لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم.
فــيــمــا يــتــضــمــن جــــدول يـــوم األربـــعـــاء املــقــبــل عـــروضـــًا يقدمها 
االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« واالتــحــاد الــدولــي أللعاب 
الــقــوى وفــي املــســاء اجــتــمــاع الــكــونــغــرس وزيــــارة ألحــد مالعب 

مونديال قطر 2022 واملدينة العمالية ثم حفل الختام.

اليد فــي مصر  ■بداية كيف تــرى كــرة 
بعد البطولة األفريقية؟

الــــطــــريــــق  فــــــي  ــيــــر  نــــســ أنـــــنـــــا  أرى 
بعد  للمسار  لنقل هو تصحيح  أو  الصحيح 
فترة من الهبوط بسبب الظروف التي تمر بها 
البالد وأعتقد أن الفريق وصل إلى حالة طيبة 
سيكون لها مردود أثناء املشاركة في الدورة 
الــعــام وكــأس العالم فــي فرنسا  األوملبية هــذا 

العام املقبل.

■ هل كنت تتوقع هذا اإلنجاز؟
لــم أشـــك لحظة فــي أنــنــا سنحصل على  نــعــم 
املــقــعــد األفــريــقــي فــي ريـــو دي جــانــيــرو، ألننا 
خضنا مــعــســكــرات إعــــداد مــثــمــرة فــي الــداخــل 
ــروح عــالــيــة وتـــزايـــد هــذا  ــارج، وكــانــت الــ والـــخـ
األمــــل بــعــد الـــفـــوز عــلــى الـــجـــزائـــر فـــي املـــبـــاراة 
األولــــى، وبــالــرغــم مــن ارتــفــاع مستوى اللعبة 
التونسي  أن املنتخب  القارة األفريقية إال  في 
إمكانيات  من  يملكه  ملا  الحقيقية  العقبة  هو 
ــال وثــقــافــة  ــبـــني عــلــى مــســتــوى عــ كــبــيــرة والعـ

بطولة.

التحكيم في  ولكن هناك تحفظات على مستوى   ■
املباراة النهائية؟

ليس من حقي التعليق على مستوى الحكام 
وإذا كان املنتخب التونسي قويًا، فإن الفريق 
املصري كبير، واستعد جيدًا للبطولة، كما أنه 
كان يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وإذا 
كان الفريق التونسي فاز باللقب 9 مرات، فإن 
الفريق املصري حمل اللقب 6 مــرات، وهو ما 
يعني تقارب املنافسة، وال يليق الحديث عن 
الــحــكــام، وال تنس أن تــونــس تــوجــت ببطولة 
على حساب مصر في القاهرة عام 2010، ولم 

يتحدث أحد عن التحكيم.

■ وملاذا عودتك املفاجئة من مشوار االحتراف؟
وجودي في الزمالك أمر طبيعي. فأنا ابن من 
بأن  أشعر  أن  البيضاء وبمجرد  القلعة  أبناء 
بيتي في حاجة لي ال أستطيع أن أتأخر والبد 
من تلبية النداء خاصة وأن قطاع كرة اليد في 
الزمالك انهار وأصبح أمرًا محزنًا للغاية لكل 

أبناء النادي األبيض.

■ وملاذا رحلت إذن؟
بــرئــاســة  الــســابــق  اإلدارة  رحــلــت ألن مــجــلــس 
ممدوح عباس أصر على أن يغتال فريق كرة 
اليد الــذي كــان أفضل فريق فــي مصر ويضم 
كــوكــبــة مـــن أملــــع الــنــجــوم الــتــي يــحــلــم أي نــاد 
يعترف  يكن  لــم  فهو  تكون ضمن صفوفه  أن 
سوى بكرة القدم وال يرى غيرها وهو ما أدى 
إلى انهيار جميع األلعاب الرياضية بالنادي.

