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الخميس  4  فبراير / شباط 2016 م   25 ربيع الثاني 1437 هـ  □  العدد 521  السنة الثانية

فساد الداخليّة المصريّة
كشفت وثائق، حصلت عليها »العربي الجديد«، أن قيادات من وزارة الداخلية المصرية 

استولوا على أكثر من 383 مليون دوالر من أموال الوزارة خالل حكم مبارك. ]12ـ13[

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

األربعــاء،  أمــس  فلســطينيني،  ثالثــة  استشــهد 
فــي  اإلســرائيلي،  االحتــالل  جيــش  برصــاص 
منطقــة بــاب العمود، وســط مدينة القدس املحتلة، 
بزعــم تنفيذهــم عمليــة طعــن وإطــالق نــار علــى 
أبــو  املــكان، وهــم أحمــد  فــي  جنــود إســرائيليني 
الرب، وأحمد نصار، ومحمد كميل، لترتفع بذلك 
قضــوا  الذيــن  الفلســطينيني  الشــهداء  حصيلــة 
الهبــة  أحــداث  انــدالع  منــذ  االحتــالل  برصــاص 
الجماهيريــة فــي األول مــن أكتوبر/تشــرين األول 

عيــان  وقــال شــهود  إلــى 172 شــهيدًا.  املاضــي 
»العربــي الجديــد«، إن »جنــود االحتــالل أطلقــوا  لـ
رشــقات مــن الرصــاص باتجاه ثالثة شــبان، من 
بلدة قباطية، جنوب مدينة جنني شــمالي الضفة 
الغربيــة املحتلــة، وتركوهــم ينزفــون علــى األرض 
حتــى فارقــوا الحيــاة، فــي الوقت الذي شــوهد فيه 
عــدد مــن جنود االحتالل مصابني على األرض«، 
ــدة إســرائيلية. وذكرت 

ّ
فيمــا أعلــن عــن وفــاة مجن

مصــادر محليــة أن »قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
أغلقــت املــكان، وأعلنتــه منطقــة عســكرية مغلقــة، 
وقامــت باالعتــداء علــى الفلســطينيني املوجودين 

بكثــرة فــي منطقــة باب العمــود، وألقت باتجاههم 
قنابــل الصوت والغاز املســيل للدموع«. وأضافت 
علــى  باالعتــداء  قــام  »االحتــالل  أن  املصــادر 
واالقتــراب  التغطيــة  مــن  ومنعهــم  الصحافيــني 
مــن املــكان، فــي الوقت الذي نصبــت فيه الحواجز 
العســكرية علــى مداخــل البلــدات التابعــة للمدينــة، 
وأغلقــت عــددًا منهــا«. وزعمــت املتحدثــة بلســان 
الشــرطة اإلســرائيلية، آســي أهرونــي، فــإن »أفراد 
إبــراز  مــن االحتــالل طلبــوا مــن الشــبان الثالثــة 
بطاقــات هويتهــم، وأن أحــد الشــبان بــدأ بإطــالق 
ذكــرت  فيمــا  هويتــه«،  بطاقــة  تقديمــه  مــع  النــار 

اإلذاعة اإلسرائيلية أن »الشبان الثالثة تمكنوا من 
إصابــة جنديتــني مــن حــرس الحــدود، وعدد آخر 
مــن اإلســرائيليني«. وأشــادت »الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطني« و»حركــة حمــاس«، بالعمليــة، 
الحاليــة«.  االنتفاضــة  فــي  »مهمــة  واعتبرتاهــا 
وذكــرت »الجبهــة« فــي بيانهــا أن »العمليــة أكــدت 
القــدس،  فشــل السياســة األمنيــة لالحتــالل فــي 
لت صفعــة للواهمني بوقــف املقاومة«. فيما 

ّ
وشــك

رأى املتحدث باسم »حماس« في الضفة الغربية، 
حســام بــدران، أن »العمليــة ســتكون نقطــة تحّول 

مهمة في انتفاضة القدس«.
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روسيا والنظام 
يطيحان بمحادثات جنيف

جنيف ـ العربي الجديد 

الســوري  النظــام  إلــى جانــب  روســيا  نجحــت 
فــي اإلطاحــة بمحادثــات جنيــف، بعدمــا أعلــن 
دي  ســتيفان  ســورية  إلــى  األممــي  املبعــوث 
ميستورا، أمس األربعاء، عن تعليق املحادثات 
السورية في جنيف »مؤقتًا« حتى 25 فبراير/

الــدول  أنــه ســيدعو  شــباط الحالــي، موضحــًا 
لالجتمــاع  الســورية  للمحادثــات  الداعمــة 
فــورًا لحــل القضايــا العالقــة.  وحــاول املبعــوث 
األممــي تبريــر قــرار تعليــق املحادثــات بالقــول 
مــع جميــع  العمــل  مــن  ملزيــد  إن هنــاك حاجــة 
إلجــراء  مســتعدين  »لســنا  مضيفــًا:  األطــراف، 
محادثــات مــن أجــل املحادثات«، على الرغم من 

أن دي ميســتورا نفســه كان قــد أصــر علــى بــدء 
املحادثــات يــوم الجمعــة املاضــي، رغــم تحفــظ 
األول  اليــوم  فــي  مــا اضطــره  املعارضــة، وهــو 
إلــى محــاورة النظــام الســوري فقــط.  واســتبق 
املفاوضــات،  تعليــق  بإعالنــه  ميســتورا  دي 
املعارضــة  تجريهــا  كانــت  التــي  املشــاورات 
الســورية فــي جنيــف لحســم خيارهــا  بعدمــا 

كانــت تــدرس قــرار االنســحاب. وكانــت مصادر 
»العربــي الجديــد« أن دي ميســتورا  قــد أكــدت لـ
طلــب مــن املعارضــة التريــث بانتظــار مؤتمــره 
الصحافي. ضمن هذا السياق، بدت خطوة دي 
ميســتورا كمحاولــة إعفــاء النظامــن الســوري 
والروسي من املسؤولية عن إفشال املحادثات 
]التفاصيل ص. 2ـ3[



واشنطن ـ العربي الجديد

األميركية،  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  كشفت 
أن املبعوث األممي إلى سورية، ستيفان دي 
يـــرّوج بشكل ســري إلنــشــاء خلية  ميستورا، 
إجـــراءات  تنفيذ  فــي  للمساعدة  استخبارية 
وقف إطالق نار في حال تم االتفاق عليه في 
حصلت  وثيقة  وبحسب  جنيف.  مــحــادثــات 
ــة مــــن مـــكـــتـــب دي مـــيـــســـتـــورا،  ــلـ عــلــيــهــا املـــجـ
فـــإن الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة الــتــي تــقــف فـــي وجــه 
املشروع تتجسد في الشك الدائم لدى الدول 
ــم  الـــتـــي تــســتــضــيــف مـــهـــمـــات مـــبـــعـــوثـــي األمــ
الخاليا  أن تستخدم مثل هــذه  فــي  املــتــحــدة، 
ــك، فــإن   عـــن ذلــ

ً
االســتــخــبــاريــة ضـــدهـــا. فــضــال

نــظــام بــشــار األســــد فـــي ســـوريـــة ســبــق لـــه أن 
رفــض دخـــول مراقبن دولــيــن إلــى األراضـــي 
السورية الخاضعة لسيطرته، على الرغم من 
أنهم كانوا غير مجهزين بأي صالحيات أو 

وسائل متطورة لتأدية مهامهم.
وتـــتـــفـــادى الــوثــيــقــة املـــســـربـــة مـــن مــكــتــب دي 
ميستورا استخدامًا واضحًا ملصطلح »خلية 
اســتــخــبــاريــة«، لــكــنــهــا فـــي املــقــابــل تستعمل 
عبارات بديلة من نوع »خلية تقدير موقف« 
و»جـــمـــع مــعــلــومــات«، وتـــشـــدد عــلــى الــحــاجــة 
ــــداول مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة حـــول  ــتـ ــ املـــلـــحـــة لـ
جهود مكافحة اإلرهاب. وتشير الوثيقة، إلى 
أن »أي وسيلة استخبارية تستدعي الحاجة 
لــلــوصــول إلــى الــصــور الــتــي تؤمنها األقــمــار 
العاملية  االســتــخــبــارات  ووكــــاالت  الصناعية 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــطــيــات فـــي الـــحـــرب ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(«. 
لتحليالت  املــســربــة جمعًا  الــوثــيــقــة  وتــقــتــرح 
ــن عـــدد  أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة ومـــعـــلـــومـــاتـــيـــة مــ
املــصــادر مــن ضمنها حــكــومــات أجنبية  مــن 
 
ً
ـــي، فـــضـــال ــاعـ ـــمــ ــتـ ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجــ
ــــرورة الــتــعــاون مـــع خـــبـــراء فـــي مــجــال  عـــن ضـ
محاربة اإلرهاب واملتفجرات. وترى »فورين 
بوليسي«، أن املشروع يصعب أن توافق عليه 
بما  روسيا،  السورية ومن خلفها  السلطات 

ــذه الــخــلــيــة أن تــديــن القصف  ــأن هـ أن مـــن شـ
ــة.  الـــــروســـــي لـــفـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة الــــســــوريــ
ورفض مكتب دي ميستورا التعليق للمجلة 
األميركية على الوثيقة املسربة، لكن مصدرًا 
مقربًا من املكتب أوضح أنها »مسودة أولية 

تمت مراجعتها الحقًا«.
ويــظــهــر مـــن مـــشـــروع الــوثــيــقــة املـــســـربـــة، أن 
املــزعــومــة يبقى مساعدة  الخلية  مــن  الــهــدف 
النظام السوري وفصائل املعارضة املسلحة 
ــرام مــجــمــوعــة مـــن الـــهـــدن العسكرية  ــ عــلــى إبـ
املناطقية املحلية، وتسهيل املهام اإلنسانية، 
لتقارير  الالزمة  املعلومات  تأمن  عن   

ً
فضال

مــجــلــس األمــــــن الــــدولــــي لــتــطــويــر األوضــــــاع 
امليدانية في سورية. ووفق املشروع املقترح، 
يــقــوم عـــدد صغير مــن مــوظــفــي هـــذه الخلية 
بـــقـــيـــادة مـــحـــادثـــات مــــحــــدودة حـــســـاســـة مــع 
إبــرام  على  ملساعدتهم  األرض  على  مقاتلن 
وقف النار في مناطقهم، من دون أن تتضمن 

مهامهم مراقبة وقف النار. 

سهير األتاسي توّجه دي ميستورا إلى جعل 
وقــف إطـــالق الــنــار نقطة بـــدء، على الــرغــم من 
أنـــه مــرتــبــط بــاملــرحــلــة االنــتــقــالــيــة. وأوضــحــت 
تشير  العامة  األجـــواء  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
إلى أن هناك توجهًا دوليًا لطرح وقف إطالق 
النار كنقطة بداية، وهذا ما اعتبرته أمرًا غير 

مقبول.
وقــبــيــل تــأجــيــل املـــحـــادثـــات، اســتــكــمــل الــنــظــام 
ل أمس األربعاء 

ّ
السوري عراقية، وهو ما تمث

في قــول رئيس وفــد النظام إلــى جنيف بشار 
ملحادثات  التحضيرية  املرحلة  إن  الجعفري 
جنيف ستستغرق على األرجح فترة أطول من 
ع، معتبرًا في حديث لوكالة »رويترز« أن 

ّ
املتوق

لــم تبدأ بعد بكل أسف  الرسمية  »املــحــادثــات 
واملناقشات ال تزال جارية حول كيفية الشروع 

فيها«.
وعندما سئل عن مطالب املعارضة للحكومة 
برفع الحصار والسماح بدخول قوافل اإلغاثة 
اإلنسانية إلى مدن منها بلدة املعضمية، قال 
الجعفري إن النظام أرسل قوافل بشكل منتظم 

إلى املعضمية وبلدات أخرى.
ــي وفـــد  ــن جـــهـــتـــه، قـــــال كــبــيــر املــــفــــاوضــــن فــ مــ
املــعــارضــة مــحــمــد عـــلـــوش، إن الــنــظــام يسمح 
بدخول قافلة واحدة إلى البلدة وهو غير كاف. 
للمعارضة  التابع  التفاوض  فريق  أمــا عضو 
الــســوريــة بسمة قــضــمــانــي، فــقــالــت إن هجوم 
أن  معتبرة  فظيع«،  »تطور  على حلب  النظام 
الرسالة التي يحاول أن يبعثها النظام هي أن 

»ال يوجد شيء للتفاوض عليه«.
)شارك في التغطية أنس الكردي(

جنيف ـ العربي الجديد

ــيـــا، عــبــر تصعيدها  نــجــحــت روسـ
املــــيــــدانــــي وعـــراقـــيـــلـــهـــا فــــي ضـــرب 
الــــجــــولــــة األولـــــــــى مــــن املــــحــــادثــــات 
الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، بــعــدمــا أعــلــن املــبــعــوث 
األمــمــي، ستيفان دي ميستورا عــن  تعليقها 
فبراير/ شهر  مــن  والعشرين  الخامس  حتى 
ــــالن دي مــيــســتــورا  ــاء إعـ ــ شـــبـــاط الـــحـــالـــي. وجـ
بعدما كانت املعارضة تدرس خيار االنسحاب 
ــن مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف نـــتـــيـــجـــة الــتــصــعــيــد  ــ مـ
ــــدم املـــبـــاالة بــالــدعــوات  الـــروســـي املـــيـــدانـــي وعـ
لوقف الهجمات من جهة، إضافة إلى األجواء 
رت لها طوال ساعات يوم أمس حول 

ّ
التي توف

عدم إيفاء املبعوث األممي إلى سورية ستيفان 
دي مــيــســتــورا، ووزيـــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
جــــون كـــيـــري، بــالــتــزامــهــمــا بـــالـــدفـــع لتطبيق 
املادتن 12 و13 من قــرار مجلس األمــن 2254، 
الــفــوري للحصار  الــوقــف  اللتن تنصان على 
التجويعي واإلفــراج عن املعتقلن ووقــف قتل 

املدنين.
وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض 
حجاب، اجتمع أمس األربعاء، مع دي ميستورا 
في لقاء غير رسمي. كما التقى املبعوث األممي 

روسيا والنظام يطيحان بجنيف

مساٍع لجمع 9 مليارات دوالر... والتوّقعات متفاوتةاستراتيجية األرض المحروقة

دي ميستورا يعلّق المحادثات حتى 25 فبراير

300 غارة روسية تؤمن التقدم في ريف حلب

أطاح التصعيد الميداني 
الروسي إلى جانب عراقيل 

النظام السوري بمحادثات 
جنيف بعد إعالن المبعوث 

األممي  تعليقها حتى 
25 فبراير/شباط

يمثّل مؤتمر »دعم 
سورية والمنطقة« 

محاولة جديدة لتأمين 
التمويل لتلبية االحتياجات 

اإلنسانية للسوريين في 
سورية أو دول الجوار، 

فيما تتفاوت التوّقعات 
بشأنه

المسلط: لن ننخرط 
بالعملية التفاوضية قبل 

تنفيذ البندين 12 و13

ينبغي أن تبقى قضية 
الوصول إلى المدنيين 

فوق كل اعتبار

التعليم وتأمين الدراسة 
للجميع من الجوانب 

المهمة في المؤتمر

23
سياسة

الحدث

تقريرمع الحدث

»خلية استخبارية لوقف النار«؟

من وحي الحدث

رامي سويد

املدعومة  الــســوري،  النظام  قــوات  تمكنت 
الــلــه ومليشيات عراقية  قـــوات حــزب  مــن 
وأفغانية، من التقدم، خالل األيام األخيرة، 
بشكل غير مسبوق على اإلطالق في ريف 
النظام  قــوات  واستفادت  الشمالي.  حلب 
مـــن أكـــثـــر مـــن 300 غـــــارة جـــويـــة روســيــة 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة شــمــال 
الثالثاء، وسيطرت  يــوم  فجر  منذ  حلب، 
ــر الـــزيـــتـــون وتــــل جبن  ــ ــلـــدات دويـ عــلــى بـ
على  صبح 

ُ
لت االستراتيجية،  وحردتنن 

بعد خمسة كيلومترات فقط من مناطق 
ســيــطــرة املــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــلــنــظــام في 
للنظام  املواليتن  والــزهــراء،  نّبل  بلدتي 
شـــمـــال حـــلـــب، واملـــحـــاصـــرتـــن مـــن قـــوات 

املعارضة السورية.
وجاء تقدم قوات النظام في شمال حلب، 
بــعــد ثـــالث ســنــوات كــامــلــة مــن مــحــاوالت 
الــفــاشــلــة، وتــكــّبــدت فيها خسائر  الــتــقــدم 
كبيرة، من دون أن تنجح في فك الحصار 
عـــن قــواتــهــا املـــحـــاصـــرة فـــي بــلــدتــي نــّبــل 
ــراء. لــكــن الــغــطــاء الــجــوي الــروســي  ــزهـ والـ
ــتــــالك قـــــوات الـــنـــظـــام كــثــافــة  املـــكـــثـــف، وامــ
املدفعية،  وقطع  الراجمات  بفضل  نارية، 
التي يبدو أنه تّم استقدامها من روسيا، 
أخــيــرًا، ســمــح لــقــوات الــنــظــام باستخدام 
سياسة األرض املحروقة، من دون التوّرط 
في حرب شوارع داخل البلدات التي تمت 

السيطرة عليها.
استبدال  النظام  قــوات  بمقدور  يكن  ولــم 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــهــجــومــيــة الــقــديــمــة 
لــوال  ــة،  املـــحـــروقـ األرض  بــاســتــراتــيــجــيــة 
الدعم الروسي الالمحدود للنظام. وكانت 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــدم بــمــئــات املــشــاة من 
قد  الخاصة  والــقــوات  املليشيات  عناصر 
فشلت مرات عدة، كان أبرزها املعركة التي 

خاضتها قوات النظام، في شهر فبراير/
شــبــاط مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وقــتــهــا زّجـــت 
الــنــظــام بأكثر مــن 500 عنصر من  قـــوات 
املشاة في عملية تقدم بري، مستفيدة من 
السيطرة  مــن  لتتمكن  الكثيف،  الضباب 
على بلدتي رتيان وحردتنن في الطريق 
إلى فك الحصار عن نبل والزهراء، إال أن 
في  املــعــارضــة وبحكم علو كعبها  قـــوات 
حرب الشوارع، تمكنت من استعادة زمام 
املــبــادة خــالل ســاعــات، فحاصرت القوات 
املتقدمة وهاجمتها موقعة بها أكثر من 
مئتي قتيل وأسرت أكثر من 150 آخرين، 

قبل أن ينجح الباقون في الفرار.
كــمــا أن اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــدم بــاملــدرعــات 
ــلـــت هـــــي األخــــــــــرى طـــــوال  كــــانــــت قـــــد فـــشـ
الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، وذلـــك بسبب 
ــتــــالك فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة لـــصـــواريـــخ  امــ
ــدروع، األمــيــركــيــة  ــ ــلـ ــ ــاو« املــــضــــادة لـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــادت مـــنـــهـــا قــــوات  ــفــ ــتــ ــتــــي اســ الـــصـــنـــع، الــ
ــة فــــي تـــدمـــيـــر جــمــيــع مــــدّرعــــات  ــارضـ ــعـ املـ
النظام التي حاولت التقدم على جبهات 

القتال شمال حلب.

لكن التطورات األخيرة، وتحديدًا مشاركة 
الـــطـــيـــران الــــروســــي بــشــكــل مــكــثــف وغــيــر 
مسبوق، في معركة ريف حلب الشمالي، 
املنطقة لصالح  األوراق في  أعــادت خلط 
قــــــوات الـــنـــظـــام، الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــســهــولــة 
الزيتون  دويــر  بلدات  نسبيًا على محور 
وتل جبن وحردتنن، متجاوزة خطوط 
التي أنهكها القصف  الدفاعية  املعارضة 
الــروســي بنحو 300 غــارة جوية فــي أقل 
ــقــــط، بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــة فــ ــاعــ ــــن 30 ســ مـ

املعارضة السورية.
ــم تــقــتــصــر كـــثـــافـــة الـــنـــيـــران املـــســـانـــدة  ــ ولـ
إذ أمطرت  الجوية،  الــغــارات  للنظام على 
ــة تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، خــطــوط  ــريـ وحـــــــدات بـ
ــذائـــف  ــقـ ــة الـــدفـــاعـــيـــة بـــــــآالف الـ ــارضــ ــعــ املــ
والــــــصــــــواريــــــخ، وبــــكــــثــــافــــة عــــالــــيــــة جـــــدًا، 
أصبح رد املعارضة عليها بحكم ضعف 
ــر الـــذي  ــ ــدوى. األمـ ــجــ تــســلــيــحــهــا عـــديـــم الــ
أجــبــر قــــوات املــعــارضــة عــلــى االنــســحــاب 
يستهدفها  التي  األمامية،  خطوطها  من 
الــقــصــف الــعــنــيــف، إلــــى خـــطـــوط دفــاعــيــة 
جديدة على أطراف بلدة معرستا الخان.

وال يقتصر الهدف االستراتيجي لهجوم 
الــنــظــام املـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، عــلــى فتح 
خط إمداد بري إلى بلدتي نّبل والزهراء، 
إلــى فصل ريــف حلب الشمالي  بــل يمتد 
فــي حلب،  املعارضة  عــن مناطق سيطرة 
شريان  عــن  حلب  مدينة  فصل  وبالتالي 
إمداداتها اآلتــي من ريــف حلب الشمالي 

وتركيا.
ــتــــد أهــــــــــداف الــــنــــظــــام مـــــن عــمــلــيــتــه  ــمــ وتــ
إلــى قطع  أيــضــًا،  العسكرية شــمــال حلب 
ــات الـــتـــي تـــمـــّد مــنــاطــق  ــروقــ ــحــ طـــريـــق املــ
ــة فـــــي أريــــــــــاف حــلــب  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ســــيــــطــــرة املـ
الـــغـــربـــيـــة ومـــديـــنـــة حـــلـــب ومـــديـــنـــة أدلــــب 
وأريافها وريف حماة الشمالي، من ريف 

حلب الشمالي.

أفادت مصادر معارضة مسؤولة في بلدة مضايا المحاصرة في ريف 
دمشق ، لـ»العربي الجديد«، أّن »عدد األشخاص الذين فقدوا حياتهم 
من  معظمهم  شخصًا،   61 إلى  وصل  التل  مدينة  في  الجوع  جراء 
دخلت،  التي  »المساعدات  أّن  المصادر،  وأوضحت  واألطفال.  النساء 
من  يعانون  شخص،   400 نحو  إنقاذ  في  تسهم  لم  البلدة  إلى  أخيرًا، 
الفترة  الجوع في  ارتفاع عدد قتلى  الجوع، مؤكدة احتمال  تبعات 
المقبلة. ولفتت المصادر، إلى أّن »األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية، 
المدينة، رغم تكرار  اإلنسانية من  الحاالت  اليوم عن إخراج  عاجزة حتى 
طلبها من النظام السماح بخروج الحاالت اإلنسانية، إذ يصر األخير على 

إبقاء أكثر من 40 ألف مدني تحت حصار مطبق«.

ارتفاع ضحايا الجوع بمضايا إلى 61

أمام قوات املعارضة خيار واحد 
هو محاولة استرجاع البلدات 

التي سيطرت عليها قوات النظام، 
أخيرًا، شمال حلب، بهدف تأمني 
خط اإلمداد الذي يصل مناطق 
سيطرتها شمال حلب بمناطق 

سيطرتها في مدينة حلب، وتأمني 
خط إمداد املحروقات.

خيار وحيد

علوش استبق تعليق المفاوضات بتأكيد عدم تفاؤله )فابريس كوفريني/فرانس برس(

الوثيقة ُسّربت من مكتب دي ميستورا 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

وكشفت  للمفاوضات.  العليا  الهيئة  بممثلي 
مــصــادر الــوفــد الــســوري املــعــارض فــي جنيف، 
أبلغهم  ميستورا  دي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
بــعــدم قــدرتــه على تنفيذ املــادتــن 12 و13 من 
»العربي  القرار 2245. وبحسب مصدر تحدث لـ
الـــجـــديـــد«، طــــرح دي مــيــســتــورا بــديــلــن على 
ــــذي يرفض  املـــعـــارضـــة: وقـــف إطــــالق الـــنـــار )الـ
الــوفــد املـــفـــاوض ربــطــه بــالــبــنــود اإلنــســانــيــة(، 
اإلنسانية على مراحل  املشكلة  والثاني »حــل 

بشكل موضعي«، وليس بشكل كامل.
وأكـــد املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الهيئة العليا 
ــم املــــســــلــــط، فـــــي حـــديـــث  ــ ــالـ ــ ــفــــاوضــــات سـ ــمــ ــلــ لــ
»العربي الجديد«، أنهم لن ينخرطوا بالعملية  لـ
التفاوضية قبل حل املسألة اإلنسانية، وتنفيذ 
البندين 12 و13 بشكل كامل من دون انتقاص. 
وأضـــــاف »نــحــن هــنــا لــنــخــتــبــر جــديــة الــطــرف 
اآلخر، وحتى اآلن ال يبدو أن النظام وروسيا 

يريدان الحل السياسي«.
وكــانــت املــعــارضــة الــســوريــة قــد اجتمعت في 
ــن لـــيـــل الــــثــــالثــــاء فــــي جــنــيــف  وقـــــت مـــتـــأخـــر مــ
ــة«،  ــوريــ ــاء ســ ــ ــدقـ ــ ــع مــمــثــلــي »مـــجـــمـــوعـــة أصـ مــ
وطــالــبــتــهــا بــالــضــغــط عــلــى روســيــا للكف عن 
أن  الجديد«  »العربي  املدنين. وعلمت  قصف 
ممثلي »مجموعة األصدقاء« طالبوا املعارضة 
»التعامل بليونة« مع املباحثات وأال يقدموا  بـ
»هدية للنظام الــســوري ومــن ورائــه موسكو« 

من خالل االنسحاب من الجلسات.
ــا تــصــّعــد من  ــيـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كـــانـــت روسـ
وزيــر خارجيتها  لسان  على  معلنة  مواقفها، 
ــلــهــا 

ّ
ســـيـــرغـــي الفـــــــروف أنـــهـــا لــــن تـــوقـــف تــدخ

الــعــســكــري فــي ســـوريـــة، قــبــل أن »تــهــزم فعليًا 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهــــابــــيــــة« عـــلـــى حــــد زعــمــهــا. 
ــــروف خــــالل زيـــارتـــه إلــــى مــســقــط إن  ــال الفــ ــ وقـ
الروسية لن تتوقف طاملا  الجوية  »الضربات 
لم نهزم فعليًا تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة 

الــنــصــرة«. هــذا األمــر رد عليه املسلط، واصفًا 
»الــعــربــي الــجــديــد« تــصــريــحــات  فـــي حــديــث لـــ
»السافرة«، مضيفًا أن ذلك يأتي في  الفروف بـ
محاولة من روسيا إلفشال العملية السياسية. 
التصعيد الروسي بدا واضحًا من خالل تقرير 
للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، أظهر مقتل 
الــروســي وقــوات  الــطــيــران  131 مدنيًا بقصف 
النظام منذ بدء مباحثات جنيف يوم الجمعة 

املاضي.
ــــي األيــــــام  ــار مـــبـــاحـــثـــات جـــنـــيـــف فـ ــســ وبـــــــدا مــ
املاضية، وكأنه تغطية سياسية لكسب الوقت 
ــتـــعـــادة الـــنـــظـــام بـــدعـــم مـــن روســيــا  بـــهـــدف اسـ
السورية  املــعــارضــة  مــن  استراتيجية  مناطق 
الــبــالد وجنوبها، وأيــضــًا محاولة  فــي شــمــال 
جـــديـــدة إلرســـــاء بــنــد وقــــف إطــــالق الـــنـــار قبل 
تــنــفــيــذ الــــشــــروط اإلنـــســـانـــيـــة أو الــــدخــــول في 
مسألة هيئة الحكم االنتقالية. وكــان الفتًا ما 
األميركية،  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  كشفته 
مـــن أن املــبــعــوث األمـــمـــي يـــــرّوج بــشــكــل ســري 
إلنشاء خلية استخبارية للمساعدة في تنفيذ 

إجـــراءات وقــف إطــالق نــار في حــال تم االتفاق 
عليه في محادثات جنيف.

وعلى الرغم من أن القرار 2254 ينّص على أن 
الــنــار يدخل حيز النفاذ بمجرد  وقــف إطـــالق 
واملعارضة  السوري  النظام  ممثلو  أن يخطو 
الخطوات األولى نحو انتقال سياسي برعاية 
األمـــم املــتــحــدة، اســتــنــادًا إلــى بــيــان جنيف، إال 
أن روسيا سعت إلــى جعل وقــف إطــالق النار 
يتصّدر قائمة املباحثات قبل الشروع باملرحلة 

االنتقالية.
واستغربت عضو الوفد املفاوض عن املعارضة 

جاستين غرينينغ
هدف مؤتمر لندن الوصول لجميع السوريين

■ ما هي األهداف أو األفكار الجديدة التي ستناقش 
في املؤتمر لتلبية االحتياجات الفورية وطويلة األجل، 

روا جّراء األزمة؟
ّ
ألولئك الذين تأث

امللف السوري يدخل عامه الخامس كما نعلم، 
ــر بشكل مأساوي على الناس في سورية 

ّ
وأث

عملت  بريطانيا   
ّ
أن بيد  املنطقة.  فــي  وأيــضــًا 

منذ اليوم األول على مساعدة الالجئن الذين 
تشّردوا داخل البلد، وأيضًا على مساعدة 4.5 
مالين ســوري ممن تركوا البالد. وخــالل هذا 
ط الضوء على ثالثة أمور: أواًل 

ّ
املؤتمر سنسل

الــذي  نــداء األمــم املتحدة،   يلقى 
ّ
أن التأّكد مــن 

انطلق هذا العام الدعم الكافي في أقرب وقت 
مــمــكــن، وأيـــضـــًا تــأمــن تــمــويــل كـــاف للعامن 
املقبلن. وتكمن أهمية ذلــك في تيسير مهمة 
املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة مــثــل »بــرنــامــج األغــذيــة 
الــعــاملــي« و»الــيــونــيــســف« واملــنــظــمــات األخــرى 
 سوى 

َ
غير الحكومية في املنطقة، التي لم تلق

الــعــام املــاضــي،  نصف التمويل املــطــلــوب، فــي 
ما جعل مهمتها صعبة جدًا في تقديم الدعم 
واملــاء  الطعام  مثل  للناس  اليومي  األســاســي 
والسكن والعناية الصحّي. املسألة الثانية هي 
ه في 

ّ
النظر إلى ما يسّميه الناس »حماية«، لكن

الواقع يعني القدرة على الوصول إلى الناس. 
 أحــــد أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي 

ّ
ومــــن املــعــلــوم أن

واجهتنا كانت انتهاك القانون اإلنساني، حن 
احــتــجــز الــنــاس فــي بــعــض املــنــاطــق، وَصــُعــَب 
الوصول إليهم. وطبعًا بلدة مضايا هي واحدة 
 هناك 

ّ
من التي كتب عنها اإلعالم الدولي، ولكن

إلــى سّكانها،  الــوصــول  أماكن عديدة يصعب 
نناقش  أن  املؤتمر  هــذا  لذلك سنحاول خــالل 
مسألة الوصول، ونرى ما الذي يمكننا القيام 
به. أما الجانب الثالث، فيكمن في استطاعتنا 
تــقــديــم الـــحـــاجـــات الــيــومــيــة لــالجــئــن بشكل 
أفضل، لكن في الواقع علينا القيام بأكثر من 
ــك. ويـــبـــدو الــنــظــام اإلنــســانــي الـــيـــوم، أشبه  ذلــ
نسعى  لــذلــك  الـــطـــارئـــة،  لــلــحــاالت  بمستشفى 
إلى تقديم دعم على املدى الطويل. وذلك مهم 
كما  لــهــم،  املستقبلة  وللمجتمعات  لــالجــئــن 
 غــالــبــيــة الــالجــئــن ال يــســكــنــون املــخــّيــمــات، 

ّ
أن

ــرون بشكل 
ّ
واملالين منهم خــارج سورية يــؤث

ــتـــي اســتــقــبــلــتــهــم، لــذلــك  كــبــيــر عـــلـــى الــــبــــالد الـ
التعامل مع قضية  البالد على  سنساعد تلك 
ــئــــن، واالســــتــــثــــمــــار بـــشـــكـــل خـــــاص فــي  الــــالجــ
التعليم والــتــوظــيــف، والــعــمــل على إعــــادة كل 
طــالــب ســـوري الجـــئ إلـــى مــدرســتــه مــع نهاية 
العام الدراسي املقبل. ونريد أن نخلق وظائف 
فــي املــنــطــقــة ملــســاعــدة الــســوريــن عــلــى تحّمل 

تؤكد وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، جاستين غرينينغ، لـ»العربي الجديد«، أن مؤتمر »دعم 
سورية والمنطقة«، الذي يعقد اليوم يهدف إلى إيصال المساعدة لجميع السوريين

مقابلة

 عـــن إيــجــاد 
ً
تــكــالــيــف إعـــالـــة عــائــالتــهــم، فــضــال

في  العمل  عــن  العاطلن  وظــائــف لألشخاص 
.
ً
لبنان واألردن مثال

الناس  بالتحديد ملساعدة  به  الــذي ستقومون  ما   ■
على إيجاد وظائف؟

 الــحــكــومــة 
ّ
ــأمـــور كــثــيــرة ومــنــهــا أن ســنــقــوم بـ

ــاد وســـيـــلـــة لــلــســمــاح  ــجــ ــاول إيــ ــحــ األردنـــــيـــــة تــ
لــلــســوريــن بــالــعــمــل وأيـــضـــًا تــطــويــر املــنــاطــق 
االقـــتـــصـــاديـــة، وعــقــد الــصــفــقــات، إضـــافـــة إلــى 
استثمارات رجال األعمال السورين في لبنان 
أو  فيها،  ومعامل  شــركــات  كافتتاح  واألردن، 

االنتقال من سورية إليها. 
الـــســـوريـــني  ــال  ــ ــمـ ــ تــعــتــقــديــن أن رجـــــــال األعـ ■ هــــل 
سيستثمرون أموالهم في بلد غير مستقر كلبنان؟

خططهما  لــديــهــمــا  واألردن  لــبــنــان   
ّ
أن أعــتــقــد 

 جزءا من االستثمارات سيمّول 
ّ
املسبقة، كما أن

مــن مــؤّســســات مثل »البنك الــدولــي« الـــذي قد 
ــص مــن الــنــفــايــات، وإنــشــاء 

ّ
يــســاعــد فــي الــتــخــل

مــــــــدارس جــــديــــدة وتـــحـــســـن مــــراكــــز الـــرعـــايـــة 
املجتمعات  تــلــك  مــا تحتاجه  الــصــحــّيــة، وكـــل 
ــدوره  ــذا بــ ــ ــدد ســّكــانــهــا، وهـ الـــتـــي تــضــاعــف عــ
فرصة جيدة لخلق وظائف على أرض الواقع. 

■ مــاذا عن قيام مشاريع مــدارس جديدة في الدول 
املستقبلة وjوفير التعليم لجميع الطالب السوريني؟

الــتــعــلــيــم مـــن الـــجـــوانـــب املــهــمــة فـــي املــؤتــمــر، 
ــة لــلــجــمــيــع، ســتــقــوم بعض  ولــتــأمــن الــــدراســ
املـــــــدارس بــمــنــاوبــتــن وســنــبــنــي مــــــدارس في 
بعض املناطق. ومنذ عامن ذهبت إلى لبنان، 
 عــلــيــنــا الــقــيــام بــاملــزيــد ملــســاعــدة 

ّ
وأدركــــــت أن

الطالب على دخــول املـــدارس... ما نسعى إليه 
فــي هــذا املــؤتــمــر هــو مــســاعــدة لبنان واألردن 
بــشــكــل خــــاص عــلــى تــطــويــر ودعـــــم نــظــامــهــم 
الــتــعــلــيــمــي، ودعـــــم مــجــتــمــعــاتــهــم عــلــى خلق 
ــو مـــا ســيــكــون لـــه فــائــدة  وظـــائـــف جـــديـــدة. وهـ

طويلة األجل للبلدين.

■ كيف سيساعد املؤتمر السوريني املشّردين داخل 
سورية، الذين يفتقدون للحماية واألمان؟

سنناقش مسألة القيام بعمل أفضل بالنسبة 
للمناطق التي تحاصر ويحتجز سّكانها مثل 
املناطق  تلك  أواًل  نمّيز  أن  وينبغي  مــضــايــا، 
ــتـــى الــنــظــام  وتـــحـــريـــك املــجــتــمــع الــــدولــــي وحـ
السوري أو أي جهة تمنع وصول املساعدات 
إلى الناس املحجوزة فيها وأن نضغط عليهم 
 الحل السياسي 

ّ
بشكل أكبر. وجميعنا يعلم أن

ــدة، ولــكــن بغض 
ّ
فــي ســوريــة هــو مــســألــة مــعــق

النظر مع أي جهة يصطف بعض األشخاص 
ينبغي أن تبقى قضية الوصول إلى املدنين 

فوق كل اعتبار.

ــغــــذاء مـــن الــجــّو  ــ ■ هـــل هـــنـــاك احــتــمــالــيــة إســـقـــاط ال
؟

ً
مستقبال

الــغــذاء فــي املــاضــي على مناطق  لقد أسقطنا 
ها 

ّ
في العراق بطلب من الحكومة العراقية، لكن

ــم املــتــحــدة إليـــصـــال الـــغـــذاء  ــ تــبــقــى مــهــّمــة األمـ
ونـــتـــرك لــهــم اخــتــيــار الــطــريــقــة الـــتـــي يــرونــهــا 
 إسقاط الطعام يفترض 

ّ
مناسبة لذلك. بيد أن

ارتــفــاع منخفض جـــدًا لتحديد  يــكــون مــن  أن 
بالنسبة  املــخــاطــر  مــن  الكثير  فيه  كما  املــكــان 
ــيـــانـــًا قد  ــق فــوقــهــا وأحـ

ّ
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي نــحــل

نخطئ الهدف.

لندن ـ نواف التميمي

الــســوري واألزمـــة اإلنسانية  الــصــراع  يحضر 
الناجمة عنه، في العاصمة البريطانية لندن، 
اليوم الخميس، حيث يلتقي قادة ومسؤولون 
من أكثر من 70 بلدًا ومنظمة دولية، من أجل 
بــحــث تــوفــيــر املــزيــد مــن الــتــمــويــل الــضــروري 
عن  الناجمة  اإلنسانية  االحــتــيــاجــات  لتلبية 
ستمر منذ خمس سنوات، 

ُ
الصراع السوري امل

ــف مــاليــن الــالجــئــن واملــنــكــوبــن. 
ّ
والـــــذي خــل

وتـــشـــارك املــمــلــكــة املــتــحــدة وأملــانــيــا والــكــويــت 
املتحدة باستضافة مؤتمر  والنرويج واألمــم 
لندن للمانحن، بهدف جمع حوالي 8 مليارات 
مــلــيــار دوالر  إلـــى حــوالــي 1.2  دوالر، إضــافــة 
تــطــلــبــهــا دول جــــوار ســـوريـــة لــدعــم جــهــودهــا 
أن  الــســوريــن، علمًا  الــالجــئــن  فــي استضافة 
الكويت  استضافتها  مماثلة  مؤتمرات  ثالثة 
 8 توفير حــوالــي  مــن  تمّكنت  عــام 2013،  منذ 
ــــات اإلنــســانــيــة  مــلــيــارات دوالر ملــواجــهــة األزمـ

الناجمة عن استمرار الصراع في سورية.
ــي،  ــ ــنــتــظــر أن يــتــعــّهــد االتـــحـــاد األوروبـ

ُ
ومـــن امل

خالل املؤتمر، بتخصيص نحو ملياري دوالر 
أميركي كمساعدات لالجئن السورين خارج 
سورية، خصوصًا أولئك الالجئن في األردن 
كبيرة  آمـــااًل  األردن  ق 

ّ
ويعل والــعــراق.  ولبنان 

على مؤتمر لندن للمانحن الذي وصفه امللك 

صــالــح أوروبــــا أيــضــًا، فكلما ســاعــدنــا الناس 
ــداد الــتــي  ــ عــلــى الــبــقــاء فـــي املــنــطــقــة، قــلــت األعــ

رأيناها تأتي إلى أوروبا«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدثـــة  املـ ووفـــــــق 
ــه، فـــــإن مــؤتــمــر  ــلــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــــرح دخـــــل الــ
ــادة األمـــوال  املــانــحــن لــســوريــة يــهــدف إلـــى زيــ
ــاجــــات اإلنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــتــ الـــــالزمـــــة لــتــلــبــيــة االحــ
املجتمع  تعاون  سبل  جانب  إلــى  والتنموية، 
الـــدولـــي مـــع بــعــضــه الــبــعــض لــلــمــســاعــدة في 
تــوفــيــر الـــفـــرص االقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــم في 
املنطقة للمتضررين من الحرب السورية. وفي 
تصريحات صحافية في لندن، قالت دخل الله 
إن اململكة املتحدة تستضيف املؤتمر بوصفها 
في طليعة الجهود الدولية املبذولة، استجابة 
لــألزمــة فــي ســوريــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى دول 
الــجــوار الــســوري، حيث رصــدت بريطانيا ما 

»فــرصــة ذهــبــيــة« ملساعدة  عبد الــلــه الــثــانــي بـــ
بالده. واستبق العاهل األردني املؤتمر بالقول 
التعامل مع  بــالده ال يمكنها  إن  األول،  أمــس 
ملوحًا  وخدماتها،  اقتصادها  على  الضغط 
البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  لشبكة  حــديــث  فــي 
»بــي بــي ســي« إلــى أنــه قــد يضطر إلــى اتخاذ 
إلــى تدفق  تــؤدي  أن  تدابير مؤملة مــن شأنها 
ــا، إذا مــا تــرك  ــ املــزيــد مــن الــالجــئــن إلـــى أوروبـ
الــحــرب  تــداعــيــات  مــع  للتعامل  األردن وحـــده 

السورية.
ــاؤاًل بــمــخــرجــات  ــ ــفـ ــ ــل تـ ــ ــا لـــبـــنـــان، فــــكــــان أقــ ــ أمــ
املـــؤتـــمـــر، حــســب الــتــصــريــحــات الـــتـــي نسبت 
لوزير خارجيته، جبران باسيل، الذي تساءل 
عــن اســتــعــداد املجتمع الــدولــي لــطــرح مقاربة 

جديدة ملسألة الالجئن. 
أزمــة  لــحــل  خــطــة  لتقديم  بريطانيا  وتستعد 
الــالجــئــن الــســوريــن خـــالل املــؤتــمــر، تتضمن 
وقــروض  تجارية  صفقات  بتقديم  مقترحات 
حــصــول  مـــقـــابـــل  فــــي  األردن،  مـــثـــل  دول  إلـــــى 
مــاليــن الــالجــئــن املــحــاصــريــن فــي املخيمات 
عــلــى فــــرص عــمــل وتــعــلــيــم. ونــقــلــت الــصــحــف 
الــبــريــطــانــيــة عــن رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
ليس  »إنــه  املؤتمر  قوله عن  كاميرون،  ديفيد 
في صالح سورية وجيرانها فقط، ولكنه في 

يــفــوق مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )نــحــو مليار 
دولة  أكبر  ثاني  لتكون  دوالر(،  مليون  و450 
املتحدة.  الــواليــات  بعد  ثنائي  بشكل  مانحة 
وقالت املتحدثة باسم الخارجية البريطانية، 
ثــالث فعاليات على  املؤتمر يشهد تنظيم  إن 
ــركــز 

ُ
هـــامـــش الــجــلــســة األســـاســـيـــة لــلــمــؤتــمــر ت

على الفرص االقتصادية والتعليم واألوضاع 
ــل ســــوريــــة، إلــــى جـــانـــب فــعــالــيــات أخـــرى  ــ داخـ
تــنــظــمــهــا مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة وهــيــئــات 

أهلية، ومؤسسات من القطاع الخاص.
ــًا إلـــــى زيـــــادة  ــاســ ويـــســـعـــى مـــؤتـــمـــر لـــنـــدن أســ
التوعية بتداعيات الصراع السوري والحاجة 
اإلنسانية  لــلــمــســاعــدات  ستعجلة 

ُ
وامل املــاّســة 

ولحماية املتضررين داخل سورية وفي الدول 
املجاورة التي تستضيف الالجئن. كما يهتم 
مؤتمر لندن بضرورة مواصلة الضغوط على 
كافة أطراف الصراع لحماية املدنين واحترام 

القانون اإلنساني الدولي.
وقــــــــد وصــــــــف املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
ــة، إدويـــــــــــن صـــــامـــــويـــــل، األزمــــــــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
في  إنسانية  أزمــة  بأكبر  السورية  اإلنسانية 
يتعدى  أفضل  تخطيط  إلــى  وتحتاج  العالم، 
إرســـال األمــــوال، إلــى التفكير جديًا فــي اليوم 

األول إلعادة اإلعمار.

باتت توصف األزمة 
اإلنسانية السورية بأكبر 

أزمة إنسانية في العالم

وائل قنديل

... وأما »الكابو« فهو املسمى الخاص 
بقائد مجموعة األولتراس، كما تعرفه 
صفحاتهم، وتحدد مهامه بأن يكون 

لكل غروب كابو لحفظ النظام الداخلي 
ولتوصيل صوت أبناء الغروب لباقي 

كابوهات الغروب.
في مداخلته الهاتفية العاطفية، التي 

جعلت عماد الدين أديب يصل ملرحلة 
»ما بعد املصطفى بكري« فيصفها 

بأنها »أعلى مراحل الصدق اإلنساني« 
تقمص السيسي شخصية »عضو 

األولتراس« املخلص للجماعة، متحدثًا 
باسمها، وكأنه لم يكن يومًا رجل 
املخابرات الحديدي، املسؤول عن 

املعلومات وقت وقوع الجريمة.
تحدث وكأنه وافد جديد تقدم للتو 
بطلب انضمام لألولتراس، عارضًا 
عليهم شراكة للتحقيق في جريمة 

معلقة برقبة املجلس العسكري، الذي 
كان الجنرال السيسي عضوًا بارزًا 

ومؤثرًا، بل ومتحكمًا فيه.
في مسعاه ملا يمكن اعتباره »محاولة 
لتأميم األولتراس« استعاد السيسي 

دوره في عملية ابتذال الثورة، من 
خالل ابتذال كياناتها وتشكيالتها، 

بعد خلع حسني مبارك، إذ نشط 
املجلس العسكري في تصنيع ما 

أسميته وقتها »عبوات ثورية« مزيفة، 
أو مقلدة، وإغراق األسواق بها، بحيث 
يتم بها ابتذال »ائتالف شباب الثورة« 
الذي تبلور في ذلك الوقت، جامعًا كل 

األطياف الثورية الحقيقية.
أن يقترح السيسي تشكيل لجنة من 
عشرة أفراد من األولتراس، لتشاركه 

النظر أو البحث أو التحقيق في 
الواقعة، التي قال قضاء الجنرال فيها 

كلمته األخيرة، فهذا ال يعني سوى 
أن مشروعًا الختراق األولتراس، 

وتفتيتهم، وتفجيرهم من الداخل، 
من خالل توليف قيادات مزيفة، 
يصطفيها السيسي، ويصنعها 

بأعينه، ومع كثير من التلميع 
والترويج اإلعالمي، تصبح هذه 

املجموعة السيسية صاحبة القول 
الفصل، بل هي األولتراس ذاته.

يفّصل األولتراس واجبات »الكابو« 
بأنها »الحماس الشديد للفكرة 
واإليمان بها وبث روح الحماس 

في أفراد األولتراس وشرح الفكرة 
وترشيح األفراد لغروبه وللغروب 

عامة واملحافظة على قوانني األولتراس 
واملسؤولية التامة عن سالمة أفراد 

غروبه وتنظيمهم«. وهذا بالضبط ما 
يحاول السيسي القيام به، حتى لو 

ضحى بأسالفه، جمال عبد الناصر 
والسادات وحسني مبارك، حني أرجع 
املأساة إلى الفشل املوروث من هؤالء، 
بادعائه أن مصر صارت على أيديهم 
»أشالء دولة« بل وال يبدو ممانعًا في 
التضحية بمعلمه، وصاحب الفضل 

عليه، املشير طنطاوي، بإلقائه في 
محرقة األولتراس، إذا كان هذا هو 
ثمن عملية االحتواء املبتذل، التي 

يمارسها الجنرال على املجروحني 
واملكلومني من روابط مشجعي 

كرة القدم. وعلى ما يبدو من البيان 
املنسوب لألولتراس أمس، فإن 

السيناريو الجهنمي الذي وضعه 
وينفذه السيسي، يمضي في طريقه 

املرسوم، كون البيان املنشور عقب 
مداخلة السيسي، بدا مسكونًا 

بلغة غريبة، لم نعهدها في خطاب 
»األولتراس« جعلت الناس ينقسمون، 

ويستعيدون قاموس الفتنة الكبرى 
في الثورة، لتتطاير مجددًا مفردات 
البيع والتفريط في الدم والتصالح 

مع القتلة، وهذا هو املكسب الوحيد 
للسيسي، من وراء هذه العملية 

املاكرة، التي أديرت بدهاء شرير، أدى 
فيها كل املمثلني أدوارهم، بمهارة، 

وفقًا لسيناريو محكم.
يقول لنا التاريخ غير البعيد إن مسألة 
شهداء ومصابي الثورة تلقت ضربة 

قاتلة، أضاعتها، وقضت عليها 
كتجسيد للجوهر األخالقي للثورة، 

حني نجح سماسرة ووسطاء في 
وضعها في عهدة املجلس العسكري، 

مع وضع بعض األسماء، املرتبطة 
بامليدان، في الواجهة كديكور، بينما 
انفرد »العسكري« بالبطولة املطلقة، 

 ومعالجًا ومعوضًا، وكانت 
ً
قاتال

النتيجة أن القتلة اآلن في مقاعد 
الحكم، وتحت قبة البرملان، بينما 

الشهداء ُيقتلون كل يوم، ويهانون في 
قبورهم.

تعلموا من التاريخ وال تؤملوا 
شهداءكم.

الجنرال والكابو: 
اللعب باألولتراس

مرور
الكرام
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أجرتها في لندن كاتيا يوسف



عثمان المختار

تراقب إيران واألحزاب املوالية لها في العراق 
بــغــداد، ثامر  فــي  الــســعــودي  السفير  تحركات 
ــيـــرًا، بــقــلــق بـــالـــغ، بــعــد نــجــاحــه،  الــســبــهــان، أخـ
خــــال شــهــر واحـــــد فــقــط مـــن بــــدء مــهــامــه في 
الــعــراق، فــي عقد لــقــاءات عــدة مــع قــيــادات من 
وشيعية  )سنية  الــعــراقــيــة  املــكــونــات  مختلف 
وكــــرديــــة ومــســيــحــيــة ومــمــثــلــن عــــن طـــوائـــف 
وأقليات أخرى شمال ووسط وجنوب الباد(، 
إذ تــجــد طــهــران فــي هـــذه الــتــحــركــات محاولة 
عــدة في  التفرد بملفات  عــن مرتبة  إلزاحــتــهــا 
العراق، التي ال طاملا كانت تسيطر عليها منذ 

سنوات طويلة.
ــة الـــتـــي أعــقــبــت  ــيـ طــيــلــة الــــســــنــــوات 13 املـــاضـ
الــســاحــة الدبلوماسية  ــت 

ّ
الــعــراق، ظــل احــتــال 

في الباد رهينة معسكَرين إيراني وأميركي، 
ما أدى إلــى تفاقم األزمــات في العراق نتيجة 
ن. وهو ما يدفع عددًا 

َ
تضارب أجندات الطرف
من املراقبن للقول، إن 

الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة الــتــي دخــلــت على 
الخط، أخيرًا، من املمكن أن ينتج عنها توازان 

إيجابي في الباد من نواٍح عدة.
وأكملت السفارة السعودية شهرها األول في 
بغداد، مطلع هذا األسبوع، إذ باشرت عملها، 
في الثاثن من ديسمبر/كانون األول 2015، 
مع وصول السفير، ثامر السبهان، إلى بغداد، 
كأّول سفير سعودي في العراق منذ 25 عامًا، 
إثـــر قــطــع الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن بــعــد الــغــزو 
الــعــراقــي لــلــكــويــت. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوازن 
الذي أحدثه السبهان في زياراته واجتماعاته 
التي شملت مختلف مكّونات الباد، تعّرض 
النتقادات وحمات تحريض ال تزال مستمرة 
ــــوة« بـــزعـــامـــة نـــائـــب رئــيــس  ــــدعـ ــن حــــزب »الـ مـ
الجمهورية، نوري املالكي، وأحزاب وحركات 
حة تتبنى األجندة اإليرانية 

ّ
ومليشيات مسل

القدس ، محمد عبد ربه

ــّر شـــخـــصـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة ونـــشـــطـــاء  ــ ــــصـ ـ
ُ
ت

ــلــــف املــــحــــافــــظــــات  ــتــ وإعـــــــامـــــــيـــــــون مـــــــن مــــخــ
أهــالــي شــهــداء  تـــرك  عـــدم  عــلــى  الفلسطينية، 
ــة لــوحــدهــم، وأطــلــقــوا فــي هــذا 

ّ
الــقــدس املــحــتــل

الــــصــــدد، الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، حــمــلــة »الـــيـــوم 
الوطني لشهداء القدس« إلعادة إعمار منازل 
شهداء القدس، التي هدمتها وأغلقتها قوات 
االحتال اإلسرائيلي خال العامن املاضين.
املــقــرر أن تختتم  الــتــي مــن  الــوطــنــيــة  الحملة 
فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، تـــقـــوم بها 
في  شعبية  وفــعــالــيــات  شبابية  مــجــمــوعــات 
الضفة الغربية، بما فيها القدس، وحشد من 
املــتــطــوعــن واإلعــامــيــن، بــدعــم مــن عـــدد من 
الشخصيات الوطنية والدينية الفلسطينية.

في هذا السياق، يقول رئيس الهيئة اإلسامية 
العليا فــي الــقــدس، عكرمة صــبــري، وهــو من 
ضــمــن الشخصيات الــتــي تــدعــم الــحــمــلــة، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــهــدف من  حــديــث لـــ
الحملة، أن يشعر ذوو الشهداء بأنهم ليسوا 
وحدهم في امليدان وفي مواجهة املحتل، وأن 

الشعب الفلسطيني كله يؤازرهم«.
ــا يــتــعــلــق بــتــوقــيــت الـــحـــمـــلـــة، يــشــيــر  وفـــــي مــ
صبري إلى أن »االحتال عمد ظلمًا إلى هدم 
الـــشـــهـــداء، وال يــوجــد مـــن يقف  مـــنـــازل ذوي 
الشعبية  الحملة  هــذه  فكانت  جانبهم،  إلــى 
خطوة من أجل تعويض العائات التي فقدت 
التي  أبناءها وأعــزاءهــا، كما فقدت منازلها 
سلطات  »تــضــع  أن  يستبعد  ــم  ولـ تـــأويـــهـــا«. 
االحتال العراقيل الكثيرة، ملنع إعادة إعمار 
املــنــازل املــهــدمــة واملــغــلــقــة، غير أنــه مــا علينا 
مــا تمليه علينا  بــواجــبــنــا ضــمــن  الــقــيــام  إال 
املــنــع فعلينا  تـــم  ضــمــائــرنــا وثــوابــتــنــا، وإن 

البحث عن بدائل أخرى«.
مــن جهته، يــؤكــد الــقــيــادي فــي حــركــة »فتح« 
حاتم عبد القادر، على الطابع الشعبي الذي 
تتميز به الحملة، مع ما تحظى به من دعم 
الدين والحراكات  فصائلي، ومن دعم رجــال 
عبد  ويلفت  واإلعــامــيــة.  امليدانية  الشبابية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  الــقــادر فــي حــديــٍث لـــ
ــدم انـــعـــدام الــوســائــل فـــي تــحــقــيــق أهـــداف  »عــ

ــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــى عــ
ّ
الــــحــــمــــلــــة«، وتــــمــــن

»املشاركة في هذه الحملة واإلسهام في دعم 
ذوي الشهداء إليجاد مأوى لهم«.

ــيـــة  ــابـ ــبـ ـــــــشـــــــّدد الــــنــــاشــــطــــة الـــشـ
ُ
بــــــــدورهــــــــا، ت

واإلعــــامــــيــــة حــــا خـــايـــلـــة، عـــضـــو الــحــمــلــة، 
على دور الشباب في هذه الحملة، كدور أي 
أن  وتـــرى  الفلسطيني،  الشعب  مــن  شريحة 
تفاعل شعبي  الحملة هو خلق  »الهدف من 
مــع أهــالــي شــهــداء الـــقـــدس، إلعــمــار بيوتهم 
الــتــي هــدمــت فـــي الــهــبــة الــحــالــيــة«. وتعتبر 
أهمية  يكتسب  الحملة  »تــوقــيــت  أن  خايلة 
ــتــــال ورفــضــه  ــت االحــ

ّ
خـــاصـــة، فـــي ظـــل تــعــن

زخم  وسُيستخدم  الشهداء،  جثامن  تسليم 
ــي، لــلــمــطــالــبــة بــاســتــعــادة  ــ ــــامـ الــحــمــلــة اإلعـ
ــقـــدس، الــتــي مــضــى على  جــثــامــن شـــهـــداء الـ

احتجازها أكثر من ثاثة أشهر«.
وكــانــت قـــوات االحــتــال قــد أغلقت ودّمـــرت 
وهـــدمـــت مـــنـــازل عـــدة لــشــهــداء مـــن الــقــدس، 
العام املاضي، ما أّدى لتشريد العشرات من 
أفراد عائاتهم، ومنها: منزل الشهيد عدي 
الباطون فيه، وفّجرت  أبــو جمل عبر صــّب 
مـــنـــزل الــشــهــيــد غـــســـان أبــــو جـــمـــل، ومــنــزل 
أبــو جمل. كما  له معاوية  املاصق  شقيقه 
فّجرت قوات االحتال منزل الشهيد محمد 
جعابيص، ومنزل شقيقه شاكر جعابيص، 
ومـــنـــزل الــشــهــيــد إبـــراهـــيـــم الـــعـــكـــاري، وتـــّم 
إغــاق غرفة من منزل عائلة الشهيد معتز 
منزل صفاء  أغلق  كما  بالباطون،  حجازي 
أبـــو جمل  أبـــو جــمــل، شقيقة الشهيد عـــاء 
بــالــبــاطــون، وهــدمــت قـــوات االحــتــال منزل 
الشهيد بهاء عليان، وفّجرت منزل الشهيد 

عبد الرحمن الشلودي.
وتهدف الحملة إلى حشد الطاقات الوطنية 
ــاء مـــنـــازل  ــنـ الـــرســـمـــيـــة والــشــعــبــيــة إلعـــــــادة بـ
شهداء القدس، بمشاركة كافة شرائح الشعب 
ــــذه الــحــمــلــة عــــددًا  الــفــلــســطــيــنــي، وتـــشـــمـــل هـ
مــن الــنــشــاطــات اإلعــامــيــة الــهــادفــة لتسليط 
الضوء على قضية شهداء القدس بشكل عام، 
والذين هدمت منازلهم أخيرًا بشكل خاص، 
مــن خـــال ســاعــات بــث إذاعـــيـــة وتلفزيونية 
موحدة إلى جانب التقارير املصورة واملرئية 

واملسموعة.

ل مــنــهــا.  ونــجــح الــســبــهــان، فـــي فــتــرة  ــوَّ ــمـ وتـ
قصيرة مــن بــدء مهامه، فــي عقد لــقــاءات مع 
طوائف عراقية مختلفة فشل نظيره اإليراني 
وقــادة  بممثلن  اجتمع  إذ  لقاء بعضها،  في 
وأحـــزاب سياسية سنية، وشيعية،  كتل  عن 
والصابئية،  املسيحية،  عــن   

ً
فــضــا وكــرديــة، 

واليزيدية، والتركمانية.
ووفـــــقـــــًا لـــــوزيـــــر عـــــراقـــــي بــــــــارز فـــــي حــكــومــة 
الــعــبــادي، فـــإن تــحــركــات الــســفــيــر الــســعــودي 
سّببت قلقًا إليران التي لم تخف منذ البداية 
انزعاجها لعودة العاقات الدبلوماسية بن 
»العربي  لـ الوزير  بغداد والرياض. ويضيف 

 »سبب ذلك يعود إلى 
ّ
الجديد«، أن

ـــهـــا لـــم تــعــد بــمــفــردهــا في 
ّ
شـــعـــور طـــهـــران أن

 عــن تــفــاعــل الكتل 
ً
الــســاحــة الــعــراقــيــة، فــضــا

السياسية مع السفارة السعودية ولقاءاتهم 
نفسه  الـــوزيـــر  ويـــرى  الــســعــودي«.  بالسفير 
السابق على  فــي  الــذيــن تحفظوا   »بعض 

ّ
أن

السفير السبهان، غّيروا رأيهم، أخيرًا، بسبب 
إيــجــابــيــة تــحــركــاتــه، خــصــوصــًا بــعــد حديثه 
ــراق أرضــــًا وشــعــبــًا،  ــعـ عـــن ضـــــرورة وحــــدة الـ
ومــهــاجــمــة الــتــنــظــيــمــات املـــتـــشـــددة، وإعــــان 
استعداد باده لدعم الباد في هذا املجال«. 
 »الــحــمــلــة الــتــي تشنها 

ّ
ويــوضــح الـــوزيـــر أن

أطــــراف ســيــاســيــة ومــلــيــشــيــات ضــد السفير 
السفارة،  بإغاق  ومــرة  باستبداله،  مطالبة 

هي أصوات إيرانية«، على حد قوله.
العراقي،  الشأن  في  ويــرى مراقبون وخبراء 
 التحرك السعودي يمّهد لتغيير الصورة 

ّ
أن

إيجابية،  أكثر  بشكل  الــبــاد  فــي  السياسية 
الـــذي يدفع  الــتــوجــه األمــيــركــي  متناغمًا مــع 
العراقية  الــقــوى  لكل  حقيقية  مشاركة  نحو 
تــهــمــيــش، وإصــــاح  أو  إقـــصـــاء  مـــن دون أي 
العسكرية  ــن 

َ
الــقــضــائــي واملــؤســســت الــنــظــام 

واألمنية.
من جهته، يقول رئيس اتحاد القوى العراقية، 
إن »فتح  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــســاري  أحمد 
ــر ضــــروري  ــدول الــعــربــيــة أمــ ــ الـــعـــاقـــات مـــع الــ
لــلــعــراق، وملــســنــا أهــمــيــة ذلـــك أكــثــر بــعــد عــودة 
السفارة السعودية إلى الباد«. وحول الهجوم 
الذي يتعرض له السفير والحملة املضادة من 
 »الحملة من 

ّ
كتل سياسية، يقول املساري، إن

أطــــراف مــعــروفــة ألغــــراض سياسية وإرضــــاًء 
طائفية  وأهدافها  معروفة،  خارجية  ألطــراف 
من  السبهان تصريحات  وأطلق  وسياسية«. 
بــغــداد، خـــال حـــوار تــلــفــزيــونــي، أخــيــرًا، القــت 
ــزاب  اعـــتـــراضـــات واســـعـــة مـــن املــلــيــشــيــات وأحــ
موالية إليران، أبرزها: »الدعوة« و»الفضيلة«، 
و»بــــــدر« و»الـــعـــصـــائـــب«. ومــمــا قــالــه السفير 
الحشد   »مليشيات 

ّ
إن الــعــراق  فــي  الــســعــودي 

ودليل  العراقين،  من  قبواًل  تلقى  ال  الشعبي 
ذلـــك، رفــض أهــالــي األنــبــار واألكــــراد دخولهم 

إلى مناطقهم«.
في  التركمانية«  »الجبهة  ل 

ّ
ممث يــرى  بـــدوره، 

الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، حــســن تــــــوران، أن »الــــدور 
الساحة  إلــى  الدخول  كثيرًا في  تأخر  العربي 
ر بشكل سلبي على التوازن 

ّ
العراقية، وهذا أث

واملـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــاد«، مضيفًا 
الدبلوماسي  »الجهد   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

الــعــربــي ســيــعــطــي داللــــة عــلــى اهــتــمــام الـــدول 
العربية في العراق. وهي رسالة إيجابية لنا«.

بغداد، الستقبال الشباب الراغب بالتطوع. 
ويـــجـــري داخــــل هــــذه املــكــتــب شــــرح طبيعة 
ــة املـــعـــركـــة  ــيــ ــمــ الـــــوضـــــع فـــــي ســــــوريــــــة، وأهــ
الجبهات، في  الحالية، وما يعرف بتداخل 
والسورية.  العراقية  الساحتن  إلــى  إشــارة 
فــــي املـــقـــابـــل، تـــتـــركـــز نـــشـــاطـــات أخــــــرى فــي 
اإلطــــار نــفــســه داخــــل حــســيــنــيــات ومــســاجــد 
والعشوائيات  الفقيرة  األحــيــاء  فــي  واقــعــة 
كـــضـــواحـــي بـــغـــداد الـــشـــرقـــيـــة، مــثــل مــديــنــة 

الصدر ومحيطها.
ويــطــلــق فــي الــعــراق عــلــى حــمــات التجنيد 
ــدفــــع«،  ــاد الــ ــهــ تـــلـــك بـــالـــعـــادة مــصــطــلــح »جــ
التي تتعلق  الفقهية  وهو من املصطلحات 
ُيقسم  إذ  الــديــنــي؛  املنظور  ضمن  بالجهاد 
الــجــهــاد إلـــى: جــهــاد الــدفــع وجــهــاد الطلب. 
الصائل، ويكون  العدو  دفــع  بــاألول  يقصد 
ــًا، ويــقــصــد بــالــثــانــي  ــبــ فــيــهــا الـــتـــطـــوع واجــ

الغزوات أو الفتوحات.
في سورية« محل  »الجهاد  وتعتبر مسألة 
ــــاف بــــن املــــراجــــع الـــديـــنـــيـــة فــــي الــنــجــف  خـ
ونـــظـــيـــرتـــهـــا فــــي كــــل مــــن طــــهــــران وقـــــــم، إذ 
 القتال أو 

ّ
تعتبر مراجع عــّدة في النجف أن

»الجهاد« واجب في العراق فقط، وتحديدًا 
ضــّد تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، 
وذلك بحسب فتوى املرجع الشيعي العراقي 
علي السيستاني، فيما تعتبر مراجع إيران 
أن القتال في سورية هو »جهاد دفع واجب« 

ــلـــى كــــل شــــخــــص. لـــكـــن الـــغـــريـــب بــحــســب  عـ
الــخــبــيــر بــشــؤون الـــحـــوزة الــديــنــيــة، حسن 
للتطوع  عــدم وجــود مكاتب  هــو  الكاظمي، 
ــران، وحــصــر املـــوضـــوع فـــي الــحــرس  ــ فـــي إيــ
الثوري وقوات »الباسيج«، في الوقت الذي 
تمول فيه مكاتب من هذا النوع في العراق.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  ويـــقـــول الــكــاظــمــي لـــ
»ســحــب طــاقــات شبابية وتــغــريــرهــا باملال 
والــعــاطــفــة الــديــنــيــة وأخـــذهـــا إلــــى ســوريــة 
فــي الــوقــت الـــذي يحتل فــيــه »داعـــــش« ثلث 
الـــعـــراق، يجيب عــن أســئــلــة كثيرة  مــســاحــة 
حول إيران وما تقوم به في العراق«. ويبّن 
 »مــحــاولــة الــحــكــومــة الــتــغــاضــي عــن ذلــك 

ّ
أن

عبر  شبابنا  ســرقــة  عــلــى  سكوتها  بمثابة 
خداعهم والعودة بهم جثثًا هامدة«.

املاضي،  العام  األول  تشرين  أكتوبر/  وفــي 
ــتــلــوا 

ُ
هـــاجـــم أشـــقـــاء أحــــد الـــشـــبـــان الـــذيـــن ق

فـــي ســـوريـــة مـــنـــزل أحــــد عــنــاصــر مليشيا 

عثمان المختار

بغداد وجنوب  في  تنشط حمات 
ــراق لـــتـــجـــنـــيـــد املـــقـــاتـــلـــن إلـــى  ــ ــعــ ــ الــ
أثار  السوري بشكل  النظام  جانب 
العراقي،  املجتمع  داخــل  واسعًا  قلقًا  أخيرًا 
ومـــخـــاوف املــراقــبــن مـــن تــوقــيــت الــحــمــات 
كانت  بعدما  العلنية،  صفة  اكتسبت  التي 
ــــشــــرف عــلــيــهــا 

ُ
تـــجـــري فــــي دوائـــــــر ضــيــقــة ت

مليشيات محلية.
ــــات تـــــجـــــري بــشــكــل  ــمـ ــ ــحـ ــ وبــــــاتــــــت هــــــــذه الـ
صغير  مكتب  افتتاح  تــم  بحيث  مفضوح، 
ــي مـــتـــجـــر لـــبـــيـــع املـــــــواد الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  فــ
مــنــطــقــة الـــشـــوصـــة بــمــديــنــة الــكــاظــمــيــة في 

حمالت علنية لتجنيد عراقيين للقتال مع   األسد
مبالغ شهرية تبدأ بـ1500 دوالر و»العرض لفترة محدودة«

باتت حمالت تجنيد 
العراقيين للقتال إلى جانب 

نظام بشار األسد، تجري 
بشكل علني ومفضوح. 

»العربي الجديد« ترصد 
مجموعة من هذه 

الحمالت

تثير لقاءات السفير 
السعودي في بغداد 

قلق إيران واألحزاب 
العراقية الموالية لها في 

العراق

المكاتب تعمل على 
التجنيد وتكثيف الحمالت 

على مواقع التواصل 
االجتماعي
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سياسة

تحقيق سياسي

شهر على مهام السفير السعودي ببغداد
إعادة بناء منازل شهداء القدس

إنه متورط بتجنيد  الحق«، قيل  »عصائب 
بــلــدة الشعلة  بــاملــال فــي  شقيقهم وخــداعــه 
ــد أبـــــــرز مــعــاقــل  ــ شــــمــــال غــــربــــي بـــــغـــــداد، أحــ

املليشيات في بغداد.
وفــي الــعــادة، فــإن قـــوات الجيش أو الشرطة 
ال تــتــدخــل فـــي تــلــك املــلــفــات الــتــي تعتبرها 
خارج إطار مهامها اليومية. وأطلق عدد من 
الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي 
املقاتلن  لتجنيد  واسعة  حملة  »فيسبوك« 
في العراق لصالح نظام األسد، مقابل مبالغ 
مالية بلغت 1500 دوالر شهريًا، بالتزامن مع 
الــعــراق.  ارتــفــاع مــعــدالت الفقر والبطالة فــي 
ــارت الــحــمــلــة اســتــنــكــارًا واســعــًا مــن قبل  ــ وأثـ
والذين  األمــور،  أولياء  العراقين، خصوصًا 
ــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ أكـــــــدوا عـ

أبنائهم بسبب الخطاب الديني املتطرف.
ونــــشــــرت حـــســـابـــات شــخــصــيــة وصــفــحــات 
ــلـــى مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك« إعــــانــــات  عــــامــــة عـ
ــاء فــيــهــا:  مـــوحـــدة مــنــذ مـــســـاء الــخــمــيــس جــ
للقتال  »عاجل ولفترة مــحــدودة. ملن يرغب 
فـــي ســـوريـــة لــــردع الــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة 
براتب 1500 دوالر شهريًا. علمًا أن املراجع 
شــــرعــــوا الـــقـــتـــال فــــي ســــوريــــة وســيــلــتــحــق 
املتطوع مع كتائب اإلمام علي )ع(«، بحسب 

ما ورد في اإلعانات.
ووضـــعـــت مـــع اإلعــــــان الـــــذي جــــاء مــوحــدًا 
الــحــســابــات أرقـــام  فــي صيغته عــلــى جميع 

)يمكنكم  فيها  جــاء  محلية  عراقية  هواتف 
 ،07714142282  ،0771411229 االتـــصـــال: 

.)07730069177 ،07811020301
وأرفــق اإلعــان بصورة لقائد فيلق القدس 
ــثـــوري قــاســم ســلــيــمــانــي. وفــي  بــالــحــرس الـ
رفــقــت صــور لقبة السيدة 

ُ
إعــانــات أخـــرى، أ

زيــنــب فــي ســوريــة كــتــب عليها »لـــن تسبى 
مــــرتــــن«، فــيــمــا ورد إعــــــان آخـــــر بــصــيــغــة 
ــوان  ــاء فـــيـــه: إخــ  جــ

ً
مــخــتــلــفــة أكـــثـــر تــفــصــيــا

»املــقــاومــة اإلســامــيــة بــســوريــة، تــدافــع عن 
الـــســـيـــدة زيـــنـــب بــحــاجــة إلــــى 600 مــجــاهــد 
يستطيعون حمل الساح والدفاع عن مرقد 
محفوظة  حقوقه  جميع  أن  علمًا  العقيلة. 
من الراتب 1500 دوالر، ومــدة صعوده هي 
العدو  يعترض ألن  لحد  ورجـــاء  يــومــًا،   45
ــات وحــــــدة والـــــعـــــراق عـــدد  ــقــــدســ واحــــــد واملــ
مقاتليه كاف ويوجد باب للتطوع هنا ملن 
 ،07714112292 الــرقــم:  عــلــى  يتصل  يــرغــب 

.»07714112282
يل اإلعان باسم كتائب اإلمام علي، كما 

ُ
وذ

جـــاء فــي حــســاب لــجــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
بالعراق. ومن غير املعروف إن كان اإلعان 
نــفــســه تــابــعــًا لــلــجــهــاز الـــــذي يـــشـــرف عليه 

رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود مــكــاتــب علنية في 
املــقــاتــلــن لــصــالــح األســـد،  الـــعـــراق لتجنيد 
يــــــرون فــــي اخـــتـــراق  إال أن أولــــيــــاء األمـــــــور 
املقاتلن  تجنيد  بــشــبــكــات  يصفونهم  مــن 
على  اإلنترنت خطرًا حقيقيًا  عبر  ملنازلهم 
أبــنــائــهــم، خــصــوصــًا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

االجتماعي التي باتت محركًا لها.
أشكالها،  بمختلف  التطوع  مكاتب  د 

ّ
وتجن

وفقًا ملصادر حكومية عراقية، بشكل شهري 
غالبيتهم من  مــقــاتــل   400 الـــى   300 بــن  مــا 
الشبان املنحدرين من أسر فقيرة ومن سكان 
العشوائيات والضواحي الفقيرة. ويتقاضى 

املتطوع في البداية مبلغ ألف دوالر كمنحة 
له، فيما يتقاضى مرتبًا ثابتًا لدى وصوله 
يــبــلــغ 1500 دوالر  الـــســـوريـــة  إلــــى األراضــــــي 
بحسب اإلعانات التي تروجها تلك املكاتب، 
أو ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي. 
وتجد مكاتب التجنيد في تلك املناطق بيئة 
خــصــبــة لــقــبــول الــتــطــوع بــســبــب الــفــقــر وقلة 

التعليم، بحسب املراقبن.
ــــوزراء  ورفــــض املــكــتــب اإلعـــامـــي لــرئــيــس الـ
العراقي حيدر العبادي اإلدالء بأي تصريح 
التجنيد  حمات  حــول  الجديد«  »العربي  لـ
في العراق لصالح نظام األسد. لكن مسؤواًل 
رفــيــعــًا فـــي وزارة الــداخــلــيــة بــبــغــداد يــؤكــد 
»عــجــز الــحــكــومــة عــن فــعــل شـــيء حــيــال تلك 
الــحــمــات كــونــهــا مــحــمــيــة مـــن قــبــل املــرشــد 
األعــلــى فــي إيـــران علي خامنئي«. وأوضــح 
املــــســــؤول، والــــــذي طــلــب عــــدم نــشــر اســمــه، 
أن »تـــلـــك املــكــاتــب تــجــنــد الـــشـــبـــاب، وغــالــبــًا 
مــا يــعــودون جثثًا هــامــدة بــعــد شــهــريــن أو 
ثاثة، ويتم إسكات ذويهم باملال وبفتاوى 

الشهادة والفردوس«، على حّد قوله.
نـــفـــســـه أن هــــنــــاك 11  ــــؤول  ــســ ــ املــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
مــكــتــبــًا فــــي الــــعــــراق تــعــمــل عـــلـــى الــتــجــنــيــد 
وتــكــثــيــف الــحــمــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، وأن وضع أرقام الهواتف بهذا 
الشكل قد يشير إلى وجــود حاجة ملقاتلن 
إضــافــيــن فـــي ســـوريـــة لــلــقــتــال هـــنـــاك على 
إحـــدى الــجــبــهــات«. ويــتــســاءل »لــم ال يوجد 
مكاتب مشابهة في إيــران ما دامــت برعاية 
وهذا  بالعراق،  فقط  فتحها  ويتم  خامنئي 
ما يتم طرحه حاليًا. لكن هناك خطوطًا ال 
يمكن للعبادي أو أي مسؤول في الحكومة 
تجاوزها«، على حّد قوله. واستدرك بالقول 
إن »الفقر والجهل والعاطفة الدينية هي من 
تدفع الشباب للذهاب إلى املحرقة السورية 

واملال مدفوع من إيران«.

من وحي المقاومةمتابعة تقرير

اإليرانية، أمس األربعاء، أن »ثالثة من ضباط  أفادت وكالة »أنباء فارس« 
ُقتلوا  )الباسيج(،  التعبئة  لقوات  المنتمين  من  وأربعة  الثوري،  الحرس 
شمالي سورية خالل أدائهم لمهامهم كمستشارين عسكريين هناك«. 
إلى 140  اإليرانيين في سورية  القتلى  يرتفع عدد  ومع مقتل هؤالء، 

شخصًا، منذ إعالن الحرس الثوري زيادة عدد مستشاريه العسكريين.

»المباشرة  من  امتعاضه  عن  أمس،  بغداد،  محافظة  مجلس  أعرب 
بتنفيذ سور بغداد األمني«، الذي أعلنت قيادة عمليات بغداد المباشرة 
المشروع  تنفيذ  »يرفض  أنه  المجلس  وأوضح  االثنين.  يوم  بتنفيذه، 
كونه يسيء للتعايش بين البغداديين«، فيما قال مقرر لجنة األمن في 
المجلس، فاضل الشويلي، إن »تشييد السور يتّم من دون علم المجلس«.

مقتل 7 عسكريين إيرانيين سور بغداد األمني

إضاءة
تحركات بعلم 

السلطات
يــرى عضو لجنة األمـــن فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، 
ــتـــطـــوع لــلــقــتــال  ــاتـــب الـ ــكـ  »مـ

ّ
ــاد، أن ــهــ حـــســـن جــ

ــراق، وهــي  ــعـ فـــي ســـوريـــة لــيــســت جـــديـــدة فـــي الـ
ــمـــرة بـــكـــســـب املـــتـــطـــوعـــن مـــــن الـــشـــبـــاب  ــتـ مـــسـ
الـــعـــراقـــي، وهـــي بــعــلــم الـــدولـــة وال تــخــفــى على 
إيــران  الدولية من  »التحالفات   

ّ
أن وأّكــد  أحــد«. 

د الشباب 
ّ
الــلــه والــنــظــام الــســوري تجن وحـــزب 

 »هــذه املكاتب 
ّ
ومنهم الشباب العراقي لدعم نظام بشار األســد«، مشّددًا على أن

أمــنــه«، معربًا عن أسفه  الــعــراق وعلى  ر سلبًا على سيادة 
ّ
التحّركات تؤث وهــذه 

»لــعــدم قــدرة حكومة حيدر الــعــبــادي )الــصــورة( على الــتــحــّرك نحو ذلــك وضبط 
املليشيات وضبط امللف األمني«. ويخلص إلى القول إن »القوات أصبحت أقوى 
 رئيس الوزراء ال يستطيع السيطرة على هذه التحركات«.

ّ
من قوة الحكومة، وأن

يواصل االحتالل تدمير المنازل الفلسطينية )وسام هشلمون/األناضول(

يلتحق المتطوعون، بحسب اإلعالنات، بمليشيات كتائب اإلمام علي )حيدر حمداني/فرانس برس(

فلسطيني يزيل ركام منزله المّهدم على يد قوات االحتالل )وسام هشلمون/األناضول(
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  شرق
      غرب

االحتالل يقّرر تغذية
األسير القيق قسريًا

أبــو سنينة، محامي  أعــلــن أشـــرف 
الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي األســـيـــر 
مــحــمــد الــقــيــق، أمـــس األربــــعــــاء، أن 
»االحتال اإلسرائيلي قّرر معالجة 
ــًا، نــــظــــرًا لـــخـــطـــورة  ــريــ ــســ الـــقـــيـــق قــ
وضــعــه الــصــحــي«. وجـــاء كــام أبو 
ســنــيــنــة، بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــان 
الفلسطينين،  الصحافين  نقابة 
ــام مــفــتــوح  ــتــــصــ نـــصـــب خـــيـــمـــة اعــ
ــم فـــي مــقــر الــصــلــيــب األحــمــر  ــ ودائــ
الــدولــي فــي مــديــنــة رام الــلــه وســط 
الضفة الغربية، تضامنًا مع القيق 
املضرب عن الطعام منذ 72 يومًا. 
)العربي الجديد(

الخارجية الفلسطينية 
تنتقد الحواجز اإلسرائيلية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــبـــــــرت  ــتـــــ اعـــــ
ــاء، أن  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس األربــ
ــوات  ــز الـــتـــي تــقــيــمــهــا قــ ــواجــ ــحــ »الــ
االحتال اإلسرائيلي، تحولت إلى 
خندق االحتال األول في عمليات 
املــواطــنــن  قــهــر وإذالل واســتــفــزاز 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن كــافــة األعـــمـــار، 
ــن فـــيـــهـــم الــــنــــســــاء الــــحــــوامــــل،  ــمــ بــ
واألطـــفـــال واملــرضــى وكــبــار الــســن، 
وتــحــولــت تــلــك الــحــواجــز إلـــى بــؤر 
احــتــالــيــة واســتــيــطــانــيــة تــمــارس 
ــا أبـــــشـــــع أشــــــكــــــال اإلرهــــــــــاب  ــهــ ــيــ فــ
والــــعــــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة بــحــجــج 
أمنية واهــيــة«. وأكـــدت الــــوزارة أن 
»الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــعــمــد 
ــن ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة إلـــى  ــمــ وضــ
إحــــــــــــداث أوســــــــــع تــــــدهــــــور مــمــكــن 

لألوضاع األمنية في فلسطن«.
)العربي الجديد(

40% من التونسيين 
يثقون بمورو

احتل نائب رئيس »حركة النهضة« 
الــبــرملــان،  رئــيــس  نــائــب  التونسية، 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــبـــد الــــفــــتــــاح مـــــــورو )الــ عـ
ــيــــات  ــة الئــــــحــــــة الــــشــــخــــصــ ــعــ ــيــ ــلــ طــ
تحظى  التي  التونسية  السياسية 
بثقة التونسين. وكشف استطاع 
ــاي«  ــســ ــونــ ــة »ســــيــــغــــمــــا كــ ــســ ملــــؤســ
بــالــتــعــاون مـــع جـــريـــدة »املـــغـــرب«، 
أن »مـــورو قفز إلــى املــرتــبــة األولــى 
بــنــســبــة 40 فــــي املـــــائـــــة، فــــي حــن 
ــبــــاجــــي قـــائـــد  ــيــــس الــ ــرئــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ تـ
بعد  الرابعة،  املرتبة  إلى  السبسي 
الصيد،  الحبيب  الحكومة  رئيس 
الذي  ناجي جلول  التربية  ووزيــر 
أن  الثانية بعد  املرتبة  إلــى  تراجع 

كان يتصدر املشهد«.
)العربي الجديد(

نزوح كثيف من ليبيا
ــــدودي بــــراس  ــحــ ــ ــبـــر الــ يـــشـــهـــد املـــعـ
جدير، ضغطًا كبيرًا نتيجة دخول 
تــــونــــس، فــي  إلـــــى  الــلــيــبــيــن  آالف 
الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، وســــط عــمــلــيــات 
ــة مـــن املـــراقـــبـــة والــتــفــتــيــش،  ــعـ واسـ
ــن قــبــل  ــن الـــهـــويـــات مــ والـــتـــثـــبـــت مــ
الوحدات األمنية التونسية. ويرى 
الوافدين  ارتــفــاع عــدد  أن  مراقبون 
الــلــيــبــيــن عــلــى تــونــس، يــعــود إلــى 

توتر األوضاع في ليبيا.
)العربي الجديد(

مباحثات شتاينماير 
وروحاني

الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األملـــانـــي 
فرانك فالتر شتاينماير )الصورة(، 
ــاء، الــرئــيــس اإليــرانــي  أمـــس األربـــعـ
حــــســــن روحــــــــانــــــــي، فــــــي طـــــهـــــران، 
وبحث معه ملف تطوير العاقات 
دخول  بعد  البلدين،  بن  الثنائية 
االتفاق النووي بن إيران والغرب 

حيز التنفيذ. 
ــاق  ــفــ وقـــــــــال  شـــتـــايـــنـــمـــايـــر إن االتــ
ــدًا مــن  ــديــ  جــ

ً
الــــنــــووي فـــتـــح فـــصـــا

ــرلــــن،  ــران وبــ ــ ــهـ ــ ــــن طـ الــــعــــاقــــات بـ
ويــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــه فـــي كــافــة 

القطاعات.
)العربي الجديد(

اته باملسؤولن العراقين  في إطار لقاء
منذ بدء مهامه، زار السفير السعودي 
ــان، قـــبـــل أيـــــــــام، إقــلــيــم  ــهــ ــبــ ثــــامــــر الــــســ
كــردســتــان الـــعـــراق، حــيــث الــتــقــى عــددًا 
اإلقليم  رئــيــس  بينهم  املــســؤولــن  مــن 
ورئيس  )الصورة(،  البرزاني  مسعود 
الــبــرزانــي،  نــيــجــيــرفــان  اإلقــلــيــم  وزراء 
واألمنية  السياسية  ــاع  األوضـ لبحث 
 عن عدد 

ً
في العراق وكردستان، فضا

مـــن مــلــفــات املــنــطــقــة. وعــقــب الـــزيـــارة، 
أفـــادت مــواقــع إخــبــاريــة أن السعودية 
تتجه إلى فتح قنصلية لها في أربيل 

خال األيام املقبلة.

قنصلية في أربيل

عادل األحمدي

يأتي االجتماع االستثنائي، الذي عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور 
الــضــالــع )جــنــوب  الــقــيــادات التنفيذية واألمــنــيــة فــي محافظة  هــــادي، مــع 
الــــوزراء خــالــد بــحــاح، للوقوف على واقــع  الــبــاد( بحضور نائبه، رئــيــس 
الحياة التي تشهدها الضالع كغيرها من املحافظات، تزامنًا مع الهزائم 
املتاحقة لانقابين في مناطق عدة وسط وشمال الباد، وتحديدًا شرق 

العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن انشقاقات في صفوفهم. 
 »إرادة الشعب دائمًا منتصرة على املشاريع 

ّ
وأّكــد هــادي، خال اللقاء، أن

 ما حققته وتحققه 
ّ
أن إلى  الضيقة«، مشيرًا  السالية والفئوية  الصغيرة 

قوات الجيش الوطني و»املقاومة الشعبية« في املناطق الجنوبية ومختلف 
جبهات القتال، »دليل آخر على فشل االنقابين الذين استباحوا األرض 
والعرض، وفّجروا منازل العزل وتسببوا في تهجير اآلالف من املواطنن 

األبرياء«.
في غضون ذلك، يواجه الحوثيون واملوالون للرئيس املخلوع علي عبدالله 
صالح في اليمن ضغطًا غير مسبوق، بعد انهيار مسلحيهم في أول جبهة 
مواجهات في األطــراف الشرقية ملحافظة صنعاء في محاذاة مــأرب، بعد 

أكثر من شهر على املعارك. 
 منطقة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وتــؤكــد مــصــادر مــيــدانــيــة فــي »املــقــاومــة« لـــ

عتبر بوابة مأرب من جهة صنعاء، باتت أجزاء كبيرة 
ُ
»فرضة ِنهم« التي ت

منها في أيدي »املقاومة« والقوات املوالية للشرعية، فيما تتواصل املعارك 
الســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى املــنــطــقــة بــغــطــاء جـــوي مــن مــقــاتــات التحالف 

العربي التي تستهدف مواقع الحوثين«.
وأعلنت القوات املوالية للشرعية السيطرة على كمية كبيرة من األسلحة 
في منطقة نهم، بينها نحو 200 من صواريخ وقذائف الكاتيوشا، ومخازن 
ألــغــام، وعــبــوات ناسفة، ومــدافــع، ومــخــازن تموينية مختلفة في املنطقة. 
القوات  وجنود  من ضباط  العشرات  انضمام  عن  تسريبات  تحدثت  كما 
املوالية لصالح والحوثين للقوات الشرعية في ِنهم، األمر الذي كان له دور 
فارق بالتقدم املفاجئ. وهذا األمر، في حال تأكيده، يضاعف من مخاوف 
الحوثين واملخلوع من انهيار الوالءات العسكرية داخل وحدات الجيش 

املنشقة التي تتبع لهم في العاصمة ومحيطها. 
في موازاة هذه الهزائم والتطورات، كان الفتًا االجتماع الذي عقده رئيس 
اللجنة الثورية العليا )التابعة للحوثين(، محمد علي الحوثي، مع القادة 

العسكرين املوالن للجماعة في العاصمة، أول من أمس. 
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء اليمنية »ســبــأ« الــتــي تــديــرهــا الــجــمــاعــة، إن رئيس 
الــلــجــنــة نــقــل فــي مستهل الــلــقــاء »تــحــيــات قــائــد الــثــورة الــســيــد عــبــد امللك 
العسكرية  املؤسسة  ومنتسبي  لقادة  وتقديره  الجماعة(  )زعيم  الحوثي 
أعلى  فــي  واألمــن  املسلحة  للقوات  الجاهزية  تكون  أن  وتطلعه  واألمنية 

املستويات«.

اليمن: الخسائر في »فرضة 
نِهم« تربك االنقالبيين



المستجد  التقارب  فصل  يمكن  ال 
بما  السودان،  وجنوب  السودان  بين 
في ذلك فتح الحدود بين الدولتين، 
الخانقة  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  عــن 
من  لكل  لكن  البلدين.  تواجه  التي 
عسكرية  حسابات  وجوبا  الخرطوم 

وسياسة أيضًا

تونس ـ صالح الدين الجورشي

عندما قامت الثورة في تونس وتأّكد الجميع 
علي،  بن  العابدين  زيــن  املخلوع  الرئيس  أن 
قــد غـــادر الــبــاد مــن دون رجــعــة، شعر أبناء 
الحزب الحاكم السابق، »التجّمع الدستوري 
الديمقراطي«، بـ »اليتم السياسي«، وسكنهم 
خــوف شــديــد مــن املستقبل. لكن بعد خمس 
ــؤالء  ــخ، بـــــدا أن هــ ــاريــ ــتــ ــن ذلـــــك الــ ــوات مــ ــنــ ســ
بـــــــدأوا يـــشـــعـــرون بــالــثــقــة بـــعـــد أن أصــبــحــت 
كــثــرة مـــن األطــــــراف تــخــطــب وّدهـــــم وتتمنى 
بإمكانها  التي  مساندتهم  فــي  طمعًا  قربهم 
أن تـــوصـــل املــتــنــافــســن إلــــى مــنــصــة الــحــكــم. 
ويــبــدو أن هـــذا مــا يــحــاول الــقــيــام بــه األمــن 
الــعــام السابق لحزب »نـــداء تــونــس« محسن 
مرزوق وجناحه، بعد انفصالهم عن »النداء« 

وشروعهم في تأسيس حزب جديد.
تــفــيــد املــعــطــيــات املــتــوفــرة أن جــلــســات حــوار 
مــطــّولــة أجـــراهـــا أخــيــرًا مــــرزوق مــع عـــدد من 
»التجّمع  فــي  ســابــقــًا  الــقــيــاديــة  الشخصيات 
هذه  ومــن  املنحل.  الديمقراطي«  الــدســتــوري 
ــدي، الــــذي  ــايــ ــزنــ ــنـــذر الــ الــــوجــــوه املـــعـــروفـــة مـ
ـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
ســبــق لـــه أن تـــرش

األخيرة وحصل على نسبة محدودة جدًا من 
أنــه يستطيع تحقيق  ظــن  األصــــوات، بعدما 

لندن، طرابلس ـ العربي الجديد

ال يــزال إقـــرار حكومة »الــوفــاق الــوطــنــي« في 
لــيــبــيــا يـــواجـــه تــعــقــيــدات كــبــيــرة، فــيــمــا بـــدأت 
قــوات  تــحــذيــرات مــن مغبة إرســــال  تتصاعد 
أجــنــبــيــة إلــــى تــلــك الـــبـــاد بـــذريـــعـــة مــحــاربــة 
تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(. ودفــع 
استمرار التعقيدات في وجه حكومة »الوفاق 
الوطني«، التي سقطت في امتحان الحصول 
على تأييد برملان طبرق، بفرقاء ليبين إلى 
من  املغربية  الصخيرات  مدينة  إلــى  الــعــودة 
أجـــل اســتــئــنــاف املــفــاوضــات حـــول التشكيلة 
»الـــعـــربـــي  الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر لــــ
الجديد«، فإن ممثلن عن برملان طبرق إضافة 
إلـــى بــعــض املــمــثــلــن عــن »حــكــومــة الـــوفـــاق«، 
يتواجدون في املغرب الستئناف املفاوضات 

من جديد إلعادة دفع الحكومة.
ــإن اجـــتـــمـــاع املــجــلــس  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب املـ
»حكومة الوفاق« في الصخيرات،  الرئاسي لـ
ــــق مــصــغــرة  ــــوافـ يـــبـــحـــث تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تـ
نـــواب طبرق  رفضها مجلس  الــتــي  تلك  غير 
خال األسبوع املاضي، إذ ستجري مناقشة 
ملــجــمــوعــة مـــن األســـمـــاء الـــتـــي يــتــم تقديمها 
ــهــلــة الــتــي 

ُ
مـــن طــرفــي الـــحـــوار قــبــل انــتــهــاء امل

النواب طبرق  البرملان. وكــان مجلس  أعلنها 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائر بن  السياسي في  التراشق  لم ينته 
أحـــــزاب املـــعـــارضـــة واملـــــــواالة بـــشـــأن مــشــروع 
ــتــــور الـــجـــديـــد الـــــــذي وضــعــه  مــــســــودة الــــدســ
بوتفليقة،  عــبــدالــعــزيــز  الـــجـــزائـــري  الــرئــيــس 
والذي ُيعرض على البرملان، يوم األحد املقبل. 
ــــزاب املــعــارضــة الــرافــضــة  وأعــلــنــت بــعــض أحـ
لـــلـــدســـتـــور مــقــاطــعــتــهــا لــجــلــســة الــتــصــويــت 
على املــشــروع، وســط توقعات بــأن يثير ذلك 

ارتدادات سياسية عميقة في الباد.
في هذا السياق، يصف أقدم أحزاب املعارضة 
ــيـــة«،  ــتـــراكـ الـــجـــزائـــريـــة، »جـــبـــهـــة الــــقــــوى االشـ
مــشــروع الــدســتــور بـــ »الــعــنــف الــجــديــد الــذي 
تــمــارســه الــســلــطــة ضـــد الـــجـــزائـــريـــن«. وعـــزا 
الــحــزب فــي بــيــان أصـــدره أخــيــرًا، موقفه إلى 
 »اإلعــان عن التعديات في الدستور من 

ّ
أن

قبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 
ــالــــف. وهــــذه  ــاء بـــعـــد إقــــصــــاء الــــــــرأي املــــخــ ــ جــ
التعديات ال تخدم الشعب الجزائري وتهدد 
االســـتـــقـــرار واالنـــســـجـــام الــوطــنــيــن«. وأعــلــن 
الـــحـــزب مــقــاطــعــتــه لــجــلــســة الــتــصــويــت على 
قادها  التي  »الجبهة«  بيان  ولفت  الدستور. 
أحمد،  ايــت  الراحل حسن  الجزائري  الزعيم 
أزمــة متعددة األوجــه  إلــى أن الجزائر تشهد 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، واالجــتــمــاعــيــة، 
واألخاقية«، مشيرًا إلى أن »الخروج من هذه 
ــة الــتــي تــتــفــاقــم وتــتــوســع هــوتــهــا يومًا  األزمــ
االحــتــقــان االجتماعي  نــظــرًا لحالة  آخــر  بعد 
ــكـــون بــنــص  ــتـــي يــعــيــشــهــا الــــجــــزائــــري ال تـ الـ

الــوجــه الثاني فهو عبد  انتصار كــاســح. أمــا 
كـــان يتمتع بمكانة  الـــذي  ــزواري،  ــ الــ الــرحــيــم 
مــرمــوقــة فــي الــعــهــد الــســابــق، وهـــو مــا جعله 
أيضًا يغامر وينخرط في السباق الرئاسي، 
لــكــنــه أنــقــذ نــفــســه عــنــدمــا اكــتــشــف أن الــريــح 
مــعــاكــســة لــتــطــلــعــاتــه فــقــرر االنــســحــاب ليس 
أعلن  ولكنه  الرئاسية،  االنتخابات  من  فقط 

يومها عن استقالته من الحياة السياسية.
وال ُيــعــرف إن كانت هــذه الــحــوارات ستسفر 
عــن الــتــحــاق هــذيــن الــقــيــاديــن الــســابــقــن في 
الــحــزب املــنــحــل بــمــبــادرة مــــرزوق ومـــن معه، 
أم أنــهــا ستبقى عــنــد حـــدود تــبــادل وجــهــات 
الزنايدي يستعد  أن منذر  النظر، خصوصًا 
لإلعان عن تأسيس حزب جديد خال األيام 
ــذي سيتم  املــقــبــلــة. لــكــن املـــؤكـــد أن الـــحـــزب الــ
اإلعان عن والدته من ِقبل مجموعة مرزوق 
ال يــضــم يــســاريــن فــقــط، وإنــمــا ســتــكــون في 
هيئاته القيادية عناصر معروفة بانتمائها 
لـ »التجّمع الدستوري« الذي أسسه  السابق 
بن علي، في حن تمّسك آخــرون من العائلة 
صفوف  ضــمــن  ببقائهم  نفسها  الــســيــاســيــة 

»نداء تونس«.
ق ملا ُيسمى بـ »العائلة الدستورية«، 

ّ
هذا التمز

الــــذي اســتــمــر إلـــى اآلن بــعــد خــمــس ســنــوات 
مــن الــثــورة يــطــرح ســـؤااًل بديهيًا: ملـــاذا عجز 

وطالب  املقدمة،  الحكومية  التشكيلة  رفــض 
وعــرضــهــا  أيــــام   10 خـــال  بـــإعـــادة تشكيلها 
اعتبره  مما  عليها،  للتصويت  البرملان  على 
مــتــابــعــون »ضــربــة قــويــة« لــلــجــهــود األمــمــيــة 

التي تدفع باتجاه تشكيل هذه الحكومة.
الوطني  املؤتمر  يتمسك  نفسه،  السياق  فــي 
العام الليبي برفض التفاق الصخيرات الذي 
أقــر حكومة »الــوفــاق الوطني«. وفــي السياق 
عوا على هذا 

ّ
قرر املؤتمر إقالة أعضاء منه وق

االتــفــاق »مــن دون تخويل ومــن دون تكليف 
مــن املــؤتــمــر«، كما أعــلــن، مــشــددًا على أن هذا 

االتفاق »باطل«.
وأملــــح نــائــب رئــيــس املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام، 
عـــوض عــبــد الـــصـــادق، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
إلى إمكانية طرح مسار جديد للحوار الليبي 
والـــتـــجـــاوب مــعــه بــقــولــه إن رئــيــس املــؤتــمــر، 
نوري بوسهمن، أطلع األعضاء على وجود 
بــعــض الــتــواصــل مــن بــعــض الــــدول املختلفة 
الــتــي تـــرى بـــأن اتـــفـــاق الــصــخــيــرات اصــطــدم 
بعدم قبول الكثير من األطراف الليبية وكذلك 
مختلف أطياف الشعب، قبل أن يضيف »هذه 
األمــور كلها ربما دعت بعض الــدول الكبرى 
من أجل مناقشة األزمــة السياسية في ليبيا 

والتوجه نحو خيار آخر للحل السياسي«.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت صحيفة »تــلــغــراف« 

قانوني. لذلك، قررت كتلة الحزب في البرملان 
عدم املشاركة في جلسة التصويت التي كان 
ــاء، قــبــل أن يتم  ــعــ مـــقـــررًا عــقــدهــا، أمــــس األربــ

تأجيلها إلى األحد املقبل«.
بدوره، أعلن تكتل »الجزائر الخضراء« الذي 
يضم ثــاثــة أحـــزاب مــن »الــتــيــار اإلســامــي«، 
ــة »مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم«، وحـــركـــة  ــركــ وهـــــــي: حــ
ــنــــهــــضــــة«، رفــضــه  »اإلصــــــــــــاح«، وحــــركــــة »الــ
التكتل  وطالب   .

ً
وتفصيا جملة  للتعديات 

»دستور توافقي ال تلفيقي«.  بـ
السلم«،  »مجتمع  حركة  فــي  القيادي  يشرح 
أبــرز االعتراضات  الــديــن حــمــدادوش،  ناصر 
»الــعــربــي  عــلــى مـــســـودة الــدســتــور الــجــديــد لـــ
السياسي  النظام  »طبيعة  إن   

ً
قائا الجديد، 

»الــتــجــّمــعــيــون« عـــن تــوحــيــد صــفــوفــهــم على 
بالبقاء  ورضـــوا  حجمهم،  أهمية  مــن  الــرغــم 
ــاول مــخــتــلــف األحــــــزاب  ــحــ ــاط تــ ــيـ ــتـ كـــقـــوة احـ
مــآرب  لتحقيق  كتلتهم  مــن  أجـــزاء  استثمار 
ــعــــددة، تــــكــــون فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتــ وأهـــــــــداف مــ

األحيان متضاربة؟
يرى أسامة خليفي، أحد الكوادر الشابة في 
حزب »نداء تونس«، أن »العائلة الدستورية 
قادرة على خلق زعامات جديدة، ألنها أدركت 
اليوم بأن زعاماتها التاريخية أصبحت غير 
العائلة وقيادتها«،  قــادرة على توحيد هــذه 
مــعــتــبــرًا فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
التشتت الراهن »تتحّمل مسؤوليته القيادات 
الــقــديــمــة الــتــي لـــو تـــوّحـــدت الســتــجــابــت لها 

القواعد الدستورية«.
ــام الــســابــق  ــعـ ــــن الـ ــر األمـ ال يــخــتــلــف رأي آخــ
ــّمــــع الـــــدســـــتـــــوري« املـــنـــحـــل مــحــمــد  »الــــتــــجــ ـــ لــ
الـــغـــريـــانـــي، عـــن وجـــهـــة نــظــر خــلــيــفــي. ُيـــذّكـــر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الغرياني 
بالسلطة،  تاريخيًا  ارتــبــط  »الــتــجــّمــع«  حــزب 
أي أن قوته ومشروعيته يستمدها باألساس 
ــك أن  ــد تــرتــب عــلــى ذلـ مـــن إدارتـــــه لــلــحــكــم. وقـ
ــده بــقــيــت مــرتــبــطــة عــضــويــًا بالجهاز  »قـــواعـ
املــمــســك بــالــحــكــم، فــقــد تـــرّبـــت هــــذه الــقــواعــد 
على تلقي التعليمات من فــوق، أي الصادرة 

ــاء، أن هــنــاك بحثًا  ــعـ الــبــريــطــانــيــة أمـــس األربـ
جديًا في أوروبا والواليات املتحدة األميركية 
لتشكيل قوة متعددة الجنسيات قوامها ستة 
لتشكيل  الــدعــم  تقديم  يمكنها  مــقــاتــل،  آالف 
ــدة وطـــنـــيـــة لــيــبــيــة« وتــســاعــد  ــ ــ حـــكـــومـــة »وحـ
فـــي الــقــضــاء عــلــى تــهــديــد »داعـــــــش«. وتــأتــي 
ــر  الــتــســريــبــات الـــجـــديـــدة بــعــدمــا حـــــاول وزيـ
التقليل  فابيوس  لــوران  الفرنسي  الخارجية 
العسكري،  ل 

ّ
للتدخ املساعي  عــن  األنــبــاء  مــن 

ــا الــثــاثــاء،  ــ نــافــيــًا عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر رومـ
وجود »أي نية لفرنسا بالتدخل عسكريًا في 
صغيرة  »مجموعة  أن  إلــى  ومــشــيــرًا  ليبيا«، 
تمارس ضغوطًا في هذا االتجاه، لكنه ليس 

موقف الحكومة«.
نشرته  مقال  في  كوغلن،  كــون  الكاتب  ولفت 
املتعددة  العسكرية  القوة  أن  إلى  »تلغراف«، 
ــقــــارب مــــن ألـــف  ــا يــ الـــجـــنـــســـيـــات، ســتــشــمــل مــ
بريطاني، لكنه حذر من توابع إرســال قوات 
ليبيا،  إلــى  الجنسيات  مــتــعــددة  حفظ ســام 
عــلــى حــد وصــفــه، »ألنــهــا ســـوف تــكــون هدفًا 
كما  الجهادين«،  من  وغيره  داعــش  لتنظيم 
قال. وانتقد الكاتب عدم وجود رؤية ملا بعد 
سقوط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، 
إلى  ليبيا، مشيرًا  فــي  الفوضى  إلــى  أدى  مــا 
أن »غياب أي تخطيط جدي ملا بعد الصراع، 

ال تـــــــزال هـــجـــيـــنـــة، بـــحـــيـــث يـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس 
أّيـــــة  يـــتـــحـــمـــل  ــقـــة وال  ــلـ بـــالـــصـــاحـــيـــات املـــطـ
ــو مــــا يــجــعــل  ــ ــاق، وهــ ــ ــفــ ــ ــيـــة فــــي اإلخــ مـــســـؤولـ
ــــى أن  ــفـــت إلــ ــلـ ــيـــة ال مـــعـــنـــى لــــهــــا«. ويـ ــبـ ــلـ األغـ
ملراقبة  املستقلة  اللجنة  عــن  تراجعًا  »هــنــاك 
مع  بالتعين  ــهــا 

ّ
كــل فأصبحت  االنــتــخــابــات، 

تغييب األحزاب، وآليات ضمان استقاليتها، 
ما يسقط نزاهة االنتخابات«. 

ــد املــــتــــحــــدث بــــاســــم حــركــة  ــه، يــــؤكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»الــــنــــهــــضــــة«، مـــحـــمـــد حـــديـــبـــي، لـــــ »الـــعـــربـــي 
الــــجــــديــــد«، أن »نـــــــواب الـــحـــركـــة ضـــمـــن كــتــلــة 
الــتــكــتــل اإلســـامـــي قــــرروا عـــدم املــشــاركــة في 
هذه املسرحية السياسية التي تريد السلطة 
وتزين  نّصها،  وتكتب  وحــدهــا  تخرجها  أن 

مــن الــقــيــادة املــركــزيــة، ولـــم تــعــتــد عــلــى إدارة 
تحت،  مــن  ينبع  ديمقراطي  بشكل  شؤونها 
ولهذا عندما انتقل الحكم لغير الدستورين 
ل جسمهم وتفككت روابطه وفقدوا حتى 

ّ
تحل

مــجــرد وجــــود ســلــطــة مــعــنــويــة جــامــعــة لــهــم، 
توّحد  التي  الكثيرة  القواسم  من  الرغم  على 

بينهم«، بحسب الغرياني.
ويعتبر الغرياني أن أهم عائق ال يزال يحول 
»التجّمعين«  من  الشتات  هــذا  تحويل  دون 
ــــمــــة، 

ّ
ــدة ومــــنــــظ ـــ ــوّحــ ـــ إلــــــــى قــــــــوة ســــيــــاســــيــــة مــ

ــل فــي »تـــعـــّدد الــزعــامــات داخــــل األســـرة 
ّ
يــتــمــث

الــدســتــوريــة، وهـــو مــا جــعــل الــقــواعــد مــوزعــة 
بن حزب نداء تونس بشقيه، وحزب املبادرة 
بقيادة كمال مرجان، ومجموعة أخرى تدعم 

منذر الزنايدي«.
الــعــام السابق  لــأمــن  الــشــهــادة  عتبر هـــذه 

ُ
ت

لحزب »التجّمع« املنحل هامة، وذلك لكونها 
تفسر إلى حد كبير العجز الــذي يعاني منه 
هــذا »الــجــســم« السياسي الــذي يــواجــه خطر 
الــتــحــلــل، مــمــا جــعــل أجــــزاء هــامــة مــنــه تتسم 
بقابليتها للذوبان في أجسام أخرى حزبية 
أقل منها حجمًا وأهمية، لكنها تملك عناصر 
ــراغ وتــحــقــيــق  ــفــ قـــيـــاديـــة قــــــادرة عــلــى مــــلء الــ
»العائلة  بعض طموحات أجزاء مما يسمى بـ

الدستورية«.

ــًا، ورفـــــــض بــريــطــانــيــا  ــوفــ ــألــ ــدا مــ ــ ــو مــــا بــ ــ وهــ
انــزالق  إلــى  قــوات برية، أدى  وحلفائها نشر 
الباد بسرعة إلى الفوضى«. واعتبر كوغلن 
أن »النتيجة هي أن ساحل الباد البالغ طوله 
آمــنــًا ملقاتلي  الــيــوم ملجأ  يــشــّكــل  مــيــل   1200
داعش«، مشيرًا إلى أنه »مع تنّبه السياسين 
تسببوا  التي  الفوضى  إلــى  أخــيــرًا  الغربين 
فيها في ليبيا، فإن إصاح الوضع لن يكون 

 .»
ً
سها

ونصح كوغلن بأنه في حال »هناك إجراءات 
أن تكون  ليبيا، فيجب  فــي  اتــخــاذهــا  واجـــب 
التي  املخاطر  لكل  عقاني  فهم  أســاس  على 
الــبــنــاء عــلــى تمنيات  تــنــطــوي عليها ولــيــس 
مـــن جـــانـــب ســيــاســيــن يــشــعــرهــم ضــمــيــرهــم 

بالذنب«.
يأتي هذا في وقت دعا فيه الرئيس النيجيري 
محمد بخاري، املجتمع الدولي إلى املساعدة 
عــلــى إنــهــاء االضــطــرابــات فــي ليبيا، مــحــذرًا 
تهدد  »قنبلة موقوتة«  إلــى  تتحّول  أنها  من 
إفريقيا وأوروبا. وأعرب بخاري في كلمة له 
أمام البرملان األوروبــي في ستراسبورغ، عن 
الخطير في جنوب  الوضع  البالغ »من  قلقه 
ليبيا غير الخاضع أليــة حــكــومــة«. وأضــاف 
إليــجــاد حل  جــهــودنــا  تكثيف  علينا  »لــذلــك 

دائم لأزمة الليبية«.