■ ملــاذا لم تحاول التدخل إلصــاح األمــور بوصفك 
أحد أبناء النادي؟

ــم يــكــن بـــمـــقـــدوري أن أفـــعـــل شــيــئــًا بــمــفــردي  لـ
كما أن العــب كــرة اليد ليس مثل املهندس أو 
الطبيب أو أي مهنة أخــرى يظل مرتبطًا بها 
حتى آخــر عمره، العــب اليد يــؤدي في امللعب 
لــفــتــرة معينة لـــذا عليه خـــالل هـــذه الــفــتــرة أن 

أحمد 
األحمر

هو »الفتى الذهبي« الذي يلعب بيده اليسرى يتميز بالتمريرات المتقنة وقوة التصويب، هو»ميسي 
كرة اليد« كما تلقبه الجماهير. فاز بثالث جوائز في البطولة األفريقية األخيرة بالقاهرة هي الهداف 

وأفضل العب وأحسن ظهير أيمن، فاستحق لقب أسطورة اللعبة في أرض الفراعنة
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مقابلة

يــؤمــن مستقبله بــشــكــل جــيــد وأؤكــــد أنـــي إذا 
فــي عهد مــمــدوح عباس  الزمالك  فــي  انتظرت 
ــنـــادي ســـأمـــوت مـــن الـــجـــوع ألن  وبــقــيــت فـــي الـ
أمــل في  املستحقات كانت موقوفة وال يوجد 

إصالح النادي واللعبة سوى برحيل عباس.

■ هل يمكن أن ترحل عن الزمالك مجددًا؟
ال أنا بالفعل رفضت الرحيل رغم أنني تلقيت 
عرضني أوروبيني أحدهما من أملانيا والثاني 
مــن املــجــر، ولــكــنــنــي رأيــــت أن أتـــم املـــشـــوار مع 
نــــادي الــزمــالــك فــأنــا أريــــد أن ألــعــب فــي فريق 
تتاح لي فيه فرصة اللعب بشكل مستمر، وإال 
منذ  مــدريــد  وأتلتيكو  لبرشلونة  لعبت  كنت 

سنوات.

■ كيف ترى الفرق بني األهلي والزمالك؟
ال توجد مقارنة بني الزمالك واألهلي في كرة 
اليد، فالزمالك يحصد كل البطوالت ويشارك 
باستمرار،  لألندية  العالم  كــأس  بــطــوالت  فــي 
وهــو ما يعجز عنه الــنــادي األهلي أو أي ناد 

آخر.

■ ماذا عن تجربتك في قطر؟
قــضــيــت فـــي قــطــر فـــتـــرة مـــن أفـــضـــل مــحــطــاتــي 
فــي مــشــواري مــع كــرة الــيــد فــالــدوري القطري 
يــعــتــبــر أقــــوى دوري فـــي الــعــالــم ألنــــك تــواجــه 
ما يزيد على 15 جنسية خــالل الـــدوري، فأنا 
أعتبر بطولة دوري كرة اليد في قطر بمثابة 

قائد بنفيكا يجري جراحة في ساعده األيسر
ــائــــد بــنــفــيــكــا  ــلـــي وقــ ــرازيـ ــبـ ســيــخــضــع املــــدافــــع الـ
في  جديدة  جراحية  لعملية  لويساو،  البرتغالي، 
لــجــراحــة سابقة  األيــســر، بعدما خضع  ســاعــده 
في نفس املكان أبعدته عن املاعب منذ يوم 21 
الــثــانــي 2015. وصـــف الــقــائــد  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
املــخــضــرم املــوقــف بــأنــه »صــعــب لــلــغــايــة«، ولكنه 
أشار إلى أنه سيظل متحليا باألمل أن »يتخطى 
هذا األمر في أقرب وقت« وذلك في رسالته عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتــعــرض املــدافــع 
الــدولــي املــلــقــب بـــ »الـــزرافـــة« فــي الــبــرتــغــال، نظرا 
الفارع، إلصابة في ساعده األيسر خال  لطوله 
ـــ 32 لــكــأس الــبــرتــغــال أمـــام الغريم  مــبــاراة دور ال

التقليدي سبورتينغ لشبونة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

السباح مكفوي يتفوق على ماجنوسن
بعث السباح األسترالي كاميرون مكفوي برسالة تحذير إلى منافسيه في دورة األلعاب 
االوملبية الصيفية في ريو دي جانيرو، بعد أن سجل رقما شخصيا جديدا وتفوق على 
مواطنه جيمس ماجنوسن بطل العالم السابق في سباق مئة متر سباحة حرة في لقاء 
أقيم في مدينة بيرث األسترالية. وسجل السباح 47.56 ثانية في السباق وهو ثالث أسرع 
للفوز  املرشحني  بذلك ألبــرز  القديمة في 2010 وانضم  السباحة  زمــن منذ منع مابس 
بامليدالية الذهبية األوملبية في الصيف املقبل. وقال مكفوي »كل شخص في العالم تقدم 
لألمام وكان علي أن أفعل ذلك بطريقتي. أتوقع أن يتابع الجميع نتائج الليلة وسيكون لديهم 

الحماس للعودة للتدريبات«.