ديكورها بنواب من البرملان«، على حد قوله. 
 »التعديل الدستوري عبثي 

ّ
ويبّن حديبي، أن

وغير توافقي. الواضح، أنه تّم االنقاب على 
والــدســتــوريــة، وبــدا  السياسية  اإلصــاحــات 
التراجع الكبير عن التعديل الشامل والعميق 

الذي وعد به الرئيس عام 2011«.
ــيـــة«  ــمـ ــنـ ــتـ ــقــــت جـــبـــهـــة »الـــــعـــــدالـــــة والـ ــتــــحــ والــ
الجزائرية بالكتل الرافضة للدستور الجديد 
واملــعــتــرضــة عــلــى جلسة الــتــصــويــت. ويــقــول 
املــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب، لــخــضــر بـــن خــاف 
»التعديات تتغير   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ 

 »هناك قوانن 
ّ
بتغيير الرجال«، الفتًا إلى أن

الجديد  الدستور  في  عليها  عــدة منصوص 
وتــعــديــات، وال  إلــى مناقشة معّمقة  تحتاج 
وثيقة  أكبر  في  التعديات  نناقش  أن  يمكن 
تحكم الــبــاد فــي صــالــونــات مغلقة أو خال 
ــار مــحــدود أو حتى  فــتــرة وجــيــزة، أو فــي إطـ

عبر املنابر اإلعامية«.
في املقابل، تحشد أحزاب أخرى منذ أسابيع 
لتمرير مسودة الدستور. ويعتبر األمن العام 
لحزب »جبهة التحرير الوطني« الحائز على 
األغلبية فــي الــبــرملــان، عــمــار ســعــدانــي، وهو 
املــســودة  أن  عــرابــي دســتــور بوتفليقة،  ــرز  أبـ
تؤسس للدولة املدنية وتنهي فوضى النظام 
الجزائر.  كــان يحكم  الــذي  الهجن  السياسي 
وقال سعداني، في مؤتمر شعبي، أخيرًا، إن 
»الدستور املقبل، جاء بآليات تؤسس لدولة 
الـــحـــق والـــقـــانـــون، وتــتــيــح حـــريـــة الــصــحــافــة 
والـــعـــدالـــة«. مـــن جــهــتــه، يـــدافـــع األمــــن الــعــام 
»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، أحــمــد  لـــ
ــذي يــشــغــل مــنــصــب مــديــر ديـــوان  أويـــحـــي، الــ
الــــرئــــاســــة، عــــن مــــشــــروع الــــدســــتــــور، مــعــتــبــرًا 
استشارات  بعد  سياسي  توافق  »نتاج  إيــاه 
ــــاف الــشــعــب  ــيـ ــ ــّســــت مـــخـــتـــلـــف أطـ ــة مــ ــعـ مـــوسـ
مــدنــي، وشخصيات  مــن مجتمع  الــجــزائــري 
سياسية، ومختلف الحساسيات السياسية«. 
 هــذا املــشــروع، »يعيد الــتــوازن 

ّ
كما يــؤكــد، أن

عــبــر مــنــح صــاحــيــات لــلــبــرملــان وصــاحــيــات 
اللغة  وترسيم  البرملانية،  للمعارضة  أوســع 
الرئاسية«. من  العهود  األمازيغية، وتحديد 
جهته، يرى رئيس »حزب أمل الجزائر«، عمار 
 التعديات الدستورية مكسب وطني 

ّ
غول، أن

واضحة  استجابة  وهــو  الجزائرين،  ألغلب 
ملطالبات سياسية واجتماعية«.

املــحــلــل السياسي  الــســيــاق ذاتــــه، يعتبر  فــي 
رضـــوان عطاء الــلــه، أن »هــنــاك صــراعــًا جديًا 
ومــيــدانــيــًا بـــن الــســلــطــة واملـــعـــارضـــة بــشــأن 
 الطريقة التي فاجأت 

ّ
الدستور، الفتًا إلى أن

فــيــهــا كــتــل املـــعـــارضـــة، الــســلــطــات فـــي رفــض 
املــالــيــة، والــتــي صنعت منها الحدث  قــانــون 
ــلــــي والــــخــــارجــــي،  ــام الــــداخــ ــعــ أمــــــام الـــــــرأي الــ
ــدادات سلبية عــلــى توجهات  ــ ارتــ لــهــا  كــانــت 
ــيـــرة إلـــى وضــع  الــســلــطــة. وهـــو مـــا دفـــع األخـ
كـــــل االحـــــتـــــمـــــاالت فـــــي الــــحــــســــبــــان لــتــمــريــر 
وثــيــقــة الــدســتــور بــأقــل الــخــســائــر الــداخــلــيــة 
ــة، لــــعــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــعــارضــة  ــيــ ــارجــ والــــخــ

بإفساد عرس السلطة«، على حّد تعبيره.

الخرطوم ـ العربي الجديد

في خطوة مفاجئة، عمدت دولتا 
ــــوب الـــــســـــودان،  ــنـ ــ الــــــســــــودان وجـ
ــــي، إلـــــى إغــــاق  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ األسـ
لت 

ّ
مث والتي طاملا  بينهما،  الخاقات  ملف 

الفترة  طيلة  عاقتهما  فــي  رئيسية  عقبة 
الشمال  عــن  الجنوب  انفصال  أعقبت  التي 
موقوتة  قنبلة  شّكلت  كما  ســنــوات،   5 قبل 
الفترة  أي لحظة طــوال  قابلة لانفجار في 

االنتقالية في إطار السودان املوحد.
وفــيــمــا مــّهــدت مــوافــقــة الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر البشير على مراجعة رسوم عبور نفط 
الــجــنــوب عــبــر أراضـــــي الــشــمــال لــتــصــديــره 
ــة فـــي عــاقــات  ــراجـ ــفـ األجـــــــواء لــتــحــقــيــق االنـ
ــــودان،  ــسـ ــ ــديـــن، فـــــإن رئــــيــــس جــــنــــوب الـ ــلـ ــبـ الـ
ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت، لـــم يــتــأخــر فـــي تلقف 
هذا التطور، بعدما وّجه األسبوع املاضي، 
ــــن املـــنـــاطـــق  جـــيـــش بـــــــاده بــــاالنــــســــحــــاب مـ
ــودان لــخــمــســة أمـــيـــال  ــ ــسـ ــ الــــحــــدوديــــة مــــع الـ
السوداني،  الرئيس  قابله  ما  وهــو  جنوبًا، 
عــمــر الــبــشــيــر، بــخــطــوة إيــجــابــيــة جـــديـــدة، 
تمثلت فــي إصــــدار قــــرار فــتــح الـــحـــدود بن 
إلــى نشر  قــد عمد  البلدين. وكــان ميارديت 
هذه القوات عقب االنفصال في العام 2011، 
وهـــو مــا زاد مــن حـــدة الــتــوتــر بــن الــشــمــال 
والــجــنــوب، فيما أعــلــنــت الــخــرطــوم قــبــل ما 
يزيد عن أربع سنوات، وبسبب تفاقم األزمة 
الــبــلــديــن، عـــن إغــــاق الـــحـــدود مـــع جــارتــهــا 
الــجــديــدة. ومــنــذ ذلــك الــحــن، فشلت جميع 
محاوالت الوسيط األفريقي ثامبو أمبيكي، 
املـــســـؤول عـــن تــحــســن مــلــف الــعــاقــات بن 
 عـــن املــبــعــوثــن 

ً
ــا، فـــضـــا الـــخـــرطـــوم وجــــوبــ

املتحدة هايلي منقريوس  الخاصن لأمم 
واألمــيــركــي دونــالــد بـــوث، فــي دفــع البلدين 

تقارب جوبا 
والخرطوم

دوافع اقتصادية 
وعسكرية وسياسية

االتفاق سيضيق الخناق 
على المتمردين الذين 

تشكو منهم الخرطوم

67
سياسة

تونس: سباق على استقطاب أبناء »التجّمع« المشتتين

ليبيا: عودة الى الصخيرات لحسم مصير حكومة الوفاق الجزائر: اتساع جبهة رافضي مسودة الدستور

ــــوم الــعــبــور  جــنــوبــيــة بــتــخــفــيــض قــيــمــة رسـ
بــســبــب  لــلــبــرمــيــل  دوالرا  بــــــــــ24.5  ــدرة  ــ ــقـ ــ املـ
ــدة مــن  ــّعـ ــًا، مـــصـ ــيـ ــاملـ ــاره عـ ــ ــعـ ــ ــفـــاض أسـ ــخـ انـ
نبرة املــواجــهــة. لكنها ســرعــان مــا تراجعت 
بــصــورة مفاجئة عــن إفــــادات لــوزيــر املالية 
السوداني بدرالدين محمود، أمام البرملان، 
كــان قــد أكــد فيها رفــض الــســودان التراجع 
عن املبلغ املتفق عليه كرسوم عبور ووضع 
الحكومة لحزمة تدابير احتياطية في حال 
النفط.  آبــار  إغــاق  لتهديدات  جوبا  تنفيذ 
بمراجعة  البشير  قــرار  بعد  التراجع  وجــاء 

رسوم العبور رضوخًا عند رغبة جوبا.
هذه التطورات املتسارعة جددت التكهنات 
بشأن وجود اتفاق سري بن قادة الدولتن 
ــيـــرة الــتــي  كـــان الــســبــب فـــي الـــتـــطـــورات األخـ
فــشــلــت كـــل الــوســاطــة اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
 عن املناشدات في حلها. إال 

ً
واملحلية فضا

البلدين،  في  االقتصادية  األزمــة  احتدام  أن 
قــاد محللن إلــى اعــتــبــار أنــهــا السبب وراء 
االنــفــراجــة فــي عــاقــات الــبــلــديــن، وال سيما 
بــعــد تـــراجـــع الـــعـــمـــات املــحــلــيــة إلــــى أدنـــى 
في  الــصــعــبــة  الــعــمــات  مــقــابــل  مستوياتها 
وسبق  املعيشية.  الــحــيــاة  وتـــردي  البلدين 
الخارجية،  وزارة  الخرطوم، عبر  أعلنت  أن 
ــلــــيــــارات دوالر  خـــســـارتـــهـــا ملــبــلــغ ســبــعــة مــ

جراء قرار إغاق الحدود؛ وهو املبلغ الذي 
التجارة  مــن  للخزينة  يــدخــل  أن  كــان يمكن 

الحدودية.
لـ»العربي  فــي حكومة جــوبــا  يــقــول مــصــدر 
الجديد« إن القرارات جاءت نتيجة لتحركات 
مــكــوكــيــة بـــن الـــدولـــتـــن، طــــرح خــالــهــا كل 
ــددة لــتــحــقــيــق مــصــالــح  ــحـ ــروطـــًا مـ طــــرف شـ
بعينها. ولم ينِف أو يؤكد املصدر املسؤول 
وجود اتفاق خفي تدخلت فيه قوى دولية 
وإقليمية، لكنه جزم أن االتفاق سيحل أزمة 
املــتــمــرديــن الــتــي ظــلــت تـــؤرق الــحــكــومــة في 
دون  من  بإيوائهم،  جوبا  تهم 

ُ
وت الخرطوم 

أن يفصح عن املزيد من التفاصيل.
ــلــــل الـــســـيـــاســـي،  ــــح املــــحــ ــــرجـ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ديــنــق مــديــنــق، أن تــكــون الــخــرطــوم وصلت 
إلـــى اتــفــاق فــتــح الـــحـــدود مــع جــوبــا مقابل 
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــحــركــات املسلحة 

منح المجلس الدستوري الضوء األخضر للرئيس الجزائري لعرض مشروع 
االستفتاء  على  تمريره  دون  من  البرلمان  على  الدستورية  التعديالت 
الشعبي، على اعتبار أنه ال يمس بـ»المبادئ األساسية للمجتمع وتوازنات 
من  البرلمان  في  صوتًا   454 إلى  الجديد  الدستور  ويحتاج  السلطة«. 
أصل 606 من أعضاء غرفَتي البرلمان الجزائري، ليصبح ساري المفعول، 
ويعيد فتح ورشات جديدة لتعديل سلسلة من القوانين وتكييفها مع 

ما نّص عليه الدستور الجديد.

رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أخيرًا تنصيب أحد قادة 
»المعتقلين العشرة«، دينق ألور، وزيرًا للخارجية على الرغم من اختياره 
من ِقبل فريقه الذي ُمنح وزارة الخارجية ضمن اتفاق تقاسم السلطة. 
وبرر ميارديت قراره بأن الخطوة من شأنها ضرب العالقات الدبلوماسية 
من  تجاه  تاريخي  عــداء  لديها  الخرطوم  أن  باعتبار  الــســودان،  مع 
الخرطوم  إلى اعتقاد  العداء  بـ »أبناء قرنق«. وتعود جذور  يُعرفون 

أن »أبناء قرنق«، يعملون لتغيير الحكم في الشمال.

مراعاة جنوبية للشمال

المصادقة تحتاج لـ454 صوتًا

محمد الفضيالت

مريب الغموض الذي يلف 
مصير الصحافي واملثقف 

واألديب األردني تيسير 
النجار املختفي قسرًا في دولة 

اإلمارات العربية منذ أكثر 
من خمسني يومًا، لم تتمكن 
خاللها الدولة األردنية ممثلة 

بوزارة خارجيتها، وعلى 
الرغم من فيض قصائد الغزل 
التي نظمتها في متانة وعمق 

العالقات الثنائية مع الدولة 
الشقيقة من معرفة مصيره، 

ومؤلم حال عائلته التي بدأ 
الشك يتسرب إلى قلبها وتطرح 
تساؤالت حول ما إذا كان ابنها 

الذي تغّرب ال يزال على قيد 
الحياة.

ومخجل صمت نقابة 
الصحافيني األردنيني ورابطة 

الكتاب األردنيني في الدفاع 
عن عضوها، ومعيب تعاطي 

منظمات املجتمع املدني 
املتشدقة بالدفاع عن الحريات 

مع القضية التي راوحت 
جهودها بني غض البصر أو 

إصدار مناشدات متأخرة طغى 
عليها التذلل ترجو اإلفراج عن 
النجار، دون جرأة في مالمسة 
الحقيقة وإعالن أن ما أقدمت 
عليه »الشقيقة« يمثل انتهاكًا 

صارخًا لإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي الذي 

يجرم االختفاء القسري.
يسهل فهم اإلهمال الرسمي 

األردني لقضية اختفاء النجار 
من خالل استذكار العديد 

من الحاالت التي فرطت فيها 
الحكومة بحقوق مواطنيها، 

ويفهم أيضًا من الحرص 
الجلي على عدم إزعاج الشقيقة 

املعروفة بدعمها السخي 
للحكومة األردنية، وهو الحرص 
الذي يفسر سجن نائب املراقب 
العام لجماعة اإلخوان املسلمني 

في األردن، زكي بني أرشيد، 
عامًا ونصف العام بعد إدانته 

بجريمة »تعكير صفو عالقات 
اململكة مع دولة أجنبية« على 

خلفية انتقاده لقائمة اإلرهاب 
اإلماراتية.

لكن ما ال يسهل فهمه هو 
صمت النقابة والرابطة 

ومنظمات املجتمع املدني على 
القضية، الذي ال يمكن تفسيره 

إال بأحد أمرين، األول تعامل 
مع واجبها األخالقي والقانوني 

استنادًا إلى مصالحها 
الشخصية التي يحددها 

مصدر التمويل وحسابات 
الربح والخسارة، واآلخر 

وقوعها فريسة لسيطرة الدولة 
وتوجيهها لهم عبر الـ »ريموت 

كنترول«، وفي كلتا الحالني فإن 
بقاءها يصبح عبثًا.

الحرية لتيسير النجار 
»الصحافي واملثقف واألديب« 

وقبل ذلك كله املواطن واإلنسان، 
الحرية لتيسير حتى ال يكون 

اختفاؤه تمرينًا لألردنيني 
على اإلهمال الذي ستقابل فيه 

قضاياهم، والحرية لتيسير 
ليست تهمة بتعكير صفو 

العالقات.

للحديث 
تتمة

الحرية 
لتيسير النجار

خاص

متابعة تقرير

مناطق  فــي  السودانية  الــقــوات  تقاتل  التي 
كـــردفـــان ودارفــــــور،  الــنــيــل األزرق وجـــنـــوب 
الــســودان ملجأ  مــن مناطق جنوب  وتتخذ 
إلــى إجــبــار هــذه الحركات  لها، بما يفضي 
على قبول التسوية السياسية مع الخرطوم 
بدون أن تضطر األخيرة إلى تقديم تنازالت 
لــهــذه الـــحـــركـــات. وكـــانـــت جــمــيــع مــحــاوالت 
الــتــفــاوض بـــن الــخــرطــوم وهــــذه الــحــركــات 
ــا أدى إلـــــى زيـــــادة  ــد فـــشـــلـــت؛ مــ املــســلــحــة قــ
الــخــنــاق االقــتــصــادي واالنـــفـــاق الــعــســكــري، 

وهو ما أدى إلى إنهاك خزينة الخرطوم.
ويــــرى مــديــنــق أن رئــيــس جــنــوب الــســودان 
يــعــتــقــد أنـــــه يــمــكــن الــتــضــحــيــة بــمــتــمــردي 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة )قـــطـــاع الـــشـــمـــال( الــذيــن 
منطقتي  في  السودانية  الحكومة  يقاتلون 
فـــي سبيل  كـــردفـــان  الــنــيــل األزرق وجـــنـــوب 
الــذي بدأ  فــي السلطة وإنــقــاذ حكمه  البقاء 
فــي ظــل فشل تنفيذ  يتضعضع، وال سيما 
في  باالنهيار  ومحاصرتها  الــســام  اتــفــاق 
 عن رفض املجتمع الدولي 

ً
أية لحظة، فضا

ومــؤســســاتــه تــمــويــل الـــدولـــة الـــولـــيـــدة. كما 
يشير إلى تنازل ميارديت عن قضية منطقة 
أبيي املتنازع عليها مع الخرطوم، ورفضه 
االعتراف باستفتاء تّم في املنطقة خوفًا من 

غضب األخيرة.
فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، ال يـــفـــصـــل آخــــــــرون بــن 
البلدين وبــن رغبة  بــن  املستجد  الــتــقــارب 
الخارجية،  الخرطوم في تحسن صورتها 
املنتظر أن يعقد مجلس  أنــه من  وال سيما 
األمــــن الـــدولـــي جــلــســة خــاصــة بــشــأنــهــا في 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط الـــحـــالـــي، لــلــنــظــر في 
الــتــي وقــعــت بن  الــتــعــاون  اتفاقيات  تنفيذ 
السودان وجنوب السودان قبل نحو ثاثة 
 عــن النظر فــي ملف منطقتي 

ً
أعـــوام، فضا

النيل األزرق وجنوب كرفان وإقليم دارفور، 
ــاه لــفــرض  ــجــ ــن اتــ ــا رشـــــح عــ ــًا مــ وخـــصـــوصـ

عقوبات بحظر جزء من الذهب السوداني.
ــــوة الــســودانــيــة  ــرى رئــيــس جــمــعــيــة األخـ ويــ
»الــشــمــالــيــة /الــجــنــوبــيــة« بــاإلنــابــة، الطيب 
كــان مفاجئًا فقط  الــقــرار  أن  العابدين،  زيــن 
كان محل  بالتأكيد  لكنه  البلدين،  ملواطني 
ــديـــن واتـــــخـــــذت فــي  ــلـ ــقــــاش لـــحـــكـــومـــة الـــبـ نــ
ســبــيــلــه خـــطـــوات عــــدة مــنــهــا إبـــعـــاد رئــيــس 
جــنــوب الـــســـودان أبـــنـــاء أبــيــي مـــن السلطة 
وتــوجــيــهــاتــه بــســحــب جــيــشــه مـــن الـــحـــدود. 
ويشير زيــن العابدين إلــى أنــه من الواضح 
أن املــحــّرك األســاســي فــي الــقــرارات األخــيــرة 
اقــتــصــادي، وال سيما أن فــتــح الــحــدود من 
ل قرارًا مركزيًا للخرطوم التي 

ّ
شأنه أن يمث

تــحــتــاج لــلــتــجــارة الـــحـــدوديـــة، إذ إنــهــا تــدر 
 جيدًا للموازنة، وال سيما بعد تراجع 

ً
دخا

إنتاج النفط الجنوبي إلى النصف.

ميارديت،  بيان  وقــد حمل  األزمـــة.  لتجاوز 
الذي وّجه فيه الجيش باالنسحاب العديد 
من الرسائل، بما في ذلك إعان رغبة باده 
الكامل مع السودان وتفعيل عمل  التطبيع 
اللجان املشتركة قبل أن يرد البشير إيجابًا 
ــرار فتح  ــداره قــ ــام بـــإصـ بــعــد نــحــو ثــاثــة أيــ
الحدود املغلقة مع جنوب السودان ويطالب 

باإلسراع في تنفيذ قراراته على األرض.

البلدين  بن  العاقات  في  التحسن  تسارع 
شكل مفاجأة، وال سيما أن جنوب السودان 
آبــار النفط، والتي  كانت قد هــددت بإغاق 
ــة مــن  ــائــ ــا نـــحـــو 15 فــــي املــ ــهـ ــائـــداتـ تــمــثــل عـ
ــــودان، بــســبــب الـــخـــاف على  ــــسـ مــيــزانــيــة الـ
رسوم عبور النفط الجنوبي للتصدير عبر 

خطوط السودان.
من جهتها، تحفظت الخرطوم على مطالب 

C

للتطورات  المراقبين  بعض  ــرى  ي
بين  التقارب  ــرارات  ق أن  السودانية، 
وقتية  السودان،  وجنوب  السودان 
منها،  الغرض  بانتهاء  وستنتهي 
ال  األول،  للمربع  الطرفان  ليعود 
سيما في ظل غياب عامل الثقة بين 
قناعة  على  جوبا  أن  كما  البلدين. 
للمتمردين  الخرطوم  بدعم  تامة 
بدعم  تتهم  مثلما  تمامًا  عليها، 
ــى الــخــرطــوم.  ــل ــن ع ــردي ــم ــت ــم ال
قناعة  يوجد  المراقبين،  وبحسب 
استقرار أي منهما  أن  الطرفين  لدى 
بديل  وإحالل  اآلخر  بإزاحة  إال  يتم  لن 

»صاحب والء«.

خطوات مؤقتة؟ 

لم يُطرح 
الدستور على 

االستفتاء 
الشعبي 

)فاروق بطيش/
فرانس برس(
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لدى البشير وميارديت حسابات سياسية سّرعت التقارب )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

العراق: البشمركة تحذر 
»الحشد« في كركوك

ــبــــر مـــــســـــؤول رفــــيــــع فـــــي قـــــوات  ــتــ اعــ
»الــــبــــشــــمــــركــــة« الــــكــــرديــــة بـــكـــركـــوك، 
ــــس األربـــــعـــــاء، أن الــــهــــدف املــعــلــن  أمـ
لـــلـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة ملــلــيــشــيــات 
ــو الـــوصـــول  ــد الـــشـــعـــبـــي« هــ »الـــحـــشـ
إلـــى مـــشـــارف مــديــنــة كـــركـــوك شــمــال 
الــــعــــراق، ملــهــاجــمــة مــنــطــقــة الــبــشــيــر 
املجاورة ملدينة كركوك التي يسيطر 
املنطقة  واستعادة  »داعـــش«،  عليها 
من  تركمانية  غالبية  تقطنها  التي 
ــــاف  ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم داعــــــــش. وأضــ
»حذرنا املليشيات  من أن أي اقتراب 
لــــهــــم مـــــن حــــــــدود كـــــركـــــوك ســـيـــكـــون 
الرسالة منا  موجعًا لهم وقــد تلقوا 

بوضوح«. 
)العربي الجديد(

... والجيش يعلن تحرير 
بلدة في نينوى

ــيـــــش الـــــــعـــــــراقـــــــي، أمـــــس  ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
األربـــعـــاء، تــحــريــر بــلــدة كــوديــا، في 
محافظة نينوى، شمالي الباد، من 

سيطرة تنظيم »داعش«.
وقالت قيادة عمليات نينوى التابعة 
للجيش الــعــراقــي، فــي بــيــان لــهــا، إن 
ــلــــواء 91 فـــي الــجــيــش، ومــقــاتــلــي  »الــ
الــحــشــد الــشــعــبــي، والــعــشــائــر، بدعم 
من طيران التحالف الدولي، تمكنوا 
من تحرير بلدة كوديا الواقعة إلى 
بالكامل  املخمور  مدينة  مــن  الــغــرب 

من سيطرة »داعش«.
)األناضول(

سورية: تظاهرة إلطالق 
سراح معتقلي حي الوعر

ــة فــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـ
ــــي مـــديـــنـــة حـــمـــص،  ــر فـ ــ ــــوعـ ــــي الـ حـ
 »عــــشــــرات من 

ّ
ــاء، أن ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ

أهــالــي الــحــي خــرجــوا فــي تظاهرة 
يــطــالــبــون فــيــهــا لــجــنــة الــتــفــاوض 
فــي الحي التي أبــرمــت االتــفــاق مع 
الــــســــوري، أن تــعــمــل على  الـــنـــظـــام 
تــنــفــيــذ الــنــظــام لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــن اتــفــاق الــهــدنــة، والــتــي تتضمن 
 من سجونه، 

ً
إخــراج 7345 معتقا

ــــت أســــمــــاؤهــــم لــه  ــّدمــ ــ ــ
ُ
ــد ق ــ ــانــــت قـ كــ

ــــاوض«. ورفـــــع  ــفــ ــ ــتــ ــ ــ فـــــي مــــرحــــلــــة ال
املــتــظــاهــرون، الفــتــات كتب عليها، 
ــاهــــن –  ــا يــ ــدنــ »بــــدنــــا املـــعـــتـــقـــلـــن بــ
حــمــص تنتظر أبــنــائــهــا الــذيــن هم 
فــي املــعــتــقــات – لــن نــتــرك الــســاح 

حتى يخرج املعتقلن«. 
)العربي الجديد(

شهيدان لـ»القسام« 
بانهيار نفق وسط غزة

ــائــــب الـــــقـــــســـــام«، أمـــس  ــتــ أعـــلـــنـــت »كــ
ــــن مــن  ــنـ ــ ــاد اثـ ــهــ ــشــ ــتــ األربــــــــعــــــــاء، اســ
مـــــقـــــاومـــــيـــــهـــــا فـــــــــي انـــــــهـــــــيـــــــار نـــفـــق 
»املقاومة« وسط قطاع غــزة، وذلك  لـ
ــتــــشــــهــــاد ســبــعــة  بــــعــــد أيــــــــام مـــــن اســ
مــقــاومــن فــي انــهــيــار نــفــق ظـــرق في 
ــام« في  ــقـــسـ الـــقـــطـــاع. وأوضــــحــــت »الـ
القائد  من  كل  »استشهاد  لها،  بيان 
أبــو عطيوي،  فــؤاد عاشور  امليداني 
ــار،  ــ ــزهـ ــ واملــــجــــاهــــد أحــــمــــد حــــيــــدر الـ
وكـــاهـــمـــا مــــن مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات«. 
وُيعتقد أن انهيار النفق جاء نتيجة 
األحوال الجوية التي ضربت القطاع 

األسبوع املاضي.
)العربي الجديد(

بري: الفرصة مناسبة 
النتخاب رئيس للبنان

ــن الــــنــــواب عـــن رئــيــس  نــقــل عــــدد مـ
مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
ــاء،  ــعـ )الــــصــــورة( قـــولـــه، أمـــس األربـ
إن »عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن االســـتـــفـــادة 
مــن الــلــحــظــة الــقــائــمــة ملــواجــهــة كل 
االســـتـــحـــقـــاقـــات، وأولــــهــــا انــتــخــاب 
ــة«. وأضــــــاف  ــهــــوريــ ــمــ ــيــــس الــــجــ رئــ
النيابي،  بــري، خال لقاء األربعاء 
 
ّ
وبــحــســب مــا نــقــل عــنــه الـــنـــواب، أن

»لــبــنــان ثــمــرة نــاضــجــة، وقــطــافــهــا 
فــي  تـــســـقـــط  أن  قـــبـــل  أفــــضــــل  اآلن 

املستقبل«.
)العربي الجديد(
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اقتصاد
العراق: نزوح األموال من المصارف

بغداد ـ أحمد النعيمي

تهافت مواطنون عراقيون على البنوك واملصارف 
الحكومية الرئيسية في العراق لسحب ودائعهم 
ــة املـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف  ــ ــ خـــوفـــا مــــن تـــفـــاقـــم األزمـ
بالبالد، في ظل تلويح املسؤولني بعدم قدرة الحكومة على 
دفع مستحقات ورواتب املوظفني واملتقاعدين في منتصف 
العام الجاري. وكان وزير املالية العراقي هوشيار زيباري، 
قــد ال تتمكن مــن دفع  الحكومة  أن  املــاضــي،  الشهر  أكــد  قــد 
رواتب موظفيها مع حلول شهر إبريل/نيسان املقبل، وذلك 

بسبب أزمة النفط واستنزاف موارد الدولة بفعل الحرب.
وقال املصرفي حامد علي: »بعد تلويح املسؤولني العراقيني 
ــــة عـــلـــى دفـــــع رواتـــــــب املــوظــفــني  ــــدولـ ــرًا بـــعـــدم قــــــدرة الـ مــــؤخــ
واملتقاعدين في إبريل/نيسان املقبل، بدأ العراقيون سحب 
أمــوالــهــم مــن املــصــارف خشية حــجــزهــا مــن قــبــل الــدولــة إذا 
تفاقمت األزمــة«. وأوضــح أن«املبالغ املسحوبة تتراوح بني 
100 ألـــف دوالر بــالــنــســبــة لــلــحــســابــات املــلــيــونــيــة بـــالـــدوالر 
املليونية  لــلــحــســابــات  بالنسبة  عــراقــي  ديــنــار  مــلــيــون  و20 

بالدينار العراقي«. ويلجأ العراقيون حاليًا الدخار أموالهم 
لسهولة  صعبة  وعــمــالت  لــذهــب  تحويلها  أو  منازلهم  فــي 

تحويلها إلى بنوك في دول الجوار.
على سحب  العراقيني  إقبال  أن  اقتصاديون  واعتبر خبراء 
أموالهم املودعة في املصارف الحكومية يأتي النعدام الثقة 
بــالــحــكــومــة والــتــخــوف مــن نــهــب أمــوالــهــم إذا حـــدث انهيار 
كبير في الدولة. وقال خبراء إن حجم الودائع الخاصة في 
إلى 40 ترليون دينار عراقي  الحكومية قد يصل  املصارف 
)نحو 35 مليار دوالر( وهو مبلغ ضخم يــؤدي سحبه إلى 

تهاوي الجهاز املصرفي وتفاقم أزمة البالد.
وقال الخبير االقتصادي موفق محمود لـ »العربي الجديد«: 
الحكومية بقيمة  املــصــارف  الــودائــع توجد في  »81.3% من 
تزيد عن 40.5 ترليون دينار وما تبقى يوجد في املصارف 

الخاصة، هذا يمثل خطرًا على الجهاز املصرفي«.
مرتضى الحسني )51 عامًا( مواطن يعتقد أن«سحب األموال 
مــن املــصــارف الحكومية ضـــرورة ملحة فــي الــظــرف الحالي 
فالثقة منعدمة بني املواطن والحكومة وال نعرف ماذا تخبئ 
لنا األيــام القادمة«، وفق تعبيره. وقال الحسني لـ »العربي 

انهيار  يعني  فهذا  اقتصادي  انهيار  حصل  »إذا  الجديد«: 
الدولة فمن أين سنحصل على أموالنا املودعة في املصارف 
االقتصادي  االنهيار  مع  الدولة  بقيت  إن  الحكومية وحتى 
الــدولــة أو لن تتعرض  فمن يضمن أن أموالنا لن تحجزها 

للنهب إذا حصلت فوضى كبيرة في البالد«.
يأتي ذلــك في وقــت أعلنت فيه عــدة مصارف أهلية عراقية 
إفالسها، بسبب تالعب بعضها بأموال العمالء عبر التجارة 

بالعقارات، ما أثار مخاوف مستثمرين بشأن أموالهم.
وكان البنك املركزي العراقي قد أعلن في وقت سابق التزامه 
بــتــوفــيــر الــســيــولــة املــالــيــة لــلــمــصــارف األهــلــيــة الــتــي أعلنت 
إفالسها بسبب النقص الحاد في العملة الصعبة والوطنية 
لــديــهــا، لــكــن اقــتــراب املــصــارف الحكومية مــن اإلفــــالس هي 

األخرى يزيد األمر تعقيدًا. 
الــعــراقــيــة 6 مــصــارف هي  املــصــارف الحكومية  ويبلغ عــدد 
الرافدين، الرشيد، االشتراكي، واملصرف العقاري واملصرف 
الصناعي، فيما يوجد نحو 20 مصرفا  الزراعي واملصرف 
عــراقــيــا غــيــر حــكــومــي أبــــرز تــلــك املـــصـــارف الــشــرق األوســـط 

واالستثمار وبغداد.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــى زيــــــــادة الـــربـــط  ــ ــرب إلــ ــ ــا خــــبــــراء ومــــســــؤولــــون عــ ــ دعــ
العربية، بما يتيح  الــدول  الكهربائية بني  والتبادالت 

خلق سوق عربية مندمجة ومتناغمة للكهرباء.
تــلــك كـــانـــت أبـــــرز تــوصــيــة ضــمــن »تـــوصـــيـــات مــؤتــمــر 
مراكش«، التي كان الهدف منها تشكيل خارطة طريق 
فــي عضويته  الـــذي يضم  للكهرباء  الــعــربــي  لــالتــحــاد 
وتطوير  تنمية  مهمة  لــه  تعود  حيث  عربيا،  بلدا   19
اإلنتاج والنقل  الكهرباء من حيث  الصالت في مجال 
والــتــوزيــع. ويــعــرف الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء فــي العالم 

العربي ارتفاعا كبيرا، حيث يتراوح بني 4 و12%، ما 
يستدعي، حسب بعض الدراسات، استثمارات جديدة 
في اإلنتاج والتوزيع. والحظ خبراء أن قطاع الكهرباء 
في العالم العربي لم يواكب حتى اليوم التطورات التي 
املواطن مشاركا في  العالم، حيث أضحى  يعرفها في 
مرحلة اإلنتاج والتدبير عبر استعمال تكنولوجيات 
املعلومات والتكنولوجيات الرقمية والشبكات الذكية. 
وأوصــــــى املـــؤتـــمـــر بــتــحــســني االســـتـــثـــمـــار فـــي وســائــل 
اإلنتاج املواكبة لدمج ورفع قدرات الطاقات املتجددة 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال تــكــويــن املــــوارد البشرية 
الكهرباء  بإنتاج  املتعلقة  البيئية  التحديات  ومواكبة 

انــطــالقــا مــن الــطــاقــة األحــفــوريــة. وانــكــب الــخــبــراء على 
الكهرباء، غير  الطاقة املتجددة في إنتاج  دراســة دور 
إليها بطريقة  الــلــجــوء  إلــى ضـــرورة  مــن نبه  أن منهم 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة، حيث  عــقــالنــيــة وبــعــد دراســـــة جـــدواهـ
حــــذروا مــن الــتــســرع. وأكــــد الــخــبــراء فــي املــؤتــمــر على 
الكهرباء في  لقطاع  القانوني  اإلطــار  ضــرورة تطوير 
الــبــلــدان الــعــربــيــة مــن أجـــل خــلــق ســـوق عــربــي للطاقة 
الكهرباء، يمكنه احتواء جميع مصادر الطاقة، حسب 

شروط وقدرات كل بلد. 
وألحوا على ضــرورة تأهيل األســواق العربية للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مـــن أجــــل خــلــق شـــركـــات خـــدمـــات طــاقــة، 

الــخــاص كــي يساهم فــي أســواق  وتطوير دور القطاع 
الكهرباء في البلدان العربية عبر عمليات خالقة.

إلــى ترشيد  الــعــربــي يحتاج  الــعــالــم  وشــــددوا على أن 
استهالك الطاقة العربية، عبر اعتماد أسعار حقيقية 
واســـتـــعـــمـــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة تـــتـــيـــح اقـــتـــصـــاد الـــطـــاقـــة، 
ومحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، وعدم أداء الفواتير، 
الطاقة  إنــتــاج  الطبيعي مــن أجــل  ودمــقــرطــة استعمال 
ــاع الــتــيــار  ــطـ ــقـ ــر عـــنـــد انـ ــمـ ــؤتـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. ووقــــــف املـ
العربية،  واملـــدن  الــعــواصــم  مــن  العديد  فــي  الكهربائي 
املــنــاســب، اعتماد  ألـــح عــلــى ضــــرورة التخطيط  حــيــث 

شبكة ممتدة، ومحاربة الرشوة.

خبراء يدعون لسوق عربية للكهرباء

عبد الحافظ الصاوي

التكنولوجيا والتراكم الرأسمالي، 
من أهم مقومات تحقيق التنمية، 

وقد ظلت إيران على ما يزيد على 
ثالثة عقود مستنزفة مادًيا في 

حروبها، ومقاومة اآلثار السلبية 
للعقوبات االقتصادية، وكذلك 

متابعة اإلنفاق على مشروعها 
التوسعي باملنطقة.

ولكن البعض راهن على حدوث 
تقدم تكنولوجي في إيران خالل 
العقود املاضية، وبخاصة بعد ما 

تحقق في برنامجها النووي، وعن 
أداء قطاعها الصناعي، ولكن على 

ما يبدو أن جزًءا من هذا األمر 
غير واقعي، حيث اعتمدت إيران 

على استيراد التكنولوجيا في 
إقامة برنامجها النووي، سواء من 

باكستان، أو كوريا الشمالية، أو 
جنوب أفريقيا.

إن التقدم التكنولوجي عسكرًيا 
من السهل توظيفه مدنًيا، ليخرج 

للمجتمع في شكل منتجات 
تجارية، يكون لها مردودها 
االقتصادي اإليجابي، ولكن 

إيران أعلنت مؤخًرا عن اهتمامها 
بشراء نحو 100 طائرة بوينغ، 
وأنها اتفقت على الدفعة األولى 

من الصفقة مع شركة »إيرباص«، 
يتم تسلمها في 2019، وأن إيران 
بصدد تحديث أسطولها املتقادم، 

بسبب العجز في توفير قطع 
الغيار خالل الفترة املاضية.   
إن الخبر الذي تناولته وسائل 

اإلعالم، يجعلنا نضع إيران في 
مصاف الدول النامية، التي تعتبر 

 دائًما لدى الشركات متعدية 
ً

عميال
الجنسية، التي تحتكر صناعة 

الطائرات، وهي في غالبيتها 
شركات أميركية.

هل اقتصرت التكنولوجيا اإليرانية 
خالل الفترة املاضية على تطوير 
منظومة الصواريخ؟ وهل سيتم 
توظيف ما لديها من تكنولوجيا 

في هذا املجال، ليخدم قطاعات 
صناعية معينة خالل الفترة 

القادمة؟
األيام املقبلة ستكون كاشفة، 

لبيان جهود إيران في منظومة 
التكنولوجيا، وإلى أي مدى يمكن 
اعتبار جهودها في هذا املضمار 

مثمرة، ويمكن االعتماد عليها.
أما أن يعلن عن استيراد الطائرات، 

وأن أسطولها املتقادم بحاجة 
لقطع غيار! فهذا أمر يحتاج إلى 

 إعادة نظر، وال يجعلنا نفرق 
 ،

ً
بني إيران ودول الخليج مثال

فكالهما مستورد للتكنولوجيا 
وغير منتج لها.

هل اقتصرت التكنولوجيا 
اإليرانية على صناعة الفوالذ، 
وصناعة السيارات؟ فإذا كان 

األمر كذلك فبني إيران واللحاق 
بركب الدول الصاعدة بون 

شاسع. وهل ستمر إيران بنفس 
خطوات الدول الصاعدة إذا أريد 

لها ذلك، بالبدء بالصناعات 
التقليدية، ثم الصناعات الكهربائية 
واإللكترونية، ثم الصناعات عالية 

التكنولوجيا؟
الوقت ليس في صالح إيران إذا ما 
نهجت هذا النهج، ما لم يكن هناك 

اتفاق على دور محدد لها. فهل 
الحديث عن البناء التكنولوجي 

إليران كان درًبا من الخيال؟ 

أين تكنولوجيا 
إيران؟

أكبر صفقة 
استحواذ 

بالصين

»تشاينا  شركة  عرضت 
نــــاشــــيــــونــــال كـــمـــيـــكـــال« 
الــــــــصــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة شــــــــــــــراء 
ــة »ســـيـــنـــجـــيـــنـــتـــا«  ــ ــركـ ــ شـ
الــســويــســريــة مــقــابــل 43 
مليار دوالر أميركي، في 
أكـــبـــر عــمــلــيــة اســتــحــواذ 
صينية في خارج البالد.
وذكـــــــــــــــــــــــــــرت الــــــــشــــــــركــــــــة 
في  العاملة  السويسرية 
والبذور  املبيدات  مجال 
الزراعية، أمس األربعاء، 
الـــصـــيـــنـــي  ــــرض  ــعــ ــ ــ ال أن 
للسهم  465 دوالرًا  يبلغ 
ــد، بــاإلضــافــة إلــى  الـــواحـ
ــدي بــقــيــمــة  ــ ــقـ ــ ــع نـ ــ ــوزيــ ــ تــ
فـــرنـــكـــات ســويــســريــة   5
يــدفــع  دوالرات(   4.91(

قبل تنفيذ الصفقة.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت شــــــركــــــة 
ــا  ــهــ ــا« أنــ ـــتــ ـــنـ ـــيـ ـــجـ ــنـ ــيــ »ســ
الصيني  الــعــرض  تــؤيــد 
الذي يقّيم سهم الشركة 
فــــرنــــكــــًا   480 ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
سعر  مقابل  سويسريًا، 
سوقي بلغ 392.3 فرنكًا 

بنهاية جلسة الثالثاء.
وفـــي حـــال املــوافــقــة على 
الــصــفــقــة، ســتــكــون هــذه 
أكـــبـــر عــمــلــيــة اســتــحــواذ 
لـــشـــركـــة صــيــنــيــة خــــارج 

البالد على اإلطالق.

السكر  صناعة  في  الباحثين  كبيرة  شوي،  شو  قالت 
إلى  مليون  نصف  بين  ما  إن  الصينية،  الزراعة  بوزارة 
مليون طن من السكر تدخل الصين عن طريق التهريب 
السكر  تهريب  أن  األربعاء،  أمس  شوي،  وذكرت  سنويًا. 
مع  للبالد  الطويلة  الحدود  بسبب  للصين  تحديًا  يمثل 
أمام  مترجم  خالل  من  كلمة  في  وأضافت  جيرانها. 
القانون  تطبيق  »تكلفة  دبي  في  السكر  عن  مؤتمر 
بالكامل باهظة. هناك مطالبة هائلة بالتصدي للتهريب 
ولكن سلطات أقل لعمل ذلك«. وتوقعت المسؤولة 
أن يصل إنتاج الصين من السكر إلى 11 مليون طن سنويًا 
المتوقع  الطلب  يصل  حين  في  سنوات  عشر  خالل 

آنذاك إلى نحو 18.5 مليون طن سنويًا.

حكومتها  إن  روسيف،  ديلما  البرازيلية  الرئيسة  قالت 
ستركز جهودها في 2016 على إخراج البالد من الركود 
مئات  أصاب  الذي  زيكا  فيروس  ومكافحة  االقتصادي 
الحوامل وتسبب بوالدة مئات المواليد المصابين بصغر 

الرأس. 
مشاريع  عن  أمس،  للكونغرس  رسالة  في  وأعلنت 
الضمان  إصالح  وبينها  العام  لهذا  حكومتها 
فرض  وإعادة  العامة  النفقات  وخفض  االجتماعي 
الموازنة.  عجز  لسد  المالية  التحويالت  على  الضريبة 
أدنى  إلى  شعبيتها  انخفضت  التي  روسيف  وأضافت 
النفط  شركة  في  فساد  فضائح  بسبب  مستوياتها 
أن  حزبها،  في  قادة  فيها  متورط  »بتروبراس«  العامة 

ما  في  الوطني  البرلمان  مساهمة  إلى  بحاجة  »البرازيل 
خص الموازنة والنمو االقتصادي«.

بثها  مقابلة  في  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
ليس  بالده  إن  أمس،  من  أول  مساء  الرسمي  التلفزيون 
األميركية  الشركات  استثمار  في  مشكلة  أي  لديها 
بالجمهورية اإلسالمية، داعيًا إلى ضخ استثمارات أجنبية 
على  يعتمد  الذي  اإليراني  االقتصاد  موارد  وتنويع 

النفط.
وأضاف روحاني: »إذا كانت الشركات األميركية مستعدة 
للقدوم واالستثمار في إيران وجلب الصناعات التحويلية 

إلى إيران فليس لدينا مشكلة في ذلك«.
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السيسي يوّجه بمراقبة األمن الوطني

صراع أجهزة النظام المصري

فشل تقارب 
القاهرة وأنقرة

نيوهامبشير... ثاني محطات سباق البيت األبيض

طالب السيسي أجهزة 
معلومات يثق بها 

بمراجعة إجراءات الداخلية

التوقعات في معسكر 
الجمهوريين ترّجح فوز 

روبيو في نيوهامبشير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــزة داخــــل  ــ ــهـ ــ ال يـــــــزال صـــــــراع األجـ
نظام الرئيس املصري عبدالفتاح 
ــًا فــي  ــ ــداعــ ــ ــــل صــ

ّ
ــث ــمــ ــيــــســــي، يــ ــســ الــ

النظام، كما تقول شخصية  قــادة هــذا  رأس 
ســيــاســيــة بـــــارزة قــريــبــة مـــن أروقـــــة صــنــاعــة 
ـــ »الــعــربــي  ــة، لـ ــاسـ ــرئـ ــقــــرار فـــي مــؤســســة الـ الــ

الجديد«.
ــادات وزارة  ــيــ ــراع هــــذه املـــــرة بــســبــب قــ الــــصــ
ــا يـــكـــشـــف مــــصــــدر مـــصـــري،  ــمـ ــة، كـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الــقــيــادات تسعى لعودة  مشيرًا إلــى أن هــذه 
امتيازاتها ونفوذها ملا كان قبل 25 يناير/

كانون الثاني 2011 في فترة سيطرة حبيب 
النفوذ  وهــي  الداخلية،  وزارة  على  العادلي 
ــدة لــصــالــح  ــشــ ــي تـــنـــاقـــصـــت بــ ــتــ واملــــــزايــــــا الــ
أجــهــزة سيادية وأمنية أخــرى بــالــدولــة، في 
إشارة لالستخبارات العامة واألمن القومي 

واالستخبارات الحربية.
ويوضح املصدر أن »السيسي بدأ مع الوقت 
يكتشف أن الكثير مــن األحـــداث األخــيــرة تم 
تضخيمها بناء على معلومات مغلوطة من 
األمن  مقدمتها  وفي  الداخلية  وزارة  أجهزة 
الوطني، حتى تزيد من أهميتها الشخصية 
»معلومات مؤكدة  إلى  الفتًا  الرئيس«،  لدى 
تقديم  تــم  بــأنــه  تفيد  السيسي  إلـــى  وصــلــت 
ــدًا خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــمــ ــات مـــغـــلـــوطـــة عــ ــلـــومـ ــعـ مـ
املاضية، وأن هــذا األمــر مثار بحث ودراســة 
ــزة بـــالـــدولـــة يــثــق بها  ــهـ مـــن مــؤســســات وأجـ

الرئيس«.
ويــشــيــر املـــصـــدر إلــــى أن »مــســألــة اســتــمــرار 
ــاب األلـــــتـــــراس،  ــبــ ــــع شــ الــــعــــالقــــة املــــتــــوتــــرة مـ
وواقــــعــــة الــقــبــض عــلــى رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
إســالم جــاويــش، وحملة املــداهــمــات مــن ِقبل 
من  واضــحــة  وبتعليمات  املصنفات  شــرطــة 

مش  السياسة  »بــتــوع  الشكلية:  السياسية 
بيسقطوه،  دول  نـــظـــام...  وال  دولـــة  بيحموا 
ــنـــا شــوفــنــا )الـــرئـــيـــس املـــعـــزول مــحــمــد(  واحـ
مــرســي ملــا قــرر يعتمد على بــتــوع السياسة 
بس إيه اللي حصل معاه«، كما ينقل املصدر 

عن شخصية في مؤسسة الرئاسة.
ويقول املصدر إنه »لهذا السبب كان النظام 
 هــجــوم مــن وقــت آلخر 

ّ
يسمح لــإعــالم بــشــن

على وزارة الداخلية وقياداتها بل ووزيرها 
ــام مــؤســســات الــدولــة  إلضـــعـــاف مــوقــفــهــم أمــ
السيادية، حتى ال يتصوروا أنهم بإمكانهم 
النفوذ«، مشيرًا إلى أن  شغل حيز كبير من 
»هــذا ما حــدث أثناء الهجوم اإلعالمي على 
ضباط الشرطة ووزيــرهــم، خالل أزمــة مقتل 
عدد من املواطنني نهاية العام املاضي تحت 
السماح  الــشــرطــة، وكــذلــك  بــأقــســام  التعذيب 
لعدد  املــالــي  الفساد  بتناول  إعـــالم  لوسائل 
من قيادات الشرطة السابقني الذين حصلوا 
على مبالغ طائلة من املــال العام في صورة 

حوافز من دون وجه حق«.
الـــســـيـــســـي  ــاب  ــ ــطـ ــ ــرح خـ ــتــ ــقــ مــ أن  ــيــــف  ويــــضــ
لــألــتــراس الـــذي جــاء عبر مداخلة إلــى قناة 
تــلــفــزيــونــيــة، جـــاء مـــن جــهــاز االســتــخــبــارات 
العامة، ملواجهة مقترح آخر من جانب جهاز 
ــقـــاالت في  ــتـ  حــمــلــة اعـ

ّ
األمـــــن الـــوطـــنـــي بـــشـــن

التظاهر،  بتهمة  األلــتــراس  قــيــادات  صفوف 
إلــــى جـــانـــب حــمــلــة أخـــــرى إعـــالمـــيـــة كــغــطــاء 
مــا رفــضــه جهاز  لعملية االعـــتـــقـــاالت، وهـــو 
االستخبارات لعدم زيادة حالة االحتقان في 

الشارع في ظل تراجع الوضع االقتصادي.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا األمــــــر، يـــقـــول ســيــاســي 
»الـــعـــربـــي  ــــارض، فــــي حـــديـــث لــــ ــعـ ــ مـــصـــري مـ
ــا يـــحـــدث مـــن ِقـــبـــل الــنــظــام  الـــجـــديـــد«، إن »مــ
الــســيــاســي، فــي عالقته بــاألجــهــزة، يــؤكــد أن 
السيسي،  عــنــد  تتقاطع  بالنهاية  الــخــيــوط 
إال  لــه،  أنــه ال مستقبل  الـــذي يتصور يقينًا، 
فــي ظــل حــمــايــة األجــهــزة األمــنــيــة، الــتــي هي 
ــادر عــلــى أن  ــ بـــاألســـاس مــحــل ثــقــتــه، وهــــو قـ
فهو  بينها،  املتناقضات  ويــغــذي  يستخدم 

ابن أحد هذه األجهزة«.
ويــتــابــع أن »هــــذه الــحــلــقــة مـــن الــــصــــراع، قد 
أيضًا،  الدقيق  لكن  ودقيقة؛  حقيقية،  تكون 
ــه مـــا زال  ــاء، ألنــ ــبــ ــذه األنــ تــعــّمــده تــســريــب هــ
تفكير معتادة، بمحاولة  يعمل وفق طريقة 
إيــهــام الــشــعــب والــنــخــب الــســيــاســيــة، بــأنــه ال 
يعرف، وإذا عرف ال يرضى بممارسات القتل 
والتعذيب املمنهج، وهذا األمر غير حقيقي، 
فهو علم، وحتى لو لم يعلم فهو مسؤول عن 

كل ما يحدث من ممارسات«.

جــهــاز األمــــن الــوطــنــي لــعــدد مــن املــؤســســات 
اإلعــالمــيــة والــثــقــافــيــة، كــلــهــا وقـــائـــع وّرطـــت 
الــســيــســي إعــالمــيــًا وســيــاســيــًا، بــل وجعلته 
مــثــارًا للهجوم والــتــنــّدر فــي وســائــل اإلعــالم 
ــى أن الـــرئـــيـــس املــصــري  الـــغـــربـــيـــة«، الفـــتـــًا إلــ
بمراجعة  بها  يثق  معلومات  أجــهــزة  طالب 
الفترة  الداخلية خــالل  وزارة  إجـــراءات  كافة 

املاضية بالكامل.
ــنــــي، قـــال  أحـــــد لـــــــــواءات جــــهــــاز األمـــــــن الــــوطــ
بشكل واضــح خــالل اجتماع أمني بــارز رّدًا 
املعارضة  مــن  هــامــش  بمنح  مطالبات  على 

8
سياسة

واشنطن ـ منير الماوري

تنتقل حمالت السباق الرئاسي األميركي من 
واليــة أيــوا إلــى واليــة نيوهامبشير، املحطة 
ــات الــخــمــســني،  الــثــانــيــة مـــن مــحــطــات الــــواليــ
لتكون الوالية على مدى أسبوع كامل، مركزًا 
لــلــتــصــفــيــات الــحــزبــيــة، املــــقــــّررة يــــوم االثــنــني 
املـــقـــبـــل. وكـــانـــت نــتــائــج املــحــطــة األولــــــى في 
أيــوا، قد أسفرت عن أول إنجاز بــارز لشباب 
املحافظني الجدد في الحزب الجمهوري في 
شابًا  رمــزًا  اختيارهم  عبر   ،2016 انتخابات 
مــن رمــوز املحافظني الــجــدد، هــو السيناتور 
 لــلــحــزب 

ً
املــتــشــدد تــيــد كـــــروز، لــيــكــون مــمــثــال

الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي املــقــبــل، ولــكــن يــتــحــتــم عــلــيــه تحقيق 
املــزيــد مــن االنــتــصــارات املــمــاثــلــة فــي غالبية 

الواليات الخمسني.
وألن الــنــاخــبــني الــديــمــقــراطــيــني فـــي أيــــوا لم 
يحسموا أمرهم تمامًا فيما يتعلق باملرشح 
املفضل لتمثيلهم في مواجهة الجمهوريني، 
ــأتـــي الــــــرد مــــن واليــــــة نــيــو  مــــن املـــتـــوقـــع أن يـ
هامبشير، إما بترجيح كفة اليسار األميركي، 
الـــــذي يــمــثــلــه الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز، 
ملواجهة العودة القوية املحتملة للمحافظني 
الوسطية  املرشحة  كفة  بترجيح  أو  الــجــدد، 

هيالري كلينتون.
ومــثــلــمــا كــــان عــلــيــه األمـــــر فـــي أيــــــوا، فــــإن ما 
سيجري في نيوهامبشير االثنني املقبل، هو 
يربط  ال  منفصلتان،  انتخابيتان  عمليتان 
بينهما أي رابط سوى الزمان واملكان، بحكم 
أن العمليتني تجريان في والية واحــدة وفي 

يوم واحد.
ويتنافس في املعسكر الديمقراطي كلينتون 
القائمة الجمهورية  تــزال  وســانــدرز، فيما ال 
تعّج باألسماء الكثيرة ملرشحني تكاد تنعدم 
حظوظهم في الفوز، بعد أن قالت أيوا كلمتها 

بشأنهم وسّهلت األمر لنيوهامبشير بحصر 
التنافس الحقيقي بني ثالثة جمهوريني فقط 
هم إضافة إلى كروز الفائز في آيــوا، دونالد 
فــي نيوهامبشير  املــتــوقــع  والــفــائــز  تـــرامـــب، 

ماركو روبيو.
ومــن الــتــوقــعــات الــالفــتــة فــي معسكر الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، أن الــالتــيــنــي روبـــيـــو ســيــفــوز 
على  نيوهامبشير  فــي  الــنــاخــبــني  بــأصــوات 
حساب كروز وترامب. وتستند هذه التوقعات 
إلى تصاعد حظوظه في استطالعات الرأي، 
التي  الجمهوري،  الحزب  مؤسسة  من  بدعم 
بدأت تخشى أن يؤدي ترشيح الحزب لكروز 
ــــى خــــســــارة أصـــــــوات األقـــلـــيـــات  أو تــــرامــــب إلـ
مع  املواجهة  موعد  يحني  عندما  التقليدية، 

مرشح الحزب الديمقراطي.
 عــن ذلـــك، فــإن كـــروز يــواجــه صعوبات 

ً
فــضــال

قـــانـــونـــيـــة مــحــتــمــلــة تــتــعــلــق بــمــحــل مـــيـــالده 
ــه، وهــــي صـــعـــوبـــات ال  ــولـ والــــجــــدل الــــدائــــر حـ
 خـــطـــورة عـــن الـــصـــعـــوبـــات الــقــانــونــيــة، 

ّ
تـــقـــل

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــي تـــواجـــهـــهـــا املــــرشــــحــ ــتــ الــ
هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، وقــــد تــقــف حـــاجـــزًا أمـــام 
قبول ترشيحها حتى لو فــازت بثقة الحزب 
فــي ظــل التحقيق الــقــضــائــي الـــذي قــد يتخذ 
ــادًا فــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة. وإلــى  مــســارًا جـ

جانب خلّو سجل روبــيــو مــن أي صعوبات 
بانتماء  يتمتع  فإنه  دستورية،  أو  قانونية 
مــــزدوج إلـــى املــحــافــظــني الــجــدد فــكــريــًا وإلــى 
األقلية الالتينية عرقيًا، وهو ما يجعل فوزه 
الجمهوري  الحزب  أقل خطرًا على مستقبل 
من فــوز كــروز أو تــرامــب. وفــي كال الحالتني 
فإن فوز روبيو أو كــروز، سيقود الحقًا إلى 
متطرفي  بني  حتمية  أيديولوجية  مواجهة 
الـــيـــمـــني األمـــيـــركـــي ومـــتـــطـــرفـــي الـــيـــســـار فــي 

الحزب الديمقراطي.
ويـــقـــوي هـــذا االحــتــمــال أن ثــالثــة مرشحني 
الحزبني معروفون  األوائــل في  الخمسة  من 
بانتماءات أيديولوجية واضحة، فيما ينظر 
إلى كل من ترامب وكلينتون بأنهما يفتقدان 
االنـــتـــمـــاء  وأن  واضـــــــح،  فـــكـــري  ــاء  ــمـ ــتـ انـ ألي 
السياسي  للتيار  هــو  منهما  لكل  الحقيقي 
ــذي تــتــغــيــر مـــواقـــفـــه حــســب  ــ ــ ــــازي، الـ ــهـ ــ ــتـ ــ االنـ

املصالح املباشرة.
ــراطـــي تــشــيــر  ــقـ ــمـ ــديـ فــــي مــعــســكــر الــــحــــزب الـ
ــى أن الـــســـيـــنـــاتـــور  ــ ــدة إلــ ــديــ ــعــ الـــتـــكـــهـــنـــات الــ
ــانــــدرز، ســيــحــقــق فـــوزًا  الـــيـــســـاري بــيــرنــي ســ
باعتبار  للسباق،  الثانية  املحطة  فــي  مهمًا 
أن اليسار األميركي هو الرد األمثل لتنامي 
ــتـــطـــرف أو الــــعــــودة الــقــويــة  قـــــوة الـــيـــمـــني املـ
ــروز. ولــيــس هــذا  للمحافظني الــجــدد عــبــر كــ
ــذه الـــتـــوقـــعـــات إلـــى  ــ فـــحـــســـب، بــــل تــســتــنــد هـ
ــل تــتــعــلــق بــشــخــص ســـــانـــــدرز، كــونــه  ــوامــ عــ
يــنــتــمــي لـــواليـــة فــيــرمــونــت املــحــاذيــة لــواليــة 
ــالــــي فــــــإن الــبــعــض  ــتــ ــالــ نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر، وبــ
هــنــاك.  كلينتون  عليه  تنتصر  أن  يستبعد 
ويرى هؤالء أن نيوهامبشير سبق أن أعطت 
لكن  انتخابات 2008،  لكلينتون في  كلمتها 
الرئيس  كلينتون خذلتها وخسرت لصالح 
ــاف. ويــمــيــل  ــطــ ــا فـــي نــهــايــة املــ ــامــ بــــــاراك أوبــ
الــنــاخــبــون األمــيــركــيــون إلـــى عـــدم تــكــرر ذات 

الخطأ في عمليتني متتاليتني.