هيوز: من األفضل بقاء أرناوتوفيتش في ستوك 
الــدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم  قال مــارك هيوز مــدرب ستوك سيتي املنافس في 
وأشــارت  مستواه.  لتطوير  أرناوتوفيتش  ماركو  للمهاجم  املناسب  املكان  هو  الفريق  إن 
النمساوي مع ستوك يمنحه  وسائل إعــام بريطانية إلى وجــود شرط في عقد املهاجم 
حرية الرحيل مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني )18.1 مليون دوالر( في الصيف املقبل. 
وقال هيوز »كل عقد مختلف. من وجهة نظري أريد ماركو هنا وهو أفضل مكان له. لديه 

فرصة تطوير مستواه. 

لوبيز يودع بطولة اإلكوادور للتنس 
في  الــرجــال  فــردي  منافسات  من  الثاني  املصنف  لوبيز  فليسيانو  اإلسباني  انسحب 
بطولة اإلكوادور املفتوحة للتنس. ففي دور الثمانية للبطولة انسحب لوبيز أمام مواطنه 

ألبرت راموس املصنف السابع عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم األخير 7-5 و3-4.
لورينتسي  بــاولــو  االيــطــالــي  أمـــام  األول  املصنف  بــرنــارد توميتش  األســتــرالــي  وخــســر 

املصنف السادس بمجموعتني لواحدة بواقع 6-7 و7-5 و3-6.

فالنسيا يحرم من جهود شكودرن في الكأس 
أمام برشلونة

لكرة  اإلسباني  باالتحاد  املسابقات  لجنة  قــررت 
الــقــدم إيــقــاف مــدافــع فالنسيا، األملــانــي شــكــودرن 
ــرده بــالــبــطــاقــة  ــ ــر طـ ــدة إثــ ــ مــصــطــفــي، مـــبـــاراة واحــ
الحمراء املباشرة خال مباراة ذهاب نصف نهائي 
كأس امللك أمام برشلونة، ليغيب بذلك عن مباراة 
ــاب أمـــام املــنــافــس الكتالوني األســبــوع الــقــادم.  اإليـ
الصفراء  البطاقات  بتأكيد  أيضا  اللجنة  وقــامــت 
الــدور نصف  الاعبون خــال  التي حصل عليها 
بيكيه  جــيــرارد  برشلونة  ثاثي  للكأس:  النهائي 
وأردا توران وأندريس إنييستا، والروسي دينيس 
تشيريشيف والجزائري سفيان فيجولي، العبي 
إشبيلية خورخي  إلى ثاثي  باإلضافة  فالنسيا، 
ياجو  يورينتي، ورباعي سلتا فيجو  أندوخار »كوكي« وميكيل كرون-ديهلي وفرناندو 

أسباس وسيرجي جوميز ودانييل واس ونيمانيا رادوجا.

أخبار سريعة

ترتيب الدوريات

بايرن ميونيخ 
آخر زوار أسباير 

)Getty(

بــطــولــة كـــأس عــالــم مــصــغــرة كــمــا أن إمــكــانــات 
ــة فـــي قــطــر مــتــقــاربــة لــلــغــايــة وهــــو ما  األنــــديــ
يجعل جميع املستويات قوية وتشعر بأن كل 
في  وتجربتي  بطولة  نهائي  بمثابة  مــبــاراة 
قطر كانت من أفضل فترات حياتي، وال أنسى 
أن مسؤولي نادي الجيش فضلوا مصلحتي 
وساعدوني في مشواري االحترافي باإلعارة 

إلى فلينسبورغ.