قضت محكمة النقض المصرية، أمس األربعاء، بقبول الطعن المقدم 
القضية  في  ضدهم  الصادرة  اإلعــدام  أحكام  على  معتقًال،   149 من 
الشهيرة إعالميا بـ »اقتحام قسم كرداسة«، وقررت إلغاء األحكام الصادرة 
األحكام.  أصدرت  للتي  مغايرة  دائرة  أمام  المتهمين  محاكمة  وإعادة 
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض، بقبول 

الطعن المقدم منهم شكًال وموضوعًا وإلغاء الحكم األولي.

إلغاء أحكام إعدام »أحداث كرداسة«

السيسي يسعى لإليحاء بعدم معرفته بممارسات التعذيب )ميناسي وونديمو هايلو/األناضول(

نظمت تظاهرات بإسطنبول ضد النظام المصري في ذكرى الثورة )مراد كوال/األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة لـــوزيـــَري  ــيـ ز الــتــصــريــحــات األخـ
ّ
تـــعـــز

واملصرية، معطيات  التركية  الخارجية 
ــدالــــة  ــعــ مـــــصـــــادر بــــــــــارزة فـــــي حـــــــزب »الــ
تفيد  والتي  الحاكم،  التركي  والتنمية« 
كشفها  الــتــي  اإلقليمية  الــوســاطــات   

ّ
أن

سعت  والتي  أخيرًا،  الجديد«،  »العربي 
إلـــــى تــحــســني الــــعــــالقــــات بــــني الـــقـــاهـــرة 
ــيـــة« في  وأنـــقـــرة قــبــيــل »الــقــمــة اإلســـالمـ
أبريل/نيسان املقبل، قد فشلت. وتشير 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن املـــصـــادر لـــ
تركيا رفضت طلبات تقّدمت بها مصر 
عــبــر وفــــد رســـمـــي ذي طـــابـــع أمـــنـــي زار 
ــقــــرة، نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون  أنــ
ــافـــة إلــــى وســـاطـــات  األول املـــاضـــي، إضـ
ــنــــوات  ــقــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــة بـ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ

ملعارضني  التابعة  املصرية  الفضائية 
 
ّ
ها تبث

ّ
للنظام املصري، يقول األخير إن

من األراضي التركية.
وتــــوضــــح هـــــذه املـــــصـــــادر، أن الــجــانــب 
ــًا، طــلــبــًا مــصــريــًا  الـــتـــركـــي رفــــــض، أيــــضــ
بــوقــف مــا تسميه الــســلــطــات املــصــريــة، 
»الدعم املقّدم من أنقرة ألعضاء وقيادات 
جماعة اإلخوان املسلمني وتحالف دعم 
الــذيــن يــتــواجــدون فــي تركيا  الشرعية« 
ــم. وتــؤكــد  بــعــد مـــطـــاردتـــهـــم فـــي بــــالدهــ
الــــتــــركــــي، رجـــب  ــيـــس  ــرئـ الـ  

ّ
املــــصــــادر أن

ــى مــوقــفــًا صلبًا 
ّ
طــيــب أردوغــــــــان، يــتــبــن

والرئيس،  الحالي  املــصــري  النظام  مــن 
الفتاح السيسي، إذ يرى أردوغــان  عبد 
على  »قــائــدًا النقالب عسكري  السيسي 
رئــيــس مــنــتــخــب« رافــضــًا االعـــتـــراف بــه، 
وهـــو مــا عــّبــر عــنــه الــرئــيــس الــتــركــي في 

مناسبات مختلفة.
في املقابل، أبلغت القاهرة عقب الرفض 
الــوســاطــة أن تمثيلها  الــتــركــي، أطــــراف 
خــــالل »مــؤتــمــر الــقــمــة اإلســـالمـــيـــة« في 
أنـــقـــرة ســيــكــون األضـــعـــف دبــلــومــاســيــًا، 
رئاسة  لتسليم  رسميًا   

ً
وسيأخذ شكال

إلى  فقط، الفتة  لتركيا  القمة من مصر 
أنه في الغالب سيكون وزير الخارجية 
ل ملصر 

ّ
املصري، سامح شكري، هو املمث

خالل املؤتمر.
الــتــركــي، مولود  الخارجية  وكـــان وزيـــر 

جاويش أوغلو، قد صّرح خالل زيارته 
املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، األحــــد 
مــشــاكــل  لـــديـــهـــا  ـــر  »مــــصـ  

ّ
أن املـــــاضـــــي، 

داخــلــيــة تــؤثــر على اقــتــصــادهــا، وتأمل 
تــركــيــا أن تــتــجــاوز مــصــر تــلــك املــشــاكــل 
الــتــي تــمــر بــهــا«. ورّد الـــوزيـــر املــصــري، 
التصريحات،  سامح شكري، على هذه 
ــتـــرك مــع  ــافـــي مـــشـ ــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـ خــ
زاورالـــيـــك،  لــوبــومــيــر  التشيكي،  نــظــيــره 
 »الـــقـــاهـــرة 

ّ
، إن

ً
ــنـــني املــــاضــــي، قــــائــــال االثـ

الخارجية  إلــى تصريحات وزيــر  تنظر 
الــتــركــي حـــول إعــــادة تطبيع الــعــالقــات 
الدبلوماسية بني البلدين في مجملها، 
ــأن  ــى الـــشـ ــه إلــــ ــرقـ ــطـ ــا تـ ــهـ وتــــؤكــــد رفـــضـ
الداخلي واألوضاع الداخلية السياسية 

واالقتصادية«.
ــيــــة  مــــــن جــــهــــتــــه، كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
في  دعــا  فهمي،  نبيل  السابق،  املصري 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة لـــــه، األســــبــــوع 
ــى ضــــــــرورة إجــــــــراء حــــوار  ــ املـــــاضـــــي، إلــ
استراتيجي مــوســع وجـــاد بــني كــل من 
مـــصـــر، والـــســـعـــوديـــة، وإيــــــران وتــركــيــا، 
عــلــى أن تــكــون مرحلته األولــــى كــحــوار 

غير رسمي.

أّن  ــى  إل التركية  الــمــصــادر  تلفت 
تركيا  اشترط على  المصري  الجانب 
التأمين  مــعــدالت  أعــلــى  توفير 
المقرر  من  الذي  المصري  للوفد 
أن يحضر القمة اإلسالمية، إضافة 
معادية  تظاهرات  أّي  منع  إلــى 
المعارضين  من  أي  تعرّض  أو  له 
خالل  الدبلوماسي  التمثيل  لوفد 

فعاليات المؤتمر.

شروط تأمين فد 
»القمة اإلسالمية«

أمس  )الصورة(،  بول  راند  السيناتور  أنهى 
حزبه  بترشيح  لــلــفــوز  حملته  األربـــعـــاء، 
بعد  األميركية  الرئاسة  لسباق  الجمهوري 
نتائجه المخيبة لآلمال في والية أيوا. وحل 
بول الذي يصف نفسه بأنه »ليبرالي« ويدافع 
والخصوصية،  الشخصية  الحقوق  عن 
أيوا،  انتخابات  في  الخامسة  المرتبة  في 
في   4.5 على  حصل  بعدما  اإلثنين،  يوم 

المائة من األصوات.

انسحاب الجمهوري راند بول

اتهم المرشح 
الجمهوري للرئاسة 
دونالد ترامب، أمس 

األربعاء، منافسه 
الفائز في والية أيوا، 
يوم اإلثنين، تيد كروز 
بـ »االحتيال في سرقة 

أصوات الناخبين«. 
ودعا في تغريدات 

على حسابه في 
موقع »تويتر« إلى 
»إعادة االنتخابات 
في أيوا أو إلغاء 

نتائج كروز، ألن حملته 
سرقت األصوات«.

ترامب 
يهاجم كروز
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اقتصاد

موسى مهدي

يـــقـــول كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــن فــي 
أمــــــــرو«  إن  بــــــي  »أيــــــــــه  مـــــصـــــرف 
الهولندي هان دي جونغ »لم أكن 
أظــن أنــي يومًا سأصلي من أجــل أن يرتفع 
بالدعاء  أتضرع  اليوم  ولكني  النفط،  سعر 
من أجــل ارتــفــاع األســعــار... فالعالم بحاجة 
ماسة لتحسن أسعار النفط«. هذا القول لم 
يصدر عن اقتصادي بالدول املنتجة للنفط 
وإنــمــا صـــدر عــن اقــتــصــادي فــي دولــــة غير 
نفطية«. وحال االقتصادي جونغ ال يختلف 
ــاء الــعــالــم،  عـــن حــــال املــســتــثــمــريــن فـــي أنـــحـ
الذين باتوا يصلون من أجل حدوث اتفاق 
بـــن الــســعــوديــة وروســـيـــا لــخــفــض اإلنــتــاج 
والــســمــاح لــأســعــار بـــاالرتـــفـــاع. فــاألســواق 
تتحرك هبوطًا وارتفاعًا تبعًا لحركة النفط. 
ــبـــل أن  ــــراض الــــقــــائــــم مــــن قـ ــتــ ـــ ــان االفـ ـــ ــد كـ ــقـ لـ
انخفاض النفط سينعش االقتصاد العاملي، 
أقــل، يدفعها مليارات  ألنــه سيعني فواتير 
وهــذا  والتدفئة.  والكهرباء  للوقود  الــنــاس 
ســيــعــنــي وفــــــورات لــلــمــســتــهــلــكــن، تــدفــعــهــم 
ــواق. ولكن مــا حدث  لإلنفاق وإنــعــاش األسـ
النفط  انهيار  بــدء دورة  مــن  بعد 18 شــهــرًا 
ــوالـــى 33  ــى حـ ــن مـــائـــة دوالر إلــ ــن أكـــثـــر مـ مـ
دوالرًا، يثبت عكس ذلك. ألن انهيار أسعار 
ــتــــصــــاد الـــعـــاملـــي  الـــنـــفـــط أصــــبــــح يــــهــــدد االقــ
عــلــى عــــدة صـــعـــد، لـــدرجـــة أن أي تــصــريــح 
ســعــودي لخفض اإلنـــتـــاج، أصــبــح يــســاوي 
أكثر من  املــال  الدفترية ألســواق  القيمة  في 
ترليون دوالر. ومن ال يصدق ذلك، عليه أن 
يراجع أداء أسواق املال في يومي الخميس 
والــجــمــعــة املـــاضـــيـــن، حــيــنــمــا ســــرت أنــبــاء 
اتــــفــــاق ســــعــــودي روســـــــي لـــخـــفـــض مــنــســق 
ــــواق  إلنـــتـــاج الــنــفــط، وكـــيـــف انــتــعــشــت األسـ
تــــرلــــيــــون دوالر مــن  ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ لــتــســتــعــيــد 

تونس ـ فرح سليم

تنتظر الحكومة التونسية زيارة جديدة من 
بعثة صندوق النقد الدولي من املقرر أن تحل 
فبراير/شباط  مــن  عشر  الثامن  فــي  بتونس 
الــجــاري بــشــأن الــبــرنــامــج االئــتــمــانــي الثاني 
بن تونس والصندوق والــذي يشمل قرضًا 

جديدًا.
الـــذي يغطي الفترة  الــبــرنــامــج  ويــهــدف هـــذا 
املمتدة بن 2016 و2019 إلى دفع االقتصاد 
الوطني، عبر تمكن تونس من قرض جديد 
لــم تــحــدد قيمته بــعــد، غير أن كــل املــؤشــرات 
السابق  القرض  أكبر من  أو  أنه مساٍو  تؤكد 

الذي كان في حدود 1.7 مليار دوالر.
وقـــال وزيـــر املالية سليم شــاكــر فــي تصريح 

خسائرها منذ بداية العام والتي فاقت 2.6 
ترليون دوالر. 

ولكن ملاذا يحدث ذلك؟ السبب بسيط جدًا، 
وهو أن عقود النفط املستقبلية ومشتقاتها 
واملضاربة على حركة األسعار، تشكل جزءًا 
كبيرًا من الحجم التجاري في أسواق املال، 
كــمــا أن ثــقــل شــركــات الــطــاقــة فــي مــؤشــرات 
أميركا  في   %30 حوالى  يشكل  البورصات 
ويــقــارب ذلــك فــي أوروبــــا والــيــابــان. كما أن 
والغاز  النفط  االستثمار في صناعة  حجم 
ســنــويــًا  دوالر  مــلــيــار   980 بـــحـــوالـــى  يـــقـــدر 
وصفقات الدمج والحيازة في قطاع الطاقة 
تعد أحد أهم محركات أسواق املال. يضاف 
إلـــى هـــذه الــعــوامــل حــركــة الــشــحــن والــســفــن 
ــافـــظ ســـنـــدات  ــــروض املـــصـــرفـــيـــة ومـــحـ ــقـ ــ والـ

الدين التي تؤثر على أعمال املصارف. 
لــهــذه االســـبـــاب، يــاحــظ  أن أســعــار النفط 
واصــــلــــت أمـــــس تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـالـــبـــة عــلــى 
أسواق املال العاملية، حيث هبطت املؤشرات 
في جميع أســواق املــال اآلسيوية في ختام 
أصبح   لقد   . النفط  انخفاض  مــع  تعامات 
ــكــــزات  ــرتــ تـــدريـــجـــيـــًا ســـعـــر الـــنـــفـــط أحــــــد املــ
أســواق  لحركة  رئيسيًا  ومــؤشــرًا  الرئيسية 
املال ليس في أسواق دول التعاون فحسب 

مساء  »وات«  لأنباء  أفريقيا  تونس  لوكالة 
الــثــاثــاء، إن الحكومة تخطط  أول مــن أمــس 
القتراض 6.6 مليارات دينار أي ما يعادل 3.3 
أســواق محلية وأجنبية،  مليارات دوالر من 
الفتًا إلى أن االقتراض لتغطية عجز املوازنة 
الـــعـــام الــحــالــي ســيــكــون مـــوزعـــًا مـــا بـــن 4.4 

ــاء الــــعــــالــــم. وبـــــــات الــنــفــط  ــ ــــحـ ــــي أنـ ــن فـ ــكــ ولــ
الــحــالــة النفسية  إلـــى درجـــة كــبــيــرة  يعكس 
األســـود،  الــذهــب  أرتــفــع  فـــإذا  للمستثمرين، 
على  املتعاملون  وأقبل  النفسيات  أرتفعت 
النفط، هبطت  انخفض سعر  وإذا  الــشــراء، 
نــفــســيــات املــتــعــامــلــن وبـــاعـــوا مــوجــوداتــهــم 

وهربوا من السوق.
وكانت بوادر اتفاق بن السعودية وروسيا 
حـــول الــتــعــاون لــخــفــض اإلنـــتـــاج قـــد رفــعــت 
أســعــار النفط خــال األســبــوع املــاضــي إلى 
معه  ــفـــعـــت  وأرتـ لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   35 فــــوق 
مؤشرات املــال في جميع األســواق العاملية. 
ولـــكـــن يـــبـــدو أن الــتــصــريــحــات املــتــنــاقــضــة 
الــتــي صــــدرت والتـــــزال تــصــدر عـــن روســيــا، 
ــار مـــجـــددًا،  ــعــ قـــد تــســبــبــت فـــي خــفــض األســ
لـــتـــعـــود مــــؤشــــرات األســــهــــم الـــعـــاملـــيـــة لــلــون 
األحمر. والتزال األسواق تأمل في حدوث » 
خفض منسق« لإلنتاج النفطي بن أعضاء 
ــــك«  مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبـ
واملنتجن خارجها، رغم أن بنوك استثمار 
عــاملــيــة أســتــبــعــدت حــــدوث ذلــــك.  ويــذكــر أن 
قــال االسبوع  مصرف »غولدمان ســاكــس«، 
املـــاضـــي فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــاء أنـــه يستبعد 
ــفــــاق الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا عـــلـــى خــفــض  اتــ
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــال وزيـ ــ ــتــــاج. وقـ اإلنــ
ســيــرغــي الفـــــروف إنـــه إذا تـــم الــتــوافــق بن 
للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  أعــضــاء منظمة 
)أوبــــك( واملــنــتــجــن مــن خــارجــهــا عــلــى عقد 
اجتماع »فسنجتمع حينئذ«.من جانبه قال 
الكرملن أمس إنه لم يتم حتى اآلن تحديد 
مــوعــد لــلــمــشــاورات املــحــتــمــلــة بـــن روســيــا 

ومنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
لثالث جلسة  أمــس  النفط  أســعــار  وهبطت 
ــتـــعـــامـــات اآلســــيــــويــــة أمـــــس بـــعـــد أن  فــــي الـ
أظــهــر تــقــريــر مــن معهد الــبــتــرول االمــيــركــي 
أن مــخــزونــات الــخــام فــي الــواليــات املتحدة 
سجلت قــفــزة األســبــوع املــاضــي لتصل إلى 
أكثر من نصف مليار برميل بينما تخطط 
إيـــران لــزيــادة صــادراتــهــا بـــدءًا مــن مـــارس /

آذار.
ــوال جــويــة أكثر  كما ساهمت تــوقــعــات ألحـ
ــرة من  ــيـ اعــــتــــدااًل لــأســابــيــع الــثــمــانــيــة األخـ
الشتاء في أميركا في تقويض اآلمال بشان 
الطلب. وتراجعت عقود خام القياس العاملي 
مزيج برنت ألقرب استحقاق 11 سنتًا إلى 
بلغت  خسائر  على  للبرميل  دوالرًا   32.61
خــام  عــقــود  وهــبــطــت   .%4.4 أو  دوالر   1.52
الــقــيــاس األمــيــركــي غــرب تكساس الوسيط 

10 سنتات إلى 29.78 دوالرًا للبرميل .

مــلــيــارات ديــنــار مــن الــســوق الــخــارجــيــة )2.2 
السوق  مــن  ديــنــار  مليار  و2.2  دوالر(  مليار 

املحلية.
ــة إلـــــى أن هـــــذه الــخــطــة  ــيـ ــالـ وأشـــــــار وزيــــــر املـ
ضمن  الــبــرملــان  بــمــوافــقــة  حظيت  التمويلية 
قانون املالية 2016، ماحظًا أن تسيير مالية 
الدولة أصبح بشكل أسبوعي بداًل من املدى 

املتوسط والقصير املعتمد سابقًا.
توفيرها  املــطــلــوب  النفقات  مجمل  وتتمثل 
لـــســـداد عــجــز املــــوازنــــة فـــي رواتـــــب املــوظــفــن 
والــتــنــمــيــة بــالــجــهــات وأقــــســــاط ديــــن سيتم 
ــذا الـــعـــام بــقــيــمــة 29.25 مــلــيــار  تــســديــدهــا هــ

دينار.
انــدالع  منذ  املتعاقبة  الحكومات  واضــطــرت 
الــثــورة إلــى تخصيص جــزء كبير من مــوارد 

املــوازنــة لــســداد أصــل وخــدمــة الــديــون، فيما 
ــاقــــي ملــــصــــاريــــف االســـتـــهـــاك  ــبــ يـــخـــصـــص الــ
واإلنــــــــفــــــــاق مــــــع شــــبــــه غـــــيـــــاب ملـــخـــصـــصـــات 

االستثمار وخلق الثروة.
ويــرى الخبير االقــتــصــادي معز الــجــودي أن 
عدم تحديد النقد الدولي لقيمة القرض الذي 
سيمنحه لتونس دليل على تردد الصندوق 
فــي مــنــح االعـــتـــمـــادات املــســتــحــقــة لاقتصاد 
التونسي بسبب ضعف نسبة النمو املحققة 
االقتصادية  الصعوبات  العام وتواصل  هذا 

واألمنية في املنطقة عمومًا.
وتــوقــع الــجــودي أن يــرفــع الــنــقــد الــدولــي في 
مشيرًا  املطلوبة،  والضمانات  مطالبه  سقف 
إلـــى أن الــشــروط الــجــديــدة ســتــكــون مجحفة 
وستضع الحكومة أمام األمر الواقع بالشروع 
مباشرة في اإلصاحات االقتصادية املؤجلة 
والـــتـــي لــهــا انــعــكــاس مــبــاشــر عــلــى ســيــاســة 
الــدعــم وغــيــرهــا مــن اإلجــــــراءات االجتماعية 

التي توفرها الحكومة حاليًا.
ولــفــت الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــي تــصــريــحــه لـ 
النقد  مــا يطلبه  أن  إلـــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــدولــي متوقع فــي ظــل الــوضــع االقــتــصــادي 
الحرج الذي تعيشه تونس، مؤكدًا أن الدوائر 
املــالــيــة الــعــاملــيــة تــســعــى إلـــى فـــرض سياسة 

األمر الواقع على مقترضيها.
ــداد  ــ إعـ املـــالـــيـــة حـــالـــيـــًا عـــلـــى  وتـــعـــكـــف وزارة 
ــن اإلصـــــــاحـــــــات الـــكـــبـــرى  ــ ــــج هـــــــام مــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
بالتنسيق مع ممولن آخرين والسيما البنك 

األفريقي للتنمية.
ــي إطــــــــار حـــزمـــة  ــ ــــدرج هــــــذه الــــبــــرامــــج فـ ــنــ ــ وتــ
إصاحات ستكون بمثابة أداة عمل مع كافة 
مــمــولــي االقــتــصــاد الــتــونــســي ومـــن املنتظر 
أن تنطلق هــذه اإلصــاحــات فــي بــدايــة شهر 

مايو/أيار املقبل.
وكــانــت تونس قــد وقعت مــع صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي عــلــى اتـــفـــاق ائــتــمــانــي ملــــدة سنتن 
منه  تــونــس  تلقت  دوالر  مــلــيــار   1.61 بقيمة 
إلى حد اآلن حوالى 1.41 مليار دوالر، وكانت 
السلطات التونسية قد عبرت مع انتهاء مدة 

األول  كانون  األول في 31 ديسمبر/  االتفاق 
2015 عن اهتمامها بإبرام اتفاقية ثانية مع 

الصندوق.
التونسية  الحكومة  تكشف  أن  املنتظر  ومــن 
في األيام القادمة عن نسبة النمو لكامل سنة 
2015 والــتــي ســتــتــراوح على األغــلــب مــا بن 
مقابل  مــصــادر رســمــيــة،  وفـــق  0.2% و%0.3 
توقعات بنسبة 0.5% في إطار قانون املالية.

ــة أن يــســجــل  ــكـــومـ ــع الـــحـ ــوقـ ــتـ ــقــــابــــل تـ ــــي املــ فـ
االقــتــصــاد الــتــونــســي نــســبــة نــمــو فــي حــدود 
2.5% العام الحالي وهي النسبة الواردة في 

قانون املالية للسنة الجديدة.
وتــشــكــو ســـوق االســتــثــمــارات الــتــونــســيــة من 
إلى  أدى  منافسة شرسة مع منافسيها مما 
تــغــيــيــر عـــدد هـــام مـــن املــســتــثــمــريــن األجــانــب 
لــوجــهــاتــهــم نــحــو الــــدول األكــثــر جــاذبــيــة في 
املحيط املغاربي. وكان موفد صندوق النقد 
الــدولــي قد أكــد في زيــارتــه إلــى تونس بداية 
أن  أنه يتوقع  املاضي  ديسمبر/كانون األول 
يبدأ االقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ 
مع بداية 2017، مشيرًا إلى أنه سيحقق نسبة 

نمو 4% على املدى املتوسط.
وأوضــــــح الـــصـــنـــدوق فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي 
لــآفــاق االقــتــصــاديــة ملنطقة الــشــرق األوســط 
النمو  نسبة  أن   ،2015 لعام  أفريقيا  وشمال 
فـــي تـــونـــس ســتــكــون فـــي حـــــدود 2.5% إلــى 
أواخر 2016، وستقفز في 2017 ملستوى %4، 
لــتــصــل إلـــى 5% فـــي 2019، ثـــم تــتــراجــع إلــى 

4.7% في 2020.
وفي تعليقه على اإلحصائيات، أكد محافظ 
العياري،  الشاذلي  التونسي،  املركزي  البنك 
أن معدل النمو على املدى املتوسط سيكون 
ســتــكــون   2016 ســنــة  أن  إلــــى  مــشــيــرًا   ،%4.6

صعبة وأن على التونسين أن يصبروا.
التضخم  نسبة  أن  الــصــنــدوق  أرقـــام  وبينت 
فــي  و2020   2016 ــامــــي  عــ بــــن  ســتــنــحــصــر 
مــســتــوى 4%، وهـــي نسبة وصــفــهــا محافظ 
الــبــنــك بـــ »املــطــمــئــنــة« ويــجــب الــعــمــل عــلــى أن 

تستقر في هذا املستوى.

الرباط ـ مصطفى قماس

دعـــا خــبــراء ومــســؤولــون عـــرب إلـــى زيــــادة الــربــط والــتــبــادالت 
بما يتيح خلق ســوق عربية  العربية،  الـــدول  بــن  الكهربائية 
أبــرز توصية ضمن  كانت  تلك  للكهرباء.  مندمجة ومتناغمة 
»تــوصــيــات مؤتمر مــراكــش«، الــتــي كــان الــهــدف منها تشكيل 
ــة طـــريـــق لـــاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــلــكــهــربــاء الـــــذي يــضــم في  ــارطـ خـ
عضويته 19 بلدا عربيا، حيث تعود له مهمة تنمية وتطوير 
الصات في مجال الكهرباء من حيث اإلنتاج والنقل والتوزيع. 
ــاد الــعــربــي لــلــكــهــربــاء  وســجــل املــؤتــمــر املــنــظــم مـــن قــبــل االتـــحـ
واملــكــتــب الــوطــنــي لــلــكــهــربــاء واملــــاء الــصــالــح لــلــشــرب، بمدينة 
مراكش، مشاركة 250 شخصية من 22 بلدا من العالم العربي 
وأفريقيا وأوروبــا، زيادة على ما يقارب من 100 شركة، حيث 
االستراتيجيات  حــول  الخبرات  وتبادل  للنقاش  شكل ساحة 

الطاقوية في املنطقة العربية والعالم. 
وانـــصـــب اهــتــمــام املــشــاركــن فـــي املــؤتــمــر، حــســب الــتــوصــيــات 
الــتــي حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــدة« عــلــيــهــا، عــلــى »الــتــوازنــات 
بــن الــطــاقــات الــتــقــلــيــديــة والــجــديــدة واملــتــجــددة فــي األنــظــمــة 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مستقبل  تناولوا  كما  الكهربائية«، 
عــبــر الــطــاقــات األحــفــوريــة ودمــــج الــطــاقــات املــتــجــددة ومكانة 

الطاقة النووية. 
ويـــعـــرف الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء فـــي الــعــالــم الــعــربــي ارتــفــاعــا 
كبيرا، حيث يتراوح بن 4 و12%، ما يستدعي، حسب بعض 

الدراسات، استثمارات جديدة في اإلنتاج والتوزيع. 
العربية  البلدان  الطاقة في  املؤتمر على تنويع مصادر  وأكــد 
من أجل االستفادة من املزايا التي توفرها، خاصة في مجاالت 
األمـــــن الـــطـــاقـــوي والــتــخــفــيــف مـــن االرتــــهــــان ملـــصـــادر الــطــاقــة 

املستوردة، واملساهمة في حماية البيئة.
 والحظ خبراء أن قطاع الكهرباء في العالم العربي لم يواكب 
العالم، حيث أضحى  في  يعرفها  التي  التطورات  اليوم  حتى 
والتدبير عبر استعمال  اإلنــتــاج  فــي مرحلة  املــواطــن مشاركا 

الرقمية والشبكات  املعلومات والتكنولوجيات  تكنولوجيات 
الذكية.  وأوصى املؤتمر بتحسن االستثمار في وسائل اإلنتاج 
املواكبة لدمج ورفع قدرات الطاقات املتجددة وتعزيز التعاون 
في مجال تكوين املــوارد البشرية ومواكبة التحديات البيئية 
املتعلقة بإنتاج الكهرباء انطاقا من الطاقة األحفورية.  وانكب 
الخبراء على دراسة دور الطاقة املتجددة في إنتاج الكهرباء، 
غير أن منهم من نبه إلى ضرورة اللجوء إليها بطريقة عقانية 

وبعد دراسة جدواها االقتصادية، حيث حذروا من التسرع. 
وأكد الخبراء في املؤتمر على ضرورة تطوير اإلطار القانوني 
لقطاع الكهرباء في البلدان العربية من أجل خلق سوق عربي 
للطاقة الكهرباء، يمكنه احتواء جميع مصادر الطاقة، حسب 

شروط وقدرات كل بلد.
 وألــــحــــوا عـــلـــى ضـــــــرورة تـــأهـــيـــل األســــــــواق الـــعـــربـــيـــة لــلــطــاقــة 
الكهربائية من أجل خلق شركات خدمات طاقة، وتطوير دور 
البلدان  الــخــاص كــي يساهم فــي أســـواق الكهرباء فــي  القطاع 
العربي  العالم  أن  العربية عبر عمليات خاقة. وشــددوا على 
يــحــتــاج إلـــى عــقــلــنــة اســتــهــاك الــطــاقــة الــعــربــيــة، عــبــر اعــتــمــاد 
أسعار حقيقية واستعمال تكنولوجية تتيح اقتصاد الطاقة، 
ومحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، وعدم أداء الفواتير، ودمقرطة 

استعمال الطبيعي من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية. 
من  العديد  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  املؤتمر  ووقــف 
ألــح على ضـــرورة التخطيط  الــعــواصــم واملـــدن العربية، حيث 
يتيح  بما  الــرشــوة،  اعتماد شبكة ممتدة، ومحاربة  املناسب، 

إتاحة خدمة توزيع الكهرباء تكون مقبولة. 
وتعاني أغلب الدول العربية أزمات في الكهرباء، يرجع أكثرها 
لنقص الوقود الازم لتشغيل محطات التوليد كما هو الحال 
فـــي مــصــر والــيــمــن والــــســــودان وفــلــســطــن، أو لــضــعــف قـــدرات 
الشبكات الوطنية خاصة في أوقات الذروة بفصل الصيف كما 

هو الحال في السعودية.
ويعد مشروع الربط بن مصر والسعودية هو األحدث عربيا، 

ومن املقرر أن يبدأ العمل خال عام.

اقتصاديون غربيون يصلّون 
من أجل ارتفاع »الذهب االسود«

ساحة بور سعيد.. بورصة موازيةتونس تتوقع ضغوطًا جديدة من النقد الدولي

)Getty( حيرة في طوكيو مع خسائر السوق رغم التحفيز المالي)أغلب الدول العربية تعاني أزمة كهرباء )فرانس برس

مخاوف من أن تطاول اإلجراءات المواطنين )فرانس برس(

خبراء يدعون لسوق عربية للكهرباء

بات المستثمرون 
واالقتصاديون في 

الغرب يصلون من أجل 
ارتفاع النفط، وألول مرة، 

بعد أن كانوا يعتقدون 
أن انهيار النفط 

سينعش األسواق

مصر تستورد قمحًا يحوي 
طفيل اإلرجوت

قالت وزارة الزراعة املصرية، يوم األربعاء، 
إنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي 

على نسبة تصل إلى 0.05 في املائة من 
طفيل اإلرجوت متراجعة بذلك عن سياسة 

عدم السماح بأي نسبة من اإلصابة بالطفيل 
التي أثارت قلق التجار في األسابيع األخيرة.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عيد حواش، 
لرويترز عبر الهاتف »نلتزم باملعايير 

واملواصفات املصرية، ومن ثم فإن هذا يعني 
أننا نقبل ما يصل إلى 0.05%« في إشارة 

إلى نسبة اإلصابة بطفيل اإلرجوت.

»باركليز« يستغني عن 
موظفين في دبي

قال مصدر مطلع، إن بنك »باركليز« قرر 
تسريح قرابة 150 موظفًا في وحدته 

للخدمات املصرفية للشركات في دبي، وذلك 
في إطار إعادة هيكلة أنشطته باإلمارة.

وأضاف املصدر، أن البنك سيغلق مكتبه 
في مجمع إعمار سكوير في دبي، وسينقل 

بعض العاملني إلى فرعه في مركز دبي 
املالي العاملي. ويجري »باركليز« مراجعة 

ألعماله على مستوى العالم منذ تعيني 
جيس ستالي رئيسًا تنفيذيًا له في 

ديسمبر/ كانون األول 2015.
وقال متحدث باسم »باركليز«، إن البنك 

يعمل على نقل أنشطته املصرفية للشركات 
في الشرق األوسط إلى مواقع دولية مثل 

الواليات املتحدة.

سايبم تستأنف حكمًا 
للقضاء الجزائري

قالت مجموعة سايبم اإليطالية للخدمات 
النفطية، يوم الثالثاء، إنها ستستأنف حكمًا 

ملحكمة جزائرية يأمر إحدى وحداتها 
بدفع غرامة قدرها 34 ألف يورو )37104 

دوالرات( بعد اتهامها بتضخيم األسعار في 
عقود مرتبطة ببناء خط أنابيب للغاز.

وكانت شركة الطاقة الجزائرية »سوناطراك« 
اململوكة للدولة قد منحت سايبم عقد بناء 
خط أنابيب الغاز املعروف باسم »جي كيه-

3« في عام 2009 . وبلغت قيمة العقد حوالي 
433.5 مليون يورو وفقًا لنشرة إصدار 

حقوق لسايبم. وقالت سايبم، إن محكمة في 
العاصمة الجزائرية تتهم سايبم الجزائرية 

للمقاوالت بتضخيم األسعار »في عقود 
منحتها شركة عامة تشارك في أنشطة 

صناعية وتجارية مستغلة سلطة أو نفوذ 
ممثلي الشركة املذكورة«.

إضراب قصير يؤثر 
على الطيران في البرازيل

أوقف قائدو الطائرات وأفراد أطقم الضيافة 
بالخطوط الجوية البرازيلية العمل ملدة 

ساعتني أمس األربعاء، بسبب خالف على 
األجور ما أدى لتأخر وإلغاء رحالت جوية 
بأنحاء البالد وذلك قبل أيام من بدء موسم 

عطلة الكرنفال األشهر في البرازيل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من 

قائدي الطائرات وأفراد أطقم الضيافة 
وهم يرفعون الفتات اإلضراب في ردهات 

املطارات الرئيسية في ساو باولو وريو دي 
جانيرو. وقال االتحاد الرئيسي للعاملني 
بالخطوط الجوية في البرازيل )سنا( في 
بيان إن العاملني يريدون زيادة في األجر 

ملواجهة التضخم الذي اقترب من %11 
العام املاضي. وقالت خطوط طيران )تي.

إيه.ام( الوحدة املحلية لشركة طيران التام 
إيرالينز جروب إن 12 رحلة تابعة لها 

تأخرت بسبب اإلضراب وعرضت على 
املسافرين خيار تغيير موعد رحالتهم. 

ارتفاع الطلب 
على الذهب في الصين

ارتفع الطلب على الذهب في الصني خالل 
العام املاضي، مع توجه املستثمرين 

لحيازة األصول اآلمنة، وسط توقعات 
بمزيد من نمو الطلب في ثاني اقتصاد 

في العالم.
وذكرت جمعية الذهب الصينية في بيان 

أمس، أن استهالك البالد من الذهب ارتفع 
إلى 985.9 طن متري في عام 2015 
بزيادة 3.7% مقارنة بالعام السابق 

له. وجاء ارتفاع الطلب على الذهب في 
السوق الصيني مع تراجع أسعار املعدن 

النفيس عاملًيا، وتحول املستثمرين لحيازة 
األصول اآلمنة مع تقلبات أسواق األسهم 

والقلق حيال االقتصاد العاملي. وزاد الطلب 
على املجوهرات الذهبية في الصني بنسبة 

2.1% خالل العام املاضي، كما ارتفعت 
مبيعات السبائك بنحو %4.8.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

29.9
أبوظبي  بترول  شركة  قالت 
أمس  ــوك(،  ــ )أدن الوطنية 
بأثر  حــددت  إنها  األربــعــاء، 
الرسمي  البيع  سعر  رجعي 
الثاني  يناير/كانون  لشحنات 
القياسي مربان،  من خامها 

عند 29.95 دوالرا للبرميل.

الجزائر ـ حمزة كحال

األمة  ُبعد مائتي متر من مجلس  على 
الوطني، تقع  الجزائري وقبالة املسرح 
ساحة »بور سعيد« أو »الَسكَوار« كما 
يــحــلــو لــلــجــزائــريــن تــســمــيــتــهــا، والــتــي 
تــحــولــت إلــــى ســــوق مــــوازيــــة لــلــعــمــات 

الصعبة في قلب العاصمة.
ــا إن تـــصـــل إلـــــى ســـاحـــة بــورســعــيــد،  مــ
حــتــى يقابلك عــشــرات الــشــبــاب واقــفــن 
ــًا  ــ عـــلـــى قــــارعــــة الـــطـــريـــق حـــامـــلـــن أوراقــ
نـــقـــديـــة ملــخــتــلــف الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، 
الـــيـــورو والـــــــدوالر األمـــيـــركـــي والــجــنــيــه 
الـــيـــوان الصيني  االســتــرلــيــنــي وحــتــى 
ُيــبــاع ويــشــتــرى فــي ذلــك الــفــضــاء، الــذي 
ــــون، املـــمـــول  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ بــــــات يـــعـــتـــبـــره الـ
الــحــقــيــقــي لـــلـــمـــســـافـــريـــن إلـــــى الــــخــــارج 
بــالــيــورو والـــــــدوالر، بــمــا أن الــبــنــوك ال 
تـــصـــرف ســــوى حـــوالـــي 145 يـــــورو أو 
لكل  الصعبة  العمات  مــن  يعادلها  مــا 

جزائري مرة واحدة في السنة.
وإن يصعب تقدير حجم ما يتم تداوله 
ــة »الـــــَســـــكـــــَوار«  ــاحــ ــــي ســ ــمــــات فـ ــن عــ ــ مـ
بالتحديد، إال أن أرقام الخبراء تتحدث 
عن ثاثة إلى أربعة مليارات يورو يتم 
تداولها سنويًا من طرف تجار العملة 
الــصــعــبــة أو »بــزنــاســيــة الــدوفــيــز« كما 

يطلق عليهم باللهجة الجزائرية.
ــاذ االقـــتـــصـــاد  ــ ــتـ ــ ــول أسـ ـــقــ وإلــــــــى ذلــــــك يـ
عبدالرحمان  تــيــارت،  بجامعة  النقدي 
عية لـ »العربي الجديد«: »نصف مليون 
جــزائــري حــصــل عــلــى تــأشــيــرة شانغن 
ــد فــيــهــم يــذهــب  ســنــة 2015 لـــو كـــل واحــ
مرة واحدة إلى أوروبا فإنه يحتاج إلى 
يــومــًا، بعملية  لــقــضــاء 15  يـــورو   2000
حــســابــيــة بــســيــطــة نـــجـــد مـــلـــيـــار يــــورو 
إليها  يضاف  املسافرون  يقتنيها  فقط 
حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، أمــــا الــجــزء 
للمستوردين  فهو  األكــبــر  وهــو  الباقي 

ملياري  يشترون سنويًا حوالي  الذين 
يورو في هذه السوق املوازية«.

وتعرف بورصة بيع العمات األجنبية 
فــي ســاحــة »بـــور ســعــيــد«، ارتــفــاعــًا غير 
مــســبــوق هــــذه األيــــــام، حــيــث بــلــغ سعر 
ــذا  ــد، بــــدايــــة هـ ــ ــواحــ ــ ــرف الــــــــــدوالر الــ ــ صــ
ــبـــوع، نــحــو 166 ديـــنـــارًا جــزائــريــًا،  األسـ
ــدة فقد  أمــــا الـــــعــمــلــة األوروبـــــيـــــة املــــوحــ
تعدت عتبة 180 دينارًا جزائريًا لليورو 
الواحد، في حن يبلغ سعر صرف نفس 
الــيــورو فــي الــســوق الرسمية نحو 114 

دينارًا جزائريًا.
ــمـــات املــتــكــررة  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن املـــداهـ
ــقـــوم بـــهـــا الـــشـــرطـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــتـــي تـ الـ
العمات األجنبية  أن باعة  إال  للساحة 
ــم غــيــر  ــهـ ــاطـ ــنـــشـ ال يــــــزالــــــون أوفــــــيــــــاء لـ
الــقــانــونــي وفــي وضــح الــنــهــار وأحيانًا 
ــع جــعــل  ــ ــــك واقــ ــــن الـــشـــرطـــة. ذلـ ــام أعـ ــ أمــ
إلـــى حد  تــذهــب  والتعليقات  الـــروايـــات 
الـــقـــول، إن أطـــرافـــًا نـــافـــذة فـــي الــجــزائــر 
الــــشــــبــــاب، وهـــــو مــا  تـــقـــف وراء هــــــؤالء 
الجزائري،  البرملان  في  النائب  يعتقده 
 « ــداوي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــعـ ــ ســلــيــمــان سـ
الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« حـــــن قـــــــال: »عـــجـــز 
الخبراء والوزراء املتعاقبون على وزارة 
املالية عن حل هذه املعضلة ألن ساحة 
كَوار هي دولة موازية، من يسيرها  السَّ
االستثمار  يفضلون  أغنياء  أنـــاس  هــم 
فــي ســـوق العملة املـــوازيـــة عـــوض بناء 

املصانع«.
ــامــــات  ــهــ واالتــ الــــتــــأويــــات  ــذه  ــ هــ أن  إال 
رفـــضـــهـــا تـــجـــار عــمــلــة تـــحـــدثـــت إلــيــهــم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــــي ســـاحـــة »بــــور 
ــق أمــــن، وهـــو شــاب 

ّ
ســعــيــد«، حــيــث عــل

يــبــيــع الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، عــلــى هــذه 
االتهامات بالقول: »ال أحد يقف وراءنا.. 
ــا ربـــي ســبــحــانــو«، وهـــي مقولة  مـــورانـ
للتعبير  عـــــادة  الـــجـــزائـــريـــون  ــا  يــــرددهــ
أعمالهم  فــي  أنفسهم  على  توكلهم  عــن 

وهو  محمد،  يضيف  فيما  وتجارتهم. 
شــــاب آخــــر يــقــف عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق 
الــيــورو: »جمعت هذا   مبلغًا من 

ً
حاما

إيــاه ال  لــم يعطني  املــال بعرق جبيني، 
وزير وال جنرال وال رجل أعمال«.

وعلى الرغم من إقرار بنك الجزائر سنة 
1995 قانون القرض والنقد الذي يسمح 
بفتح مكاتب وشبابيك خاصة لصرف 
العمات األجنبية إال أن هذه األخيرة لم 
تر النور إلى يومنا هذا، وهو ما يترجم 
حسب النائب البرملاني، طاهر مسيوم، 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« 
الــفــعــلــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة  اإلرادة  بـــغـــيـــاب 
للقضاء على هذه السوق املوازية بحكم 
ــار مـــوجـــودة  ــنـ أن ثـــاثـــة تـــرلـــيـــونـــات ديـ
خارج مجال تغطية البنوك تعادل أكثر 
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  مــن   %40 مــن 
مــتــابــعــًا: »هـــنـــاك أمـــر غــيــر طــبــيــعــي وال 

يوجد هناك عمل«.
تــزال مصرة على  الجزائر ال  أن  معلوم 
إبقاء الدينار الجزائري عملة غير قابلة 
للتحويل ما يجعلها غير قابلة للتداول 
خـــــــارج حـــــــدود الـــــبـــــاد، فـــحـــن أطــلــقــت 
السنة  منتصف  الــجــزائــريــة،  الــحــكــومــة 
إلى  تهدف  ضريبة  مصالحة  املاضية، 
إدخــال رؤوس األمـــوال التي تنشط في 
السوق املوازية والتي تقدر بـحوالي 40 

مليار دوالر.
الدينار  تــراجــع قيمة  ويــعــزو مــراقــبــون 
الــجــزائــري، خـــال األيــــام األخـــيـــرة، أمــام 
الــــدوالر والـــيـــورو، إلـــى تــراجــع إيــــرادات 
النفط بسبب تهاوي أسعار  الباد من 

الذهب األسود في األسواق العاملية. 
ويـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء أن تــلــجــأ الــحــكــومــة 
ــبـــاد من  الـــجـــزائـــريـــة إلــــى احــتــيــاطــي الـ
النقد األجنبي ملواجهة تراجع عائدات 
الــنــفــط وتـــمـــويـــل املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة، 
واالستثمارات  السكن  مشاريع  خاصة 

الكبرى.

تقارير عربية

طاقة

الجزائرقروض

قطاعات

تونس تخطط ل
اقتراض 3.3 مليارات دوالر 

من الخارج هذا العام

األوكراني  االقتصاد  وزيــر  أعلن 
ــتــــشــــوس،  ــيــ ــافــ أيــــــفــــــارس أبــــرومــ
ــن مــنــصــبــه، أمـــس  اســـتـــقـــالـــتـــه مــ
األربعاء، بسبب عدم قدرته على 
دفع تدابير إعادة الهيكلة املطلوبة 
إلعـــــادة الــنــمــو االقـــتـــصـــادي إلــى 
ــال أبــرومــافــيــتــشــوس  الـــبـــالد. وقــ
ــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــني  فــ
إنــه قــرر االســتــقــالــة مــن منصبه 
ــر لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــوزيــ كــ
والــتــجــارة فــي أوكــرانــيــا. وأشـــار 
الــدافــع  أن  إلـــى  املستقيل  الــوزيــر 
الحاد  التصعيد  هو  الــقــرار  وراء 
ــيـــــة لـــوقـــف  ــرامـــ ــي الــــجــــهــــود الـــ ــ فــ
اإلصالحات الشاملة والهامة في 

البالد.
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاد أوكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وســـــجـــــل اقـ
انكماشًا بنسبة 9% خالل العام 
املاضي، بفعل األزمــة السياسية 
إلى  البالد، باإلضافة  الحادة في 
الرئيسية،  السلع  أســعــار  تــراجــع 
ــزال أزمـــة حــظــر بعض  فيما ال تـ
الـــصـــادرات والــــــواردات مــن وإلــى 

روسيا، محتدمة بني الجانبني.

استقالة 
وزير اقتصاد 

أوكرانيا
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اقتصاد

القاهرة ـ طارق نجم الدين

حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« على 
نص التحقيقات وأمــر اإلحالة في 
أكبر قضية فساد في تاريخ وزارة 
الداخلية املصرية، املتهم فيها وزير الداخلية 
ــادلـــي، بــاالســتــيــاء على  ــعـ ــبـــق حــبــيــب الـ األسـ
نحو 3 مليارات جنيه )383 مليون دوالر( من 
أموال ميزانية وزارة الداخلية، من خال وضع 
خــطــة محكمة وضــعــهــا ونــفــذهــا »الــعــادلــي«، 
قــــيــــادات  مـــــن  مـــــع 102 آخـــــريـــــن  بـــــاالشـــــتـــــراك 
ــاإلدارة املــركــزيــة  ــ وزارة الــداخــلــيــة الــعــامــلــن بــ
ــة بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة،  ــيـ ــزانـ ــيـ لــلــحــســابــات واملـ
وقيادات بــوزارة املالية، من بينهم 12 متهما 
مــدانــن بــشــكــل رســمــي وأحــيــل إلـــى املحاكمة 
مــع »الــعــادلــي« و90 آخــريــن ردوا املبالغ التي 
اســتــولــوا عــلــيــهــا. وال تــعــد هـــذه هــي القضية 
الــعــادلــي خــال  الــوحــيــدة املــتــهــم فيها حبيب 
فترة توليه منصبه لسنوات طويلة ابان حكم 
الــرئــيــس املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، فــقــد سبق 
اتــهــامــه عــقــب قــيــام ثـــورة 25 يــنــايــر 2011 في 
عدة قضايا مالية أخرى منها، ارتكابه جرائم 
غسل أموال قذرة، واالستياء على املال العام 
بــوزارة  املجندين  الــدولــة، وتسخير  وأراضـــي 

الداخلية للعمل في أماكه الخاصة.

خطة »العادلي« 
لم تمر 3 سنوات على تعين »العادلي« وزيرا 
للداخلية وتحديدا في نهاية عام 1997، خلفًا 
لــلــواء حــســن األلـــفـــي، الــــذي أقــيــل عــقــب حــادث 
األقصر املسلح في ذلك الوقت، حتى اختمرت 
خــطــة نــهــب أمــــــوال الــــدولــــة فـــي عــقــل »حــبــيــب 
ا  بدء فعليا  تنفيذها  في  بدأ  والتي  العادلي« 
مـــن عــــام 2000. كــلــمــة الـــســـر فـــي هــــذه الــخــطــة 
كانت هي استمارات الصرف )132 ع.ح(، وهي 
االستمارات التي بموجبها يتم صرف األموال 
الــخــاصــة بــاألجــور والــحــوافــز والــتــعــويــضــات 
وجميع املفردات املالية، والتي تعتمد بموجب 
مــذكــرات تــعــرض على وزيـــر الــداخــلــيــة، والتي 
كانت تمر من خال الوزير و12 قيادة باإلدارة 
وهم  املــالــيــة،  ووزارة  الداخلية  بـــوزارة  املالية 
املــســؤولــون عــن املــراجــعــة والــرصــد والتدقيق 
لـــأمـــوال حــتــى مــرحــلــة الـــصـــرف والــتــأكــد من 
أوجه صرفها. ومن هنا قام »العادلي« بوضع 
ــيــــادات الــتــي  ــقــ ـــد جــمــيــع الــ

ّ
ــأن جـــن ــ مــخــطــطــه بـ

واملتضمنة  الــصــرف،  اســتــمــارات  عليها  تــمــر 
لــلــمــذكــرات املــعــروضــة عــلــيــه، مــنــذ تــحــريــرهــا 
حتى  وصرفها،  ومراجعتها  رصــدهــا  وحتى 
يتمكن من التاعب بها كما يشاء ويستولي 

على أموال وزارة الداخلية من خالها.
ــي مــخــطــطــه  ــ وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــح »الـــــعـــــادلـــــي« فـ
واتــفــق معهم على إجـــراء تــزويــر فــي املــذكــرات 
املــعــروضــة عليه، مــن خــال إضــافــة أمـــوال في 
التزوير وباملخالفة  املــذكــرات عن طريق  هــذه 
تــحــت مسمى  لــهــا  مــقــتــضــى  لــلــقــانــون ودون 
وهو  األمــنــيــة«.  األهـــداف  مواجهة  »احتياطي 
املــســمــى الــــذي لــيــس لــه أي أســــاس مــقــابــل في 
»أوجــه الصرف« أو »امليزانية«، على أن يقوم 
بقية أفراد الخطة باعتماد هذه املذكرات دون 
مــراجــعــة لــبــنــود الــصــرف وأوجــهــهــا، وصــرف 
»العادلي«، ومن  إلى  األمــوال وتسليمها  هذه 

ثم تقسيمها فيما بينهم.
ووفقا للتحقيقات ومذكرة أمر إحالة املتهمن 
إلــــى املـــحـــاكـــمـــة، فــإنــهــا تـــؤكـــد أن الــخــطــة بــدأ 
ملـــدة 11  عـــام 2000 واســتــمــرت  مــنــذ  تنفيذها 
ــة عـــــام 2011 حــيــث  ــدايــ عـــامـــا كـــامـــلـــة حـــتـــى بــ
اندالع ثورة 25 يناير، وكان يتم خال كل تلك 
األمـــوال بموجب استمارات  الــســنــوات صــرف 
أو محاسبة،  املــذكــورة دون مراجعة  الــصــرف 

بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه.

كيفية تنفيذ الخطة
الرقم 1441 لسنة  التي حملت  القضية  أوراق 
ــم 6  ــرقـ 2013 جـــنـــايـــات عـــابـــديـــن، واملـــقـــيـــدة بـ
بقيام  الــخــطــة،  تفاصيل  تكشف   ،2013 لسنة 
الداخلية  وزيـــر  الــعــادلــي  األول حبيب  املــتــهــم 
األســبــق –78 عــامــا– بتزوير مــذكــرات العرض 
عليه و»هي من املحررات الرسمية«، الخاصة 
الداخلية  بــــوزارة  للعاملن  الــحــوافــز  بــصــرف 

القاهرة ـ العربي الجديد

وزارة  داخــل  أكبر قضية فساد  أوراق  كشفت 
ــام الـــقـــضـــاء  ــ ــ ــنــــظــــورة حـــالـــيـــا أمـ الـــداخـــلـــيـــة املــ
املــصــري عــن عــدم قصر الــفــســاد على قــيــادات 
الــوزارة فقط، بل طاولت حتى أمناء الشرطة 
ــة مـــن الــضــبــاط، فــمــن بن  وهـــم فــئــة أقـــل درجــ
الجديد«  »الــعــربــي  تنشرها  الــتــي  املعلومات 
عـــن حـــصـــول محمد  الــقــضــيــة  أوراق  تــكــشــف 
ــاإلدارة  ــ عــبــدالــســمــيــع مــحــمــد، أمــــن شـــرطـــة بــ
الــعــامــة ملــبــاحــث األمــــن الــوطــنــي حــالــيــا »أمــن 
الدولة سابقا« على  1.5 مليون جنيه، وكرم 

وقام  ع.ح(.   132( الصرف  استمارات  بموجب 
ــوال تـــصـــرف مـــن اعـــتـــمـــادات  ــ بـــإضـــافـــة بــنــد أمــ
الــــــــوزارة »األجـــــور  الـــبـــاب األول، مـــن مــــوازنــــة 
ــز«، تـــحـــت مــســمــى  ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ ــتـــعـــويـــضـــات والـ والـ
احــتــيــاطــي مــواجــهــة األهــــــداف األمـــنـــيـــة، على 
الحوافز  مــن  إنــه ليس  الحقيقة، حيث  خــاف 
ــات فــــي املـــيـــزانـــيـــة أو لــه  ــ ــدرجــ ــ ولــــيــــس مــــن املــ
مقابل في »أوجــه الصرف«، وقــام باعتمادها 
بتوقيعه  مهرها  بــأن  صرفها  على  باملوافقة 

وختمه وتأكيدها بكلمة »موافق«.
ــانـــي نــبــيــل ســـلـــيـــمـــان خــلــف  ــثـ وقــــــام املـــتـــهـــم الـ
وامليزانية  للحسابات  املركزية  اإلدارة  رئيس 
 67– وزارة«  وكــيــل  »بــدرجــة  الداخلية  بــــوزارة 
عــامــا– كــونــه املختص بــعــرض املــذكــرات على 
وزيـــر الــداخــلــيــة، بتسليم »الــعــادلــي« مــذكــرات 

العرض، واالشتراك معه في تزويرها بإضافة 
بند الــصــرف املنوهة عنه الــخــاص بــاألهــداف 
األمــنــيــة.  ثــم قـــام املــتــهــم الــثــانــي بتسليم تلك 
املــذكــرات بعد تــزويــرهــا، إلــى املتهمن الثالث 
والـــرابـــع وهــمــا أحــمــد عــبــدالــنــبــي مـــوج كبير 
باحثن باإلدارة املركزية للحسابات وامليزانية 
بــوزارة الداخلية –64 عاما–، وجمال عطاالله 
باز كبير باحثن باإلدارة املركزية للحسابات 
ــلـــيـــة –67 عـــامـــا–،  الـــداخـ بــــــــوزارة  واملـــيـــزانـــيـــة 
واللذان قاما برصد وتجميع تلك املبالغ التي 
وردت بمذكرات العرض واعتمداها باملوافقة، 
وقيدها باستمارات الصرف )132 ع.ح(، دون 
تــحــديــد اســــم الــجــهــة املــســتــحــقــة لــلــمــبــالــغ أو 
الــشــخــص املــنــوط بــه اســتــامــهــا، وذلــــك لعدم 
وجــــود أســــاس مــقــابــل لــهــا بــاملــيــزانــيــة، وكــون 

أبــو زهــرة، مندوب مباحث أمــن الــدولــة »فرع 
املطار« على 1.3 مليون، وفرج حسن محمد، 
لـــإعـــام والــعــاقــات  الــعــامــة  مـــنـــدوب اإلدارة 
مــايــن، ومحمد رضا   4.8 الداخلية،  بـــوزارة 
مـــشـــرف على  الـــنـــقـــل،  وكـــيـــل وزارة  الـــطـــويـــل، 
الــشــؤون املــالــيــة لــشــرطــة الــنــقــل واملـــواصـــات، 
فساد  تقتصر قضية  ولــم  9.1 ماين جنيه. 
الــــــــوزارة، بل  قــــيــــادات  الــداخــلــيــة عــلــى  وزارة 
أيضا قيادات باملحافظات واألجهزة  طاولت 
ــاء الـــلـــواء  ــمــ ــوزارة، مـــن بـــن األســ ــ ــلـ ــ الــتــابــعــة لـ
عبدالحميد أمن سليم، مدير إدارة املعلومات 
واملتابعة الجنائية، مدير أمن املنيا األسبق، 

الـــذي حــصــل عــلــى 649 ألــفــا، والـــلـــواء حمدي 
الداخلية  الجزار، مساعد وزيــر  لطفي محمد 
ــا،  ــفـ ألـ ــا، 446  ــتــ ــدلــ الــ األســــبــــق ملــنــطــقــة شــــــرق 
عبدالرحمن،  عبدالحسيب  مصطفى  والــلــواء 
األمن  لقطاع  األسبق  الداخلية  وزيــر  مساعد 
االجتماعي، 922.3 ألفا، واللواء محمد سيف 
النصر، مساعد مدير أمن قنا األسبق، 505.7 
آالف، والــلــواء محمد سيد شــعــراوي، مساعد 
وزيــــر الــداخــلــيــة األســـبـــق، مــحــافــظ الــبــحــيــرة 
األسبق، 527.3 ألفا، واللواء عاء الدين محمد 
األسبق،  القاهرة  مطار  أمــن  مدير  طنطاوي، 
الــــديــــن، رئــيــس  ألــــفــــا، وحـــســـن ســـعـــد   441.8
اإلدارة املركزية للحسابات وامليزانية بوزارة 
الداخلية، 13.9 مليون جنيه. وضمت القضية 
كـــذلـــك ضــبــاطــا وعـــامـــلـــن بـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
وهــــم، إبــراهــيــم كــمــال، الــــذي حــصــل عــلــى 4.1 
ماين جنيه، وأحمد محمد، 470 ألفًا، وعمر 
ألـــفـــًا،  ــــن، 42  أمــ ــد  ــيـ ــفــــًا، وسـ ألــ مـــحـــمـــود، 224 
عبدالحليم،  ألــفــًا، وسمير   156 ســيــد،  ورضـــا 
313 ألــفــًا، وعــائــشــة بــيــومــي، 63 ألــفــًا، وشاكر 
السيد، 37 ألفًا، ومحمد شحاتة، 1.3 مليون، 
وســامــيــة حــســن، 314.8 ألـــفـــًا، وســيــد أحــمــد، 
217 ألفًا، وعماد أحمد، 912 ألفًا، وإسماعيل 
شــاكــر، 222 ألــفــًا، ونــهــاد إســمــاعــيــل، 57 ألــفــًا، 
وبــهــيــة فــهــمــي، 163 ألــفــًا، وزيــنــب مــحــمــد، 62 
األمير،  وإيمان  ألفًا،   390 ومنال محمد،  ألفًا، 
32 ألـــفـــًا، وهـــويـــدا شــحــاتــة، 29 ألـــفـــًا، وســحــر 
عــبــدالــلــه، 22 ألــفــًا، وخــالــد يــســري، 112 ألــفــًا، 
والسيد أحمد، 881 الفًا. إضافة إلى أشخاص 
كمستشارين  الداخلية  وزارة  بهم  استعانت 
املركزي  والجهاز  املالية  وزارة  مندوبي  مــن 
للمحاسبات، بعد اإلحالة إلى املعاش، وهم: 
علي عبدالواحد، الذي حصل على 309 آالف، 

وعادل محمد توفيق، 590 ألفًا.

عـــامـــا–، وعــــا كــمــال مـــبـــارز وكــيــلــة حــســابــات 
ــــوزارة املــالــيــة –52 عـــامـــا– ، ومــحــمــد ضــيــاء  بــ
الداخلية  بــــوزارة  مــالــي  بــكــر مستشار  الــديــن 
ومــديــر ســابــق لــلــحــســابــات بـــــاإلدارة املــركــزيــة 
 72– الداخلية  بـــوزارة  واملــيــزانــيــة  للحسابات 
عـــامـــا–، واعــتــمــدوهــا بــاملــوافــقــة عــلــى الــصــرف 
رغـــم أنــهــا غــيــر صــالــحــة لــلــصــرف، باملخالفة 

لــلــواقــعــة مـــع عــلــمــهــم جــمــيــعــا بـــتـــزويـــرهـــا. ثم 
قاموا بإصدار عدة شيكات باملبالغ املذكورة، 
ــك بــمــوجــب اســتــمــارات الــصــرف املعتمدة  وذلـ
ــام املــتــهــمــان الــســابــع والــثــامــن،  بــاملــوافــقــة، وقــ
وهــمــا بــكــري عــبــداملــحــســن الـــغـــربـــاوي رئــيــس 
حاليا  »بــاملــعــاش«  الداخلية  بـــوزارة  الخزينة 
–70 عاما–، وصاح عبدالقادر عفيفي رئيس 
الخزينة بوزارة الداخلية –46 عاما–، بصرف 
الــخــزيــنــة، وســلــمــوهــا للمتهمن  املــبــالــغ مـــن 
الثالث والرابع، وهما ليسا من أرباب العهد، 

فأودعاها في خزينة »غير رسمية«.
ــالـــصـــرف مــنــهــا  ــام املـــتـــهـــمـــون جــمــيــعــا بـ ــ ــم قـ ثــ
واالســتــيــاء عــلــى مــا بــهــا مــن أمــــوال فــي غير 
ــوا  ــولــ ــتــ ــيــــة، واســ ــانــــونــ ــقــ ــرف الــ ــ ــــصـ أغـــــــــراض الـ
بموجب ذلــك على األمــــوال الــتــي تــقــدر بنحو 

3 مليارات جنيه من ميزانية وزارة الداخلية. 
ــد شــــهــــود عــــيــــان، مــــن ضـــمـــن شــهــود  ــ ــد أكــ ــ وقــ
ــات فـــي الــقــضــيــة، أن »الـــعـــادلـــي« وبــقــيــة  ــبـ اإلثـ
املــتــهــمــن ومـــنـــدوبـــن عــنــهــم شــــوهــــدوا خــال 
حملهم لحقائب تحتوي على األموال من هذه 
أو  دون ضابط  »ســريــة«  كانت  التي  الخزينة 

رابط، طوال تلك السنوات.

800 استمارة سرية 
املستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق 
املـــنـــتـــدب فــــي الـــقـــضـــيـــة، والـــرئـــيـــس بــمــحــكــمــة 
اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة، قـــام بــتــشــكــيــل لــجــنــة من 
ــبــــراء تـــضـــم أعــــضــــاء بـــالـــجـــهـــاز املــــركــــزي  الــــخــ
لــلــمــحــاســبــات، ملــراجــعــة أوجــــه بــنــود الــصــرف 
ــــرات  ــذكـ ــ ــرف واملـ ــارات الــــصــ ــمــ ــتــ ومــــراجــــعــــة اســ

املعروضة على وزير الداخلية األسبق حبيب 
وقائع  ليؤكد  اللجنة  تقرير  وجـــاء  الــعــادلــي. 
ــــوال مــن الــخــزانــة العامة  االســتــيــاء عــلــى األمـ
وتقرير  القضية  مستندات  وأظــهــرت  للدولة، 
اللجنة تزوير نحو 800 استمارة صرف )132 
الفترة، تم خالها االستياء  تلك  ع.ح( خــال 
عــلــى نــحــو 3 مـــلـــيـــارات جــنــيــه، حــيــث شملت 
مليونا   530 مبلغ  عليها  املــســتــولــى  األمــــوال 
عــلــيــهــم  اســـتـــولـــى  جـــنـــيـــهـــا،  و24  ألـــفـــا  و514 
»حــبــيــب الــعــادلــي« وحــــده بــشــكــل مــبــاشــر من 
ميزانية وزارة الداخلية. كما تم رصد استياء 
ــــي الــداخــلــيــة واملــالــيــة املتهمن  قـــيـــادات وزارتـ
مليونا و900  مليار و134  جميعا على مبلغ 
ألف و371 جنيها، ومبلغ آخر بلغ مقداره 688 

مليونا و821 ألفا و399 جنيها.

فساد الداخلية 
المصرية

أمين شرطة يحصل على 1.5 مليون جنيه

قيادات الداخلية استغلت نفوذها في سرقة األموال )فرانس برس(

)Getty( أغلب المتهمين هم من القيادات)Getty( موظفون صغار حصلوا على مبالغ طائلة من أموال الشعب

)Getty( البنك المركزي المصري

استولى العادلي 
والمتهمون على األموال 

من خزينة بوزارة الداخلية

ــمـــي«.  ثم  املــســمــى املـــوضـــوع هــو مسمى »وهـ
قام بمراجعتها املتهمن الخامس والسادس، 
الــدســوقــي كبير باحثن  أحــمــد  وهــمــا محمد 
باإلدارة املركزية للحسابات وامليزانية بوزارة 
ــا–، وســمــيــر عــبــدالــقــادر  ــامــ الـــداخـــلـــيـــة –50 عــ
محمود محاسب باإلدارة املركزية للحسابات 
واملـــيـــزانـــيـــة بــــــوزارة الــداخــلــيــة – 54 عـــامـــا –، 
واعــتــمــادهــا باملوافقة أيــضــا. ثــم وافـــق عليها 
املتهمون من التاسع وحتى الثالث عشر، وهم 
كل من فؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات 
عاما–،   63– سابقا  الداخلية  بـــوزارة  الشرطة 
ونــــــوال حــلــمــي عــبــداملــقــصــود كــبــيــر بــاحــثــن 
 ، بـــوزارة املالية –59 عاما–  بدرجة مدير عــام 
وعــادل فتحي غــراب مدير الوحدة الحسابية 
بــــوزارة الــداخــلــيــة »مــمــثــل وزارة املــالــيــة« –53 

العادلي و102 قيادة 
يستولون على 3 مليارات جنيه

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاء داخــــــل مـــصـــر حـــول  ــ ــبـ ــ ــاربـــت األنـ تـــضـ
حقيقة رد عدد من القيادات األمنية نحو 
مــلــيــون دوالر(   28( جــنــيــه  مــلــيــون   220
مــن األمــــوال املــنــهــوبــة مــن خــزانــة وزارة 
أكــدت مصادر عدة رد  الداخلية، وفيما 
هذه األموال، وهو ما أدى إلى استبعاد 
أسماء هؤالء من الئحة االتهام، كشفت 
ــوزارة  ــ مـــصـــادر قــضــائــيــة أن قـــيـــادات الــ
إعاميا  املعروفة  القضية  في  املتهمن 
يــــردوا  لـــم  الـــداخـــلـــيـــة«  »فـــســـاد وزارة  ـــ بـ
التي حصلوا عليها تحت بند  األمـــوال 
»املكافآت والحوافز«، نافية ما تردد في 
وسائل اإلعــام في هذا الشأن. وفسرت 
املــــصــــادر حـــالـــة الـــتـــضـــارب بــقــولــهــا إن 
قاضي التحقيقات أحال حبيب العادلي 
الــجــنــايــات  إلـــــى مــحــكــمــة  ــريــــن  و12 آخــ

بـــتـــهـــمـــة إهــــــــــدار املــــــــال الــــــعــــــام، كـــونـــهـــم 
املــســؤولــن عــن صـــرف هـــذه املــبــالــغ إلــى 

باقي املتهمن املستبعدين. 
وحـــســـب املــــصــــادر فـــقـــد أصــــــدر قــاضــي 
يــوجــد مبرر  بــأنــه ال  قـــرارا  التحقيقات، 
ــــوى الـــجـــنـــائـــيـــة، ضــــد 80  ــدعـ ــ إلقــــامــــة الـ
مــــســــؤواًل بــــــــوزارات الـــداخـــلـــيـــة، املــالــيــة، 
للمحاسبات،  املــركــزي  والــجــهــاز  النقل، 
فــــــي اتــــهــــامــــهــــم فــــــي الــــقــــضــــيــــة، ورفــــــع 
أسمائهم من قوائم املنع من السفر. لكن 
في املقابل، أكدت مصادر سداد املتهمن 
األمـــــــوال الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا مــقــابــل 
اســتــبــعــادهــم مـــن اإلحــــالــــة لــلــمــحــاكــمــة، 
الفحام  محسن  باللواء  مثاال  وضــربــوا 
الذي  الدولة األسبق  أمن  مدير مباحث 
ســـدد 37.5 مــلــيــون جــنــيــه، وإســمــاعــيــل 
الـــشـــاعـــر مــســاعــد أول وزيـــــر الــداخــلــيــة 

األسبق، الذي سدد 12.2 مليونا.

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــة بـــشـــأن  كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــــاريـ
الداخلية عن  بـــوزارة  أكبر قضية فساد 
ــيــــادات وزارة  حـــصـــول عــــدد مـــن أبـــــرز قــ
ــــن الـــجـــنـــيـــهـــات  ــــايـ ــلــــى مـ الــــداخــــلــــيــــة عــ
بــاملــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون. مـــن أبـــــرز هــــؤالء: 
اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، 
مدير مباحث أمن الدولة العليا األسبق، 
وحصل على 37.5 مليون جنيه، واللواء 
إســمــاعــيــل الــشــاعــر، مــســاعــد أول وزيـــر 
الــداخــلــيــة األســـبـــق، مــديــر أمـــن الــقــاهــرة 
والعقيد  جــنــيــه،  مــايــن   10.2 األســـبـــق، 
وليد محمد منصور، 5.2 ماين، واللواء 
أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير 
الداخلية األسبق، محافظ املنيا السابق، 
3.1 مـــايـــن، والــــلــــواء مــحــمــد درويــــش 

مــــــوســــــى، مـــــديـــــر شـــــرطـــــة املـــجـــتـــمـــعـــات 
الــعــمــرانــيــة األســـبـــق، 8 مــايــن، والــلــواء 
مــحــمــد شــريــف خــلــيــفــة جــمــعــة، مساعد 
ــــر الــداخــلــيــة األســـبـــق لــلــشــرطــة  أول وزيـ
املتخصصة، 1.6 مليون. واللواء محمد 
الــســعــيــد الـــعـــكـــراوي، مــديــر أمـــن الــفــيــوم 
األســـبـــق، 2.5 مــلــيــون، والــعــمــيــد أســامــة 
عــامــر عــبــدالــرحــمــن، مــديــر مــكــتــب نائب 
ــر الــداخــلــيــة األســـبـــق، 1.8 مــلــيــون،  ــ وزيـ
وعاء محمود 11 مليون جنيه، واللواء 
ــنــــاوي، مـــســـاعـــد وزيــــر  ــقــ عـــبـــدالـــرحـــيـــم الــ
الداخلية لــشــؤون األمـــن الــعــام األســبــق، 
أنـــــس حـــمـــدي،  مـــلـــيـــون، والـــعـــمـــيـــد   1.5
مــأمــور أحــد املــراكــز بمحافظة أســيــوط، 
ــًا، والـــــلـــــواء مــحــســن مــصــطــفــى  ــفــ ألــ  917
الداخلية  عبدالستار، مساعد أول وزير 

األسبق لقطاع األفراد، 765 ألفًا.

تضارب األنباء حول رد 
220 مليون جنيه

قيادات حصلت على 
األموال المنهوبة

مال وسياسة

كشفت وثائق حصلت عليها »العربي الجديد« أن قيادات من وزارة 
الداخلية استولوا على أكثر من 383 مليون دوالر من أموال الوزارة خالل 
مئات  مبارك، وذلك في سياق  المخلوع حسني  الرئيس  فترة حكم 

قضايا الفساد التي قام بها النظام.

شملت قائمة المتهمين في أكبر قضية فساد في تاريخ وزارة الداخلية 
الجهة  وهي  المالية،  بــوزارة  العاملين  الموظفين  بعض  المصرية، 
المسؤولة عن إدارة إيرادات الدولة. 
سامي  محمد  هـــؤالء:  بين  ومــن 
ألف   155 على  حصل  الذي  العزب، 
 1.03 عبدالواحد  ــاروق  وف جنيه، 
مليون جنيه، وعادل المتولي 726.9 
 355.7 فــوزي  ومحمد  جنيه،  ألف 
ألف جنيه، وحسن عبدالمنعم 214 
عبدالرحمن  الدين  ونصر  جنيه،  ألف 
125 ألف جنيه، وأحمد سعيد 68.6 

ألف جنيه.

تورط موظفين بوزارة المالية

رؤية

جواد العناني

أحد املؤشرات األساسية لقياس النمو في املجتمعات وتقدمها هو 
اإلتقان والدقة. ونستخدم في حياتنا اليومية تعابير ومفردات دارجة 

عديدة تكشف درجة إهمالنا املعايير الرقمية والقياسية. 
هرية«، 

ُ
نجيب على سؤال متى علي الحضور إلى مكتبكم بكلمة »ظ

أو »عصرية« من الظهر والعصر، أو قبل املغرب، أو بعد العشاء. أما 
باملفاهيم املكانية، فنقول »على بعد مقرط العصا«، أو خلف التلة، أو 
تتدنى  بالقرب من ملحمة فلسطني، وغيرها. وفي ظل عالم عربي 
الطارئة على  واألخــبــار  األنــبــاء  تنقله  ما  الشفافية، وخصوصًا  فيه 
مصراعيه  على  الباب  يفتح  الــقــرارات،  ومتخذي  السياسيني  ألسنة 

لإلشاعات، واألخبار الساخنة، واألرقام الكبيرة املبالغ فيها.
»قام رئيس الحكومة الفالنية بزيارة إلى دولة شقيقة، حيث استقبله 
الرئيس في البلد املضيف، وجرى بحث العالقات الثنائية والتطورات 
فماذا  الكثير.  يــوم  كــل  مثله  نسمع  نمطي،  خبر  هــذا  املنطقة«.  فــي 

أضاف خبر كهذا إلى معرفة املشاهد أو املستمع أو القارئ؟
الذي  القارئ هو الحدث  الذي اطلع عليه  الوحيد  والجواب أن الشيء 
جــرى، وهــو الــزيــارة. أمــا اإلجــابــة على األسئلة األساسية، مثل ملاذا 
الــنــزر اليسير، هــذا إن توفر أي شيء  ومـــاذا، فــال تعرف عنهما إال 
الساحة،  على  الطبيعة  قــوانــني  تستولي  الــظــروف،  هــذه  فــي  عنهما. 
ــا أن الــطــبــيــعــة ال تــحــب الـــفـــراغ، خــصــوصــًا ذلـــك الــنــاشــئ عن  ــهـ وأولـ
الفضول، حينما يريد اإلنسان االستزادة من املعرفة، فيواجه بفراغ. 
أو من  لبلده،  املناوئة  املحطات  الفراغ من  اإلنسان  يمأل هذا  عندئٍذ، 
مصادر أجنبية، أو من مروجي اإلشاعات واملواقع اإللكترونية التي 

ى بعضها، ويزدهر، على هذا الواقع.
ّ
يتغذ

تــزال  مــا  الــتــي  السياسية  األخــبــار  على  مــحــصــورة  القضية  ليست 
املحّررون، فيبالغون  العجيب، حيث يحتاط  السرية  لقانون  تخضع 
في الرقابة الذاتية. ويحضرني، في هذا املجال، القصة الشهيرة التي 
تــروى عن عميد األدب العربي، الدكتور طه حسني. ففي محاضرة 
له عن حرية التعبير واإلفصاح، اشتكى طه حسني من شدة الرقابة، 
»هــل يمكن ألستاذنا   

ً
الحاضرين ســائــال الــرقــبــاء  أحــد  لــه  فتصدى 

أي شيء  الرقيب  اجــتــزأ مقص  واحـــدة  ولــو حالة  يعطينا  أن  الكبير 
كتبته، أو عدل عليه، أو أجرى تقديمًا أو تأخيرًا؟«. فرد »وهل كنت 
معي، يا ابني، وأنا أكتب، حيث كان الرقيب الذي تولد في داخلي يملي 
والتبديل،  والتعديل  واإلضــافــة،  القّص  علي  ويفرض  أكتب،  ما  علي 

حتى ال يطال مقصك ما أكتب؟«.
البندول من  وتحرك  العربي.  الربيع  بدايات  في  الرقيب  ذلــك  اختفى 
ي الحذر، إلى الجهة املقابلة، حيث املبالغات في 

ّ
حالة الصمت وتوخ

األرقام. وأول هذه املظاهر كانت الحديث عن الفساد، وأرقامه.
أو  متعادالن  كأنهما  والبليون،  املليون  بني  يخلطون  الناس  وصــار 
، أن مدير شركة سرق 

ً
متجانسان. وصرنا نسمع، في األردن مثال

خمسة باليني دوالر، علمًا أن تلك الشركة وما فيها ال يساوي بليون 
ه يا فالن .... هل 

َ
دوالر. أما إذا صّححت ألحد أرقامه، فسيقول لك »ل

 »والله لو لم أكن أعرفك ال تهمتك 
ً
تدافع عن الفساد؟« ثم يقسم قائال

أنه  املــتــحــدث، وتــحــمــده على  الــلــه على حصافة  بــالــفــســاد«. فتشكر 
منحك نعمة الدقة. علمنا أساتذة الرياضيات أن منتهى الدقة تعني 
التعبير عن املسافات واألوقات واملقادير بالرقم الصحيح. إن فكرة 
انعكاس  العادية )بسطًا ومقامًا( هي  الكسور  أو  العشرية  الكسور 
النقطتني )س( و)ص(  بــني  املــســافــة  تــقــول إن  الـــدقـــة. عــنــدمــا  لــعــدم 
إنها ثالثة آالف وخمسمائة  أن يقال  فــاألدق  هي )3.5( كيلو مترًا، 
متر... وإذا استخدمت مقياس األمتار، فقد تكتشف أنها 47.3500 
حيث  جــرًا،  وهلم  047.350 سنتيمترًا.  إنها  تقول  أن  واألدق  مترًا. 
أن استخدام املعايير األدق يــؤدي إلــى الــوصــول إلــى أرقــام بوحدات 
أصغر وأدق. ويمكن لهذه العملية، صغرًا أو كبرًا، أن تمتد إلى ما ال 
نهاية. وفي كتاب لفيلسوف هندي، اسمه روهيت سينغ، يقول فيه 
القول  أنــه ال فائدة من  الرقم ليس مطلقًا، بل هو نسبي، بمعنى  إن 
سبعة، أو ثمانية، أو تسعة عشر، أو أي رقم آخــر، إال إذا أشــار إلى 
متغير أو ثابت. فنقول سبع سماوات، وثمانية يحملون عرش ربك، 
 عن ملحمة 

ً
وعليها تسعة عشر لواحة للبشر. ويضرب سينغ مثاال

هوميروس الشهيرة باألوديسة. فبعد أن ينجح يوليسيز »في إطفاء 
الوحش  يتحول  سايكلوبس«،  البشر  آكــل  الوحش  عيني  في  النور 
مــن آكــل بشر إلــى آكــل للحم الــخــراف. ولكن هــذا الــوحــش ال يعرف 
معنى الرقم، وال الفرق بني رقم وآخــر، وال جمعهما، وال قسمتهما 
وال ضربهما. ولديه قطيٌع من الخراف، ال ُيعرف عدده. ولكنه يريد 
أن يتأكد أن الراعي الذي يأخذ أغنامه في الصباح إلى املرعى، ويعود 
بها مساًء، ال يسرق منها شيئًا. فماذا يفعل، وهو يعاني من جهل 

مطبق في األرقام والحساب؟«.
ــــجــــواب عــلــيــه أن  ــؤال مــحــّيــر لــلــوهــلــة األولــــــى. وال وبــالــفــعــل، هــــذا الـــسـ
»السايكلوبس« يأتي بأحجار صغيرة ودلو. وكلما خرج خروف أو 
 من الباب وضع حجرًا داخل الدلو، حتى تخرج تلك األغنام. وهو، 

ٌ
شاة

بالطبع، ال يعرف عددها، لكنه يعرف أن كل حجر منها يمثل خروفًا 
 
ً
واحدًا. وفي املساء، عندما تعود األغنام، فإنه يدخلها من الباب واحدة

 أخرج حجرًا من الدلو. فإذا انتهت األغنام 
ٌ
. وكلما دخلت واحدة

ً
واحدة

مــن الــدخــول، تأكد أن الــدلــو قــد أصبح فــارغــًا مــن الــحــجــارة. وهكذا، 
يعرف أن ما خرج من األغنام في الصباح يساوي عدد ما عاد منها 
في املساء. الفضاء الخارجي الــذي نــراه وال نــراه هو عالم ال نهائي 
طنا التلسكوب نحو السماء، اكتشفنا أن هذه 

ّ
في الكبر. وعندما سل

األرض ليست إال حبة رمل على شاطئ الكون الفسيح. وتعلمنا من 
أحمد زويل أن هنالك عوالم في منتهى الصغر، بحيث تكون الثانية 
فيها دهرًا، واإلنش )أو البوصة( هي مسافة ال نهائية، حيث يمكن 

تقسيمها إلى عشرة بليون جزء.
بــدون دقــة؟ وهل  املتقدمة  التكنولوجيا  أن نتعامل مع  هل نستطيع 
نستطيع أن نحارب السرطان في خاليا الجسم ومعرفة التفاعالت 
العضوية والكيماوية داخل الدسم بدون دقة متناهية؟ وحتى نصل 
الــدقــة ال بــد أن نــطــور أجــهــزة دقــيــقــة، ونحصل على نتائج  إلــى تلك 

 واستنتاجًا ومعالجة بمنتهى الدقة.
ً
دقيقة، ونتعامل معها تحليال

لم يعد  الــذي  العلمي  والــريــادة واإلبـــداع والتألق  الحرية  لذلك، مفهوم 
إطــالق  مــع  فــرق متكاملة متناسقة، ينسجم  بــل عمل  فــرديــًا،   

ً
عمال

القدرات، والسماح لها بالتحليق في سماء اإلبداع. 
لو عدنا إلى الوراء نصف قرن، وتأملنا ما أصبح اليوم جزءًا أساسيًا 
مــن حــيــاتــنــا، لصعقنا مــن املــفــاجــأة. فــالــثــورة اإللــكــتــرونــيــة، وثـــورة 
الطب  وثـــورة  الفضائية،  واملــحــطــات  الشمسية،  والــطــاقــة  املــعــامــالت، 
والعالج، كانت تبدو يومًا حلمًا يكاد يصل إلى األسطورة. وكم من 
أمٍر يبدو اليوم أسطورة من صنع خيال مجنون، تحولت، في سنوات 

قليلة، إلى حقيقة واقعية، وجزءًا ال يتجزأ من الحياة اليومية.

دقة القياس 
بين الرقابة واإلبداع
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عادل سليمان

الــشــعــب يـــريـــد.. كـــان ذلـــك عــنــوان الــهــتــافــات 
 فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر، 

ً
الـــتـــى بـــــدأت خـــافـــتـــة

وبعض ميادين مصر، في يــوم 25 يناير/
البداية إعالنًا  الثاني 2011. وكانت  كانون 
أن الشعب يريد »عيشًا .. وحرية .. وعدالة 
اجتماعية«. هتاف مجرد يعبر عن تطلعات 
ــلـــنـــاس، يـــخـــاطـــبـــون بـــهـــا الــســلــطــة،  ــة لـ ــامـ عـ
ويـــصـــرخـــون فـــي وجــهــهــا. ثـــم تــطــور األمـــر 
بــســرعــة مــذهــلــة، وبــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي في 
الشعب يريد إسقاط  أيــام، وأصبح  بضعة 
الــنــظــام، والــشــعــب يــريــد إســـقـــاط الــرئــيــس، 
والشعب يريد رحيل الرئيس، و.. ارحــل يا 
مبارك ..وعلى مدى 18 يومًا، امتألت امليادين 
بـــالفـــتـــات تــحــمــل شـــعـــار »ارحـــــــــل«. وطــغــى 
ذلـــك الــشــعــار عــلــى املــشــهــد، حــتــى بـــدا األمــر 
واملــراد.  الغاية  وكــأن رحيل حسني مبارك 
والتقط النظام ودولته الخيط، وتم سحب 
البساط من أسفل الجماهير الثائرة باسم 
من  سلسلٍة  وبعد  وحنكة.  بمهارة  الشعب 
املناورات والتحركات، كان أهمها االنفالت 
األمــنــي يـــوم 28 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي في 
كــل أنحاء  الــغــضــب«، والـــذي شمل  »جمعة 
مصر، حتى املناطق التي كانت بعيدة عن 
مناطق الحراك الثوري؟ وبالتزامن مع ذلك، 
تــم تكليف الـــقـــوات املــســلــحــة بــالــنــزول إلــى 
الشوارع وامليادين. وظهر شعار جديد إلى 
جــوار شعارات الشعب يريد، هو »الجيش 

كمال عبد اللطيف

األول  ديــســمــبــر/كــانــون  شهر  نهاية  تعني 
مـــن كـــل ســنــة نــهــايــة ســـنـــٍة وبـــدايـــة أخــــرى، 
واألمران معًا يقتضيان مني إنجاز تمرين 
فــي الــكــتــابــة يــجــمــع بــن الــحــدثــن، أعــتــبــره 
مزعجًا، وخصوصًا عندما يتكّرر سنة بعد 

أخرى. 
ــًا مــن  ـــص دائــــمــ

َّ
لـــيـــس بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نـــتـــخـــل

ــة، بـــحـــكـــم أن بــعــضــهــا  ــجــ ــزعــ الـــتـــمـــاريـــن املــ
يسعفنا بــاالقــتــراب أكــثــر مــمــا قــد ال يكون 
مـــزعـــجـــًا بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا، أو يــتــيــح لــنــا 
إمــكــانــيــة إنـــجـــاز عــمــٍل لـــم يــكــن فـــي وسعنا 
ا 

َ
ْدن َعوَّ

َ
إنجازه، لوال قبولنا الوفاء لتقليد ت

عليه، ُمكرهن أحيانًا وراضن أخرى. 
ــة هــــــذا األمـــــــــر، عــنــدمــا  ــوبـ ــعـ تـــتـــضـــاعـــف صـ
نمارسه كل سنة، على الرغم من ُبْعد املسافة 
ع الــوقــائــع واألحـــــــداث. وقـــد أدركـــنـــا،  ــنـــوُّ وتـ
فـــي غـــمـــرة إنـــجـــازنـــا الــتــمــريــن املـــذكـــور في 
األحـــداث في مجتمعنا  أن  سنوات سابقة، 
َرة، وأن املعارك القائمة 

ِّ
ف

َ
تتشابه بصورة ُمن

واملـــتـــواصـــلـــة داخـــــل مــجــتــمــعــنــا وثــقــافــتــنــا 
ــة، األمـــر الــذي 

َّ
د بــصــورة ُمــِمــل ــول وتــتــمــدَّ

ُ
ــط

َ
ت

ــا املــقــاربــة،  ــ يــدفــع الــكــاتــب إلـــى تــنــويــع زوايـ
التحليل،  فــي  املستعملة  األدوات  وتــنــويــع 
األقل  على  التقليص  أو  كرار 

ِّ
الت الستبعاد 

ــِرِه.. وضــمــن هـــذا الــســيــاق،  ــ ـ
ُ
ــَوات ــ ـ

َ
مــن كــثــافــة ت

نشير إلـــى أن مــا هــو مــزعــج فــي املــوضــوع 
التاريخ وإشكاالته، والشأن السياسي  هو 
ــاالت الــثــقــافــة  ــكــ ــه، بــُحــكــم أن إشــ ــُوالتــ وتــــحــ
ــــَعــــدُّ الـــبـــؤرة 

ُ
والـــســـيـــاســـة فــــي مــجــتــمــعــنــا ت

الت الــســيــاســة والـــتـــاريـــخ،  الــنــاظــمــة لـــتـــحـــوُّ
الخيارات  الفرس في مختلف  وهما مربط 
التي ننخرط في الكتابة من أجل املساهمة 

ل جوانب من أبعادها.
ُّ
في إضاءتها وتعق

يـــبـــدأ اإلعــــــــداد والـــتـــرتـــيـــب لــكــتــابــة املــقــالــة 
الت  بـــاالســـتـــمـــاع إلــــى أبـــــرز أســئــلــة الـــتـــحـــوُّ
الــجــاريــة فــي مجتمعنا وثــقــافــتــنــا، ثــم يتم 
ِمـــس جــمــلــة من 

َ
إنــجــاز مــا نــفــتــرض أنـــه ُيـــال

ــًا،  الــقــضــايــا فــي الـــراهـــن الــعــربــي. نــبــنــي رأيـ
ْرُسم املالمح الكبرى ملوقٍف، أو وجهة 

َ
وقد ن

بالتحليل،  التشخيص  فيها  يختلط  نظٍر 
ونــســتــعــن فـــي عــمــلــيــة اإلنـــجـــاز بـــاإلشـــارة 

إيمان القويفلي

ــاد« فــي  ــ ــحــ ــ الـــســـمـــة األولــــــــى ملـــنـــاقـــشـــة »اإللــ
الفضاء االجتماعي السعودي هي ضعف 
الــشــعــور بــاملــســؤولــيــة، أو حــتــى انــعــدامــُه 
أن توحي  تــحــاول  الــضــّد مما  تمامًا، على 
واملناقشون  الصاخبة،  النقاشات  هذه  به 
املشتبكة  الرسمية  والسلطات  الهائجون 

مع املوضوع بقراراتها وأحكامها. 
فقرة »اصطياد املالحدة« أصبحت عرضًا 
كالسيكيًا ثابتًا في الحياة االجتماعية في 
االفتراضية  الحياة  تبتكره  لم  السعودية. 
عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــالـــجـــذور 
الــفــكــريــة واملـــمـــارســـات االجــتــمــاعــيــة أعمق 
وجــودًا وأقــدم بكثير، تبلورت في العقود 
األخـــيـــرة فــي لــحــظــاٍت اجــتــمــاعــيــٍة مــعــّيــنــٍة، 
ــراء الـــحـــداثـــيـــن  ــعــ ــشــ كــلــحــظــة مـــــطـــــاردة الــ
ــيــــزان  وصــــــــــدور كــــتــــاب »الـــــحـــــداثـــــة فـــــي مــ
اإلســــــــالم« مــــع تـــقـــريـــظ مــــن مــفــتــي الـــبـــالد، 
ولــحــظــة قــيــادة املــــرأة الــســيــارة عـــام 1990 
ــاء في   ــنــــشــــورات ضـــد الـــنـــســـاء األعــــضــ واملــ
االجتماعية  الشبكات  إســهــام  املــجــمــوعــة. 
الــعــرض تمثل فــي ضغطه في  فــي تطوير 
 
ّ
مــع بث بــحــّدة  قــصــيــرة، تتصاعد  مشاهد 

تــفــاعــلــّي مــبــاشــر لــلــجــمــهــور. وعــلــى الــرغــم 
الـــذي يلعب دور  الــتــيــار املشايخي  أن  مــن 
الــطــلــيــعــة املــقــاتــلــة فـــي الــتــصــّدي لــإلــحــاد 
وقــيــمــه،  للمجتمع  بـــــدوره حــامــيــًا  يـــعـــّرف 
وكــــــــذا يـــفـــعـــل الـــجـــمـــهـــور الــــــــذي يـــســـانـــده 
بالتأييد، وأولئك املنخرطون في مناقشة 
التي  الرسمية  املؤسسات  امللحدين، وكــذا 
وعقابهم،  لــحــصــارهــم  بسلطتها  تــتــدخــل 
إال أن الطريقة التي ُيــدار بها هذا النقاش 
وتبعاته أبعد ما تكون عن املسؤولية في 
مقاربة واحدٍة من أكثر القضايا حساسية 
كاملجتمع  اجتماعي،  فضاء  في  وخطورة 

السعودي. 
من الطبيعي أن تشعر أّي مؤسسة دينية، 
فكرة  من  بالتهديد  مؤمنة،  مجتمعات  أو 
انتشار اإللحاد وتزايد أعداد امللحدين. هذا 
يعني تآكل وجــود هــذه املــؤســســة، وربما 
انــقــراضــهــا، وتــهــديــد الــنــمــط االجــتــمــاعــي 
تختلف  النقطة  هــذه  بعد  لــكــن،  بالتغّير. 
ــــات واملــــجــــتــــمــــعــــات فـــــي طــبــيــعــة  ــــسـ ــــؤسـ املـ
فهمها وإدارتـــهـــا املــوقــف. هــنــاك مــن يفهم 
 لــلــمــؤســســة ورمــــوزهــــا في 

ً
املــشــكــلــة فــشــال

خطابه،  وتجديد  الديني  املــشــروع  تقديم 
ــنـــاك مـــن يــعــتــقــد أنـــهـــا غــلــطــة املــجــتــمــع  وهـ
ومــيــلــُه الــذاتــّي إلــى االنـــحـــراف، والــحــل في 
قــمــع ضــمــيــره وتــعــبــيــره عــن ذاتــــه، وهــنــاك 
ــن يــعــتــقــد أنـــهـــا غــلــطــة املــجــتــمــع، لكنها  مـ
فــرصــة مــمــتــازة لــالســتــثــمــار، وهــــذه ذروة 
انـــعـــدام املــســؤولــيــة فـــي ســيــاســة املجتمع 
ورسم أطره الثقافية. التعابير عن اإللحاد 
لكن  االجتماعية،  الشبكات  على   

ٌ
موجودة

املــلــحــديــن كـــأشـــخـــاٍص غــيــر مـــرئـــّيـــن، في 
أنفسهم  عــن  كــالــهــواء، ال يعلنون  الــخــفــاء 
وشخصية.  واجتماعية  قانونية  ألسباب 
القانون واملجتمع يخلق  الخوف من  هــذا 
حــالــة اإللــحــاد بــال وجــه وال اســـم، اإللــحــاد 
التشهير  القبض عليه، وال  الــذي ال يمكن 
ويخلق  الـــــّردة،  بتهمة  محاكمته  وال  بـــه، 
معضلة أمام الشيخ الذي يكافح اإللحاد، 
لكنه يحتاج إلعطاء اإللحاد وجهًا محددًا 
عليه  وينتصر  ليحاربه  صريحًا،  واســمــًا 
ويــحــمــي املــجــتــمــع مــنــه. يــبــدو أن هـــذا هو 
املحّرك لقضايا كثيرة ـ ُمفتعلة ومضخمة، 
ــنــقــل ظــلــمــًا وعـــدوانـــًا مـــن كــونــهــا مسائل 

ُ
ت

حّول قسرًا إلى قضية عامة، 
ُ
شخصية، وت

تمهيدًا الستثمارها سياسيًا واجتماعيًا. 
ع بأّي قدٍر من الشعور باملسؤولية 

ّ
من يتمت

ينتهز  فيه ال  الــذي يعيش  املجتمع  تجاه 

والشعب إيــد واحـــدة«. أعقبت ذلــك مناورة 
ــل يــــــوم 2 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط،  ــمـ ــة الـــجـ ــعـ ــوقـ مـ
املوقف  تصفية  محاولة  فيها  تمت  والــتــي 
بــواســطــة »املــواطــنــن الــشــرفــاء«، مــن رجــال 
تحريكهم  تــم  والــذيــن  وبلطجيته،  الــنــظــام 
الوطني،  الــحــزب  كـــوادر  عــن بعد، بواسطة 
ــارك. ثـــم كــانــت  ــبــ وتـــمـــويـــل رجـــــال أعـــمـــال مــ
املـــنـــاورة األخـــيـــرة يـــوم 10 فــبــرايــر/شــبــاط، 
 وسط، يقوم 

ٍّ
عندما حاول النظام تقديم حل

فــيــه مــبــارك بتفويض نــائــبــه، الــراحــل عمر 
وتكليفه  اختصاصاته،  ببعض  سليمان، 
بــإجــراء تــعــديــالت دســتــوريــة، وإصــالحــاٍت 
السياسية،  القوى  مع  بالتعاون  سياسية، 
إلى حن انتهاء فترة والية مبارك بعد ستة 
املــنــاورات القبول من  شهور. ولــم تلق تلك 
جماهير امليدان، والذي سيطر عليها تمامًا 

شعار »ارحل«. 
ــة الـــنـــظـــام  ــربــ ــك الــــحــــد، جـــــــاءت ضــ ــ ــنـــد ذلــ عـ
ــوم 11 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط،  ــ الـــحـــاســـمـــة، فــــي يـ
وهــــو الـــيـــوم الــثــامــن عــشــر النـــطـــالق حــركــة 
الجماهير، عندما خرج عليها النائب، عمر 
تضمن  مسجل،  قصير  بــيــان  فــي  سليمان 
الجماهير،  إليه  انتهت  الــذي  املطلب  تلبية 
غير  بشكل  الجماهير  توجيه  تــم  الـــذي  أو 
مباشر إليه، وهو رحيل مبارك، وتم إخراج 
املـــشـــهـــد، وكـــــــأن ثـــــــورة الـــشـــعـــب انـــتـــصـــرت 
ــلـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــلـ ــارًا حـــاســـمـــًا. وهـ ــتــــصــ انــ
وانــصــرفــت مــن املـــيـــدان، لــتــعــود فــي صباح 
الــتــالــي. ولــكــن، لتقوم بحملة نظافة  الــيــوم 

قبضته عــلــى كــل مــفــاصــل الـــدولـــة، وأحـــاط 
لــه، ويــرقــص ويغني  نفسه بــشــعــٍب، يهتف 
 وال 

ً
طربًا لكل قــراراتــه!. لم يكن األمــر سهال

سلسًا، ففي سبيل ذلك، أريقت دماء اآلالف 
في امليادين وعلى الطرقات، وهو أمر غير 
مسبوق للمصرين. واختفى خلف جدران 
الــســجــون عــشــرات اآلالف غــيــرهــم. وأصــبــح 
هــنــاك شعب آخــر يــرفــض الــنــظــام، ويسعى 
إلــــى مــقــاومــتــه. وهــــكــــذا، أصـــبـــح لــديــنــا في 
يناير«   25« فــي  يــرى  مصر شعبان، شعب 
شرًا مستطيرًا، وشعب يرى في »25 يناير« 
خيرًا كثيرًا. وكل منهما يعتقد أنه الشعب 
ــل، واآلخــــــــر مــــجــــرد فـــئـــة ضــــالــــة، أو  ــ ــيـ ــ األصـ

عميلة، أو انتهازية، أو إرهابية، أو، وعلى 
أحسن األحوال، فئة مخدوعة.   

 وبعد خمس سنوات، نجد أنفسنا، ونحن، 
في هذا املوقف، أمام عدة أسئلة مشروعة، 
األهمية. في مقدمتها،  بل واجبة وشديدة 
ــل الـــثـــورة  ــاذا بــقــي مـــن »25 يـــنـــايـــر«؟ وهــ ــ مـ
مستمرة؟ وهل ال يزال الشعب يريد؟ وماذا 

يريد بالضبط؟
بداية  األول، علينا  بالسؤال  يتعلق  ما  في 
وبعيدًا  يــنــايــر«.   25« ماهية  على  نتفق  أن 
عن حديث الشر والخير، فإن ما جرى كان 
حــدثــًا عظيمًا فــي تــاريــخ الشعب املــصــري، 
كل  خــارج  الشابة،  طالئعه  تحركت  عندما 
تطالب  والتنظيمية،  األيديولوجية  األطــر 
ــة. والـــتـــفـــت  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــالـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة والـ بـ
الرغم  الطالئع، وعلى  الجماهير حول تلك 
مما آلــت إليه األحـــداث، فــإن تلك الجماهير 
تمكنت من فرض إرادتها، والتي تمثلت في 
رحيل رأس النظام، وإن كان قد تم االلتفاف 
ولـــكـــن، يبقى  ــــك.  ذلـ بــعــد  اإلرادة  تــلــك  عــلــى 
الدرس األهم في وجدان األجيال، خصوصًا 
على  وأصــــر  أراد  إذا  الــشــعــب  أن  الــشــبــاب، 

مطالبه، فإنه حتمًا سيفرض إرادته.   
أما عن سؤال ما إذا كانت الثورة مستمرة، 
فـــــإذا كــنــا نــتــحــدث عـــن خـــــروج الــجــمــاهــيــر 
وبشعاراتها  نفسها،  بتنويعاتها  نفسها، 
ــا نـــفـــســـه،  ــ ــدهـ ــ ــــوحـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ نـــفـــســـهـــا، وزخـ
وأساليبها  ووسائلها  نفسها،  ومطالبها 
تم  الجماهير  تلك  أن  اعتبار  على  نفسها، 

ــيء مـــن مــطــالــبــهــا قد  ــه ال شــ ــ خـــداعـــهـــا، وأنـ
عيد الكرة على 

ُ
تحقق، وبالتالي، عليها أن ت

أن ال تقع في األخطاء نفسها. بمعنى آخر، 
ــــادة املــشــهــد على  وبــلــغــة الــســيــنــمــا، تــتــم إعـ
هذا  بالقطع،  مـــرة(.  تــانــي  )كالكيت  طريقة 
ستنسخ. ولكن، 

ُ
غير ممكن، ألن الثورات ال ت

ــثــــورة مــســتــمــرة فـــي وجــــدان  تــبــقــى روح الــ
الـــنـــاس، وتــســتــوعــب الــجــمــاهــيــر دروســـهـــا، 
وتـــحـــمـــل أجــــيــــال جــــديــــدة رســـالـــتـــهـــا. بــهــذا 
املفهوم، ستبقى الثورة مستمرة، ما بقيت 
قائمة،  املظالم  بقيت  ومــا  مغيبة،  أهدافها 
الشعوب حية، مهما كانت قوة  ومــا بقيت 
الــشــعــوب ال تهزمها  املـــضـــادة، ألن  الـــثـــورة 
ــؤال األخـــيـــر،  ــســ الـــقـــوة أيــــًا كـــانـــت. يــبــقــى الــ
ــاذا  واألهـــــم: هــل ال يــــزال الــشــعــب يــريــد؟ ومـ
يريد بالضبط؟ نعم، ال يزال الشعب يريد. 
ولكن، علينا أن نعرف ما هو املطلب الذي 
يتفق عليه كل الشعب. من يقف مع النظام، 
السنوات  بعد تجربة  النظام،  ومن يرفض 
الــخــمــس الــفــارقــة، أو الــتــي يــجــب أن تكون 
 في تاريخ هذه األمــة. قد يكون مهمًا 

ً
فارقة

أن نــحــّدد، أواًل، مــا الــذي ال يــريــده الشعب؟ 
الشعب قطعًا ال يريد مزيدًا من الشعارات، 
ــواء الــقــديــمــة أو الـــجـــديـــدة. ولـــكـــن، على  ــ سـ
يكمن  الحل  أن  يــدرك  أن  الشعب بجناحيه 
ــو الــديــمــقــراطــيــة. فهل  ــد، هـ ــ فـــي شــــيء واحــ
يتوحد هتاف الشعب ليكون »الشعب يريد 

.. تحالفًا وطنيًا من أجل الديمقراطية«؟
)كاتب مصري(

والـــتـــلـــمـــيـــح.  نــتــجــه فـــي مــقــالــة الـــيـــوم إلــى 
إعادة التفكير مجددًا في موضوع الثورات 
الــعــربــيــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا املـــتـــواصـــلـــة، قصد 
فقد  والتحليالت..  املواقف  بعض  مواجهة 
بتقييم  اعتنت  كثيرة  كــتــابــاٍت  أن  الحظنا 
من  املنصرمة  الخمس  الــســنــوات  محصلة 
ــة، انــخــرطــت  ــ َيـ ــَدوِّ ــ ـ

ُ
عــمــر انـــفـــجـــارات 2011 امل

ك في الفتوحات واآلفــاق  في بكائياٍت تشكِّ
التي بناها الحراك االجتماعي املذكور في 
بعضها  اتجه  كما  كثيرة.  عربيٍة  ســاحــاٍت 
ـــرة،  ـ ـــَدبَّ ـ

ُ
اآلخــــر إلــــى إبـــــراز أوجــــه املــــؤامــــرة امل

 أن املـــؤامـــرات تــحــصــل فــي الــتــاريــخ 
ً
ُمــغــفــال

دة، وهــــي، قــبــل ذلــك  ــراف مـــحـــدَّ ــ بــتــواطــؤ أطـ
َعدُّ جزءًا من آليات الصراع القائمة 

ُ
وبعده، ت

في التاريخ. 
ِفل 

ْ
يــبــدو لــي أن هــذا الــنــوع مــن املــواقــف ُيغ

بــعــض األوجــــه الــقــويــة املــواكــبــة ملــا حصل، 
فــي  ــــوري،  ــثـ ــ الـ الـــفـــعـــل  أن  أواًل،  ــِفــــل،  ــ

ْ
ــــغ ُي ــه  ــ إنـ

ُصــــوره املــبــدعــة فــي كــل مــن تــونــس ومصر 
م، نموذجًا لفعل  ِتَئ يقدِّ

َ
َم، وما ف دَّ

َ
واليمن، ق

الثمرة  إنه  تاريخي َمطلوب وَمرغوب فيه. 
املوضوعية لسنوات طويلة من االستبداد 
والفساد وانسداد اآلفــاق. ثم إنه، قبل ذلك، 
 ال يقبل، في الوقت الراهن على األقل، 

ٌ
حدث

أن نــقــيــســه عـــلـــى أحـــــــداث مــمــاثــلــة لــبــعــض 
ــة وأمـــكـــنـــة أخــــــــرى. فــفــي  ــنــ ــي أزمــ ــه فــ ــهــ أوجــ
التاريخ، تتقاطع األحــداث وتتشابه مع ما 
يماثلها في جوانب منها، في أزمنة وأمكنة 
الــحــديــث عن  أخـــرى، إال أنــه يصعب علينا 
املــمــاثــلــة والـــتـــطـــابـــق، كــمــا تــصــعــب علينا 
بــلــورة قــواعــد وقـــوانـــن.. ازددت تــأكــدًا، في 
بأهمية  انصرمت،  التي  الخمس  السنوات 
مجتمعاٍت  فــي  الــحــاصــلــة  العنيفة  ـــة  جَّ الـــرَّ
عـــربـــيـــٍة كـــثـــيـــرة، كــمــا ازددت تـــأكـــدًا مـــن أن 
خمس ســنــوات مــن عمر أحـــداث مماثلة ملا 
لتحقيق  تكفي  ال  مجتمعاتنا  فــي  حــصــل 
ــع إلــيــه مــن أهـــداف، 

َّ
مــا كــنــا ومـــا زلــنــا نــتــطــل

الديمقراطي  الربيع  انفجارات  بــدايــات  مع 
عاته الرامية إلى كسر شوكة 

ُّ
العربي، وتطل

االستبداد والفساد في مجتمعنا.
ــات وتــــداعــــيــــات  ــاضــ ــخــ ــدأ ريـــــــاح ومــ ــهــ لــــم تــ
االنــــفــــجــــارات الـــتـــي مــــألت ســـاحـــات عــربــيــة 
دة منذ خمس سنوات. عرفت لحظات  متعدِّ

ــــٍر ذي 
ّ
ــفـــرص إلدخــــــال املــجــتــمــع فـــي تــــوت الـ

طــبــيــعــة مـــدّمـــرة وعـــدوانـــيـــة حــــول قــضــايــا 
ــاد.  بــالــغــة الــحــســاســيــة، كـــاإليـــمـــان واإللـــحـ
وال يــتــعــّجــل تــحــويــل مـــوضـــوعـــاٍت كــهــذه 
إلـــى مــجــال شــقــاٍق اجــتــمــاعــي فــي مجتمع 
بواجبِه حقًا  من يشعر  أمــا  وقلق،  ُمتغّير 
فـــي حــمــايــة طــمــأنــيــنــة اإليـــمـــان فـــي قــلــوب 
الناس، فبالتأكيد، لن ُيعامل جدل اإللحاد 
بالعنف الرمزي، ِعوضًا عن فهم مصادره 
ومـــراجـــعـــة اخــــتــــالالت املــــشــــروع الـــديـــنـــي. 
ــهــم أفـــراٌد 

ّ
فــي سبيل اخــتــراع املــلــحــديــن ُيــت

ُمستضعفون ويسحقون بعنف غير ُمبرر، 
ويتم تطبيع املجتمع على قوالب ومفاهيم 
ــان والـــــــّردة وقــضــايــا  ــمـ مــشــّوهــة حــــول اإليـ
النشر وحرية التعبير واالعتقاد، ويصير 
هــتــك األســتــار مــقــبــواًل، وتــصــبــح الــوشــايــة 
 مـــحـــمـــودًا. لـــم يــشــفــع لــشــخــص مثل 

ً
فـــعـــال

خالد الجديع أنُه لم يحاول، على اإلطالق، 
تـــحـــويـــل هـــواجـــســـه إلـــــى مـــــــواد مـــنـــشـــورة 
ومطروحة للتداول العام، وأنه احتفظ بها 
قلقًا شخصيًا ُيفضي به ســرًا. ولــم يشفع 
بهة 

ُ
لشخص مثل أشرف فياض وجود ش

الشديد  الغموض  الدعوى، وال  في  كيدية 
في نصوصه القابلة للتأويل. في الطريق 
سّد جميع املنافذ 

ُ
نحو اختراع امللحدين، ت

إلى الخارج. 
ربما، ال يعرف كثيرون أن واحدًا من أكثر 
فــي السعودية  الــشــبــاب  قـــراءة بــن  الكتب 
فه الشاب 

ّ
« الذي يقّدمه مؤل

ً
هو »أقوم قيال

)وقد صار اليوم نجمًا اجتماعيًا( إسهامًا 
ثــقــافــيــًا فــي الــــرد عــلــى شــبــهــات املــلــحــديــن. 
يــمــكــنــه أن  بــــه  ــتــــمــــام  الـــكـــتـــاب واالهــ رواج 
القلق  مستويات  لتصاعد  مــؤشــرًا  يــكــون 
حــول قضايا اإللحاد واإليــمــان بن القراء 
الشباب، واالرتباك الذي تثيره التمظهرات 
االفــتــراضــيــة لــهــذا الــنــقــاش، مثل هاشتاق 
ــة شـــاّبـــة  #عـــقـــالنـــيـــون، كـــمـــا حــــــددت قــــارئــ
كانت تجيب على ســؤاٍل عّما يدفعها إلى 
الكتاب،  لكن  الكتاب،  هــذا  بمثل  االهتمام 
بــــحــــّد ذاتـــــــــه، يـــصـــلـــح لـــلـــعـــرض نـــمـــوذجـــًا 
 واملــتــهــّور الــذي 

ّ
للمحيط الــثــقــافــّي الــهــش

تــجــري فــيــه جــــداالت اإللـــحـــاد فــي الــفــضــاء 
عن  املنافحن  مــن  الــســعــودي،  االجتماعي 
ــٍد ســـواء.  اإليـــمـــان ومـــن املــلــحــديــن، عــلــى حـ
شديد  والشعبية،  الـــرواج  شديد  فالكتاب 
ــرائـــق جـــدالـــه،  الـــركـــاكـــة والــتــنــاقــض فـــي طـ
واملغالطات  الخاطئة  باملعلومات  ممتلئ 
ــااًل،  ــثـ ــالـــة الــــتــــصــــورات. مـ الــعــلــمــيــة وضـــحـ
يعتقد املؤلف أن هوميروس هو من ابتكر 
اآللـــهـــة فـــي املــثــيــولــوجــيــا الــيــونــانــيــة، وأن 
مثل  »الغيبيات«  من  واإللكترونات  الــذرة 
الجنة والنار، و يؤّكد )بيقٍن قاطع( انهيار 
عن  ويعجز  لــدارويــن،  التطورية  النظرية 

وتــجــمــيــل.  لــم يلتفت أحــد إلــى مــا جــاء في 
البيان، الذي ألقاه عمر سليمان، على الرغم 
مــن ِقــصــره. وتــوقــف الجميع عند جملة أن 
ــرر الــتــخــلــي عــــن مــنــصــب رئــيــس  ــ ــبــــارك قـ مــ
الجمهورية،  بينما أن ما أعقبها كان شديد 
الخطورة، وما كان يجب أن يمر، وهو قرار 
ــلــــى لــلــقــوات  ــبــــارك تــكــلــيــف املـــجـــلـــس األعــ مــ
املسلحة بــإدارة شؤون البالد، حيث ضرب 
مبارك عرض الحائط بالدستور، وتصرف 
فــي مــا ال يملك الــتــصــرف فــيــه، عــنــدمــا قــّرر 
تسليم السلطة إلى قيادة القوات املسلحة، 
وكأن الدولة إرث، له حق التصرف فيه. كانت 
التي  املسيرة  فــي  الفارقة  اللحظة  هــي  تلك 
انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني، والتي 
تالقت فيها كل التوجهات، تحت الشعارات 
نــفــســهــا، الــتــي تـــوحـــدت فـــي مــطــلــب واحــــد، 
هــو ارحــــل، وهـــا هــو قــد رحــــل، فــمــاذا بعد؟ 
اختلف الجميع حــول إجــابــة ذلــك الــســؤال، 
هـــل يــتــم االكــتــفــاء بــرحــيــل مـــبـــارك وأســرتــه 
وأركــــــــان نـــظـــامـــه، وانـــتـــظـــار مــــا ســيــطــرحــه 
مــن رؤيــٍة  املسلحة  للقوات  األعــلــى  املجلس 
للمستقبل في إطار أن الجيش والشعب يد 
الــثــوري إلسقاط  واحـــدة؟ أم يستمر املسار 
الــنــظــام الــــذي بـــدا وكــأنــه تـــصـــّدع؟ وتــحــول 
ــــى فــــرقــــاء، وتــــعــــددت املــــســــارات،  الــــرفــــاق إلـ
الجماعات.  الشعارات، وانقسمت  وتنوعت 
مواجهة  في  الجميع  انكسر  النهاية،  وفــي 
الــنــظــام الــــذي حــافــظ عــلــى تــمــاســكــه، وقـــام 
وأحكم  سلطته،  واستعاد  نفسه،  بتطوير 

هدوء، وولجت أبوابًا بال مخارج مفتوحة، 
القوى  الضحايا هنا وهناك، نشأت  سقط 
واألنظمة  املجتمعات  وانخرطت  املــضــادة، 
املساعي  العربية واإلقليمية والدولية، في 

قات املمكنة.
ُ
َواف

َّ
الرامية إلى تركيب الت

ال يــبــدو أن بــنــاء هــذه الــتــوافــقــات ُيــَعــدُّ أمــرًا 
ـــب تـــضـــحـــيـــات عــــديــــدة، 

َّ
، إنـــــه يـــتـــطـــل

ً
ســــهــــال

ــات ومــــآزق، تصنع بــدورهــا  وتــخــتــرقــه أزمــ
ل الــجــاريــة  مــنــعــطــفــاٍت فــي مـــســـارات الــتــحــوُّ
وآفـــاقـــهـــا.. لــيــظــل الـــحـــدث الـــصـــانـــع مجمل 
مــا ســبــق ذكــــره، خــطــوة قــويــة فــي مسلسل 
تــحــديــث مــجــتــمــعــاتــنــا. نــعــتــقــد أن مـــا هو 
مطلوب منا اليوم، وقد انخرطنا في طريق 
مجتمعنا  فــي  جــديــدة  مــعــضــالت  مجابهة 
ُرهـــا، لنصنع من  ـــوِّ

َ
ـــط

ُ
ُبــهــا ون ــَجــرِّ

ُ
ن بــآلــيــات 

عات 
ُّ
بتطل للعمل  أفــقــًا  الــحــاضــر  الت  تـــحـــوُّ

واضحة. وضمن هذا األفق، يمكن أن نضع 
خــيــارات  ثــالثــة  يستوعب  برنامجًا  أمامنا 
بــبــعــضــهــا. يتعلق  مــتــشــابــهــة، ومــرتــبــطــة 
األمـــر بــمــواصــلــة نــقــد االســتــبــداد والــفــســاد، 
ــالــــه الـــقـــديـــمـــة أو صــــــَوره  ــكــ ــــي أشــ ســـــــواء فـ
وفــي ضوء  املستعادة،  أو  دًا  ُمــَجــدَّ الناشئة 
بـــات الــحــاصــلــة بــعــد االنـــفـــجـــارات. 