ــــول تــدخــيــنــك  ــتــــردد حـ ــتـــي تــ ــاذا عــــن األنــــبــــاء الـ ــ ■ مــ
»السجائر والشيشة«؟

مــجــرد شــائــعــات ال أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
تناول  أو  بالتدخني  كثيرًا  يتأثر  فالرياضي 
ــيء مــمــنــوع عــلــى الــريــاضــيــني ويــظــهــر  أي شــ
ذلــك بوضوح على مستوى أي ريــاضــي، فإذا 
كنت كما يتردد أدخن السجائر أوالشيشة ملا 
داخــل مصر وخارجها  التألق  كــان بمقدوري 
الــطــبــيــة التي  واجــتــيــازي جميع االخــتــبــارات 
وكذلك  القارية  البطوالت  في جميع  خضتها 
ــتـــي تــســبــق انــتــقــالــي  ــارات الــطــبــيــة الـ ــبــ ــتــ االخــ

لألندية التي لعبت لها.

■ أي مدرب تفضل للمنتخب املصري؟
الكابنت مروان حقق نتائج طيبة مع املنتخب 
ــا بــطــولــة أفــريــقــيــا، وكــــل مـــن الــوطــنــي  ــرهـ وآخـ
واألجنبي له مميزات وعيوب، ولكنني أفضل 
الخبير األجنبي للتخطيط للعبة مثلما حدث 

في قطر.
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فاز بلقب هداف كأس العالم لألندية 
2010 مع الزمالك، وتوج ببطولة أمم 

أفريقيا مع املنتخب املصري.

■ ■ ■

الاعب الوحيد، الذي حقق بطولتني 
قاريتني مختلفتني أفريقيا وآسيا.

■ ■ ■

فاز بلقب أفضل العب في بطولة 
آسيا مع ناديه الجيش القطري.

■ ■ ■

احترف في أندية أهلي جدة 
السعودي، والسد اللبناني، واألفريقي 
التونسي، والعربي الكويتي، والكويت 

الكويتي.

نبذة

جياني ميرلو: ثقتي كاملة 
في قطر على تقديم استضافة 

متميزة للبطولة العالمية

الدوحة ـ العربي الجديد

الــدوحــة برئاسة فيصل بن  فــي  الرياضي  اإلعـــالم  تنظم لجنة 
للصحافة  الدولي  االتحاد  كونغرس  فعاليات  ثاني،  آل  أحمد 
قــدم وساق  على  الدوحة  في  االستعدادات  الرياضية، وتجري 
لتنظيم الحدث الكبير في أبهى صورة كما اعتادت الدوحة عند 
الرياضيني  قبلة  فباتت  الكبرى  الرياضية  لألحداث  تصديها 
في العالم... من خالل النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها قطر 
في مختلف املجاالت ذات الصلة بالرياضة من حيث املنشآت 
أو البنية التحتية من مالعب وصاالت رياضية حديثة صممت 
وفـــق أفــضــل املـــواصـــفـــات، ضــمــن االســـتـــعـــدادات والــتــحــضــيــرات 
الستضافة تاريخية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 
الــشــرق األوســط  فــي  الــتــي تنظم نسختها للمرة األولـــى   2022

واملنطقة الخليجية.
ــــالم الـــريـــاضـــي الــقــطــري  ــد خـــالـــد جـــاســـم عــضــو لــجــنــة اإلعــ ــ وأكـ
كافة  من  اللجنة الستقبال ضيوفها  قبل  من  املثلى  الجاهزية 
أنــحــاء العالم فــي الكونغرس الــخــاص بــاالتــحــاد الــدولــي الــذي 
تستضيفه وتنظمه لجنة اإلعالم القطرية للمرة الثانية خالل 

العشر سنوات األخيرة بعد استضافة الحدث في العام 2006.
اللجنة شكلت لجانًا خاصة للحدث بما يضمن  ولفت إلى أن 
الضيوف واألشقاء  أمــام  الالئقة  خــروج االستضافة بالصورة 

الدوحة جاهزة لتنظيم كونغرس الفيفا للصحافة الرياضية
تفتح الدوحة عاصمة الرياضة، 

ذراعيها الستقبال أسرة اإلعالم 
الدولية من خالل استضافة 

كونغرس االتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية بنسخته الـ79

)AIPS( جياني ميرلو ومبارك البوعينين يوقعان االتفاقية
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أميّة جحا
اإلنسانية في الرسوم الكاريكاتيرية

غزة  ـ يامن سلمان

كأي طفلة في بلٍد محتل، بدأت أمّية 
جحا وهي صغيرة ترسم أحالمها 
بالحرية والسالم والعيش الكريم. 
فبراير/ شباط 1972  الثاني من  في  ولــدت 
االحتالل  فيما  وكبرت  الشجاعية،  حي  في 
شعبها.  وحــريــة  حريتها  تقييد  فــي  يمعن 
ــاع عن  ــدفــ وألنـــهـــا عـــانـــت الــكــثــيــر، قــــــّررت الــ

حقوق املظلومني في بقاع األرض.
بني  الشهرة  تــعــرف  أن  طفولتها  فــي  تّمنت 
مدرستها،  فــي  الــعــالــم.  وفــي  الفلسطينيني 
أصبحت معروفة بني زميالتها وقد راحت 
تحصد جوائز الخط الجميل على مستوى 
املــــدارس. فــي الــوقــت نفسه، كــانــت تخربش 

للجوع في سورية حّصته )محمد الحجار(

عــلــى جــــدران املــنــزل وتــرســم عــلــى كــل ورقــة 
ــاتـــر والــكــتــب.  تــقــع بـــني يــديــهــا وعـــلـــى الـــدفـ
كذلك، راحت ترسم مدّرساتها ومدّرسيها، 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــقـــول لــ ــــى األشــــمــــل. تـ لــتــنــطــلــق إلـ
الـــجـــديـــد« إنـــهـــا تـــحـــّولـــت مـــن »الـــرســـومـــات 
التقليدية إلى الكارتون والشخصيات. وفي 
للرسومات  أنتبه  بــدأت  اإلعــداديــة،  املرحلة 
العلي  ناجي  السياسية ال سّيما رسومات 
في صحيفة القدس. كذلك، لفتني كاريكاتير 

الفنان محمود كحيل«.
ــرة، راحـــــــت تـــهـــتـــم بـــأخـــبـــار  ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــنـــذ تـ مـ
ــدور فــــي فــلــكــهــا وتــتــابــع  ــ ــا يــ ــ الـــســـيـــاســـة ومـ
بــشــغــف، خــصــوصــا وأن عائلتها  الــصــحــف 
كــانــت تــهــتــم بـــذلـــك. فـــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، 
سافرت مع عائلتها ملــّدة ثالثة أعــوام، بعد 

حــصــول والــدهــا على عــرض للتدريس في 
اإلمــــــارات الــعــربــيــة«. لــكــن تــجــربــة أمـــّيـــة في 
اإلمـــــارات كــانــت صــعــبــة، وقـــد اضــطــرت إلــى 
ذلــك  عــن  بعيد  تعليمي  منهج  مــع  الــتــأقــلــم 
عام  انتفاضة  ذلــك خــالل  كــان  الفلسطيني. 
الخليج عام  ذلــك، حرمت حــرب  1987. بعد 
الــفــلــســطــيــنــيــني من  1990 عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن 
ــة، لكنها  ــيـ ــاراتـ االلــتــحــاق بــالــجــامــعــات اإلمـ
عــــــادت لــتــلــتــحــق بــمــعــهــد لــتــعــلــيــم الــفــنــون 

وأبهرت الجميع في مستواها الفني.
ة مـــع أهلها 

ّ
فـــي عـــام 1991، عــــادت إلـــى غــــز

عـــلـــى إثـــــر اعـــتـــقـــال أخـــيـــهـــا مــــن قـــبـــل قــــوات 
جيش االحــتــالل. تخبر أن »مــذ ذلــك الوقت 
ــّمـــة اســـتـــخـــفـــاف بــالــرســم  ــتـــى يـــومـــنـــا، ثـ وحـ
العائلة  أجبرتني  بالتالي،  مجتمعنا.  فــي 

بدخول مجال علمي. اخترت التخصص في 
الرياضيات في جامعة األزهر في غزة«. لكن 
طــوال سنوات  تفارقها  لم  الفنية  موهبتها 
دراســــتــــهــــا الـــجـــامـــعـــيـــة، حـــتـــى أنـــهـــا راحــــت 
ــلـــوب كـــاريـــكـــاتـــيـــري املــــدّرســــني  ــم بـــأسـ تـــرسـ
واألكاديميني. وكانت تنشر رسوماتها عبر 