ُ
الـــتـــجـــاذ

الــحــرص عــلــى بناء  وبـــجـــوار ذلــــك، ينبغي 
بينها حماية  مــن  تكون  مرحليٍة،  خــيــاراٍت 
ل الــديــمــقــراطــي، ومــواصــلــة تــوطــن  الــتــحــوُّ
ثقافة  بتعميم  وذلــــك  ــحــديــث، 

َّ
الــت خـــيـــارات 

العقل والتاريخ، ثقافة االنفتاح والتواصل.
)أكاديمي مغربي(

وضـــــع مـــقـــولـــة نــيــتــشــه »مــــــوت اإللـــــــه« فــي 
يجد  وال  اجتماعي،  أو  فلسفي  سياق  أي 
مجادلة للدفاع عن إباحة تعدد الزوجات 
ــادة اإلحــصــائــيــة  ــزيــ ــوى الــ فـــي اإلســــــالم ســ
ألعداد النساء على الرجال. يوحي انتشار 
بــأن عموم  العامن األخيرين  فــي   الكتاب 
ــــان واإللـــــحـــــاد بــــن الــشــبــاب  ــمـ ــ نـــقـــاش اإليـ
الركاكة  بهذه  ثقافية  أرضية  على  يحدث 
التكوين  الـــذي يعكس ضــعــف  والــضــعــف، 
ــي املــنــاهــج  ــًا فــ ــاســ الـــثـــقـــافـــي لـــلـــشـــبـــاب أســ
ــف نفسه  والــعــلــوم املــدرســيــة. إذا كــان املــؤلـــِّ
حــاٍل  أي  فعلى  الثقافية،  الهشاشة  بــهــذه 
 
ً
الــقــراء الذين وجــدوا في كتابه أجوبة هم 
ــــم؟ مــــا نــوعــيــة  ــــدورهـ  تــشــفــي صـ

ً
ُمــطــمــئــنــة

بهذا  محاججتهم  يمكن  الــذيــن  امللحدين 
الكتاب؟ ما مدى جّدية األسئلة املطروحة 
حول اإليمان واإللحاد والنقاش حولهما، 
ــو مـــثـــل هـــذا  ــــج هــ ــرائـ ــ ــــواب الـ ــــجـ إذا كـــــان الـ
الـــكـــتـــاب؟ ومــــا مــــدى جــديــة مـــن يــتــصــّدون 
كـــانـــت أجــوبــتــهــم  لـــتـــقـــديـــم األجـــــوبـــــة، إذا 
ــزال  ــعـ عــلــى هــــذه الـــحـــال مـــن الـــركـــاكـــة واالنـ
عــن ســيــاق الــجــدل الــعــاملــي حـــول اإليــمــان، 
اإليمان يوميًا،  الذي يمتحن هذا  والواقع 
ومقترحات املفكرين اإلسالمين املتجددة 
لــحــمــايــة هـــذا اإليـــمـــان؟ هــل يــشــعــر املــؤلــف 
الــشــاب بـــأّي قـــدٍر مــن املسؤولية تــجــاه من 
تصعيد  في  الركاكة  بهذه  كتاٌب  سُيسهم 

فوضاهم الداخلية؟ 
ــــي مـــجـــال  ــبــــدو أن كـــثـــيـــريـــن يـــعـــبـــثـــون فـ يــ
لكن  امللحدين،  ومــطــاردة  اإللحاد  مناقشة 
نتائج هذا العبث في غاية الجّدية. أول من 
يدرك جدّية هذا العبث هم الذين تعّرضوا 
فــي حيواتهم  ودائــــم  تــدمــيــر حقيقي  إلـــى 
الخاصة، ألنهم، في لحظٍة عاثرٍة، عوقبوا 
بهة والتأويل. املجتمع 

ُّ
على الهاجس والش

ــه،  ــة لــتــخــريــب جــــــّدي فــــي تـــصـــوراتـ ُعــــرضــ
ــتـــصـــورات  مــــطــــاردة املـــلـــحـــديـــن تـــقـــولـــب الـ
عـــن املــجــتــمــع عــلــى أســـــاس أن »املــجــتــمــع 
الطبيعي« هو املجتمع املؤمن ُكليًا بينما 
التصّور القرآني للمجتمع الطبيعي، يراُه 
مــجــتــمــعــًا تــــــزداد فــيــه نــســبــة املـــؤمـــنـــن أو 
»املجتمع  عضو  صـــورة  وتقولب  تنقص. 
الطبيعي تــاّم اإليــمــان« على أنــه في حالٍة 
الديني  الشّك  بينما  اإليماني،  الثبات  من 
ــة عــــابــــرة لــــألديــــان والـــثـــقـــافـــات، وقـــد  ــالـ حـ
إيمانه  استعادة  نحو  اإلنسان  يخوضها 
مـــجـــددًا. تــبــّرر مـــطـــاردة املــلــحــديــن تهشيم 
الــحــدود بــن الفضاءين، الــخــاّص والــعــام، 
واســتــبــاحــة الـــحـــيـــوات الـــخـــاصـــة، وتــمــنــح 
مـــبـــررًا رائـــعـــًا ودعـــمـــًا جــمــاهــيــريــًا للحظر 
على حرية التعبير، عندما يكتشف أغلب 
التعبير عن  الــذيــن ال يستطيعون  الــنــاس 
أفــكــارهــم أنـــه مــســمــوٌح لــهــم أن يــقــولــوا ما 

يشاءون حول امللحدين. 
)كاتبة سعودية(

الشعب ال يريد الشعارات

لنواصل التغنِّي بالثورات العربية

مناقشة اإللحاد واختراع الملحدين

على الشعب 
بجناحيه أن يدرك 

أن الحل يكمن في 
شيء واحد، هو 

الديمقراطية

ينبغي الحرص على 
بناء خياراٍت مرحليٍة، 
ل  بينها حماية التحُوّ

الديمقراطي

يعبث كثيرون 
في مجال مناقشة 

اإللحاد ومطاردة 
الملحدين لكن نتائج 

هذا العبث في غاية 
الجّدية

آراء

ميشيل كيلو

الساحل  في  دويلة  إقامة  إلــى  بالسعي  روسيا  اتهم  تركي،  موقٍف  على  تعليق  في 
السوري، نفى ناطق رسمي روسي أن تكون هذه سياسة بــاده، وقال إن موسكو 

تريد أن »تبقى سورية دولة ديمقراطية ومدنية وعلمانية«. 
لو استخدم املعلق كلمة »تصير«، لكان تعبيره موفقًا وصحيحًا، فسورية لم تكن 
منذ انقاب عام 1963 دولة، حتى تكون ديمقراطية ومدنية وعلمانية، وبالتالي، فإن 
كلمة »تبقى«، املستخدمة في التصريح، ال تعبر عن حقيقة الواقع السياسي السوري، 
مع أنني أشاركه االعتقاد أن هدف الهجوم الروسي على سورية ليس إقامة »دويلة« 
في الساحل، بل إخضاع الشعب السوري في كل مكان من وطنه للنظام االستبدادي 
الحالي، واستعادة سيطرته املطلقة على كل قرية وبلدة ومدينة، وشطب الشعب من 
املجال العام، وتحويله إلى قطيٍع تائٍب من أغنام طائعة، ينفي وجودها وجود الدولة 

التي ال تقوم من دون شعٍب، هو مصدر سيادتها، أي شرعيتها، الوحيد.
ومدنية  ديمقراطية  األســديــة  العصابة  أن  ليوهمنا  »تبقى«،  كلمة  الناطق  يستخدم 
وعلمانية، ويبّرر حرب باده ضد شعبنا الذي يصير في الفهم الروسي متمردًا على 
دولة ديمقراطية، وليس شعبًا ثائرًا يطالب بحريته، املتاحة بوفرة في دولته، وإال ملا 
كانت ديمقراطية ومدنية وعلمانية. من جهة أخرى،  لو كان الشعب صادقًا في طلب 
الحرية، لوالى نظامه وأطاعه، بدل أن يتمّرد عليه، ويعمل للتخلص من ديمقراطيته 
ألقانيم  مــعــاٍد  إرهــابــي  نظام  إلــى  عليها  القضاء  يفضي  التي  وعلمانيته،  ومدنيته 
الحداثة والتقدم الثاثة، والتي تعني مناهضة أي واحد منها مواالة اإلرهاب والقضاء 

على الحرية. 
يــقــول الــنــاطــق »تــبــقــى«، ويــقــول الــســوريــون »تــصــيــر«، ألن »الـــدولـــة« األســديــة ليست 
ولوجد  عليها،  الشعب  ثــار  ملــا  حقًا  كذلك  كانت  ولــو  وعلمانية،  ومدنية  ديمقراطية 
األسد من األدوات والوسائل والخطط ما يتكفل بحل مشكاته معهم، ولطّور نظامه، 
قبول  غير  آخــر  الــواقــع، شيئًا  في  تعني،  ال  فالديمقراطية  رغباتهم،  وفــق  وأصلحه 
والعامة،  الفردية  املصالح  وتــوافــق  الحرية  ظــل  فــي  معها،  والتكيف  الشعب،  مطالب 
السياسية واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، والــتــوفــيــق بينها وبـــن الــحــكــم، فــي كــل ما 
يتصل بآلياته وأهدافه، وبناء مجال عام يستطيع املواطن التحرك فيه، من دون أن 
يرتطم ارتطامًا عنيفًا بغيره، ألن لديه من وسائل الحوار والصراع السلمي الشرعي 
نه من تحقيق 

ّ
وضمانات القوانن واآلليات التداولية والتفاوضية والتوازنات، ما يمك

ما يريده، وإْن تدريجيًا، في أجواء من السام االجتماعي واألمان القانوني والتماسك 
واالنفتاح الوطني.  ليس النظام السوري ديمقراطيًا، ناهيك عن كونه مدنيًا وعلمانيًا. 
لو كان مدنيًا ملا كان طائفيًا، ولو كان علمانيًا ملا تدخل في الشؤون الدينية واإليمانية 
للمواطنن، وملا وضع يده على الدين ومؤسساته، وأرغم الشعب على عبادة رموزه، 
نظامًا  يقيم   فلكي  عليه،  ثــار  قد  الشعب  كــان  وإذا  الوثنية.  الديانات  آلهة  عبد  كما 
املريرة  لم يعد عيشه ممكنا بدونه، بعد تجربته  إليه،  ديمقراطيًا ومدنيًا طال توقه 
واملكلفة جدًا مع االستبداد، ونتائجه املروعة التي حصدها خال نيف ونصف قرن، 
وخصوصًا على الصعد الديمقراطية واملدنية والعلمانية التي انتفت، بصورٍة مطلقٍة، 
انقطاع، ولعمليات  من باده وحياته، وعّرضه غيابها لهمجيٍة شاملٍة تعاظمت با 
إذالل وإفقار وتمزيق منظمة، أشرف على تنفيذها جهاز قمعي، تكفل بموت الشعب 
سياسيًا قبل الثورة، وبإبادته جسديًا بعدها، ليس دفاعًا عن الديمقراطية، بل عن 
استبداٍد أرسلت روسيا جيشها إلنقاذه، باعتراف رئيسها فاديمير بوتن، كي ال 

 وعلمانية فيها. 
ً
 ومدنية

ً
 ديمقراطية

ً
تنتصر الحرية في سورية، وتبنى دولة

ليست سورية الراهنة ديمقراطية، لكنها ستكون كذلك بتضحيات شعبها من أجل 
، بعد أن تكسر شوكة غزاتها الروس واإليرانين، أعداء 

ً
حريته، وستصير ديمقراطية

الديمقراطية واملدنية والعلمانية الذين يقتلوننا، لكي نبقى عبيد االستبداد األسدي 
الذي قتل العباد، وباعهم الباد. 

أحمد عمر

الــكــائــن الــــذي ســـنـــروي بــطــوالتــه كــاتــب ســـــوري، ســطــع نــجــمــه بــكــثــرة الــنــشــر في 
الثمانينيات ثم انطفأ مثل فقاعة. انقطع التيار الكهربائي األيديولوجي عنه بسقوط 
مثل  الدبق  في  وعلق  األيديولوجيا،  بدبس  فسقط مضرجًا  السوفييتي،  االتحاد 
ذبابٍة لها خرطوم فيل.. كان  يحبُّ كثيرًا أن يقول، في األمسيات الشعرية التي يعمل 

فيها عريفًا، وأحيانًا نقيبًا أول: وأنتهز هذه الفرصة ألقول كذا.. 
 كان انتهازيًا جدًا، متكّبرًا مع من يظنهم دونه ومطئطًا ملن يظنهم فوقه..  دارت 
 في الثقافة، يفلح ويزرع، واللحظ يجرح، وعيون تجدل مراجل 

ً
األيام  وصار جنراال

الكولوخوزي  الجديدة.  صار رفيقنا  املعلقات  .. فأشرف من عٍل على  ودوالرات 
بعثي الجرثومة والفيروس. كلنا يتبدل، واملشكلة ادعاء البطولة وقصب السبق.

في أحد األيام، كنت في زيارته في مكتبه، للحصول على كتٍب مجانيٍة، وكان يعدُّ 
مجلته الجديدة، فوجدت صورة »زهرة الصحراء« على غافها، فغمزت منه، فقال 
لي:  ويحك، وهل يكره أحد صورة هذه الزهرة. وكانت زهرة الصحراء مثل عقيات 
معظم  الرؤساء العرب  تحنو على ضحايا املخابرات من  األيتام واملعوقن والثكالى 

وأنكيدو وجلجامش.
حّول الكائن الغضروفي الخالي من العظم مكتبه، في مجلته الجديدة الذي كان عاديًا 
فيما مضى، إلى قلعة وثكنة؛ أقفال وسكرتيرات... صار الوصول إليه يتطلب جواز 
سفر ومواعيد عرقوب، وأمسى سندبادًا جويًا، يقضي كل أسبوع في عاصمة من 
عواصم العالم بغرض التواصل الثقافي مع العالم، وكتابة أخبار الرحات وطعوم 
التي استطاع  الحيلة  الفلبيني والكفتة املصرية. وال أعرف  البرازيلي والتدليك  النب 
بها ابن خرطوطة دّس خالته وحماته في إعراب الوفود الثقافية، فالطبخ والطعام 
وفهارس املائدة ثقافة أيضًا.  بعد سقوط االتحاد السوفييتي الصديق في جيب 
فاديمير بوتن بوتن، فقد الرجل اإللهام، ولم يعد يكتب سوى أشعار عن أنكيدو 
وجلجامش وزهرة الصحراء، وجمٍل مرصعٍة باملجازات واالستعارات موزعة على 
سطور واملطبوعات تحت يده، ولها مكافأة  تعلق بالضرس، فأصدر عدة كتٍب في 

سنٍة واحدٍة عن منقوع عشبة الخلود وحب اآلنسة عنود.
مضت سنتان على الثورة، وهو ال يزال يغازل زهرة الصحراء وزوجها أبو رقبة. 
بعد عامات النصر، انتهز كاتبنا فرصة إيفاده إلى تمبكتو أو تمبكثري  والدار 
البيضاء، وقّرر االنشقاق بصمت، مع أنه يحبُّ الشهرة،  فكسر بصلتن، وسالت 
دموعه أنهارًا، وأبدى الحزن واألسى على دمار البلد، ولعن الزمان واملؤامرة. ومع 
زل، فأمسى 

ُ
األيام، زادت نبرة الثائر، عندما صار في إسطنبول، وجارًا لي في الن

يشتم النظام والجماعات اإلرهابية، سواء بسواء!  ثم انحاز  إلى الثورة، من غير 
ثم  وكــتــائــب..  ولــه كتب  جــنــرال  أنــه  مــع  انشقاقه،  ويعلن  التلفزيون  يظهر على  أن 
صار أنكيدو  بن جلجامش الزماميري غرفة أخبار على »فيسبوك« باإلشعارات 
الثورة. وكنت  بطل  أنا  نهار:  ليل  ويلطم ويصيح  يولول  الثورة،  وإنشاء صفحات 
منفيا في جنيف وتمبكتو وتمبكفور والدار البيضاء وليالي األنس في فيينا، ثم 
حط بي املنفى رحاله في إسطنبول، ويعلمنا أنَّ كل الثوار والفنانن هم أصدقاؤه، 
ر مقاطع شعرية له، فيها تلميحات ضد الطغيان، ال ترى حتى بالتلكسوب 

ّ
ويتذك

الفضائي للبرهان على نضاله القديم.  واظب أنكيدو الطيطي على التقاط صور مع 
الجندلي،  أبو صاح ومالك  العبدالله وخالد  هــادي  السورية، مثل  الثورة  مشاهير 
حتى يكتسب الثورية بالعدوى. ثم كتب حكاية من الذكريات، يروي قصته مع معلٍم 
بعثي طلب منه أن يكتب، قبل أربعن سنة، على اللوح: عاشت الحركة التصحيحية، 

فكتب التلميذ النجيب: أقوى الحركات هي الكسر وعاش الوطن. 
يــروي بطوالته في صالة  والــهــذيــان، وهــو  الخلود  الكائن من منقوع عشبة  سكر 
زل، فسألني نوري الذي كان زائرًا: هل هذا هو الشهيد غياث مطر، يا خال؟ فقمت 

ُ
الن

وقّبلته فرحا بنباهته.. فقد اكتشف حبيب ليلى مراد املجهول.

سالمة كيلة

منذ  تكّررت  الــســوري.  للنظام  والوحشي  اإلرهــابــي  الطابع  توضح  ثاثة شعارات 
أحــد(،  البلد )أو ال  نــحــرق  أو  يــقــول: األســـد  الــثــورة، ومــورســت بالفعل. األول  بــدء 
والثاني كان خطابًا لألسد، يقول إن اإلرهابين هم ماين، والثالث يقول الركوع أو 
الجوع. شعارات فاشية في الجوهر، وتعّبر عن جوهر النظام الذي قام على أساس 
دكتاتورية فرد، وأصبح وراثيًا على أساس أن سورية »ملكية خاصة« له ولورثته. 
ل على أساس أنه نظام بطريركي، ينحكم لعائلة »مميزة«، ليست من البشر، 

ّ
وتشك

بل من »أنصاف اآللهة«، يحكم »رعاعًا« و»غوغاء« ال يحكمون إال بالعنف، وليس 
د أو االحتجاج. لهم حق التمرُّ

شعار »األسد أو نحرق البلد« هو التعبير عن أيديولوجية هذا النظام الذي ينحكم 
ل »رعاعًا«. فهو يعتبر أن  لسلطة مطلقة لفرد/ دكتاتور، لكنه أيضًا »مالك«، ويشغِّ
سورية كلها ملك خاص، وأن كل من يعيش فيها هو »عامل« لديه. هنا، نجد أننا 
نعيش عصر اإلقطاع، عصر األقنان، من جهة. لكن، باستخدام أحدث األسلحة من 
جهٍة أخــرى. فاملنطق الذي يحكم النظام أن سورية ملكية شخصية، وأن من حق 

د. املالك أن يؤدب، وحتى يقتل، كل عامل يتمرَّ
لــهــذا، نلمس كيف أن هــذا األســـاس األيديولوجي يتبلور فــي فــكــرٍة كــّررهــا بشار 
األسد توضح كيف أنه يعتبر أن املاين إرهابيون يستحق قتلهم وتدمير بيوتهم، 
أو تهجيرهم أو حصارهم حتى املوت جوعًا. ففي خطاب متلفز يقول: هناك آالف 
»اإلرهابين« السورين، ولكل واحد منهم أهل وجيران وأصدقاء، ليكون كل هؤالء 
إرهابين. وبالتالي، يمكن »أن نقول إن هناك مئات آالف، بل ماين اإلرهابين«. 
ل من مجموعاٍت صغيرة منعزلة، وتعمل بشكل 

ّ
فعلى الرغم من أن اإلرهاب يتشك

سري عادة، فإن هذا القول يسم كل متمرد بأنه إرهابي. هنا، تصبح »البيئة« كلها 
البيئة، بكل  إرهابية، إذا ما ظهر إرهابي واحد فيها، ويصبح مطلوبًا تدمير هذه 
األسلحة املمكنة. هذا ما مارسه النظام منذ بدء الثورة، وما زال يمارسه بوحشية 
 ،

ً
أشد. فاإلرهاب يصبح ليس فردًا أو مجموعة صغيرة، بل بيئة كاملة، شعبًا كاما

ألن »هناك إرهابين« في بيئة معينة.
د على النظام، وعلى كل الشعب. لهذا،  عّمم هذا املنظور اإلرهــاب على كل من تمرَّ
بات »حرق البلد« مبررًا، وبات شعار أال يبقى أحد مؤسسًا أيديولوجيًا، فبضعة 
إرهابين تعني أن كل الشعب إرهابي، وبهذا فهو يستحق الحرق. ولقد اتبع النظام 
كل األساليب املمكنة من أجل ذلك: القتل في السجون لعشرات اآلالف، وفي القتل 
املباشر في التظاهرات، ومن ثم بالقصف بالصواريخ والطائرات والبراميل املتفجرة، 
ومن ثم بالكيماوي. استخدم النظام كل األسلحة التي اشتراها تحت حجة »توازن 
القوى« مع الدولة الصهيونية، وأساسها الصواريخ البالستية واألسلحة الكيماوية. 
الــثــورة وانكسار الشعب، لهذا أضــاف على ذلك  إلــى هزيمة  يــؤد  لــم  لكن ذلــك كله 
الــذي عنى محاصرة كــل منطقة يستطيع  الشعار  الــجــوع.  أو  الــركــوع  كله شــعــار: 
التدفئة. ودفــع  الــغــذاء والـــدواء ووســائــل  حصارها، ومنع وصــول كــل شــيء إليها، 
الشعب لكي يأكل الحشائش والقطط، ومن ثم املوت جوعًا، أو عقد هدنة تفرض 

استعادة سيطرة النظام، وخروج املقاتلن تحت ضغط الوضع الصعب.
الــنــظــام، كمعّبر عــن سيطرة  قـــام عليها  الــتــي  األيــديــولــوجــيــة  البنية  فـــإن  بــالــتــالــي، 
م »الهبات« ملن يعطي  دكتاتور، قامت على أساس احتكاره املجتمع، حيث كان يقدِّ
الوالء، وُيصدر الحرمان ملن يرفض ذلك. لهذا، فهي بنية أيديولوجية مرتبطة بعائلٍة 
أساسها حاكم دكتاتور، على الرغم من أن األمر اختلف بعد رحيل مؤسس النظام، 
أي حــافــظ األســـد، حيث أصــبــح هــنــاك »رجـــال أعــمــال جـــدد« هــم املــســيــطــرون على 
االقتصاد والدولة، وهم من أقرباء العائلة ومريديها. وإذا كانت هذه األيديولوجية 
تتفكك ملصلحة سيطرة هؤالء، فإن انفجار الثورة فرض استعادتها في مواجهة 
الشعب. لهذا، نجد أنها أيديولوجية تدمير وقتل وتجويع، بالضبط ألنها من اختراع 

سلطة مافيوية. إنها أيديولوجية إرهاب.

زياد خداش

وحده الفلسطيني البالغ الذي عاش في رام الله قبل »حزيران 67«، سيتنهد بعمق، 
أو يضرب رأسه بيده، أو يقف متحركًا نحو النافذة، فاتحا إياها، ماحقًا أنفاسه 
الهاربة منه، فيما لو ذكر أمامه اسم أبو الحبايب. سيقفز من ذاكرة أصواته العتيقة 
املكّدسة في أعماقه صوت بّياع الجرائد الثمانيني، وهو يتنقل من شارٍع إلى شارع 
صائحًا )فلسطن، الدفاع، الجهاد. فلسطن، الدفاع، الجهاد(. لم يعرف أحٌد اسمه 
األول، أو من أي بلد هو، أو هل كان متزوجًا أم ال؟ ولو بذل الناس بصيص جهٍد 
وســألــوه، ألجابهم وعــرفــوا. عاقتهم به كانت ال تتعدى حــدود يد نصف غافية، 
 أو مجلة. لم يكن أحٌد، 

ً
تمتد من باٍب أو نافذٍة، لتأخذ من يد أخرى متجعدة جريدة

ببساطٍة، مهتمًا ملعرفة هوية هذا العجوز الغامض. 
كانت هويته صوته، وهو يهز نوم رام الله في الصباحات الباكرة. كان أبو الحبايب 
مجرد صوت، لكنه كان جزءًا أساسيا من حياة املدينة وتفاصيلها. كان صوتها  
فجرًا،  الرابعة  رحم  من  الحبايب  أبو  يولد صوت  وسّرها، وصباحها،  وأخبارها، 
ويموت مدفونًا في مقبرة قيظ الثانية عشرة، بعد أن يدفع ما ربحه من بيع الجرائد 
كان  الشهير.  عــودة  فندق  من  )املسخن(،  الوحيدة  الدسمة  اليومية  لوجبته  ثمنًا 
بيته بيت درج عمارة من عمارات املدينة. كان ُيشاهد وهو ينهض من نومه، في 
وقت محّدد، ترتيب الفراش بكل هذه الدقة والصرامة، إحكام لبس الكلبك العثماني 
وإغاق املعطف الشتوي الوحيد، الذي كان يلبسه صيف شتاء، وتلميع البسطار 
يــراه يظنه جنديًا عثمانيًا سابقًا، هــرب من  الوحيد. كــان ذلــك كله يجعل كل من 

الحرب العظمى، واختفى في طيات املدن الفلسطينية.
الــقــديــم، في  الــلــه  أكــثــر مــن خمسة عــقــود مــرت على اختفاء صــوت صباحات رام 
الناس يعرفون أن  الحرارة. لم يكن  صباح السادس من حزيران، السادس شديد 
ذلك الصباح سيكون مختلفًا تمامًا عما قبله، وأن الحياة بعده لن تشبه الحياة قبله 
أبدًا، لم يكن صوت أبو الحبايب هو الذي أيقظ سكان  املدينة، هذه املرة. استيقظ 
بعضهم على ضجيج غياب صوتهم اليومي. كان هناك صوت أعلى وأصخب من 
كل األصوات، كان صوت الطائرات اإلسرائيلية، وهي تخلخل سماء املدينة، وتقضم 

تفاحة شمسها السعيدة.
احتل اإلسرائيليون رام الله، كما احتلوا باقي مدن الضفة. اختفى الجنود العرب، 
وصـــار الــصــوت الــوحــيــد هــو صــوت الــجــنــود الــغــربــاء بــدوريــاتــهــم املتعجرفة، وهم 
تجول،  )ممنوع  وجهه:  في  ويصيحون  رقبته،  من  املصدوم  املدينة  فجر  يجّرون 

يا أهل رام الله. ممنوع تجول(. حينها انتبه الناس إلى غياب صوت صباحاتهم.
أشهر مضت على احتال رام الله. حمد الناس ربهم، ألن ال شهداء مدنين سقطوا 
في قصف الطائرات املدينة، لكن السؤال عن اختفاء أبو الحبايب ظل يتجّول بن 
الناس، مثل شرارٍة ستقود إلى حريق إشاعات ضخمة: أبو الحبايب يهودي عراقي 
زرعته إسرائيل في املدينة متنكرًا في هيئة بائع جرائد، وقد قدم خدمات جليلة 
لاحتال، فهو الذي أرشد املحتلن إلى طرق تحرك الجنود العرب، وقد شوهدت 

دورية احتال تقوم بالتقاطه من بيت الدرج، بعد احتال  املدينة.
الجرائد في  الــعــرب، شوهد يبيع  الجنود  إلــى عــّمــان مــع بعض  الحبايب  أبــو  هــرب 
»سقف السيل« في عمان. أبو الحبايب مختبئ في مخيم الجلزون القريب، في بيت 

ابنته الوحيدة، فقد تبن أن له بنتا متزوجة هناك.
وحـــده عــامــل شــاب مــن عــمــال فــنــدق عـــودة قـــال، محتجًا على اإلشــاعــات وباكيًا، 
الحقيقة التي ستشعل رام الله حزنًا طويا ومفاجأة: رأيت أبو الحبايب يركض، با 
جرائد، ورأيت جسده من نافذة غرفٍة في الفندق، وهو يتناثر. غابت طائرة االحتال، 
بــيــدّي، وضعتها في كيس خيش، وخبأتها في  ها 

ُ
إلــى األشـــاء، جمعت وأســرعــُت 

الكيس على ظهري، وذهبت إلى )هناك(  الليل،  حملُت  الفندق، وحن جاء  مخزن 
تجمعوا حول  الذين  املصدومون،  الناس  يسأل  ولــم  الوحيد.  الله  رام  لدفن شهيد 

العامل املتأثر، أين  تعني كلمة )هناك(.

تبقى أم تصير ديمقراطية؟ بطل الثورة السورية المجهول

أيديولوجية إرهابية صوت قديم اسمه أبو الحبايب
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تــمــر تـــونـــس، مــنــذ الـــثـــورة، بــجــمــلــة تـــحـــوالت في 
مسار بناء ديمقراطيتها الوليدة، يمكن اعتبارها 
الــثــانــيــة، حــيــث شــهــدت كل  مــعــالــم لجمهوريتها 
أركان الدولة، بفضاءاتها السياسية واملجتمعية 
والثقافية وغيرها، نقلة على مستوى استيعاب 
وما  الثورية،  بالحالة  املرتبطة  الجديدة  املفاهيم 
جاءت به من مطالب ومتغيرات، وكذلك نقلة على 
الــدولــة،  مؤسسات  بــني  العالقة  ترتيب  مستوى 
ةبما تحتمله مرحلة البناء الديمقراطي من العبني 
جدد غير الذي عهدته تونس ما قبل 14 يناير/
كانون ثاني 2011. وال شك أن ما عاشته تونس 
قبل الثورة من حالة استقرار أمني-مؤسساتي، 
أفرز عقدًا اجتماعيًا موهومًا بحكم قوة السلطة، 
العقد.   لــهــذا  املمثلة  الطبيعية  املــرتــكــزات  وغــيــاب 
واليوم، مع ما يشهده املشهد الوطني من بروز 
فاعلني جدد، يمكن الحديث عن مرتكزاٍت جديدة، 
الحاجة  إلى بناء عقد اجتماعي يعبر عن  تدفع 
له، في ظل صعوبة املرحلة االنتقالية، ومتطلبات 
األمــد،  طويلة  استقرار مجتمعي  حالة  »فـــرض« 
ــرابـــات الــطــبــيــعــيــة فـــي سياقها  تــحــتــوي االضـــطـ
التجربة  والخطيرة على مستقبل تونس، وعلى 

الديمقراطية عموما.
ــة »االســـتـــقـــرار«  ــعــقــد االجـــتـــمـــاعـــي بــحــال ربــــط ال
الوطني، على املستويات، السياسي واالقتصادي 
واإلجــتــمــاعــي، قــد يــكــون مطلبًا مــرحــلــيــًا، يجب 
استقرار  ومـــداه، إليجاد صيغة  فعله  يتطور  أن 
ــــذي يعيشه  ال األمــــل  فــقــدان  تــحــتــوي  مجتمعي، 
التونسي، وارتباكه في فهم واقعه، لتنقله لصورة 
الواعي باملسار العام للبالد، وتحقق لديه الشعور 
بأمن مستقبله وأبــنــائــه، وهــو مــا يــدعــوه إلــى أن 
االجتماعي  العقد  إنجاح  يكون ركنًا في مسار 
اإلطــمــئــنــان على  املــطــلــوب. وإن تحقيق شــعــور 
املستقبل هو تحقيق للمنجز االقتصادي القوي 
بحاضنته السياسية املبنية على توافق املرحلة، 

التطلعات  فيه  تتجاوز  التزام مجتمعي،  في ظل 
رهانات اللحظة ومقتضياتها.

اليوم، أولى خطوات بناء العقد االجتماعي تقدير 
فبعد  الــبــالد،  بها  تمر  الــتــي  الــخــاصــة  الوضعية 
تعرية حالة التهدئة االجتماعية قبل الثورة وزيف 
تواتر  ومـــع  الــبــائــد،  للنظام  التسويقية  الــصــورة 
الــثــالث األخــيــرة،  لــلــســنــوات  األزمــــات السياسية 
ــور الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي وحـــتـــى أزمــــات  ــدهــ وتــ
املنطقة، أصبح من الضروري تقدير حرج الظرف 
الذي تعيشه تونس، في خضم سياق ثوري، زاد 
حقق  نــمــوذجــًا  التونسية  التجربة  على  الــرهــان 
مــقــاديــر كــبــيــرة مــن الــنــجــاح، فــي مــســار إرســـاء 
على  اليوم  االنتظارات  وكــل  الديمقراطية،  الدولة 
ما سيحققه العقل التونسي من نجاح اقتصادي 
اجتماعي هو جوهر وخالصة ثورٍة من مطالبها 
أن  الــكــريــم، مــن دون  العيش  األســاســيــة تحقيق 
نتجاوز قيمة ما تحقق من إنجاز على مستوى 
تفتقدها  ديمقراطية  لتقاليد  ــاء  وإرسـ الحريات 
املنطقة، وهو بال شك حاضنة، أي انتقال لتحقيق 
القائم  الوضع  تقدير  ويدعونا  املجتمعي.  الرفاه 
في البالد إلى بناء على أسس تهدئة اجتماعية، 
الــبــالد على  فــي  الرئيسية  األطـــراف  فيه  تتوافق 
تحمل أعباء مرحلة االنتقال الديمقراطي، وتبعات 
السياسي  بالعقد  الــبــدء  الــقــائــم، ويمكن  الــوضــع 
القائم املبني على خيار التوافق، والذي في حاجة 
إلى مزيد من تدعيم مخرجاته، وتوسيعها حتى 
تــكــون حــالــة تــوافــق تحتضن كــبــرى الــخــيــارات 
الــوطــنــيــة، ولــعــل تقييم ســنــوات تــجــربــة الــتــوافــق، 
تــدعــونــا إلـــى تــصــّور خـــيـــارات ســيــاســيــة أخــرى 
تبني »عقد شراكة« بني القوى السياسية الكبرى 
تحمل  في  املسؤولية  تعزز شعور  أن  بإمكانها 
ــك أن  ــه. وال شـ ــاتـ ــانـ ــاء الـــحـــكـــم، ومــجــمــل رهـ ــبـ أعـ
جملة  تــجــاوز  يقتضي  خذ 

ّ
املت السياسي  العقد 

الدستور  التي استوعبها  الهووية  الخالفات  من 

التي  املرحلة  ليست حاجة  أصــال  وهــي  الجديد، 
التونسيني  يجمع  مــا  لصالح  وجــب ضــمــورهــا، 

ويوحد بوصلتهم.
ــويــــات املــرحــلــة مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة،  ــ تــرتــيــب أول
تعبر عنها النخبة السياسية، لتلعب فيها قوى 
املــجــتــمــع املــدنــي دورًا فــي تــحــديــدهــا ومــمــارســة 
الضغط اإليجابي على السلطة، لإلشتغال عليها 
وتــوســيــع الــتــفــكــيــر فــيــهــا. مـــن هــنــا، يــكــون دور 
املجتمع املدني الذي كان وال يزال العبًا أساسيًا 
التونسية،  للبالد  الكبرى  التاريخية  املراحل  في 
وما لعبه، في السنوات املاضية، وما فرضه على 
النخبة السياسية من موجبات الحوار، والخروج 
بتوافقات خير دليل على قوته وقدرته، على أن ال 
يتجاوز دوره الوطني حدود الفعل والتأثير على 
يكون »هجينا« عن  السياسي، حتى ال  املشهد 

املالمح الطبيعية له.
الـــســـؤال املـــطـــروح: وفـــق أي تــصــور نبني  يبقى 
عقدنا االجتماعي؟ وكيف لكل األطــراف الفاعلة 
ــات الــعــقــد  ــايــ ــالد لـــعـــب دور تــحــقــيــق غــ ــبــ ــ ــي ال فــ
االجتماعي؟ يمكن القول إن تقدير واقع املرحلة 
وتداعياتها املستقبلية يثبت أن رهان البالد اليوم 
هـــو إيـــجـــاد مـــشـــروع اقــتــصــادي تــنــمــوي يرسم 
تصورًا واضحًا لخياراته وآفاقه، وسبل إنجاحه، 
ــنـــان لــلــمــؤســســات واملـــانـــحـــني  ــئـ ويـــحـــقـــق االطـــمـ
ــك الــتــونــســيــني عــلــى تــجــربــتــهــم  ــذلـ ــيـــني، وكـ ــدولـ الـ
شك  وال  مستقبلهم،  وعــلــى   ،

ً
أوال الــديــمــقــراطــيــة 

أن املشروع املنشود هو مشروع »دولــة«، ترعاه 
بمعّية الفاعلني السياسيني واملنظمات الرئيسية 
في البالد، يتحقق حوله إجماٌع تفرض املسؤولية 
واألكيد  وحمايته،  عليه  لإلشتغال  الجميع  على 
الصبر على تحقيقه، ونجاح هذا املشروع منوط 
عليهم  امللقاة  املسؤولية  التونسيني  باستشعار 

ودورهم في إنجاحه.
أسامة اللواتي )تونس(

عــنــدمــا تــشــاهــد الــقــنــوات اإلعــالمــيــة ومــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة، والــضــجــة اإلعــالمــيــة 
هذا  مشاركة  وعــدم  مشاركة  أحدثتها  التي 
الــطــرف أو ذاك فــي املــفــاوضــات فــي جنيف، 
بــات مهيأ لحل  بــأن املشهد السوري  تشعر 
ســيــاســي، يــخــرج الــبــلــد مـــن الـــحـــرب الـــدائـــرة 
النظام وحلفاءه قد توقفوا عن  هناك، وكــأن 
ارتـــكـــاب املـــجـــازر الــتــي تحصل يــومــيــًا بحق 

الشعب الثائر! 
يبقى املشهد، من وجهة نظر الشعب السوري 
تعمل، بوضوح،  الــغــرب  أن دول  يعتبر  الــذي 
عــلــى االلــتــفــاف عــلــى ثــورتــه، وتــحــول قضية 
الشعب الذي ثار على نظام قاتل إلى قضية 
البالد، وأن هذه املفاوضات،  حرب أهلية في 
حكومة  تشكيل  إلــى  بالتوصل  أثــمــرت  وإن 
قــد أسقطت كل  فــي ســوريــة، تكون  انتقالية 
الشعب  الــنــظــام بحق  ارتكبها  الــتــي  الــجــرائــم 
الـــســـوري، لــيــبــدو املــشــهــد وكـــأن غـــرض هــذه 

املفاوضات املساواة بني املجرم والضحية.
ــيــوم عــن إمــكــانــيــة إيــجــاد  غــيــر أن الــحــديــث ال
التصعيد  حل سياسي في سورية، في ظل 
العسكري من النظام والقوات املوالية له،  أمر 
شبه مستحيل، وتبني طريقة تعاطي الروس 
مع هذه املفاوضات نيتهم التوجه إلى فرض 
حل يتناسب مع مصالحهم التي تهدف إلى 
بسط سيطرتهم على مراكز القرار واملناطق 
ــت يــتــم فيه  الــحــيــويــة فـــي ســــوريــــة، فــفــي وقــ
الــحــديــث عــن مــفــاوضــات سياسية مــن أجل 
زار  السورية،  آمن لألزمة  البحث عن مخرج 
الــســوري موسكو، لبحث  وزيــر دفــاع النظام 
الــروســيــة في  الــعــســكــريــة  العملية  اســتــمــرار 
سورية، وكيفية التنسيق معًا، وإن كانت هذه 
ما تدل على رغبة 

ّ
الزيارة تدل على شيء، فإن

النظام السوري وحلفائه الروس في محاولة 

كــســب انــتــصــارات عــلــى األرض، لــكــي يكون 
التقدم العسكري ورقة ضغط في املفاوضات 

السياسية. 
ما يريده الروس من وفد املعارضة السورية 
هو التوجه إلى طاولة التفاوض، من دون أي 
مطلب، والــتــنــازل الــكــامــل عــن أهـــداف الــثــورة 
ــرج فــيــهــا الــشــعــب الـــســـوري  ــى الـــتـــي خــ ــ ــ األول
الظلم، ومن أجل نيل حريته، وقــدم في  على 
سبيلها آالف الشهداء واملعتقلني واملفقودين.
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــام لـ ــظــ ــنــ ــ ــن ال ــ ذهــــــــاب وفــــــد مـ
تــنــفــيــذ مطالب  الـــســـالم مـــن دون  مــحــادثــات 
املــعــارضــة الــســوريــة، مــثــل إخــــراج املعتقلني 
السياسيني والكشف السريع عن املفقودين 
ــفـــوري على  فـــي ســجــون الــنــظــام، والــعــمــل الـ
إيــقــاف الــحــمــالت الــعــســكــريــة وفـــك الحصار 
عن املناطق املحاصرة، يبنّي نية النظام، ومن 
املحادثات،  هــذه  الـــروس، على توظيف  خلفه 
من أجل تشتيت املعارضة املسلحة، وكسب 
العسكري  الحسم  ملحاولة  الــوقــت،  من  مزيد 
على األرض، مــع اســتــمــرار مــحــاصــرة املــدن 
الـــســـوريـــة، وتــركــهــا تــعــيــش فـــي ظـــل مــأســاة 
والـــدواء  الــغــذاء  قطع  بسبب  كبيرة  إنسانية 

عنها.
منع السالح النوعي، والذي من شأنه تغيير 
كتائب  عــن  األرض  على  العسكرية  املــعــادلــة 
الــجــيــش الــحــر الــتــي تصنف »بــاملــعــتــدلــة« هو 
بــمــثــابــة إعــطــاء ضـــوء أخــطــر، وفــســح مجال 
الطيرانان،  فيها  يقوم  التي  االنتهاكات  أمــام 
الروسي والسوري، في قصف املدن والبلدات 
الصراع  من  الغربي  املوقف  وكــأن  السورية، 
فـــي ســـوريـــة هـــو فــقــط الــعــمــل عــلــى تــعــديــل 
موازين القوى، لتصبح »ال غالب وال مغلوب«، 

من أجل إطالة هذه الكارثة اإلنسانية.
محمد جهاد نيعو )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الستار قاسم

التفاقية  املــئــويــة  الـــذكـــرى   2016 ســنــة  تشكل 
ســايــكــس بــيــكــو الـــتـــي عـــقـــدت بـــني الــدولــتــني 
بتقسيم  وفرنسا،  بريطانيا  االستعماريتني، 
مــــائــــة ســــنــــة مــــرت  الـــــشـــــام والـــــــعـــــــراق.  أرض 
ــا الــذيــن  ــدادنــ ــان ألجــ عــلــى االتـــفـــاقـــيـــة، وإذا كــ
ــّروا عــلــى وحـــدة  ــ ــ حــمــلــوا بــقــوة ضـــدهـــا، وأصـ
بــــالد الـــشـــام، وقـــدمـــوا الــتــضــحــيــات مـــن أجــل 
األمــــوات،  بــني  مــن  اآلن  يــقــومــوا  أن  تحقيقها 
فــإنــهــم ســيــرتــدون عــلــى أعــقــابــهــم، وهـــم يــرون 
التي جعلها االستعمار دواًل  اإلقطاعيات  أن 
ــرون األحــقــاد  ــ قـــد تــنــازعــت فـــي مـــا بــيــنــهــا، ويـ
بــدل مشاعر  الــنــاس،  والكراهية قد حلت بني 
املــحــبــة والـــوئـــام والــتــواصــل والــتــعــاون، وهــم 
ــمـــت اإلقــــطــــاعــــيــــات عــلــى  ــقـــسـ يــــــــرون كـــيـــف انـ
نفسها، فلم نعد سوريني أو شاميني، وإنما 
أصبحنا مسلمني ومسيحيني وسنة وشيعة 
وعلويني ودروزا وشركس وأرمــن وكاثوليك 
ــارة  ــحــ ــة، والــ ــ ــوارنــ ــ وأرثــــــوذوكــــــس ورومـــــــا ومــ
الشرقية والحارة الغربية. سيرون كيف أننا 
لم نحافظ حتى على ما قسمه لنا االستعمار 
وفتتناه، ليتحول إلى جزر طائفية ومذهبية 
وعرقية متنازعة. وسيرون كيف أن إسرائيل 

نضال منصور

الثاني،  امللك عبدالله  األردنـــي،  العاهل  يرفع 
وألول مــــرة، صــوتــه مــحــذرًا »ســيــنــهــار السد 
 على ما أعتقد«. وتأتي صرخة 

ً
 أم آجال

ً
عاجال

املــلــك خـــارج الــخــطــاب الــدبــلــومــاســي املــألــوف 
لــــــأردن، حــيــث يــتــابــع تــحــذيــراتــه ورســائــلــه 
بالقول »الشعب األردنــي وصل حد الغليان، 
مئات  نـــزوح  تسببها  الــتــي  املــعــانــاة  نتيجة 

اآلالف من الالجئني السوريني لأردن«.
امللك كثيرًا عــن كالم  تــحــذيــرات  وال تختلف 
رئــيــس الـــــوزراء األردنـــــي، عــبــدالــلــه الــنــســور، 
ــال، فــي اجــتــمــاعــات رســمــيــة معلنة،  الــــذي قــ
»نــحــن ال نــتــســول املـــســـاعـــدات«، فـــي إشـــارة 
منه إلــى ضـــرورة أن يــقــدم املجتمع الــدولــي 
الـــدعـــم لـــــأردن، نــظــيــر احــتــضــانــه الــالجــئــني 

السوريني.
تــغــيــر خــطــاب األردن، فـــي األشـــهـــر املــاضــيــة، 
وأصـــبـــح أكـــثـــر وضـــوحـــًا فـــي تــحــمــيــل الــــدول 
ــة عـــــن إنـــــقـــــاذ الــــوضــــع  ــيــ ــســــؤولــ الــــغــــربــــيــــة املــ
ــاءت  اإلنــســانــي واالقـــتـــصـــادي لــالجــئــني، وجـ
العمليات اإلرهابية، في في نوفمبر/تشرين 
ثــانــي املـــاضـــي، فــي بـــاريـــس، ومـــا تبعها من 
مواقف متشنجة من دول أوروبية في رفض 
اســتــقــبــال الـــالجـــئـــني، لــيــعــزز مـــوقـــف األردن 
ــــذي يــســتــضــيــف، مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، ما  الـ
يــقــارب مــلــيــونــًا ونــصــف املــلــيــون الجـــئ على 

أصبحت سيدة املوقف، وتخطب ودها أغلب 
اإلقطاعيات العربية من املحيط إلى الخليج.

ــة الـــصـــيـــت  ــئـ ــيـ ــيــــة سـ ــاقــ ــفــ ــو اتــ ــكـ ــيـ ــايــــكــــس بـ ســ
والــســمــعــة، وأغـــلـــب الــكــتــاب واملــثــقــفــني الــذيــن 
يــعــرفــون عــنــهــا يــصــفــونــهــا بــصــفــاٍت ســيــئــٍة، 
ويــتــحــدثــون عــنــهــا عــلــى اعــتــبــار أنــهــا املــعــول 
االســتــعــمــاري الــــذي عــمــل عــلــى تــقــســيــم األمـــة 
العربية والوطن العربي، واآللية االستعمارية 
الوطن  إقامة  إلــى  التي كانت تهدف، أساسًا، 
القومي لليهود على أرض فلسطني. يتحدث 
عرب كثيرون، حتى اآلن، ضد هذه االتفاقية، 
إال الحكام العرب الذين، كما يبدو، يحمدون 
االســـتـــعـــمـــار عــلــيــهــا، ألنـــهـــا جــعــلــتــهــم مــلــوكــًا 

ورؤساء.
ــة ســايــكــس  ــيـ ــاقـ ــفـ يـــكـــثـــر املـــتـــحـــدثـــون ضــــد اتـ
الــذي يتهدد  بيكو، خصوصًا في هذا الوقت 
التقسيم فيه بلدانًا عربية عديدة، وشعارهم 
املــوقــف  بــاملــزيــد.  املــفــتــت سيتفتت  يـــتـــرّدد أن 
النظري شيء واملوقف العملي شيء آخر. في 
استسلموا  الجميع  أن  يبدو  العملي،  الــواقــع 
يدافعون  بــاتــوا  واألغــلــب  بيكو«،  »سايكس  لـ
طرية التي أفرزها هذا االتفاق. 