مجلس الطالب وتعلقها في الجامعة.
في عام 1996 مع صدور صحيفة »الرسالة« 
ة، بـــــدأت تــعــمــل رســمــيــا فـــي مــجــال 

ّ
فـــي غــــــز

الكاريكاتير. تجدر اإلشــارة إلى أنها سبق 
ــا فــــي صــحــف  ــهـ ــا ونــــشــــرت رســـــومـــــات لـ ــهـ لـ
و«البالد«  و«الفجر«  الفلسطينية  »النهار« 

و«القدس«.
محلي  جــمــهــور  يتشّكل  راح  فشيئا،  شيئا 
ــة. وبـــعـــد ثـــالثـــة أعـــــــــوام، بــــــدأت تــعــمــل  ــيــ ألمــ
لصالح صحيفة »القدس«، واحــدة من أبرز 
الــصــحــف الــفــلــســطــيــنــيــة وأكـــثـــرهـــا انــتــشــارًا 
فــي ذلــك الــوقــت، وراحـــت ترسم حــق العودة 
والــالجــئــني والــشــهــداء. لكنها تــركــت العمل 
بعد ثالثة أعوام، »بسبب قيود اإلدارة، وألن 
املحتلة  الــقــدس  مــديــنــة  فــي  مــقــّر الصحيفة 
وهـــي بــالــتــالــي تــخــضــع لــلــرقــيــب العسكري 
ــان يــرفــض رســومــاتــي  اإلســرائــيــلــي الــــذي كـ
ــقـــوق  ــحـ ــالـ الـــــتـــــي تــــعــــّبــــر عــــــن مـــطـــالـــبـــتـــي بـ
الفلسطينية املسلوبة«. وتشير إلى أنه »من 
الكاريكاتير  غير املمكن تقييد حرية رسام 
ووضع حدود له. التضييق يكتم املوهبة«. 
وبعد صحيفة »القدس«، عملت مع صحيفة 
»الــحــيــاة الـــجـــديـــدة«. لــكــنــهــا تــركــتــهــا »بــعــد 

أحداث االنقسام بسبب السياسات«.
مــن جهة أخـــرى، تــزّوجــت أمــّيــة ثــالث مــرات. 
األولــى في عــام 2001 من رامــي سعد، الذي 
استشهد في مايو/ أيار من عام 2003 خالل 
الــقــســام، في  مــع كتائب  مقاومته االحــتــالل 
اجــتــيــاح حـــي الــشــجــاعــيــة. فـــي وقـــت الحـــق، 
 :

ً
اتصل بها ضابط من جيش االحتالل قائال

»انـــظـــري مــــاذا فــعــلــت لــــِك املـــقـــاومـــة وفــعــلــت 
مت«. لكنها ازدادت 

ّ
بزوجِك وابنتِك التي ُيت

تصميما على املضي قدما في دعــم حقوق 
ــك، تــــزوجــــت مــــن وائــــل  ــ املـــظـــلـــومـــني. بـــعـــد ذلــ
عقيالن الذي استشهد هو اآلخر في مايو/ 
أيار من عام 2009 على يد جيش االحتالل. 
واعد  مدير »جمعية  متأهلة من  اليوم هي 

لألسرى واملحررين« صابر أبو كرش.
أمّية  نالت  تقريبا،  الــعــام  عــام ونصف  قبل 
درجـــة املــاجــســتــيــر فــي قــســم آداب الــتــاريــخ، 
اليوم  تعمل  وهــي  اإلسالمية.  الجامعة  في 
أكثر من مؤسسة إعالمية، »بكل حرية  في 
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــل الـــقـــضـــايـــا اإلنـــسـ ــن كــ ــر عــ ــ ــّبـ ــ وأعـ
فلسطني وســوريــة، وحيث يوجد مسلمون 
ــا الــتــي  ــهـ ــاتـ ــومـ فــــي الــــعــــالــــم«. أمـــــا آخـــــر رسـ
انتشرت على نطاق واسع، فكانت تعّبر عن 

األزمة اإلنسانية في مضايا السورية. 
إلــى ذلــك، تعّرضت أمّية لهجمة شرسة من 
التواصل  إسرائيليني على مواقع  ناشطني 
االجــتــمــاعــي، بــعــدمــا انــتــشــرت رســومــاتــهــا 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول انــتــفــاضــة الـــقـــدس وجـــرائـــم 
االحــــــتــــــالل. وصــــــّورهــــــا هــــــــؤالء عـــلـــى أنـــهـــا 
ت بالغات 

ّ
تحّرض ضد اليهود، ومعها تلق

إساءة عّدة على صفحتها »فيسبوك« التي 
عدد  والتي وصــل  عليها رسوماتها  تنشر 
متابعيها حول العالم إلى أكثر من 50 ألفا. 

وقبل شهَرين، أغلق »فيسبوك« صفحتها.

ت في طفولتها 
ّ
تمن

أن تعرف الشهرة بني 
الفلسطينيني وفي 

العالم. في مدرستها، 
أصبحت معروفة بني 
زميالتها وقد راحت 
تحصد جوائز الخط 
الجميل على مستوى 

املدارس

■ ■ ■
كأي طفلة في بلٍد 
محتل، بدأت وهي 

صغيرة ترسم أحالمها 
بالحرية والسالم

■ ■ ■
الرقيب اإلسرائيلي 
رفض رسوماتها 

املعّبرة عن الحقوق 
الفلسطينية املسلوبة

باختصار

تُعّد الفنانة الفلسطينيّة أميّة جحا أّول رسامة كاريكاتير في العالم العربي تعمل في صحف سياسيّة ومواقع إخباريّة. »العربي 
الجديد« التقت الفنانة  التي تحدثت عن تجربتها منذ الصغر

هوامش

خطيب بدلة

لــي »فــيــســبــوك«، حينما أحــظــُر شخصًا مــا من  يكتُب 
قائمة أصدقائي عبارة )نأسف لتعرضك لهذه التجربة(. 
، ألن أعصابي، في األساس، باردة، 

ُ
أما أنا فقلما آَسف

ومن عادتي أن أتحمل مشاكسات املشاكس، وغالظات 
الغليظ، حتى يصبح حظُره أمرًا ال مندوحة منه. ولكن، 
 واحــدة، وأمــارَس 

ً
يجدر بي أن أكــوَن كالبعثيني، دقيقة

ذاتــي، فأقول إن حظر أصدقاء »فيسبوك«  النقد على 
ينطوي على الكثير من الفوقية، والتكبر، واستعراض 
العضالت، والعدوانية، مع اّدعاء التواضع!.. ولكنه، في 
 ،

ً
. فمثال

ٍّ
بعض الحاالت، يتحول إلى أمر طريف، ومسل

حــظــرُت، فــي األشــهــر األولـــى لــلــثــورة، صديقًا صحفيًا 
الديكتاتور حافظ األسد  كان يمثل علينا، طوال حكم 
 
ً
ــه، دوَر املــعــارض الــشــرس، ويوهمنا بــأن زاويـــة ووريــِث

واحدة من زواياه، ال يزيد عدد كلماتها عن الخمسني، 
 عظام رقبة رئيس الوزراء، عبد الرؤوف الكسم، 

ُ
تجعل

عافنا،  اللهم  كلمة،  مائة  زاويــة من  وإذا كتب  ترتجف. 
يصاُب قلُب اللواء جميل حسن بالهلع، ويرسل دورية 
 العتقاله، وإذا كتَب شيئًا من قفا يده، فإن وزيرة 

ً
مؤللة

الثقافة، نجوة قصاب حسن، تباشر بتحزيم حقائبها 
الــوزارة وتسليمها، بال تذمر، للدكتور  تمهيدًا إلخــالء 
ــاط الثقافية  ريـــاض عــصــمــت. وكـــان ُيــشــيــع فــي األوســ
أمنية،  َبُر شبهة 

َ
ُيْعت النهار،  إلى مكتبه، في  الدخول  أن 

البصاصني  أعـــني  أمـــام  عـــام  مــكــان  فــي  وأن مجالسته 
قامت  حينما  ولكنه،  استثنائية..  شجاعة  إلــى  يحتاج 
وي.. فإذا استمع إلى مئات األلوف 

َ
َر أنه َعل

َّ
ك

َ
ذ

َ
الثورة، ت

الشعب  واحـــد،  واحـــد  واحـــد  يهتفون:  املتظاهرين  مــن 
ابون، إنها ليست ثورة شعبية، 