ُ
عن الدولة الق

األردن وســوريــة  مــن  كــل  فــي  لــقــد استسلمنا 
الصغرى ولبنان وفلسطني للهموم الخاصة 

أراضيه، على الرغم من شح إمكاناته املالية 
ــوقـــف األردنـــــي  واالقـــتـــصـــاديـــة.  مــخــتــصــر املـ
ــا »غّصت«  أوروبـ إن دول  بــصــراحــة،  يتحدث 
الــرغــم من  بمئات اآلالف مــن الــالجــئــني، على 
 نهارًا 

ً
كل ثرواتها وإمكاناتها، وحديثها ليال

عن حقوق الالجئني وأهمية احترام منظومة 
ــدأت تتوجس وترتجف  حــقــوق اإلنــســان، وبـ
مــن تــزايــد األخــطــار اإلرهــابــيــة املحيقة بها، 
بــني جموع  إرهــابــيــني  تسلل  احتمال  بسبب 
املــهــاجــريــن. ولــذلــك، لــم تخجل بــعــض الـــدول 
مـــن بــنــاء األســــــوار واألســــــالك الــشــائــكــة، ولــم 
يستح بعض قادة أحــزاب اليمني من إطالقه 
ــيــــة ضــد  ــانــ إنــــســ ــريــــحــــات عــــدائــــيــــة وال  تــــصــ

الالجئني.
ــربـــي بـــدأ  ــغـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــا حـــــدث أن الـ خـــالصـــة مــ
ــم الــــدعــــم لـــــــدول الــــجــــوار  ــديـ ــقـ يــكــتــشــف أن تـ
كــلــفــة وخــطــرًا من  أقـــل  لــالجــئــني  املستضيفة 
تدفق مئات األلــوف منهم إلــى أوروبــا ودول 
ــدأ األردن يــفــهــم مـــفـــردات هــذا  ــد بـ الــعــالــم. وقـ
الــتــحــول الــجــديــد، مــن دون لــبــس. ولــذلــك، لم 
يعد يستجدي، وبات يشعر أنه يملك أوراق 
بها  ويــنــاور  يستخدمها،  أن  يستطيع  قـــوة، 

في مؤتمر لندن.
لندن«،  »مؤتمر  على  األردن  رهــانــات  تجلت 
امللك عبدالله  بلقاءات  املاضية،  األيــام  طــوال 
الــــثــــانــــي، واجـــتـــمـــاعـــات وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
فــاخــوري،  والتخطيط، ناصر جــودة وعــمــاد 

ــن األمــــم  ــ ــة، ومـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ اآلن مــــن الـــــــدول االسـ
املتحدة، لترسيم الحدود بني لبنان وسورية. 
أمــــا الــــحــــدود بـــني لــبــنــان وفــلــســطــني فــقــد تم 
ترسيمها من األمم املتحدة، وأصبحت حدودًا 

معترفًا بها إلسرائيل على املستوى الدولي.
»ســايــكــس  مــــاذا بــعــد؟ هــل نستسلم تــمــامــا لـــ
ــــو«، ونــــــرضــــــى بــــمــــا هــــــو مــــــوجــــــود مــن  ــكـ ــ ــيـ ــ بـ
كـــيـــانـــاٍت ال حــــول لــهــا وال قــــوة أمـــــام الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، وتــتــنــازعــهــا مــشــكــالت وهــمــوم 
اآلخرين؟  على  عالة  تجعلها  كثيرة،  داخلية 
الـــشـــام،  تـــجـــاوزنـــا تــقــســيــم أرض  قـــد  إذا كــنــا 
وعــمــلــنــا املــوبــقــات بــعــضــنــا ضـــد بــعــض، فــإن 
هذا يعني أننا لم نكن نؤمن بالوحدة بداية، 
ــدة لـــم تــكــن ســوى  وأن أحـــاديـــثـــنـــا عـــن الــــوحــ

بأرقام التعداد السكاني الذي أعلنت نتائجه 
ــرًا، وكــشــف بــــاألرقــــام أن عــــدد الــالجــئــني  ــيـ أخـ

يشكلون ثلث سكان اململكة.
أيــضــًا، هــو دعــم مباشر  مــا يحتاجه األردن، 
ــم تــســتــقــبــل، حــســب  ملــــوازنــــة الــــدولــــة الـــتـــي لــ
تــقــاريــر الــحــكــومــة، أكــثــر مــن 35% مــن حجم 
كلف اللجوء منذ عام 2011، وأن دول العالم 
الطعام  مثل  املــبــاشــر،  اإلغــاثــي  بالدعم  تفكر 
واإلقامة لالجئني في املخيمات، في حني أن 
أكثر من 75% من الالجئني يقيمون في املدن 
في  التعليم  يتلقون  أطفالهم  وأن  األردنــيــة، 
املــــدارس ويــعــالــجــون فــي مــراكــزهــا الصحية 
ــا،  ــ ــواردهـ ــ ومــســتــشــفــيــاتــهــا ويـــســـتـــنـــزفـــون مـ
ويــســتــفــيــدون مــن دعـــم الــخــبــز واملــحــروقــات، 
مثلهم مثل األردنيني، ويشكلون عبئًا جديدًا 

أحــــاديــــث تــــســــال، أو أحــــاديــــث شــــعــــارات فــي 
أحــســن األحــــــوال. يــنــام الــبــريــطــانــي سايكس 
والفرنسي بيكو مرتاحنْي، وهما ينظران إلى 
تمزقنا وتخاصمنا، وإلى الفنت التي تشتعل 
ــان هــنــاك الـــحـــزب الــقــومــي الــســوري  بــيــنــنــا. كـ
ر كثيرًا من أجل الوحدة، وعلى الرغم 

ّ
الذي نظ

من أنــه ما زال قائمًا كجسم، إال أنــه بال روح 
اآلن. فهل  السورية  له على األرض  تأثير  وال 
مع  وبيكو  سايكس  نستدعي  أن  املمكن  مــن 
الزمن، لنقيم لهما تمثالنْي، يخلدهما ويخلد 
أعمالهما ضدنا؟ محتمل أن نفعل ذلــك. وما 
يجعلنا نقيم عالقاٍت مع الصهاينة، ونعترف 
 لــتــمــجــيــد كل 

ً
بــدولــتــهــم ســيــدفــعــنــا مــســتــقــبــال

الذين اقترفوا املوبقات بحقنا.
ــــدول  ــــدة. الـ ــــوحـ ــــدون الـ ال مــســتــقــبــل لـــعـــربـــي بــ
الكبيرة والقوية هي القادرة اآلن على تطوير 
نــفــســهــا، والـــنـــهـــوض فــــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت 
الحياة. يتجه العالم نحو التكتالت الكبيرة، 
إال الـــعـــرب الـــذيـــن يــتــجــهــون نــحــو األجـــســـام 
ــام الــــعــــرب يـــغـــامـــرون كــثــيــرًا  ــكـ الـــصـــغـــيـــرة. حـ
يتحملون  وهـــم  وأجــيــالــهــا،  األمـــة  بمستقبل 
مسؤولية كبيرة في تغييب الوعي الوحدوي 

والعمل الجماعي على الساحة العربية ككل.
)أستاذ جامعي فلسطيني(

وكل  الصحي  والــصــرف  املــيــاه  على شبكات 
الخدمات. وهذا كله يحتاج إلى الدعم، وهو 
ما ال يفعله املجتمع الدولي، إال في الحدود 

الدنيا.
يــتــزامــن »مــؤتــمــر لــنــدن« مــع انــتــهــاء »املنحة 
خمس  استمرت  والــتــي  لـــأردن،  الخليجية« 
ســنــوات. وعــلــى ضــوء انــهــيــار أســعــار النفط، 
احتماالت  من  عّمان  في  يتخوف مسؤولون 
أن ال تــجــدد دول الــخــلــيــج هـــذه املــنــحــة التي 
اعتبرت في وقتها شحيحة، وربطت بإنجاز 
دراســــات جـــدوى وتنفيذ مــشــاريــع فــي املــدن 
األردنــيــة، ولــم تكن مباشرة ملساعدة خزينة 

الدولة.
أزمــــــة  األردن  ــيــــش  يــــعــ األحــــــــــــــــوال.  كــــــل  فــــــي 
املديونية  تنامي  بعد  خصوصًا  اقتصادية، 
وانــســداد األفــق لجلب استثمارات مالية في 
إقــلــيــٍم يــحــتــرق بــنــار الـــحـــروب والـــصـــراعـــات 
املــذهــبــيــة. ويــتــفــاقــم املــشــهــد تــعــقــيــدًا فـــي ظل 
فالتنظيمات  األمنية،  والتهديدات  األخــطــار 
اإلرهـــابـــيـــة تــقــف عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات من 
حــــدود األردن، ومـــن يــدفــع فـــاتـــورة ذلـــك كله 
املواطنون الذين يسكتون، ويبتلعون سكني 
الــــغــــالء والــــضــــرائــــب، حـــتـــى يـــحـــافـــظـــوا عــلــى 
أنــفــســهــم، ويــنــعــمــوا بـــاألمـــن الــــذي يــســتــر ما 

تبقى من حياتهم الكريمة.
)الرئيس التنفيذي ملركز حماية وحرية 
الصحافيني(

بكل قطر، وساهمنا في صناعة ثقافٍة محليٍة 
ــام الــجــمــعــيــة.  ــشـ ــن ثــقــافــة أهــــل الـ مــنــفــصــلــٍة عـ
ــعـــددٍة بــهــمــوم  ــتـ ــاٍت مـ ــافـ ــقـ لــقــد تــفــرقــنــا إلــــى ثـ
الناس  مــن  الساحقة  الغالبية  خــاصــة، وأخــذ 
يتحوصلون ضمن أبعادهم القطرية الضيقة، 
ويــدافــعــون عنها فــي وجــه اآلخـــر. لــم تتوقف 
األمـــور عند ثــقــافــاٍت خــاصــة، وإنــمــا انتشرت 
مــشــاعــر الـــكـــراهـــيـــة والـــبـــغـــضـــاء بـــني شــعــوب 
اإلقطاعيات الشامية إلى درجة إشعال الفنت 
ــروب. بــــات الــلــبــنــانــي يـــكـــره الـــســـوري،  ــ ــحـ ــ والـ
اللبناني.  على  كثيرة  مآخذ  السوري  ويضع 
مريحة، بني  غير  وتــولــدت مشاعر تشنجية، 
األردنيني والفلسطينيني، إثر تطور املقاومة 
الفلسطينية في األردن وما تبعها من حرب 
داخــلــيــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1970، وتــالــيــًا، 
الغربية،  تم فك االرتباط بني األردن والضفة 
والذي أنتج وحدة اجتماعية وثقافية واحدة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة الــتــي 

بقيت بارزة.
بترسيم  قامت  واألردنــيــة  السورية  القيادات 
 
ً
الـــحـــدود بـــني الــبــلــديــن، عــلــى اعــتــبــار أن كــال
منهما تشكل وحدة سياسية مستقلة قائمة 
الشعبني  اهتمام  إلى  النظر  بذاتها، من دون 
األردنـــــي والــــســــوري. وهـــنـــاك ضــغــوط كبيرة 

ــداد تــــصــــوراٍت لــحــزمــة مــشــاريــع  ــإعـ ــدء بـ ــبـ والـ
ملـــــســـــاعـــــدة الـــــالجـــــئـــــني الــــــســــــوريــــــني، ودعــــــم 

املجتمعات املحلية املضيفة.
ــدود  ال تـــتـــوقـــف املـــطـــالـــب األردنـــــيـــــة عـــنـــد حــ
الــدعــم املــبــاشــر إلغــاثــة الــالجــئــني، بــل يجري 
الــحــديــث عــن تــطــويــر مــقــاربــٍة إلدمــاجــهــم في 
املجتمعات املحلية، ما يعني توفير مشاريع 
وفرص عمل لهم، حتى يشعروا باالطمئنان، 
وتنتهي املخاوف من أن يشكلوا خطرًا أمنيًا، 
إذا أغــلــقــت فـــي وجــوهــهــم فــــرص املــســتــقــبــل. 
الـــذي تتقبله الحكومة األردنــيــة  الــطــرح  هــذا 
شريطة أن يتزامن مع إيجاد فرص بالتوازي 
وهو  املستضيفة،  واملجتمعات  لــأردنــيــني، 
ما يثير، في املقابل، قلق األردنــيــني بــأن هذا 
التفكير باإلدماج ال يختلف كثيرًا عن توطني 
الـــالجـــئـــني، خــصــوصــًا عــلــى ضــــوء دراســـــات 
شرت، أخيرًا، من مؤسسات دولية بأن مدة 

ُ
ن

إقـــامـــة الــالجــئــني فـــي بــلــد الــلــجــوء مـــا يــقــارب 
17 عــامــًا، ويــزيــد الــصــورة مــأســاويــة تشظي 
الوضع السوري أكثر وأكثر، واألرقام املخيفة 
ــادة إعـــمـــار ســـوريـــة تــحــتــاج مــئــات  ــ عـــن أن إعـ

املليارات.
الخميس  اليوم  ينعقد  الــذي  لندن«  »مؤتمر 
)4 فبراير/شباط 2016( هو الفرصة األخيرة 
لأردن ليعالج االختالالت االقتصادية التي 
أنــتــجــهــا الــلــجــوء الـــســـوري. وفـــي هـــذه املـــرة، 
ال يــذهــب بــخــطــابــات أو شـــعـــارات، بــل مــعــززًا 

الدولة الُقطرية واالستسالم لـ»سايكس بيكو«
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لألمل... يغنّي فراس
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بيروت ـ ميليا بو جوده

فــي كونسرفاتوار،  ب صوته يومًا 
ّ
يــهــذ لــم 

ــًا فــي املــوســيــقــى فــي أّي  ولـــم يــتــابــع دروســ
الغناء. في  أنــه يصّر على  إال  املعاهد،  من 
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014، وقف للمّرة 
األولـــى على خشبة املــســرح لــيــؤّدي أغــانــي بلغات 
مــخــتــلــفــة ويـــرقـــص ويــهــتــف لــأمــل والـــحـــيـــاة. وفــي 
ديسمبر/ كانون األّول 2015، عاد إلى خشبة املسرح 

ي من جديد لأمل نفسه وللحياة.
ّ
نفسه، ليغن

ني 
َ
ني سنوّيت

َ
ف هنا، فهو يساهم في إحياء حفلت

ّ
يتوق

لــهــؤالء األطــفــال وإخــوتــهــم وأهــلــهــم. كــذلــك، هــو اليوم 
متطّوع في »تشانس«.. املتطّوع األصغر سنًا. يشارك 
في نشاطات الجمعّية في املعارض على سبيل املثال، 
فيبيع الشوكوالتة والروزنامة السنوّية التي تتضّمن 

رسمات ألطفال مصابني، لدعم عالجهم.
ــمــه فــــراس مـــن األلــــف إلــى 

ّ
فـــي حــفــلــه األّول، الــــذي نــظ

الياء، تمّكن من دعم عالج عدد من املصابني. وهو ما 
أقيم أخيرًا.  الــذي  الثاني  الحفل  نّوهت به صّياد في 
وكان فراس قد سّوق له بني رفاق املدرسة واألصدقاء 
ـــارف، ونــجــح فـــي جــمــع أكــثــر مـــن 300 شخص  ــعـ واملــ
هون عن 

ّ
في ذلــك املسرح الصغير، ساهموا وهــم يرف

أنفسهم، في معالجة صغار استهدفهم ذلك الخبيث.
 

ّ
وفـــــي الـــحـــفـــل الــــثــــانــــي، الــــــذي أعــــــّد فــــــراس أيـــضـــًا كـــل
لــه، نجح فــي جمع أكــثــر مــن 400  الــالزمــة  الترتيبات 
شخص. لكن هذه املّرة، »رأيت وجوهًا غريبة. كثيرون 
ال أعــرفــهــم تحّمسوا لــدعــم األطــفــال. وهـــذا أفــرحــنــي«. 
لم  األخــيــر  للحفل  التحضير   

ّ
أن إلـــى  اإلشــــارة  تــجــدر 

ــان قــد تــعــّرض إلــى   بــالــنــســبــة إلــيــه. هــو كـ
ً
يــكــن ســهــال

 من شهر، وأصيب بكسور في ذراَعيه 
ّ

حادث قبل أقل
ني، استلزمت عمليات جراحّية عّدة. على الرغم 

َ
االثنت

من وجعه، تدّرب على األغاني التي تنّوعت، »لتدعو 
كلها إلى األمل وتحتفي بالحياة«.  في حفله األخير، 
شاركه جورج الشيخ من خالل عزف على الناي. كذلك، 
شاركته ماري صعب في أكثر من أغنية. لكن املشاركة 
األبــرز، كانت من قبل جويا ميا. هي في السابعة من 
عمرها، وواحــدة من هؤالء األطفال املصابني. بعدما 
كانت حالتها متدهورة خالل الحفل األّول، تحّسنت 
بـــأشـــواط خـــالل الــثــانــي، وشـــاركـــت بــثــوبــهــا األبــيــض 

وجناَحي املالك في افتتاحه.
من أجل جويا ميا وكثيرين غيرها، قطع فراس وعدًا 

على نفسه.. »حفل سنوّي لأمل«.

ــــراس، مـــراهـــق فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره،  هـــو فــ
»نجحت في تحقيق حلمي« وتنظيم حفل موسيقي، 
ني لدعم األطفال الذين يعانون من السرطان. 

َ
ال بل حفل

»مــذ كنت صغيرًا، كــان مــوضــوع الــســرطــان يثير فّي 
شيئًا ال أعــرف كيف أصــفــه«. لكن ذلــك الشعور ليس 
سلبيًا، بحسب ما يؤّكد، بل هو ما يدفعه إلى »الغناء 

من أجل قضّية«.
ــوع مــع  ــ ــــوضـ بـــعـــد نــــقــــاش مــــع والـــــــــده، قـــــــّرر إثــــــــارة املـ
فــرح صــّيــاد املتخّصصة في  الــدكــتــورة رلــى  طبيبته 
طــّب األطــفــال وفــي أمـــراض الـــدم واألورام. هــي أيضًا 
رئيسة ومؤسسة جمعّية »تشانس« )أمل بالعربّية( 
واخــتــصــارهــا »أطـــفـــال ضــد الـــســـرطـــان«. وفـــي إحــدى 
ــة، عـــرض فــكــرة الــحــفــل املــوســيــقــّي  ــ املــعــايــنــات الــــدورّي
عليها. »رّد فعلها األّول كان أن سألتني: هل أنت واثق 

من قدرتك على ذلك؟«. أّكد لها أنه قادر.
وكــانــت عــائــلــة فـــراس قــد تــعــّرفــت عــلــى الــجــمــعــّيــة، من 
خــــالل صـــدفـــة حـــزيـــنـــة. فـــي أحــــد املــســتــشــفــيــات الــتــي 
أطفال مصابني  عــالج  بتأمني  »تشانس«  فيها  تهتّم 
 صغيرًا يركض في 

ً
بالسرطان، صادفت العائلة طفال

كــان ظريفًا، وكانت والدته تهتّم به وحدها،  الـــرواق. 
بــعــدمــا هجرهما الـــوالـــد. بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، اختفى 
الصغير. سألت العائلة عنه، فقيل لها إنه توفي من 

جّراء إصابته بالسرطان.
التي  الرسالة  قويًا« هذه  ولتكن  ولتحارب..  »لتأمل.. 
إلــيــه، »األمـــل  إيــصــالــهــا. بالنسبة  إلـــى  فـــراس  يسعى 
 بفرصة 

ّ
 طفل الــحــق

ّ
 »لــكــل

ّ
مــوجــود«. ويــشــّدد على أن

فــي الــحــيــاة، بــفــرصــة فــي الـــعـــالج«، مضيفًا أن هــؤالء 
في حاجة إلى من يساعدهم على الشعور بالسعادة، 

فيما هم يعانون. هم في حاجة إلى من يزورهم.
ــّرد زيــــــارة،  وألن ال بـــــّد مــــن مــــبــــادرة أشـــمـــل مــــن مــــجــ
للوصول إلى عدد أكبر من الصغار املصابني، كانت 
فـــكـــرة الــحــفــل املــوســيــقــي »الــــخــــيــــري«. لــكــن فـــــراس ال 

مجتمع
قّدرت »مؤسسة التنسيق الوطني ملناهضة التطرف العنيف« في السويد، عدد األطفال السويديني 
املتواجدين حاليًا في سورية والعراق مع عائالتهم املنتمية إلى تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، 
 بعض األطفال سافروا مع عائالتهم، فيما سافر آخــرون مع 

ّ
. وقالت املؤسسة إن

ً
بنحو 40 طفال

أمهاتهم العازبات. وتتراوح أعمارهم بني أشهر و10 سنوات. وأكد املسؤول في املؤسسة ياسني 
 بينهم من تعرض للعنف 

ّ
 بعضهم عاد إلى السويد. وذكر أن

ّ
 العدد قد يكون أكبر، علمًا أن

ّ
ايكدال أن

)راديو السويد( أو شاهد اغتصاب والدته.  

على  الحديدية  السكك  طــول قضبان  على  الفقراء  للغجر  كبيرًا  الفرنسية مخيمًا  الشرطة  أزالــت 
شخص   400 نحو   

ّ
إن ناشطة،  جماعات  وقــالــت  صحية.  بأسباب  متذرعة  بــاريــس،  مدينة  حافة 

 العديدين منهم غادروا تحسبًا ملا كانت ستفعله 
ّ
كانوا يعيشون في مالجئ مؤقتة في املكان، لكن

الشرطة. وغــادر املتبقون بشكل هــادئ صباح أمس األربــعــاء. ويعيش اآلالف من الغجر في مدن 
فقيرة قوامها أكواخ وأعشاش من الصفيح حول فرنسا، وعادة ما يفتقرون إلى املياه والكهرباء. 
)أسوشييتد برس( ويواجهون باستمرار عمليات اضطهاد وتمييز ضدهم.  

فرنسا تزيل مخيمًا للغجر قرب باريس40 طفًال سويديًا في قبضة تنظيم »داعش«

العربي الجديد

اآلثــــــــار األقــــــــدم ملــــــرض الــــســــرطــــان، نــجــدهــا 
بحسب ما يفيد أهل االختصاص، في أجزاء 
من هياكل عظمّية بشرّية تعود إلى ما قبل 
التاريخ. كذلك، ُسّجل في مومياوات فرعونّية 
فــي أهــرامــات مــصــر، وأيــضــًا فــي مــومــيــاوات 
بــيــروفــّيــة.  وفـــي حــني ُيـــذَكـــر الــســرطــان على 
ألواح بالكتابة املسمارّية في مكتبة نينوى، 
ُيعّد النّص األقدم املعروف حتى يومنا هذا، 
ذلــك الـــذي تتضمنه بــرديــات إدويـــن سميث 
أن  املحتمل  ومــن  أميركي(.  مصريات  )عالم 

كتبها  قــد  إمحوتب  املــصــري  الطبيب  يكون 
قبل نحو 2800 عام من امليالد.

اإلغريقية منذ  الكتابات  ذلــك، تضّمنت  إلــى 
ــيـــالد، إشــــــارات إلــى  الـــقـــرن الــخــامــس قــبــل املـ
مـــرض الــســرطــان. وكــانــت للعالم اإلغــريــقــي 
ــطــــب«، املــســاهــمــة  ــو الــ »أبــ ـــ ــراط املــلــقــب بــ ــقــ أبــ
الـــورم السرطاني  األكــبــر. هــو الحــظ طبيعة 
ومـــّيـــز شــكــلــه عــلــى هــيــئــة »ســـرطـــان الــبــحــر« 

)كارسينو(، ومن هنا جاءت تسميته.

»نحن نقدر... أنا أقدر«
ــــذي أصـــدرتـــه ملــنــاســبــة الــيــوم  فـــي بــيــانــهــا الـ

الــعــاملــي للسرطان املــوافــق الــيــوم فــي الــرابــع 
من فبراير/ شباط، أوضحت منظمة الصحة 
العاملية أن مرض السرطان يفتك بحياة نحو 
400 ألــــف شــخــص ســنــويــًا فـــي إقــلــيــم شــرق 
العام  هــذا  العاملي  الــيــوم  أن  يذكر  املتوسط. 

يأتي تحت شعار »نحن نقدر.. أنا أقدر«.
وقــــد عـــّبـــر مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
لشرق املتوسط الدكتور عالء الدين العلوان، 
إلى  الدالئل  إذ »تشير  البيان،  عن أسفه في 
أن مــعــدالت اإلصـــابـــة بــالــســرطــان فــي تــزايــد 
مــســتــمــر عـــاملـــيـــًا وإقـــلـــيـــمـــيـــًا، بــســبــب أنـــمـــاط 
الحصول  فــرص  الصحية وقلة  الحياة غير 

ــة الـــجـــيـــدة ملــرضــى  ــايـ ــرعـ عــلــى الـــعـــالج أو الـ
ــــع فــي 

َّ
ــتــــوق ــان«. أضـــــــاف أنـــــه مــــن املــ ــ ــــرطـ ــــسـ الـ

السنوات العشرين املقبلة، أن ترتفع معدالت 
تقريبًا،  يها 

َ
إلــى ضعف إقليمنا  في  اإلصــابــة 

لتصل إلــى 961 ألــف إصــابــة فــي عــام 2030، 
أقاليم  وهــي أعلى زيــادة نسبية بني جميع 

منظمة الصحة العاملية.
والــســرطــان الـــذي ُيــعــّد واحــــدًا مــن األمـــراض 
ــب عـــــددًا أكـــبـــر مـــن الـــوفـــيـــات في  الـــتـــي تــســبِّ
ــــاب األربـــعـــة  ــبـ ــ ــن بــــني األسـ الــــعــــالــــم، يـــأتـــي مــ

الرئيسية للوفاة في اإلقليم.
ــانـــات الـــرئـــة واملـــعـــدة  إلــــى ذلـــــك، تــقــف ســـرطـ

والكبد والقولون والثدي وراء أكثر الوفيات 
الـــتـــي تــنــجــم عـــن أمــــــراض ســـرطـــانـــيـــة. ومــن 
املــتــوقــع أن يــتــواصــل ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات 
يـــقـــارب 13.1  الـــعـــاملـــي، وأن  الــصــعــيــد  عــلــى 

مليون وفاة في عام 2030.
الصحة  منظمة  فــي  املتوسط  شــرق  وإقليم 
 من مصر ولبنان وسورية 

ّ
العاملّية يشمل كل

والكويت وقطر  والعراق  واألردن وفلسطني 
والسعودية واليمن واملغرب وتونس وليبيا 
واإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة والـــبـــحـــريـــن 
وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان وإيــــران وسلطنة 

ُعمان والسودان وجيبوتي والصومال.

السرطان في التاريخ واليوم

في حفَليه الموسيقيّين، أراد فراس دعم 
خالل  من  بالسرطان،  المصابين  األطفال 
جمعيّة »تشانس« وهي اختصار »أطفال 
ترأسها  التي  والجمعيّة  السرطان«.  ضّد 
المتخّصصة  صيّاد  فــرح  رلــى  الدكتورة 
في أمراض دم األطفال واألورام، تعمل 
أجنحة  فــي  أطــفــال  ــالج  ع ــم  دع على 
من  عـــدد  فــي  بــالــســرطــان  متخصصة 
قد  كانت  وهي  اللبنانيّة.  المستشفيات 
انطلقت في عام 2002، »ألننا أقوى معًا« 

بحسب صيّاد.

أطفال ضّد السرطان

ميليا بو جوده

يتهامسان في غرفة املعيشة. أما هي 
فتسترق السمع من خلف الباب الذي 

يفصل تلك الغرفة عن دار املنزل. فضولها 
يدفعها إلى معرفة سبب تجّهم وجَهيهما. 

تلتقط بعض أطراف كالمهما. وعند 
جمعها مع بعضها بعضًا، تصل إلى 

خالصة: عّمتها مصابة بالسرطان.
لطاملا كان السرطان »هيداك املرض« الذي 

لن يطاولها، الذي لن يطاول عائلتها وال أيًا 
من األقربني. وملاذا يفعل! تعّجب يترجم 

 آخر من أشكال اإلنكار. وال تجرؤ 
ً
شكال

على سؤال أّي منهما. كانت بعد مراهقة، 
وكان ذلك من املوضوعات املحّرمة، ليس 

 .
ّ

في منزل العائلة، بل في املجتمع ككل
وبقي السرطان »هيداك املرض«.

سنوات طويلة، بقيت تسترق السمع، 
محاولة التقاط بعض ما يدور من حديث 
بينهما أو بني عّمتها وأحدهما. سنوات 

طويلة، بقيت تكتم معرفتها، وتراقب 
هّمهم، وتقلق في سّرها. وفي يوم، ومن 
دون مقّدمات، أثير املوضوع. تحّدثوا عن 

النجاة، وعن املرض. كأنما الُحرمة سقطت. 
شاركت في الحديث، من دون أن يسألها 

أحد عن درايتها تلك.
في ذلك اليوم، أشبعت فضولها. حتى 

أّن عّمتها أخبرت املوجودين كيف أنها 
خضعت في بضع مّرات لجلسات عالج 

كيميائي، وراحت تقود بنفسها سّيارتها 
للعودة إلى سكنها. في ذلك الزمن، كانت 

الحرب قائمة في البالد واملعابر منصوبة. 
وألنها لم تشأ تعريض أحد إلى الخطر، 
أصّرت على القيام بذلك بمفردها، على 

الرغم من ألم وتوّعك شديَدين كانا 
نان منها. وتضحك وهي تسرد 

ّ
يتمك

تفاصيل رحالتها تلك، بني السواتر 
حني. 

ّ
الترابّية واملسل

■ ■ ■
قبل أيام، كانت الذكرى التاسعة لرحيل 
صديق طفولتها. هو كان قد أصيب بـ 

»هيداك املرض«. صحيح أّن الُحرمة كانت 
قد سقطت مع بداية األلفّية الثالثة، إال أّن 

التفّوه باسمه كان ال يزال ُمربكًا.
في بالد الغربة، التي هاجر إليها قبل 
زمن، وقد فتكت الحرب بالبالد، عانى 

من ذلك الخبيث الذي راح ينهشه شيئًا 
دت 

ّ
فشيئًا. بعدما ظّن أنه تعافى، بعدما أك

نتائج الفحوصات شفاءه، عاد لينتكس. 
وكانت االنتكاسة التي أزهقت روحه. كانت 
االنتكاسة التي خطفت ابتسامة ذلك الشاب 

املليء بالحياة، على الرغم من املرض 
املتغلغل في خالياه. هو بقي باسمًا حتى 
اللحظة األخيرة، تمامًا كما عرفته مذ كانا 

ني صغيَرين.
َ
طفل

في ذلك الزمن، كانت تتابع تفاقم حالته. 
وكانت تكتم ما جمعته من معلومات حول 
ذلك النوع الذي داهمه. كان جسده ال يزال 

ن منه الخبيث. معادلة ال 
ّ
فتيًا مقاومًا، فتمك

ت تكتم ما جمعته من 
ّ
يقبلها منطق. وظل

معلومات، وقد عرفت أّن النهاية وشيكة 
جدًا. كأنما الكتمان أيضًا، شكل من 

أشكال اإلنكار.

»هيداك المرض«

مزاج
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــريــــون يـــســـتـــغـــربـــون عـــبـــارة  لــــم يـــعـــد املــــصــ
األمــــــر  أصـــــبـــــح  وقــــــــد  ســــــرطــــــانــــــي«،  »ورم 
»إنــفــلــونــزا«. واألمــر  لفظ  أشــبــه بسماعهم 
 عدد املصريني الذين ُيصابون سنويًا 

ّ
طبيعي بما أن

بالسرطان، يصل إلى نحو مائتي ألف تقريبًا، أكثرهم 
البرنامج  بــيــانــات  بحسب  الــوفــاة.  وينتظر  يشفى  ال 
فإن   ،2014 لــعــام  مصر  فــي  األورام  لتسجيل  الــقــومــي 
املــعــدل الــســنــوي لــإصــابــة بــالــســرطــان فــي الــبــاد هو 
14.5 حالة لكل 100 ألف شخص )17.3 للذكور و11.7 
لإناث(. وتتزايد أعداد املصابني من عام إلى أخر، وقد 
عت اإلحصاءات ارتفاع نسبة املصابني به إلى 25 

ّ
توق

حالة لكل 100 ألــف شخص، خــال الفترة املمتدة من 
عام 2013 إلى عام 2017. واملرضان السرطانيان األكثر 

انتشارًا، هما سرطان الثدي واللمفوما.
ر 

ّ
وتزداد الخطورة، مع ارتفاع تكلفة العاج وعدم توف

قبل  مــن  التشخيص  وبـــطء  للمرضى  مناسبة  أمــاكــن 
جني الذين يخشون إطاع املريض على 

َ
األطباء املعال

وضعه الصحي. هــذا مــا يــؤكــده أســتــاذ عــاج األورام 
الدكتور أسامة طــه، الــذي يــرى أن »تأخر التشخيص 
املــرضــى وبلوغهم مرحلة  هــو سبب تــدهــور أوضـــاع 
مــتــأخــرة وتــهــديــدهــم بــالــوفــاة«. ويــشــيــر إلـــى ضـــرورة 
ــكـــون »رعــــايــــة مـــريـــض الـــســـرطـــان مــشــتــركــة بــني  أن تـ
)أمــراض داخلية(  الباطنة  أقسام طبية مختلفة، مثل 
ــر مــكــان في 

ّ
والــجــراحــة وغــيــرهــمــا. وفــي حــال لــم يــتــوف

قسم األورام، يحجز للمريض في قسم من تلك األقسام 
بمعاملة  طــه  حــالــتــه«. ويطالب  تابع 

ُ
ت األخـــرى، حيث 

مـــريـــض الـــســـرطـــان الــفــقــيــر، »املـــعـــامـــلـــة نــفــســهــا الــتــي 
تــزويــده  مــع  الــخــاصــة،  املستشفيات  مــرضــى  يتلقاها 
ص من متاعب كثيرة«.

ّ
بتأمني صحي يمّكنه من التخل

مــن جــهــتــه، يــقــول االخــتــصــاصــي فــي طــب األورام في 
جامعة عني شمس الدكتور محمد صبري، إن واحدة من 
املشاكل األبرز التي تواجه مرضى السرطان في مصر 
هــي »قــلــة عــدد األســـّرة فــي املستشفيات املتخصصة. 
اإلصـــابـــات فــي تــزايــد مستمر، وعـــدد األســــّرة ثــابــت«. 
الصحية، شأنها  الــخــدمــات  »مــركــزيــة  أن  إلــى  ويشير 
شــأن بقّية خــدمــات الــدولــة، سبب أســاســي فــي تفاقم 
السرطان في  املناسبة ملرضى  األماكن  مشكلة توفير 
املحافظات كلها. جميع هؤالء يقصدون مستشفيات 
ر مراكز عاج في 

ّ
السرطان في القاهرة، نظرًا لعدم توف

محافظاتهم. وأكثر املحافظات تفتقر إلى مستشفيات 
متخصصة«. ويطالب صبري الدولة بتوفير ميزانية 
االستيعاب  قــدرة  وزيــادة  الفرعية،  باملراكز  لاهتمام 

في املحافظات.

كلما خضعت لجلسة 
كيماوي، كنت أشعر بتوّعك 

صحي ال يوصف

لم تكن لدينا ثقافة عن 
حقيقة السرطان. كان االسم 

بحّد ذاته مخيفًا

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يـــشـــّدد األمــــني الـــعـــام املــســاعــد في 
نقابة األطباء الدكتور رشوان شعبان، على أن »سوء 
الــتــخــطــيــط هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تـــدهـــور حــالــة 
الرعاية  الــســرطــان ووفــاتــه، وذلــك لعدم توفر  مريض 
إلى  ويلفت  املستشفيات«.  فــي  لــه  السليمة  الصحية 
فــي عيادات  الــعــاج  »ثــّمــة مرضى يتجهون لتلقي  أن 
أمــاكــن لهم  ــر 

ّ
تــوف طبية خاصة أو فــي منازلهم، لعدم 

غير  املرضى  أن  ُيذكر  الحكومية.  املستشفيات  داخــل 
الــقــادريــن عــلــى تــلــقــي الــعــاج عــلــى نفقتهم الــخــاصــة 
املادية«.  كثيرون، الرتفاع كلفته وضعف إمكانياتهم 
يــضــيــف: »ال يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى الــعــجــز الــكــبــيــر في 
 بكثير 

ّ
أقــل مسألة توفير األســّرة، التي تأتي أعدادها 

من أعداد مرضى السرطان املتزايدة سنويًا«.
ويوضح شعبان أن »ثّمة عبئًا كبيرًا على الدولة التي 
تتحّمل مسؤولية أساسية في ارتفاع نسبة الوفيات 
بني مرضى السرطان. لذلك، عليها توفير كل الرعاية 
ــهـــؤالء، وتــوفــيــر أمـــاكـــن لــعــاجــهــم فـــي أكــثــر  ــة لـ الـــازمـ
وطواقم  اختصاصيني  أطــبــاء  توفير  مــع  املحافظات، 
تمريض في كل عــام«. إلى ذلــك، »ثّمة ضــرورة لوضع 
وتجهيز  املرضى،  بعدد  صحيحة  معلومات  خريطة 
األكبر  االنتشار  حيث  املناطق  في  متخصصة  مراكز 
لــلــمــرض فـــي املــحــافــظــات، مـــع وضــــع مــيــزانــيــة كــافــيــة 

لتوفير املستلزمات املطلوبة«. 
ــو طـــفـــل مــصــاب  ــه. هــ ــنــ ــع ابــ يـــعـــانـــي ســعــيــد مــحــمــد مــ
بسرطان الدم، ال يقبل أي مستشفى استقباله، بعدما 
أتى تشخيص مرضه متأخرًا. يخبر األب أن »األطباء 
ــّرد ورم عــــــادي، لكننا  ــجـ الـــبـــدايـــة أشـــــــاروا إلــــى مـ ــي  فـ
إلى  ويحتاج  بالسرطان  مــصــاب  أنــه  الحــقــًا  اكتشفنا 
عاج كيماوي. حّولني مستشفى السرطان إلى معهد 
األورام. وعندما ذهبت، وضعوني على قائمة االنتظار 
ولم أتلق ردًا بعد«. يضيف: »منذ أشهر وابني يعاني 
القدرة على األكــل والشرب. وعندما أعترض  من عدم 
يــقــولــون لــي اذهـــب إلــى معهد نــاصــر، لكنني ال أملك 

تكلفة العاج هناك«.
أما خالد سمير، فقد اكتشف مرض طفلته شهد التي 
انتفاخًا  الثالثة من عمرها، بعدما الحظ  لم تتجاوز 
السرطان،  مستشفى  إلــى  حملها  بطنها.  فــي  بسيطًا 
وبــدأت مرحلة العاج التي عانت معها األســرة كلها. 
يقول: »على الرغم من تقديم املستشفى العاج بشكل 
جيد ومن دون أعباء مالية، إال أن مشاهدة ابنتي التي 
أبــصــرت الــنــور بعد معاناة وهــي تبكي وتــصــرخ من 
شّدة األلــم، كانت عذابًا ال يوصف«. يضيف: »تمنيت 
ــم أو ربما  لــو كــنــت مــكــانــهــا. ربــمــا كــنــت سأتحمل األلـ
أشكو أملي إلى زوجتي وأهلي. لكن هي ما زالت طفلة 

صغيرة، ال تستطيع التعبير عما تشعر به«.

بيروت ـ سوزان برباري

املصابون بالسرطان بأكثرهم، يتوّجسون من العاج 
الكيميائي، خصوصًا آثاره الجانبية وتداعياته. تلك 
ال تــبــدأ بــالــغــثــيــان والــتــقــيــؤ وتــســاقــط شــعــر املــريــض 
الــخــاضــع لــلــعــاج وتــنــمــيــل أطـــرافـــه وخـــدرهـــا، مـــرورًا 
تنتهي  وال  التنفس  فــي  املحتملة  واملــشــاكــل  بالتعب 
كريات  وانخفاض  أيضًا  السليمة  الخايا  تضّرر  مع 
الدم الحمراء والبيضاء وكذلك الصفائح. لكن األطباء 
 
ً
إلــى أن ثّمة أما اليوم  من ذوي االختصاص يلفتون 

بعاجات كيميائية من دون آثار جانبية، بنسبة 90 
في املائة.

ليلي رفول )40 عامًا( مصابة بسرطان الرحم، تحكي 
عن معاناتها مع العاج الكيميائي. كانت تطلق على 
تــلــك الــفــتــرة »مــرحــلــة الـــيـــأس«، فخالها »كــنــت أشعر 
بتوّعك صحي كلما خضعت لجلسة كيماوي. توّعك 
ال يـــوصـــف«. لــكــنــهــا وكــمــن يــريــد وضـــع تــلــك املــرحــلــة 
خلفه، تقول: »بفضل الدعم العائلي ومساندة الطبيب 
في املتابعة املستمرة تجاوزت أصعب مراحل حياتي. 
كان هاجس املوت أقرب إلّي من الحياة«. تضيف: »أما 
اليوم فقد بلغت مرحلة متقدمة من العاج وتخطيت 

أوجاعي تلك«.
من جهتها، عايدة )50 عامًا( مصابة بسرطان الثدي، 
تحكي عــن مــعــانــاتــهــا وعــاجــهــا وآالمـــهـــا، خصوصًا 
عند تعّرضها للعاج الكيميائي. تقول: »في البداية، 
عندما أعلمني الطبيب بأنني أمام استحقاق عاجي 
جديد، خفت من العاج الكيميائي، وشعرت بانهيار 
نفسي وبأن املوت قريب. ورحت أفّكر كيف أنني سأفقد 
ــأكــــون«. تــضــيــف: »شــعــرت  ــي أي حـــالـــة ســ شـــعـــري وفــ
بـــأن أنــوثــتــي قـــد اهـــتـــزت، لــيــس فــقــط ألنــنــي خضعت 
الثدي، بل أيضًا لتغّير شكلي الخارجي،  الستئصال 
ســواًء تساقط الشعر أو نحول الجسم. لكن في وقت 
لــي، ال سيما بعدما وصف  أتــى دعــم الطبيب  الحـــق، 
الكيميائي«.  العاج  مع  بالتزامن  داعمة  لي عاجات 

وتقول: »اليوم، تجاوزت املرحلة الصعبة بأمان«.

بال أعراض جانبية
ــذا الـــســـيـــاق، يـــوضـــح الــطــبــيــب املــتــخــصــص في  فـــي هــ

تنميل  وكــذلــك  الشعر  وتساقط  الحمراء  الكريات  فــي 
ــت. وبــات 

ّ
الــيــديــن والــرجــلــني والــغــثــيــان والــتــقــيــؤ، خــف

املريض اليوم أكثر ارتياحًا من قبل«. يضيف: »يمكن 
القول إن نسبة التحسن خال 30 عامًا وصلت إلى 90 
فــي املــائــة، بعدما كــان املــريــض يعاني مــا يعانيه من 

آثار جانبية للعاج الكيميائي«.
ويأسف قطان ألنه »على الرغم من التقدم الذي بلغناه، 
ما زالت الصورة القاتمة عن العاج الكيميائي عالقة 
ــان الـــنـــاس، ونــحــن غــيــر قـــادريـــن عــلــى نزعها.  فــي أذهــ
إلــى أن العاج الكيميائي ليس ذكيًا، أي  ويعود ذلــك 
في  السليمة  وتلك  السرطانية  الخلية  يستهدف  أنــه 
آن واحــد. وهو ما يــؤدي بالتالي إلى التقيؤ والــدوار 
وتساقط الشعر وغير ذلك«. لكنه يؤكد على أن »األهم 
فـــي هــــذا كــلــه هـــو أن عــلــى املـــصـــابـــني بـــالـــســـرطـــان أال 
يشعروا بإحباط نفسي، إذ إننا تخطينا أشواطًا في 

العاجات املهّدفة، من دون أي أعراض جانبية تذكر«.

إيجابيات أكثر من السلبيات
مــن جــهــتــه، يــوضــح االخــتــصــاصــي فــي عـــاج األشــعــة 
الدكتور نزيه غاريوس أنه »على الرغم من كل اآلثار 
أن  نستطيع  ال  أننا  إال  الكيميائي،  للعاج  الجانبية 
ننكر التقّدم العاجي الذي توّصلنا إليه، إذ إن 90 في 
التداعيات  السرطان محصنون من  املائة من مرضى 
الدوائي  التطور  الكيميائي في ظل  للعاج  الجانبية 
»الــعــربــي  لـــ للحد مــن األعــــراض وقــســاوتــهــا«. يضيف 
الـــجـــديـــد«: »ويــبــقــى 10 فـــي املـــائـــة مـــن املـــرضـــى الــذيــن 
تحّمله،  يستطيعون  وال  الكيميائي  الــعــاج  يتلقون 
أهمية  تكمن  الضعيفة. وهنا  املناعة  خصوصًا ذوي 
اخــتــيــار الــعــاجــات الــازمــة مــن قــبــل الطبيب املــتــابــع، 

للحّد من املضاعفات«.

األمـــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة الــــدكــــتــــور جــــــوزف قـــطـــان أن 
العاجية  الكيميائي هو واحــد من األسلحة  »العاج 
وذلك  املهّدف  والعاج  كالجراحة  للسرطان،  املتعددة 
»الــعــربــي  ــًا«. ويـــؤكـــد لـــ املـــنـــاعـــي والـــهـــورمـــونـــي أيــــضــ
الجديد« أن »منذ عام 1973 ولغاية عام 2000، سّجل 
أدويــة عاجية  الكيميائي خطوة متقدمة مع  العاج 
داعــمــة تخفف الــعــبء عــن كاهل املــرضــى«. ويــشــرح أن 
»األعراض الجانبية من قبيل ارتفاع الحرارة والهبوط 

مستشفى وحيد في 200 ألف مصري ينتظرون الموت
تونس لعالج اآلالف

رغبة خالد 
في الحياة 

هزمت 
اللوكيميا

الرياض ـ خالد الشايع

كانت الحياة تبتسم لخالد الزيد، العب نادي الشباب 
واملــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق، ولـــم يــتــوقــع فـــي يــوم 
مــا أنــه سيكون تحت رحمة مــرض ال يــرحــم، سرطان 
الــــدم أو الــلــوكــيــمــيــا )ابــيــضــاض الـــــدم(. لــكــن بــني ليلة 
وضحاها، تغير كل شــيء، إال نظرة األمــل في عينيه. 
بــّد مــن أن يكون أكثر  قــّرر أن ال مجال للحزن، وأن ال 
شجاعة، ليس من أجله فحسب، وإنما من أجل والَديه 

وزوجته وأبنائه األربعة.
رغبته في الحياة وتمسكه في األمل، كانا ساحه في 
مــحــاربــة الــســرطــان الــشــرس الـــذي أصــابــه والــــذي راح 
الرياضة ستحميه  أن   

ّ
ظــن ينتشر في جسده، بعدما 

منه. بعد 12 عامًا من جلسته العاجية األولى، يتذّكر 
ــــذي بــــات عـــضـــوًا فـــي مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد  الـــزيـــد الـ
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، رحــلــتــه مـــع املـــــرض. يـــقـــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أشـــك لحظة فــي أن كــل شــيء 
سيزول، وأنني سأكمل حياتي. لم أفّكر في املوت لحظة 
واحدة«. يلتقط أنفاسه وهو يتذكر اللحظات الصعبة 
التي عاشها، مضيفًا: »من البداية لم أفكر في املرض، 
بل في كيفية هزيمته. كانت ثقتي بالله كبيرة. شعرت 
أن  الجّيد  باألعراض وتأكدت من إصابتي، وكــان من 
االكتشاف أتى مبكرًا. ساعدني ذلك كثيرًا في العاج، 

أن  إلى  املتخصصني«. ويشير  متابعة  إلى  باإلضافة 
»الخبر كان بالتأكيد صدمة كبيرة علّي. فّكرت في كل 
شــيء، في أن هذه الدنيا لم تعد تساوي ما تستحقه 
من قتال وتعب. لكن كلمات الطبيب طمأنتني كثيرًا«.

فور خروجه من عيادة الطبيب، قصد الزيد مباشرة 

مــرضــى مــصــابــني بــالــســرطــان، وتـــحـــّدث إلــيــهــم. كذلك 
راح يبحث عن معلومات حول املرض. كل هذه األمور 
أعــطــتــه ثــقــافــة كــبــيــرة ســـاعـــدتـــه فـــي تـــوقـــع مـــا ســوف 
»لم  لــه، يضيف:  أكثر استعدادًا  يحدث معه، وجعلته 
 ثقتي فــي الــلــه. دعـــوات األصــدقــاء، أيــضــًا، رفعت 

ّ
تهتز

معنوياتي كثيرًا. صحيح أن مّدة العاج كانت طويلة 
ومتعبة، إال أنــنــي كنت مــع الــلــه فــي كــل خــطــوة فيها. 
 في أن األلــم لن يستمر. تدّرجت في 

ً
هذا أعطاني أمــا

األورام  وتاشت  منه،  انتهيت  حتى  الصعب،  العاج 
من جسدي. لم أعــد بحاجة إال إلــى فحوصات دوريــة 

للتأكد من عدم االنتكاسة«.
أكثر ما كان يقلق الزيد هو تقّبل والَديه األمر. يقول: 
»لم تكن لدينا ثقافة عن حقيقة السرطان. كان االسم 
بحّد ذاته مخيفًا. وجدت صعوبة كبيرة في إباغهما، 

ألنه كان خبرًا مفجعًا. وأتى ذاك اليوم، الذي أعّده من 
أســـوأ أيـــام حياتي. ال أنــســى منظر أمــي وأبـــي بعدما 
رفت في ذلك 

ُ
أبلغتهما بمرضي، وال كل الدموع الذي ذ

اليوم«.
ويشّدد الزيد على وقفة زوجته معه طوال فترة العاج 
الــطــويــلــة واملـــؤملـــة، »كــانــت زوجــتــي األكــثــر قــربــًا مني، 
رافقتني في كل خطوات  أم فيصل  واألكــثــر مساعدة. 
الـــعـــاج، وســاعــدتــنــي كــثــيــرًا. كــثــيــرون هـــم األصـــدقـــاء 

الذين وقفوا إلى جانبي، لكن ال أحد مثل أم فيصل«.
مــا زال الــزيــد يــذكــر مــحــطــات رحــلــة الــعــاج الطويلة 
الــتــي قضاها مــا بــني الــســعــوديــة والـــواليـــات املتحدة 
ــعــــاج صـــعـــبـــًا، جـــرعـــات  ــقــــول: »كــــــان الــ األمـــيـــركـــيـــة. يــ
الكيمياوي كــانــت مــؤملــة. اســتــمــّرت ألكــثــر مــن عامني، 
ــــرت عــلــى جــســدي ومــنــاعــتــه.  ـ

ّ
وأضــعــفــتــنــي كــثــيــرًا، وأث

منها«.  واستفدت  معها،  تأقلمت  النهاية  في  لكنني 
يكمل ســـرده: »كــنــت، أيــضــًا، أتــنــاول أدويـــة تساعدني 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى حــيــاتــي الــطــبــيــعــيــة. وبــعــد انــتــهــاء 
املــراحــل الــثــاث األولـــى، كانت لــدي خلفية كاملة عن 
املـــرض، اكتسبتها مــن زيـــارة املــرضــى اآلخــريــن. كنت 
املريض  يمتلك  أن  املهم  من  املتعب.  للعاج  مستعدًا 
الثقافة ساعدتني  هــذه  مــرضــه.  ثقافة واســعــة حــول 
ــراض واالنـــســـحـــابـــات الــتــي  ــ كــثــيــرًا فـــي تــوقــع كـــل األعــ
 أن هــذه 

ّ
ــعـــاج. بــعــض املـــرضـــى يــظــن يــتــســبــب بــهــا الـ

األعراض تعني عودة املرض من جديد، وتتسبب في 
النفسية  الــجــوانــب  أن  على  ويــشــّدد  نفسيًا«.  نكسته 
كــانــت أصــعــب مــن الــعــاج ذاتـــه، لكن الــيــوم وبــعــد 12 

عامًا تاشى املرض من جسده.
ويلفت الزيد إلى أن »قبل علمي بمرضي، كنت أشعر 
أنني على غير طبيعيتي. أمور كنت أقوم بها في صالة 
الــريــاضــة، بــاتــت متعبة لــي. هــذا جعلني أشـــّك فــي أن 
ثّمة خطبًا«. بالنسبة إليه، املرض ال يفّرق رياضيًا عن 
شخص ال يمارس نشاطًا بدنيًا، مضيفًا أن »السرطان 
يكون نتيجة سوء األكل أو تأثير األجهزة اإللكترونية 
أو حــتــى األشـــعـــة فـــي الــجــو الــتــي تــســبــبــت بــهــا حــرب 
الخليج األولى. كل هذه أسباب النتشار السرطان في 
للتوعية  الزيد رحلة  بــدأ  ذلــك،  السعودية«. بناًء على 
حول املرض، عبر زيارات دورية ملرضى. ويحاول من 
خــالــهــا نــقــل تــجــربــتــه لــهــم، ومــســاعــدتــهــم فــي تــجــاوز 
املحنة. املحنة ذاتها التي عانى منها، وتحّولت ذكرى. 
يقول: »كل من يصب باملرض، ال بّد من أن يتجه إلى 
 ،

ً
شخص سبق وأن أصيب باملرض. هو من يفيده فعا

ويعطيه نصائح مبنية على تجربة. من شأن ذلك أن 
يخرجه من الصدمة، ويجعله أكثر تفاؤاًل بالحياة«.

اليوم العالمّي للسرطان، ما زال كثيرون يتحاشون ذكر اسمه. صحيح أن األمراض المزمنة  في 
والخبيثة والفتاكة التي شّخصها الطب حول العالم من بعده، عديدة، إال أّن السرطان ما زال 
يولّد الذعر في نفوس الناس. في بلداننا العربيّة، قد يثير هذا المرض الذعر ليس فقط ألّن المصاب قد 

يموت إذا لم تأِت العالجات بنتائج مرجّوة، باإلضافة إلى رحلة عذاب تلك العالجات التي تطول... هو يثير 
الذعر ألّن نظام الرعاية عندنا ما زال يفتقر إلى الكثير، وما زال الفقير غير قادر على تلّقي العالج المناسب 

والالئق، مع أخذ كرامته بعين االعتبار. لكن األمل يبقى...

مرضى السرطان العـرب ما زالوا يحلمون

تونس ـ مريم الناصري

يــطــاردهــم الــخــوف فــي صــحــوهــم وغــفــوهــم، ذلـــك الــخــوف من 
املوت. هؤالء هم املصابون بالسرطان، الذين يؤلفون مجتمعًا 
االختصاص  أطــبــاء  غياب  ويــؤرقــه  املــرض  يأكله  مستضعفًا 
أروقــة  في  هــؤالء  الباهظة. وتجد  العاج  تكاليف  وتستنزفه 
الــتــونــســيــة، جالسني  الــعــاصــمــة  فــي  مستشفى صــالــح عــزيــز 
 

ّ
مكفهري الوجوه، فرادى وجماعات. نساء وأطفااًل ورجااًل، كل

 الشفاء.
ً
 مرضه، آما

ً
أتى حاما

قبل عشرة أعــوام، حملت فاطمة ابنتها الصغيرة التي كانت 
تبلغ من العمر حينها خمسة أعــوام، لتجري لها فحوصات 
بعد اكتشاف كتلة صغيرة في صدرها. أتت النتيجة لتشير 
إلـــى إصــابــتــهــا مــنــذ والدتـــهـــا، بــالــســرطــان. ومــنــذ ذلـــك الــحــني، 
تــحــمــل األم ابــنــتــهــا أســبــوعــيــًا مـــن مــحــافــظــة قــابــس )جــنــوب 
لتتلقى  كيلومترًا،   450 نحو  وتــجــتــاز  العاصمة  إلــى  شـــرق( 
عاجها الكيميائي في معهد صالح عزيز، املستشفى الوحيد 
املتخصص في عاج السرطان في جمهورية تونس. ال خيار 
لديها فــي غــيــاب أطــبــاء االخــتــصــاص فــي مدينتها، كما هي 

الحال في املحافظات الباقية التي تشكو املأساة نفسها.
البحث عن عــدد املصابني بالسرطان في تونس،  إذا حاولت 
تــحــّدد حجمه في  ــات شاملة  إحــصــاءات وال دراســ فلن تجد 
تهتم  أعّدتها بعض جمعيات  دراســات محدودة  ثّمة  الباد. 
ضاف إليها 

ُ
باملرض، من قبيل »جمعية مرضى السرطان«، ت

بعض إحصاءات رسمية متضاربة من عام إلى آخر. وتشير 
 
ّ
أن إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الجمعية روضـــة زروق   رئيسة 
ي 

َ
»أكــثــر مــن 12 ألــف إصــابــة تسّجل ســنــويــًا، مــع أكــثــر مــن ألف

إصابة بسرطان الثدي تحديدًا«.
وكــانــت إحــصــاءات أخـــرى قــد صـــدرت فــي عــام 2009 تحّدثت 
عــن 10 آالف إصــابــة سنوية، مــن دون أن ينفي حينها وزيــر 
الصحة منذر الزنايدي، تلك األرقام. من جهته، استبعد وزير 
الــصــحــة فــي عــهــد الــتــرويــكــا عــبــد اللطيف املــكــي ارتــفــاع عــدد 
د ذلك من خال 

ّ
إصابات السرطان بهذا الحجم، من دون أن يفن

دراســة رسمية دقيقة. إلى ذلك، بّينت إدارة الرعاية الصحية 
عــام 2014،  الصحة في تونس في  لـــوزارة  التابعة  األساسية 
 عدد اإلصابات الجديدة قارب سبعة آالف حالة، من بينها 

ّ
أن

الوطني  املعهد  اإلنــاث. ويشير  الذكور و2900 بني  3694 بني 
 األورام الخبيثة تسببت في %16.1 

ّ
للصحة العمومية إلى أن

من الوفيات في الباد. ويتصدر سرطان الرئة قائمة األورام 
القاتلة في تونس، يليه سرطان الثدي.

بالنسبة إلى الذكور، يصيب سرطان الرئة 25% من مجموع 

املــصــابــني بــالــســرطــان. وتــعــّد الــفــئــة الــعــمــريــة املــتــراوحــة بني 
65 و70 عــامــًا، أكــثــر الــفــئــات إصـــابـــة. ويــأتــي ســرطــان املثانة 
فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة مـــع 13% مـــن مــجــمــوع املــصــابــني، ليليه 
سرطان البروستات في املرتبة الثالثة مع 10%، ونجده لدى 
املتقّدمني في السن خصوصًا. أما بالنسبة إلى اإلناث، فيحتل 
سرطان الثدي املرتبة األولى مع 30% من مجموع املصابات 
بــالــســرطــان، ويــظــهــر خــصــوصــًا مــا بــني 30 و55 عــامــًا. يمكن 
 %35 

ّ
أن العلم  التخلص منه نهائيًا عند اكتشافه مبكرًا، مع 

ص في املرحلة الثالثة أو 
ّ

شخ
ُ
من اإلصابات بسرطان الثدي ت

الرابعة. بالتالي، تكون تكاليف العاج مرتفعة وأمل الحياة 
ــك، ُيــعــّد ســرطــان الــقــولــون ثــانــي أنـــواع  غــيــر مــضــمــون. إلـــى ذلـ
املرض التي تصاب بها املرأة التونسية مع 10%، وهو يطاول 

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بني 60 و70 عامًا.
مـــعـــهـــد صــــالــــح عــــزيــــز الـــــــذي ُيــــعــــّد املـــســـتـــشـــفـــى الـــوحـــيـــد فــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة املــتــخــصــص فــــي عـــــاج الـــســـرطـــان، 
الوطني  املعهد  اســم  آذار 1969 تحت  مـــارس/  فــي 20  انطلق 
للسرطان. وقد تغّير اسمه الحقًا، تيمنًا بأول جّراح تونسي. 
ما إن تدخله، حتى تلحظ طوابير طويلة اصطف فيها رجال 
ونساء من كل األعمار واملناطق )ال سيما الجهات الداخلية(، 
أو تشخيص دقيق  لعلتهم  البحث عن شفاء  إال  ال يجمعهم 
لحاالتهم. الجميع يتدافع لتسجيل اسمه قبل غيره، والجميع 
لــم تعد  مــقــاعــد املستشفى  املـــرض والــتــنــقــل. وألن  متعب مــن 
تستوعب األعداد، اختار كثيرون األرض، في انتظار أدوارهم.