ّ
السوري واحد، يقول: كذ

بل هي تمرد سني. ويضيف إن أهل السنة املتوحشني 
التابوت، واملسيحيني  إلى  العلويني  يريدون أن يرسلوا 
إلى بيروت.. حاولُت تذكيره بأقواله السابقة عن إجرام 
الثروة  ونهبه  وديكتاتوريته،  واستبداده  األســد،  نظام 
الجد،  ثياب  ارتــدى  إنــه  بل  أفلح،  فلم  السورية،  الوطنية 
ــد مـــن دون أن  وطــلــب مــنــي أال ألــفــظ اســـم بــشــار األســ

ه.
ُ
أسبقها بعبارة )السيد الرئيس(.. فحظرت

على الطرف املقابل، كان ثّمة مثقف يساري معروف، 
ــر، فــي أوائـــل الــثــورة، أنــه سني. وبــدأ يـــرّوج الفكرة 

َّ
ــذك

َ
ت

القائلة بأن الثورة سنّية، وأنه يجب تخليص البالد من 
من  ومنعهم  الجبلية،  قــراهــم  إلــى  وإعــادتــهــم  العلويني، 

املشاركة في أية سلطٍة تقام في البالد الحقًا )هذا إذا 
أنني حينما ذهبُت  والطريف  بــالد(..  بقي في سورية 
ها غير متوفرة. 

ُ
إلى صفحة هذا الكائن ألحظَره، وجدت

إنــه حظرني  لــي  قيل  السبب،  عــن  استفهمُت  وحينما 
قلُت  على صفحتي،  نشرته  »بوست« صغير،  بسبب 
فيه إن اإلنسان البسيط الذي يعيش على الفطرة، يمكن 
أن نتفهم كونه طائفيًا، أما املثقف إذا كان طائفيًا فهو 

ال يعدو كونه حمارًا معبأ في بنطلون.       
ليسوا  إنني أحظر أشخاصًا  أقــول  الصورة،  ولتكتمل 

أصــدقــائــي أســـاســـًا. ولــكــن بــروفــايــالتــهــم تــمــر أمــامــي 
فـــي أثـــنـــاء تــقــلــيــبــي الـــصـــفـــحـــات،.. وكـــل َمــــْن يــضــع في 
ــد، أو وريـــثـــه الــقــاصــر،  ــ بــروفــايــلــه صــــورة حــافــظ األسـ
أو صـــدام حــســني، أو عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أحــظــره. 
َمــن يضع صــورة  أيــضــًا، أن أحظر  والــشــيء الطبيعي، 
الــجــوالنــي... وأظــن  الــبــغــدادي، أو  الــلــه، أو  حسن نصر 
ــام، على شخصيات ذات  أنــنــي ســأعــثــر، فــي قــابــل األيــ
أبــو عفش،  الشاعر نزيه  ، ال يقل عن وزن  وزن ثقافيٍّ
تضع صورة املجرم فالديمير بوتني في بروفايالتها، 
)تحاظرُت(  قــوم  أكثر  ولعل  بالطبع.  أحظرهم  وســوف 
أحُدهم  يمر  الشيوعيون، فكثيرًا ما  الرفاق  معهم، هم 
بصفحتي، بعد طول انقطاع.. يعثر على »بوسٍت« لي 
أهــاجــم فيه اإلســالمــيــني املــتــشــدديــن، فيظن أنــنــي أقف 
فــي خــنــدق املــمــانــعــة، مــولــٌع بــمــحــاربــة طــواحــني الــهــواء 
الــنــضــالــي،  تــاريــخــي  ويــحــيــي  و)اإلرهـــــــاب(، فيحييني، 
ويــخــاطــبــنــي بــلــقــب عــزيــز نــيــســني ســـوريـــة. ومـــن شــدة 
فيصدمه  فــي صفحتي،  للتجوال  يــســارع  بــي،  فــرحــه 
الــلــه، وال لجيش  أنــنــي لست مــؤيــدًا لــأســد، وال لنصر 
أبي شحاطة، فيحظرني ويمشي،... أو يسبني، ويسب 

نضالي وتاريخي، فأحظره وأمشي.. وهكذا.

صديقك الشيوعي يسلم عليك

وأخيرًا

كل َمْن يضع في بروفايله 
صورة حافظ األسد، أو وريثه 

القاصر، أو صدام حسين، أو 
عبد الفتاح السيسي، أحظره
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