من جهته، يخبر منير ثابتي أنــه يعاني من ورم في صــدره، 
وقــد ُحـــّدد لــه موعد لعملية جــراحــّيــة. املضحك املبكي هــو أن 
قسم التصوير حّدد موعدًا له بعد ثمانية أشهر، أي بعد موعد 
الجراحة. لذا فإن ثابتي مضطر إلى إجــراء صــورة إشعاعية 
في مستشفى خاص، ليزّود طبيبه بها قبل موعد الجراحة، 

»على الرغم من ارتفاع تكلفة التصوير. لكن ال خيار لدّي«.
ويــفــيــد أحـــد الــعــامــلــني فــي املــســتــشــفــى، بـــأن ثــّمــة آلـــة تصوير 
رة في هذا املستشفى الذي يستقبل يوميًا مئات 

ّ
واحدة متوف

تتناسب  تصوير  مواعيد  تحديد  يصعب  بالتالي،  املرضى. 
مع جداول كل املرضى.

كثيرون هــم املــرضــى الــذيــن يضطرون إلــى إجـــراء فحوصات 
أولــيــة فــي مستشفيات خــاصــة عــلــى الــرغــم مــن عـــدم قدرتهم 
املادية، نظرًا لاكتظاظ الذي يشكو منه املعهد. وتؤكد زروق 
 »املـــرضـــى فـــي تــونــس يــعــانــون مـــن مــشــاكــل متابعة 

ّ
هــنــا أن

الكيميائي«، مضيفة  العاصمة للعاج  إلى  العاج واالنتقال 
 »مرضى كثيرين، خصوصًا من املناطق الداخلية، يفّوتون 

ّ
أن

جلسات عاج في العاصمة«.

مناسبة

كان هاجس 
الموت 
أقرب إلّي 
من الحياة 
)فرانس برس(

لم أشك لحظة في أنني سأكمل حياتي )العربي الجديد(

ثّمة أمل.. 
)Getty( دائمًا
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تجد الجئات سورّيات 
أنفسهن عرضة لشتى أنواع 
االستغالل في لبنان، بينها 

التحرش الجنسي، في ظل تراجع 
املساعدات من الجهات املانحة، والقيود 

املشددة التي تفرضها السلطات 
اللبنانية، بحسب منظمة العفو الدولية.

مة لفتت إلى أن »أوجه القصور 
ّ
املنظ

في املساعدات الدولية والسياسات 
التمييزية التي تنتهجها السلطات 

اللبنانية خلقت ظروفًا تجعل من 
السهل تعرض الالجئات في لبنان 

لالستغالل واإلساءة«. ويأتي التقرير، 
الذي يحمل عنوان: »أريد مكانًا آمنًا: 

الالجئات من سورية مشردات بال 
حماية في لبنان«، قبل يومني من 

انعقاد مؤتمر املانحني، في محاولة 
لحث الجهات الدولية املانحة على 

زيادة دعمها لالجئني السوريني.
وتجد النساء الالجئات في لبنان 

أنفسهن »عرضة لخطر االستغالل من 
أصحاب النفوذ، بما في ذلك أصحاب 
العقارات وأرباب العمل، وحتى أفراد 
الشرطة«. وينقل التقرير عن الجئات 

قولهن إنهن »يعانني لتأمني التكاليف 
املعيشية املرتفعة في لبنان وشراء 

الطعام، أو دفع بدالت اإليجار ما 
جعلهن عرضة لخطر االستغالل على 

نحو متزايد«. وذكر بعضهن أن »رجااًل 
تصرفوا بطريقة غير الئقة معهن، أو 

عرضوا عليهن املساعدة في مقابل 
االستغالل الجنسي«. 

في السياق ذاته، قالت الباحثة في 
شؤون النوع االجتماعي في املنظمة، 
كاثرين رمزي: »تؤجج توليفة قوامها 

النقص الكبير في التمويل الدولي 
الالزم للتصدي ألزمة اللجوء، والقيود 

الصارمة التي تفرضها السلطات 
اللبنانية على الالجئني، مناخًا يجعل 

الالجئات عرضة للتحرش الجنسي 
واالستغالل، مع عدم قدرتهن على طلب 
الحماية من السلطات في الوقت نفسه«.
)Getty ،الصور من فرانس برس، األناضول(
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موسم الفضائح 
على الشاشات

»ألفابيت« تسبق »آبل« 
و»ياهو« تعاني

538 انتهاكًا للصحافة في 2015

بيروت ـ عمر قصقص

ــبـــرامـــج الــتــي  بــعــد املـــوســـم الـــســـابـــق مـــن الـ
حـــاولـــت »خـــــرق املـــحـــرمـــات« ومــقــاربــتــهــا، 
برامجها  اللبنانية شبكة  الشاشات  بدأت 
 عدم الوقوع 

ً
الجديدة مطلع العام، محاولة

ها نجحت 
ّ
بفخ الرتابة وتكرار نفسها. ولعل

في ذلــك، إال أنها وقعت في فخ »الفضائح 
برنامج  من  كانت  والبداية  واالنــتــقــادات«. 
ا وجر« مع اإلعالمي بيار رّباط، القائم 

ّ
»من

عــلــى فــكــرة عـــرض وانــتــقــاد كــل مــا يعرض 
ا من  على الشاشات العربية واللبنانية بدء
قليلة  أسابيع  التي تعرضه. وبعد   mtv الـ 
سارت قناة »الجديد«، على الخطى ذاتها 
وبــمــضــمــون مـــتـــقـــارب، بــبــرنــامــج »وحـــش 

الشاشة« مع اإلعالمي طوني خليفة.
ــامــــج  ــرنــ ــــات األولـــــــــــــى مـــــــن بــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
ــــا وجـــــــر« الــــتــــي رصـــــــدت الـــعـــديـــد مــن 

ّ
»مــــن

ــاء الــــتــــي عــــبــــرت عـــلـــى الـــشـــاشـــات،  ــ ــطـ ــ األخـ
ــا  ــهـ ــدتـ ــقـ ــتـ ــيـــهـــا وانـ ــلـ ــوء عـ ــ ــــضــ ــلــــطــــت الــ وســ
بــطــريــقــة ســـاخـــرة، بــمــشــاركــة ضــيــوف من 
ــادات ومـــطـــالـــبـــات  ــقــ ــتــ ــيـــر، القـــــت انــ ــاهـ املـــشـ
النقد  بني  الفرق  لتحديد  الــذاتــي  »النقد  بـ
اإلعــــالمــــي والــتــجــريــح الــشــخــصــي واملـــس 
بــالــخــصــوصــيــة الــجــنــســيــة، وبــــني انــتــقــاد 
الــخــطــأ بــســخــريــة وبـــني ضــبــط انــدفــاعــات 
الــذيــن رددوا عــبــارات قــد تعتبر  الضيوف 
ــا على 

ً
ــذا مـــا حــــدث تــعــلــيــق غــيــر الئـــقـــة«. هــ

وأرزة  ظــــــواهــــــرة  نــــســــريــــن  ــتــــني  ــيــ اإلعــــالمــ
الــشــديــاق وعــلــى مقابلة إيــلــي بــاســيــل مع 

طارق سويد.
 ،mtv الـ قناة »الجديد« ردت بدورها على 
وفتحت الطريق أمام اإلعالميتني نسرين 
ظواهرة وأرزة الشدياق للرد على التجريح 
الشخصي واالنتقادات التي وجهها لهما 
ــر« عـــن طــريــق بــرنــامــج  ـــا وجــ

ّ
بــرنــامــج »مـــن

»وحــــش الـــشـــاشـــة«. واعــتــبــرت أرزة خــالل 
ــقـــادات وصــلــت إلـــى حد  ــتـ الــحــلــقــة أن »االنـ
التجريح، حني قالت إحدى الضيوف إنني 
ــــش مـــهـــضـــومـــة« و»جــبــلــتــي  »جـــلـــقـــة« و»مــ
ثقيلة«، مضيفة »أن االنتقادات لم تزعجها 

أبدا، لكنها انزعجت من التجريح فقط«.
الـــتـــي  ــرة  ــ ــواهــ ــ ظــ نــــســــريــــن  ـــا ردت  ــ ــدورهـ ــ بــ
تــعــرضــت لــالنــتــقــادات أيـــضـــا، بــعــدمــا قــال 
 الحلقة األولى 

ّ
ا وجر« إن

ّ
أحد ضيوف »من

مــــن بــرنــامــجــهــا »عـــالـــبـــكـــلـــة« مــــع الــنــجــمــة 
إيــحــاءات جنسية،  هيفاء وهبي تضمنت 
قــائــلــة: »بــيــار ربـــاط لــيــس إعــالمــًيــا وليس 
والنقد«.  التجريح  بني  فرق   وهناك 

ً
زميال

وأضافت: »أنــا أنتقد نجوم الفن واإلعــالم 
ح، وهيك  لكن ال أجرح، بقسى بس ما بجرِّ
الــهــواء«. وتابعت  مــا بينحكى على  حكي 
»عالبكلة«  ينتقدون  دقيقة   12« ظــواهــرة: 

هذا نجاح بالنسبة لي«.
وعـــــلـــــى غـــــــــرار الـــــبـــــرامـــــج الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
اإلعــالمــيــان رجـــا ورودولـــــف، أطــلــقــت قناة 
»الــجــديــد« مــوســمــًا آخـــر مــن بــرنــامــج »بــال 
تشفير« مــع اإلعــالمــي تــمــام بــلــيــق، ليطل 
ــلـــى املـــشـــاهـــديـــن أســـبـــوعـــيـــا، ويـــغـــوص  عـ
بحياة ضيفه وفضح أســراره الشخصية، 
ليزيد بدوره من محاوالت هبوط مستوى 
الــخــطــاب الــتــلــفــزيــونــي، العــتــقــاده أن هــذا 
ــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج يــحــقــق »ســـكـــوب« أو  الـ
سبقا يثير الــجــدل، ولــو كــان على حساب 
انـــتـــهـــاك الـــخـــصـــوصـــيـــة واألعــــــــــراض عــبــر 

سياقات فضائحية ال مبرر لها.
إال أن بــلــيــق لـــم يــكــتــف بــهــذه االنــتــهــاكــات 
فحسب، بل قرر في الحلقة السابقة انتهاك 
ــة الــلــبــنــانــيــة، عــبــر اســتــقــبــالــه  ــدولـ هــيــبــة الـ
لنوح زعيتر، أحد أخطر املطلوبني للعدالة 

استقبل الناشطون المصريون الذكرى الثانية تغريد
بالسؤال »هي الكفتة فين؟«، وسخروا 
على حساباتهم على مواقع التواصل 

من الموضوع مجددًا، فقال عماد ساخرًا: 
»ما تقلقوش من فيروس زيكا يا جماعة... 
اللوا عبد العاطي هيطلع يعملنا دلوقتي 

سندوتشين طرب بالطحينة يستاهلوا بقكوا 
وهنقضي على اللي جابوه«.

بعد طلب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
على حسابه على »تويتر« من الجامعات 

في اإلمارات ترشيح 3 شبان و3 شابات تحت 
سن الـ25 ليكون أحدهم وزيرًا في الحكومة 

لقضايا الشباب، أطلق مستخدمون على 
»تويتر« وسم »#مطلوب_جامعي_برتبه_وزير« 

حيث عبروا عن سعادتهم لهذا الترشيح، 
داعين الدول العربية ألن تحذو حذوه.

على وسم »#BeforeFacebookI«، دّون 
المغردون عما كانت حياتهم قبل موقع 
»فيسبوك«، بجدية أو بشكل ساخر. وكتبت 

إحدى المستخدمات: »لم أكن أفكر في رؤية 
أصدقائي في المدرسة مجددًا«. وكتب آخر: 

»لم أكن أعرف َمن ِمن أصدقائي عنصري«، 
بينما قال ثالث: »كنُت أنال قسطًا وافيًا من 

النوم بدل الدردشة على فيسبوك«.

بتهمة تجارة وتعاطي املخدرات، وحوادث 
ــد دوريــــــــــات الـــســـلـــطـــات  ــ ــار ضـ ــ ــنـ ــ إطـــــــالق الـ
ــر خـــــــالل الـــحـــلـــقـــة  ــهــ الــــرســــمــــيــــة، الـــــــــذي ظــ
إعالميني،  ليهدد  من مسلحيه  والعشرات 
ويمّجد أحداث »7 أيار«، ويدعي أنه »رجل 
من رجال الله« قائال: »لن أسلم نفسي بس 

يصير عنا دولة وقضاء منسلم حالنا«.

سالم داود

تتنافس شركتا Apple وAlphabet، الشركة 
األّم لــــــGoogle، بــني الــشــركــات الــكــبــرى، منذ 
بـــدايـــة عــهــد الـــهـــواتـــف الــذكــيــة والــســوشــال 
 بــعــد حــالــة »الـــعـــداء« التي 

ً
مــيــديــا، وخــاصــة

وصلتا لها بعد إطالق تطبيق »غوغل« على 

الهواتف عام 2008. وقد نجحت »ألفابيت« 
ي شركة »آبل« ألول مرة 

ّ
هذا األسبوع بتخط

تــقــّدران  الشركتان  كانت  عندما   2010 منذ 
إصــدار  قبيل  مليار دوالر،  مئتي  مــن   

ّ
بــأقــل

أي  ــاد،  ــبــ األيــ ــال  ــيـ أجـ وأول   »3G S »آيــــفــــون 
اللذين دفعا الشركة للتفّوق على  املنتجني 
شركة إيكسون للنفط والغاز لتصبح أغلى 

شركات العالم عام 2011.
ارتفعت أسهم »ألفابيت« بنسبة 44 باملئة 
أواخر 2015، بينما انخفضت أسهم الشركة 
املنافسة حوالي 17 إلى 18 باملئة، وقد أدى 
الثالثاء،  يــوم  الشركة األولــى  ارتفاع أسهم 
إلــى أن يقّدر سعر الشركة   حوالي 4 باملئة 
مــلــيــار دوالر  بــحــوالــي 547.1  الـــســـوق  فـــي 
أمــيــركــي، بينما كــان سعر شــركــة »آيــفــون« 
حوالي 529.3 مليار دوالر. ويرّجح الخبراء 
االقــتــصــاديــون عـــدم صــمــود هـــذا الترتيب 
 شيء ممكن 

ّ
هم ال يؤّكدون تغّيره، فكل

ّ
لكن

 إطــالق »آيفون 
ّ
 وأن

ً
الفترة خاّصة في هــذه 

7« قريب، في الوقت نفسه الذي يتزايد فيه 
الــبــحــث عــلــى الــهــواتــف واســتــعــمــال غــوغــل 

ويوتيوب بصفة عامة.
وتأتي في املرتبة الثالثة بني أغلى شركات 
 425.7 وبــقــيــمــة   Microsoft شــركــة  الــعــالــم 
فــي   Facebook شـــركـــة  ثــــم  دوالر،  بـــلـــيـــون 
بليون دوالر   326.2 بقيمة  الرابعة،  املرتبة 
 Exxon Mobil وبعدها شركة  الــســوق،  فــي 
ر بــــــــ310.1 بــاليــني  ــقـــدَّ بــقــيــمــة فـــي الـــســـوق تـ
دوالر، تضعها في املرتبة الخامسة عاملًيا. 
ــت شركة 

ّ
 شــركــة فــيــســبــوك تــخــط

ّ
وُيـــذَكـــر أن

إيــكــســون فــقــط األســـبـــوع املـــاضـــي، بــعــدمــا 
زادت أربــاح الشركة 51 باملئة أواخــر العام 
املــاضــي، أي مــا يزيد عــن 50 بليون دوالر، 
وقـــد شــهــد مــوقــع فيسبوك زيــــادة فــي عــدد 
الــذي  الــعــام  مــن   %14 بنسبة  املستخدمني 
يسبقه، إلى 1.59 مليار مستخدم في كانون 

األول/ ديسمبر الفائت.
ــز، املــخــتــّص  ــنـ ويـــــرّد الــكــاتــب جــيــريــمــي أويـ
بــــأمــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أســــبــــاب اهـــتـــمـــام 
إلى  ألفابيت  بشركة  املــتــزايــد  املستثمرين 
ــّور الـــشـــركـــة املـــتـــصـــاعـــد بــيــنــمــا  ــّدل تــــطــ مــــعــ
تعاني آبل من عدم إسهام عائدات مبيعات 
اآليـــــفـــــون بـــالـــنـــســـبـــة نــفــســهــا فــــي األربـــــــاح 
كــالــســابــق، واملــرّجــح أن يبقى الــحــال كذلك 
بــعــد إصــــــدار اآليــــفــــون الـــجـــديـــد كــمــا يــقــول 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة تـــيـــم كــــوك. 
كـــمـــا ُيـــعـــتـــَمـــد فــــي الـــحـــكـــم عـــلـــى الــشــركــتــني 
عــلــى قــابــلــيــة نــمــو الـــشـــركـــة واســـتـــعـــدادهـــا 
للمخاطرة في سبيل التطور، حيث تعتبر 
خطط ألفابيت األخرى التي تشّكل مشاريع 
 اهتمام املستثمرين 

ّ
أعمال مستقبلية محط

ودافعا أساسيا الختيارهم لها.
وبــيــنــمــا تــتــنــافــس الــشــركــتــان عــلــى املــركــز 
مــالــيــة  بــــأزمــــة   Yahoo شـــركـــة  ــّر  تـــمـ األّول، 
األخير  الــجــزء  فــي  عائداتها  تــدنــي  سببها 
الشركة  املــاضــيــة، حيث سّجلت  السنة  مــن 
مدخول 4.97 باليني دوالر وخسارة حوالي 
4.36 بــاليــني دوالر. وقـــد أعــلــنــت يــاهــو عن 
القوى  نّيتها تسريح حوالي 15 باملئة من 
العاملة فيها، باإلضافة إلى إغالق مكاتبها 
في دبي، مدينة مكسيكو، بوينوس أيريس، 
مــدريــد، ومــيــالن فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
في محاولة منها لتنظيم مــواردهــا بشكل 
أنها ستحّدد  الشركة  وقــد أوضحت  فّعال. 
أهـــــــداٍف عـــديـــدة كتبسيط  تــركــيــزهــا عــلــى 
بنقاط  واالهتمام  التنفيذ  لتحسني  العمل 
الـــقـــوة لــتــوســيــع نــشــاط املــســتــخــدمــني، كما 
ذكرت »النظر في استراتيجيات بديلة« ما 
عَرض للبيع 

ُ
ها قابلة ألن ت

ّ
فّسره البعض أن

في أسوأ األحوال.

القاهرة ـ نادين ثابت 

شهد النصف الثاني من عام 2015، تضاعف االنتهاكات، 
ــت بـــحـــق املـــجـــتـــمـــع الـــصـــحـــافـــي واإلعــــالمــــي  ــورســ الـــتـــي مــ
املــصــري، باملقارنة مــع مــا شهده النصف األول مــن نفس 
ــل بــرنــامــج »حــريــة اإلعـــالم بمؤسسة حرية  الــعــام، إذ ســجَّ
الــفــكــر والــتــعــبــيــر« 366 حـــالـــة انــتــهــاك ضـــد الــصــحــافــيــني 
قَدر بـ112 باملائة عن النصف األول 

ُ
واإلعالميني، بزيادة ت

ل 172 حالة انتهاك. من نفس العام الذي سجَّ
وأشار التقرير، الذي صدر عن املؤسسة، إلى أن »تضاُعف 
العام ال يعني  هــذا  الثاني من  النصف  االنتهاكات خــالل 
يعمل  التي  والبيئة،  املناخ  في  كبيرا  اختالفا  بالضرورة 
»انتخابات  أن  إلــى  مشيرًا  الصحافيون«،  مظلتها  تحت 
مجلس النواب، والتي أجريت على مرحلتني خالل أكتوبر/
تشرين األول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون 
الجماعة  انتهاًكا ضــد  والــتــي شهدت وحــدهــا 126  األول، 

 بالشهور الستة األولى«.
ً
الصحافية واإلعالمية، مقارنة

لها  سجَّ التي  االنتهاكات،  شملت  فقد  التقرير،  وبحسب 
ر عن إجمالي ما حدث خالل العام  عبِّ

ُ
البرنامج؛ والتي ال ت

مـــن انــتــهــاكــات لــحــريــة الــصــحــافــة واإلعــــــالم، مـــا اســتــطــاع 
بــاحــث املــؤســســة رصـــده وتــوثــيــقــه. وعــلــى عــكــس مــا ذكــره 

الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، في مقابلة أجرتها 
معه، شبكة »سي إن إن« اإلخبارية األميركية، والتي قال 
تستمر  مسبوقة؛  غير  إعــالم  تشهد حرية  إن مصر  فيها 
الصحافيون  بها  يعمل  الــتــي  البيئة،  أمـــان  انــعــدام  حــالــة 
كــامــيــرا بالشارع  فــي مــصــر، فمجرد حملك  واإلعــالمــيــون 
يثير الشبهات حولك وحــول نواياك، والجهة التي تعمل 
لها، ويجعلك ُعرضة لالنتهاكات، التي ال رادع لها، ويفلت 
العقاب، ليس فقط من قبل األجهزة  دائًما من  مرتكبوها 
االستقطاب  بمناخ  تــأثــروا  ممن  واملــدنــيــني  بــل  التنفيذية 
الــذي تعاني منه مصر منذ سنوات وتصاعد  السياسي، 
الثالث من يوليو/تموز 2013، بفضل  قــرارات  بشدة بعد 

تغذيته من قبل السلطات الرسمية.
وبحسب التقرير، لم تكن الجهات الرسمية، تنفيذية كانت 
التي تعتدي على حق الصحافيني  الوحيدة  أو قضائية، 
واإلعــالمــيــني فــي مــمــارســة عــمــلــهــم. فــبــاإلضــافــة للجهات 
ــتــــداء بــــــ152 حــالــة،  األمـــنـــيـــة، والـــتـــي تـــصـــدرت جـــهـــات االعــ
والقضائية التي تلتها بـ56 حالة، واملسؤولني الحكوميني 
ا جهات صحافية وإعالمية هي األخرى 

ً
بـ14 حالة، بل أيض

في  وكتابها  وإعالمييها  صحافييها  حــق  على  تعتدي 
مــمــارســة عــمــلــهــم، وهـــو مـــا تـــم رصـــد وتــســجــيــل 50 حــالــة 

انتهاك بشأنه.

انتقادات لمحتوى 
برامج الموسم الجديد 

على القنوات اللبنانية

شهد موقع فيسبوك 
زيادة بعدد المستخدمين 

بنسبة 14 بالمئة

تكنولوجيالبنان

)Getty( 2010 تخطي »ألفابيت« لـ»آبل« جاء للمرة األولى منذ

مصر
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بـــطـــل االســـــــكـــــــواش، ومـــحـــمـــد لـــطـــفـــي العـــب 
املالكمة... وآخرين.

نادي األهلي 
كمصنع لنجوم التمثيل

التاريخي،  النادي  األهلي ورئيس  نجُم  كان 
الرياضيني ظــهــورًا على   

ُ
أبـــرز صــالــح سليم، 

شــاشــة الــســيــنــمــا، مـــن خــــالل بــطــولــتــه لفيلم 
»الشموع السوداء« 1962، مع نجاة الصغيرة 
 إلى أفالٍم أخرى مثل 

ً
وفؤاد املهندس، إضافة

»السبع بنات« 1961، و»الباب املفتوح« 1963.
عـــادل هيكل، حـــارس مــرمــى األهــلــي األســبــق، 
كــان ضيفًا  الفريق،  في  وزميل صالح سليم 

فــــي عــمــلــني ســيــنــمــائــّيــني مـــشـــهـــوريـــن هــمــا: 
»إشــاعــة حـــب« 1959، مــع هــنــد رســتــم وعمر 
الــشــريــف ويــوســف وهــبــي. وفــيــلــم »مــذكــرات 
تلميذة« 1962، مع نادية لطفي وأحمد رمزي.

القاهرة ـ محمد كريم

االنـــتـــقـــال مـــن عـــالـــم الــشــهــرة إلــى 
عالم الشهرة، أسهل من االنتقال 
من عالم العتمة إلى عالم الضوء. 
 بــســبــب الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة لــريــاضــة كــرة 

ْ
إذ

واملجتمعات  عموًما،  املجتمعات  في  القدم 
الــعــربــّيــة بــشــكــل خــــاص، يستفيد كــثــيــٌر من 
ــة،  العــبــي كـــرة الــقــدم مــن شهرتهم الــريــاضــيَّ
والسينما،  والتمثيل  الدراما  عالم  ليدخلوا 
الــالزمــة لبناء  املــرحــلــة  وبــالــتــالــي، يقطعون 

الشهرة.
ــــالح حــــســــنــــي، فــي  ــ ــان ظـــــهـــــور، أحــــمــــد صـ ــ ــ كـ
ُمـــســـلـــســـل »حـــــــّب ال يـــــمـــــوت«، هــــو الـــظـــهـــور 
الـــكـــرة  ــوم  ــجــ نــ اآلن، ألحــــــد  ــــى 

ّ
ــت األخـــــيـــــر، حــ

ــى عــالــم  ــ ــقــــدم إلـ ــرة الــ ــ املــنــتــقــلــني مــــن عـــالـــم كـ
قه في املالعب املصرّية مع 

ّ
التمثيل. فبعد تأل

النادي األهلي واملنتخب املصري، وخوضه 
تــجــربــة االحـــتـــراف فــي أنــديــٍة عــاملــيــة؛ انتقل 
حسني إلى عالم الفن كملّحن موسيقي، ثم 
التلفزيونية  العديد من األعمال  ل في 

ِّ
كممث

ــثــــل: »شـــــربـــــات لــــــــوز«، »تــحــت  ــهــــورة مــ ــشــ املــ
األرض«، »السيدة األولى«، »كالم على ورق«. 
وقـــد ســبــقــه إلـــى ذلـــك عــــدٌد مــن العــبــي الــكــرة 
الـــذيـــن انــتــقــلــوا أيـــضـــًا مـــن عـــالـــم كــــرة الــقــدم 
وإكرامي  سليم  كصالح  التمثيل،  عالم  إلــى 
وعــصــام بــهــيــج وعــــادل هــيــكــل وجــمــال عبد 
الحميد وشريف عبد املنعم وخالد الغندور 
ــــون مــن  ــّي ــاضــ ــرك ريــ ــتــ وغــــيــــرهــــم. بــيــنــمــا اشــ
ــــرى فـــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل، مــثــل:  ريـــاضـــات أخـ
يوسف منصور العب الكونغ فو، والشحات 
مبروك العــب كمال األجــســام، وأحمد بــرادة 

أثبتت بعض الدراسات 
أن الفيتامين D يعالج 

من مرض االكتئاب

مثّل بطل المالكمة 
محمد لطفي أكثر من 

100 عمل درامي

2223
منوعات

ا العب النادي األهلي، شريف عبد املنعم،  أمَّ
م مــنــذ أوائــــل تسعينيات الــقــرن املــاضــي  فــقــدَّ
، هـــي: »بـــدأت 

ً
أعـــمـــااًل عــديــدة بــلــغــت 11 عــمــال

 ،1991 و»الــصــفــقــة«   ،1990 الـــهـــارب«  بــعــودة 
 ،1996 و»الــغــجــر«   ،1991 الــهــاللــي«  و»قبضة 
ــائــــط  و»حــ  ،1998 ــــر«  ــــشـ الـ و»امـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
إســـرائـــيـــل«  مـــن  ــاة  ــتــ الـــبـــطـــوالت« 1998، و»فــ
1999، و»تحت الربع بجنيه« 2000، و»بركان 
 ،2009 و»فـــخـــفـــخـــيـــنـــو«   ،2002 ــغــــضــــب«  الــ
»مسلسل الكومي« 2001. في حني شارك نجم 
نادي الزمالك واملدرب الراحل، عصام بهيج، 
1964، هو  فقط سنة  واحـــد  فيلم  فــي بطولة 
»حديث املدينة«، مع شويكار وسميرة أحمد.
وقد شهدت فترة السبعينيات غيابًا لنجوم 
التمثيل، في حني  انتقلوا لعالم  الذين  الكرة 
ــاءت الــثــمــانــيــنــيــات لــتــشــهــد ظـــهـــورًا الفــتــًا  ــ جـ
ــنــــادي  لـــبـــعـــضـــهـــم، فــــكــــان لــــحــــارس مــــرمــــى الــ
األهــلــي، إكــرامــي الــشــحــات، واملــلــقــب رياضّيًا 
»وحش أفريقيا«، حضور في بعض األفالم  بـ
ة، وشارك فيها أثناء  ذات الطبيعة الكوميديَّ
قه في املالعب، مثل فيلم: »رجل فقد عقله« 

ّ
تأل

فــوق ومرسي تحت« 1981،  1980، و»مرسي 
»يا رب ولــد«، 1984، »احنا بتوع اإلسعاف« 

.1984
أيضًا شارك العب األهلي املنتقل إلى الزمالك، 
ــد مع  ــ جـــمـــال عــبــد الــحــمــيــد، فـــي مــشــهــد واحـ
إكرامي في فيلم »يــا رب ولــد« 1984، قبل أن 
يتجه للتمثيل في التسعينيات بعد اعتزاله 
الــكــرة، فــي مسرحية »دقــي يــا مزيكا« 1993، 
الفتوح، ثم  أبــو  مع محمد الشويحي ونــوال 
فيلم »الصاغة«، مع فيفي عبده ومحمد رضا 
وكمال الشناوي 1994، وكانت آخر مشاركاته 
2013 في عمل درامي بعنوان، كان ياما كان.

خالد الغندور، العب الزمالك املعتزل، شارك 
ـــة فـــي مــجــمــوعــٍة مـــن األعـــمـــال  ــأدوار شـــرفـــيَّ ــ ــ بـ
ــــوت ح نـــصـــور«  ــكـ ــ ــّيـــة مــــثــــل، »سـ ــيـــنـــمـــائـ الـــسـ
وانــا كمان« 2003، و»الحاسة  2001، »بحبك 
2006، إضافة  الهوا”  2005، و»زي  السابعة« 
إلــــى مــســلــســالت: »لـــحـــظـــات حـــرجـــة« 2007، 

و»الكبير أوي« 2011.

استغالل شعبيّة 
نجوم الرياضة درامًيا

وقد حاولت بعض شركات اإلنتاج االستفادة 
كرة  لنجوم  واملــعــروفــة  الهائلة  الشعبّية  مــن 
ب 

َ
القدم، حني حشدتهم في عمٍل واحد لم ُيْكت

له النجاح 2008، هو فيلم “الزمهلوية”. حيث 
شــارك في بطولة هــذا الفيلم العبو كــرة قدم 
مــشــاهــيــر، مـــثـــل: عـــصـــام الـــحـــضـــري وجــمــال 
حــمــزة وشـــادي محمد وعــمــرو زكــي ومحمد 

شوقي وحسام البدري.
أما العبو الرياضات األخرى غير كرة القدم، 
فـــكـــان أشـــهـــرهـــم العــــب الـــكـــونـــغ فــــو، يــوســف 
 مـــن األفــــالم 

ً
م مــجــمــوعــة مـــنـــصـــور، الـــــذي قـــــدَّ

القرن  تسعينيات  في  العنيفة  الطبيعة  ذات 
املــاضــي أشــهــرهــا: »قــبــضــة الــهــاللــي« 1991، 
»جحيم   ،1992 »البلدوزر«   ،1992 »الــشــرس« 
امرأة« 1992، »ال يا عنف« 1993، »ميكانيكا« 
»الــــرجــــل   ،1995 ــراء«  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ »قــــــط   ،1993
إلــى  إضـــافـــة   .2001 »بـــــدر«   ،1996 الـــشـــرس« 
مسلسل: »قلوب عطشى«، ومسرحية: »سوق 

الحالوة« 1990.
ــارك الــشــحــات مـــبـــروك، بــطــل كــمــال  ــ كـــذلـــك شـ
ــال  ــــمــــ األجـــــــــســـــــــام، فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن األعــ
السينمائّية والدرامّية بدأت بفيلم »املرشد« 
 ،1993 بيكا«  »أمــريــكــا شيكا  ثــم   ،1989 سنة 
و»الـــلـــومـــنـــجـــي«   1995 املــــديــــنــــة«  و»كـــــــــالب 
1996 وغــيــرهــا، إضـــافـــة إلـــى مــشــاركــاتــه في 
 ،2011 الـــخـــلـــفـــيـــة«  »الــــــشــــــوارع  ــلـــســـالت:  مـــسـ

و»الركني« 2013، و»الكبير أوي« 2014.
التمثيل  أبــطــال  أشــهــر  لطفي،  محّمد   

ُّ
ويــظــل

الــقــادمــني مـــن حــلــبــاِت الـــريـــاضـــات الــعــنــيــفــة، 
جه 

ّ
 فــي املــالكــمــة، قــبــل أن يت

ً
حــيــث كـــان بــطــال

السينمائّية  أعــمــالــه  وتــتــعــّدد  التمثيل،  إلـــى 
والــتــلــفــزيــونــّيــة الــتــي تــقــتــرُب مــن املــائــة عمل. 
ــه: »أمــريــكــا شــيــكــا بــيــكــا«،  ومـــن أشــهــر أفـــالمـ
ــه«، »إشـــــــــارة مــــــرور«،  ــيــ »الـــبـــحـــر بــيــضــحــك لــ
ــبــــاريــــه«، »حــــــالوة روح«.  »هــيــســتــيــريــا«، »كــ
بينما أشــهــر املــســلــســالت الــتــي شـــارك فيها، 
»الــســيــرة الــهــاللــيــة«، »مــلــح األرض«، »شــرف 

فتح الباب«، األدهم.
ــــجــــه، أحـــمـــد بـــــــرادة، بــطــل الــعــالــم 

ّ
فـــي حـــني ات

فــي االســكــواش فــور اعــتــزالــه إلــى عــالــم الفن، 
فمارس الغناء والتمثيل. وقدم فيلمني هما: 

»حب البنات« 2004، و»خمس نجوم« 2007.

أمكنةقضَيّة

سفرصّحة

نور الدين ابراهيم

هــل مــلــلــَت مــن ارتـــيـــاد الــفــنــادق ودفــــِع أمــــواٍل 
ب 

َ
طائلة؟ هل أنَت على سفر مَع أسرتك، وترغ

ــة؟ هــل ترغب  فــي قـــدٍر أكــبــٍر مــن الــخــصــوصــيَّ
بشكٍل عام في تجربة طريقة أخرى لإلقامة؟ 

.»airbnb.com« أهال بك في
هــــذا املــــوقــــع، هـــو أحــــد أكـــبـــر وأشـــهـــر مــواقــع 
اإليـــجـــارات عــلــى اإلنــتــرنــت عــلــى اإلطــــالق. إذ 
يسمح لك airbnb بأن تقوم باستئجار مكان 
لإلقامة خالل مدة سفرك، بشكل مباشر من 
ة 

ّ
 في شق

ً
 خالية

ً
املكان غرفة يكون  قد  املالك. 

املالك، أو غرفة مشتركة، أو إذا أردت، يمكنك 
حتى استئجار شقة أو منزل كامل، لتحصل 

على أعلى قدٍر من الخصوصية.
ــــالك بــعــض  ــتـ ــ ــامـ ــ ــــــا بـ

ً
ــــع املــــــوقــــــع أيــــــض

َّ
ــت ــمــ ــتــ يــ

فيمكنك  التقليدية.  وغير  الفخمة  اإليجارات 
، استئجار بيت فوق شجرة في هولندا، 

ً
مثال

يــحــتــوي عــلــى بــروفــيــتــامــني »د«، ويــأخــذهــا 
ـــه فــي بعض املناطق 

ّ
مــن أشــعــة الشمس، وألن

لــكــن يمكن  كــــاٍف،  نــتــعــرض للشمس بشكل  ال 
أن نــأخــذ هـــذا الــفــيــتــامــني مــن املـــأكـــوالت التي 
ــّيـــاح فـــي حــديــث  ـــضـــيـــف الـــصـ

ُ
نـــتـــنـــاولـــهـــا«. وت

»العربي الجديد«: »الحظت بعض الدراسات  لـ
ــال الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي املـــنـــاطـــق  ــ ــفـ ــ  االطـ

ّ
أن

االســـتـــوائـــيـــة ال ُيـــعـــانـــون مــــن تـــشـــوهـــات فــي 
األطفال  يعاني بعض  كما  واألســنــان  العظام 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق مــعــتــدلــة، حيث 
الشمس تكون غير كافية. هــؤالء ُيعانون من 
مشاكل في العظام. كما ترتفع نسب اإلصابة 
بمرض الكساح، وهو نوع من الشلل، إضافة 
ر نمّوه، 

ّ
إلى تسّوس األسنان. وبعضهم يتأخ

أجسادهم   
ّ
أن هــو  طبعًا،  األســاســي،  والسبب 

الجسم  إلى  األمعاء  الكالسيوم من  ال تمتّص 
في  تقّوص  من  ُيعانون  وبالتالي  يجب،  كما 
 »الــفــيــتــامــني 

ّ
ـــح الــصــّيــاح أن

ّ
األرجــــــل”. وتـــوض

ــــاص الـــكـــالـــســـيـــوم  ــــصـ ــتـ ــ ــد عــــلــــى امـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ُيـ د 
ر 

َّ
والفوسفات وُيحافظ عليهما في الدم، ويؤث

إيــجــابــًا عــلــى خــاليــا الــعــظــام ونــمــو األســنــان 

عتاب شمس الدين

ُيـــعـــانـــي الـــكـــثـــيـــرون مـــن الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
منطقتنا العربية من نقص حاد في الفيتامني 
»د«، وهو الفيتامني الذي نحصل عليه، أّواًل، 
مــن أشــعــة الــشــمــس، ويــؤثــر بشكل كبير على 
صحتنا. وثانيًا، من بعض الفواكه والخضر 
 دراســــات 

ّ
والـــلـــحـــوم بــشــكــل مـــتـــفـــاوت. كــمــا أن

يعانون  العالم  سكان  معظم   
ّ
أن تثبت  كثيرة 

من نقص، متفاوٍت، بهذا الفيتامني. والنقص 
الحاّد يؤّدي إلى مشكالت في العظام، أو إلى 

تعكير املزاج وضيق في التنفس أحيانًا.
 
ّ
تقول اختصاصية التغذية، فرح الصّياح، إن

الشمس:  أشعة  فيتامني  هو  »د«،  »الفيتامني 
التعرض ألشعة الشمس  »لــذا يتوّجب علينا 
يعاني  من   

ّ
لكل وبالتحديد  استطاعتنا،  قــدر 

 الــجــلــد 
ّ
ــي هـــــذا الـــفـــيـــتـــامـــني، ألن ــن نـــقـــص فــ مــ

 على الشاطئ في جزيرة بالي، 
ٍّ

أو منزٍل ُمطل
إقليم توسكاني  أو فيال ببيسني خــاص في 

اإليطالي الشهير. 
 بشكٍل عــام، ولكن، 

ٌ
الـــ Airbnb آمــن اســتــخــدام 

تــقــوَم باتباع بعض  مثل أيِّ مــكــان، يجب أن 
الــقــواعــد لــلــحــصــول عــلــى أعــلــى مــســتــوى من 
 يــســمــُح لـــلـــزوار الــذيــن 

ً
األمـــــان. فــاملــوقــع مــثــال

تقييمهم  بوضع  عقار  أي  باستخدام  قاموا 
وتعليقاتهم. قم بقراءتها جيًدا، لتأخذ قرارك 
مكاٍن ال يوجد  تقم بحجز  بشكل سليم. وال 

فيه أي تقييمات.
ــراء »الــتــعــريــف«  املــوقــع، أيــضــًا، يستخدم إجــ
لرفع مستوى األمان، ويفرض على أصحاب 
وذلــك  التعريفّية،  هويتهم  تأكيد  الــعــقــارات 
عـــن طــريــق إرســـــال أرقـــــام هــواتــفــهــم، وصـــور 
املـــوقـــع،  الــشــخــصــيــة، إلدارة  بــطــاقــاتــهــم  مـــن 
ــعـــرف«. كما  لــيــحــصــلــوا عــلــى لــقــب »عــضــو مـ
يتم تشجيعهم مللء بياناتهم الشخصية. قم 
بمراجعة هذه البيانات عند الحجز، ال تذهب 

ف. لإلقامة في مكان غير ُمعرَّ
ـــمـــا تــحــّب أن تــســتــخــدم املـــوقـــع مـــن ناحية  ربَّ
أخرى، كصاحب عقار يريد أن يؤجر عقاره، 

وهنا تجد فرصة لجني املال.
وأمــيــركــا،  أوروبــــا  فــي  للغاية  Airbnb شهير 
الجنوبية،  وأمــيــركــا  آسيا  فــي  أيضًا  ويعمل 
ويــعــد الــخــيــار املــفــضــل للسفر ألكــثــر مــن 50 

مليون مستخدم. 
www.airbnb. موقع  في  الوسيلة  هــذه  جــرب 

com في رحلتك القادمة.

ــط جــهــاز املــنــاعــة دون 
ّ

بــطــرق ســلــيــمــة، وُيــنــش
االضــــطــــرار إلــــى أخــــذ مـــضـــادات حــيــويــة، كما 

ُيقاوم نشاط الخاليا السرطانية«.
ــتـــوي زيـــــت كـــبـــد الـــســـمـــك عــلــى  وتـــتـــابـــع: »يـــحـ
الفيتامني د، مثله مثل أنواع  كمية عالية من 
أخرى من األسماك، والسمك املطبوخ يحتوي 
 من السمك 

ّ
أقــل الفيتامني »د«  على نسبٍة من 

النيء، كالسلمون املعلب والسوشي ووجبات 
الــذي يحتوي على  السردين والتونا واملحار 
والسيلينيوم  والـــزنـــك  والــحــديــد  املــانــيــزيــوم 
نفسه، يحتوي  الوقت  في  لكن  د،  والفيتامني 
وهناك  الكوليسترول.  مــن  عالية  نسبة  على 
الكافيار األسود واألحمر. وال ننسى الصويا 
تحتوي  فهي  ومشتقاتهما،  الصويا  وحليب 

على فيتامني د وعلى الكالسيوم«.
»د«  الفيتامني   

ّ
أن أثــبــتــت  الـــدراســـات  وبــعــض 

أيضًا ُيعالج من االكتئاب. فبعض األشخاص 
الــذيــن ُيــعــانــون مــن نــقــص فــي هـــذا الفيتامني 
يكونون معّرضني أكثر من غيرهم لالكتئاب. 
وهو يساعد على الوقاية من تسّوس األسنان، 
ومـــن الــســكــري- الــنــوع الــثــانــي، الــــذي يصيب 
ط 

ّ
 ألنه ُينش

ّ
، وهو مهم ملرضى السل

ّ
كبار السن

جهاز املناعة لديهم”.
ــًا، مــن  ــامـ ــتـ ــبـــه اخــتــصــاصــيــة الـــتـــغـــذيـــة خـ ــنـ ـ

ُ
وت

»املــبــالــغــة فـــي تـــنـــاول فــيــتــامــني د، والـــحـــرص 
على تناوله بكميات مقبولة وبإشراف طبي، 
فهو قد ُيسبب الغثيان وآالما في الرأس، وقد 
يــضــاعــف نسبة الــكــالــســيــوم فــي الــــدم، ويــؤثــر 

على صحة الكلى واألنسجة والقلب«.

AirBnb: إقامة أرخص من الفنادقفيتامين D: حاجة العظام إلى الشمس
دراساٌت كثيرٌة تثبِت أّن 
معظم سكان العالم 

يعانون من نقص، 
 .D متفاوٍت، بفيتامين

والنقص الحاّد منه، 
يؤّدي إلى مشكالت في 

العظام

تشتهر منطقة، 
بكاسين، في جنوب 

لبنان، بأكبر حرج ألشجار 
الصنوبر، حيث يحوي 

أكثر من 100 ألف شجرة، 
ويحتُلّ المرتبة األولى في 

المنطقة العربية

 Airbnb تسمح خدمة الـ
لألشخاص الذين يسافرون 
بشكل مستمر، باالستغناء 

عن الفنادق الباهظة، 
وباستئجار البيوت من 

مالكها مباشرة

صيدا ـ خليل العلي

ــــني، فــــــي قـــضـــاء  ــاسـ ــ ــكـ ــ ــقــــة، بـ ــنــــطــ ــر مــ ــهـ ــتـ ــشـ تـ
يــن، جنوب لبنان، بأكبر حــرج ألشجار 

ّ
جــز

أكــثــر مــن 100 ألف  يــحــوي  الصنوبر، حيث 
في  األكبر  الشجري  الحرج  ويعتبر  شجرة 
الشرق األوســط، ويحتل املرتبة األولــى بني 
إنتاج  يتم  حيث  املثمرة،  الصنوبر  أشجار 
الصنوبر،  ثــمــار  مــن  طــن سنويًا   700 نحو 
والــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ويــــســــّمــــى »ذهـــــــــب لـــبـــنـــان 
الصنوبر  أشجار  وتعود حكاية  األبيض«. 
في لبنان إلى عهد األمير، فخر الدين الثاني 
الكبير، والذي حمل أول شجرة صنوبر من 

إيطاليا في عام 1516م.
يــتــمــيــز الـــصـــنـــوبـــر »الـــبـــكـــاســـيـــنـــي« بــنــكــهــة 
الطعام،  إعـــداد  فــي  اســتــخــدامــه  مميزة عند 
ــا جعله  مـ األبــــيــــض،  األرز  ــع  مـ وخـــصـــوصـــًا 
الــعــربــيــة، حــيــث تفضله  الــــدول  مطلوبًا فــي 
ــات الـــبـــيـــوت عـــن الــصــنــوبــر الـــتـــركـــي في  ــ ــ رّب
إعداد الطعام، رغم سعره املرتفع الذي يبلغ 
65 دوالرًا  )حــوالــي  لبنانية  ليرة  ألــف  مائة 

أميركيًا(. 
وُيــْســتــخــَدم الــصــنــوبــر الــلــبــنــانــي فــي إعـــداد 

ــاٍف مــــن أطــــبــــاق الــــطــــعــــام الــــخــــاّصــــة،  ــ ــ
َ
ــن ــ أصــ

ة لجهة   خاصَّ
ٌ
الت والحلوى، وله ميزة واملقبِّ

جودته العالية ونكهته املميزة، وهي ليست 
موجودة في دول أخرى.

ويلفت أحد عمال جني ثمار الصنوبر إلى 
أن مــوســم الــقــطــاف يــمــتــد ألكــثــر مــن سبعة 
أشــهــر، وتختلف األشــجــار عــن بعضها في 
حــمــل الــثــمــار عــمــومــًا، مــنــهــا مـــا يــحــمــل 50 
ثــمــرة )كــــوز( ومــنــهــا مــا يــحــمــل 10 فــقــط، ال 
 شجرة. 

ّ
يوجد عدد ثابت من الثمار على كل

ــجــمــع األثـــمـــار عــلــى أسطح 
ُ
ت وبــعــد جنيها 

فَرش 
ُ
البيوت، وفي أوائل شهر أيار/مايو، ت

)الكوز(  الثمرة  تتفتح  السطوح حتى  على 
تــلــقــائــيــًا، فــيــتــم جمعها وإرســالــهــا إلـــى آلــة 
الـــفـــرز. وبـــعـــد أن ُيـــفـــرز الـــحـــص عـــن الـــكـــوز، 
املستودعات.  فــي  بعدها  ن 

ّ
وُيــخــز ُيــشــّمــس، 

ارات  وفي املرحلة األخيرة، ُيرَسل إلى الكسَّ
ليتّم  الثمرة  الصلب عن  القشر  ْكِسر 

َ
ت التي 

تسويقه.
 صعبة 

ً
ة جني الصنوبر عملّية عتَبر عمليَّ

ُ
ت

إلى  ارتفاعها   األشــجــار يصل 
َّ
وخــطــرة، ألن

ســبــعــة أمـــتـــار، وهــــي تــحــتــاج إلــــى شــجــاعــة 
وخــبــرة، وذلــك إلمكانية الــوقــوع واإلصــابــة. 

ــقــــوم بـــجـــنـــي ثــمــار  ــيـــث ُيـــســـتـــخـــَدم مــــن يــ حـ
ــال والـــعـــصـــي  ــبــ ــحــ ــنـــوبـــر الــــســــاللــــم والــ الـــصـ
الــــطــــويــــلــــة، لـــُيـــســـقـــط األكــــــــــواز بــواســطــتــهــا 
وخاصة في األشجار املتالصقة في موسم 

القطف.
ل حرج  وفي فصلي الربيع والصيف، يتحوَّ
بــكــاســني إلـــى مــنــتــزه لــلــراحــة واالســتــجــمــام 
ومــالذًا  بــة 

ّ
الــخــال الطبيعة  بجمال  ع 

ُّ
والتمت

والرطوبة  الصيف  من حر  هربًا  للعائالت، 
في املناطق الساحلية، وبعيدًا عن ضوضاء 
املـــديـــنـــة، خـــاصـــة لــلــذيــن يـــنـــشـــدون الـــهـــدوء 
تحت ظــالل األشــجــار، ويبحثون عــن هــواء 
نقي. حيث تقصده العديد من العائالت من 
الجاف  ملناخه  نــظــرًا  عـــدة،  لبنانية  مناطق 
 ونهارًا 

ً
والصّحي املشّبع باألوكسجني ليال

بعيدًا عن الرطوبة.
كــمــا يــعــتــبــر حـــرج بــكــاســني، والـــــذي يرتفع 
 
ً
ة بيئيَّ  

ً
ة مــتــرًا، محميَّ  850 البحر  عــن سطح 

ــات املــشــي  ــاضــ ومـــكـــانـــًا مــنــاســبــًا لــــهــــواة ريــ
بيوت  الحرج  داخــل  نِشئت 

ُ
أ كما  والتسلق. 

هني، والذين 
ّ
ة الستقبال املتنز ة تراثيَّ خشبيَّ

يتناولون املأكوالت من أيدي رّبات البيوت 
في البلدة.

)Getty( شقة مفروشة على الموقع اإللكتروني

ينتقل كثيرٌ من الرياضيين من عالم الرياضة عموًما، وكرة القدم خصوًصا، إلى عالم التمثيل 
والسينما والدراما، مستفيدين من شهرتهم الرياضيَّة الكبيرة، وتحويلها إلى شهرة فنيّة

رياضيّون
     ممثّلون

صنوبر بكاسين

اصطباحة

بالل فضل

 زوجة أنور السادات الثانية تتحدث عن عالقتها بزوجته األولى وبناته، 
وترد على أكاذيب النبوي إسماعيل حول اعتقاالت سبتمبر ـ سألتها: ما 
تعليقك على اتهام محمود جامع للسادات بشرب الحشيش والحصول 
على عموالت عن صفقات األسلحة؟  ـ وكيف تردين على اتهام السادات 
االجتماعية  مشروعاتك  أوقــفــِت  ملــاذا  ـ  األميركية؟   للمخابرات  بالعمالة 
واخترت اإلقامة في الواليات املتحدة 15 عاما؟ وما هي أخطاء السادات 

في رأيك؟   
التي سقط عشرات  األســطــورة،  امللكة  تلك  الــدر،  ربما، منذ عهد شجرة 
الرجال صرعى دهائها، قبل أن تسقط بدورها صريعة ضربات القباقيب، 
لــم تشهد مصر امـــراة أثـــارت عــواصــف االســئــلــة واالتــهــامــات والغضب، 
أو جيهان  الـــســـادات،  والــدهــشــة، مثل جيهان  اإلعــجــاب  وأيــضــا مشاعر 
صفوت رؤوف ابنة موظف وزارة الصحة، أو »جني« كما كانت تحب أن 
أو سيدة  املوسيقى جالديس تشارلز،  اإلنجليزية مدرسة  أمها  تناديها 
مصر األولــى كما كانت تحب أن تطلق عليها وسائل اإلعــالم املصرية، 
بعد أن أصبحت زوجة ألكثر رئيس مصري أثار بدوره عواصف األسئلة 

واالتهامات والغضب، وأيضا مشاعر اإلعجاب والدهشة. 
حني بدأت في عام 1996 كتابة الفصول األولى من كتابي عن سيرة حياة 
أنور السادات، كنت حريصا على اللقاء بقرينته السيدة جيهان السادات، 
لطرح كثير من األسئلة عليها إلثراء محتوى الكتاب، لكن محاوالتي باءت 
الــواليــات  فــي  عــدة  ولسنوات  الفترة  تلك  خــالل  إقامتها  بسبب  بالفشل، 
املتحدة األميركية، وكنت حريصا على مداومة االتصال بمكتبها، كلما 
سمعت من بعض من يعرفونها بشكل شخصي، أنها قدمت إلى مصر 
غلقت صحيفة )الدستور( بقرار حكومي، عام 

ُ
لقضاء إجازة، وبعد أن أ

1998، لم يكن مسموحا لي أن أكتب في الصحف املصرية إال في الفن 
والثقافة، فعملت في مجلتي )صباح الخير( و)الكواكب( فترة، كما راسلت 
، وبعد أن 

ً
بعض الصحف واملجالت العربية، ونسيت مشروع الكتاب فترة

عملت في مجلة )املصور( أواخر عام 1998 كمحرر فني للمجلة، أجريت 
السينمائي  الكبير، أحمد زكــي، عن مشروعه  املمثل  أكثر من حــوار مع 
)أيام السادات(، الذي كان مشروعا متعثرًا وقتها، بل و كان لدى كثيرين 
مشروعا ميئوسا من خروجه للنور، علمت منه أنه على اتصال بجيهان 
الفيلم، وأنها  النسخة األخيرة من سيناريو  السادات، وأنه عرض عليها 
استئناف  ذلــك على  فــي مصر، فشجعني  أطــول  وقتا  أصبحت تقضي 
 الستئناف الكتاب، 

ً
محاولة الوصول إليها، لعل حواري معها يكون مدخال

تماما   
ً
متفائال أكــن  لم  أيضا،  السياسية  الصحافة  في  العمل  ومواصلة 

بحدوث ذلك الحوار، ملعرفتي أنها كانت قد اختارت الصمت الكامل على 
مدى سنوات، ورفضت محاوالت كثير من الصحافيني الكبار محاورتها، 
إال أنني دأبت على االتصال بمكتبها في تلك الفترة، واستمرت محاوالتي 
 دون كلل وال ملل، حتى أصبح هناك صداقة تليفونية بيني 

ً
عاما كامال

وبني سكرتيرها، والذي وعدني بعد فترة من مداومة االتصال به، أن ينقل 
رغبتي في إجراء الحوار لها شخصيا، حني قلت له، إنني أخشى أن يكون 
اعتذاره املتكرر قرارًا شخصيا منه، وليس قرارًا منها، وبعد شهور من 
محاولة الحصول على موعد مع السيدة جيهان، نجحت في تحديد موعد 
ملحاورتها، في أغسطس 1999، ولم يصدق األستاذ مكرم محمد أحمد، 
رئيس تحرير مجلة )املصور( أنني نجحت في إقناعها بالحوار، دون أن 
، إن كثيرًا من الصحافيني فشلوا في 

ً
يكون لي معرفة شخصية بها، قائال

إقناعها بالحديث، خصوصا أن الفترة التي أجريت فيها الحوار، كانت قد 
شهدت إطالق عدد من الشائعات عنها، من بينها شائعات مست حياتها 
وجدت  أنها  لدرجة  االنتشار  شديدة  شائعة  رأسها  وعلى  الشخصية، 
طريقها إلــى مــقــاالت بعض الــكــتــاب، زعــمــت أنــهــا تــزوجــت مــن حارسها 
الخاص، باإلضافة إلى ظهور عدد من الكتب التي وجهت اتهامات كثيرة 
للسادات ولها، وكانت دائما تكتفي بالصمت التام إزاء كل تلك الشائعات 
واالتهامات، وكان أكثر ما يخشاه األستاذ مكرم من أن تختار جيهان 
وكنت  بعضها،  لــه  قــرأت  التي  األسئلة  على  بدبلوماسية  الــرد  الــســادات 
تماما، حيث  مختلفا  كــان  الحوار  لكن مجرى  ه، 

َ
مخاوف أشاركه  بالفعل 

قررت جيهان السادات أن تفتح النار على عدد من خصوم زوجها الراحل، 
وعلى بعض حلفائه أيضا. 

جيهان السادات: ال مشكلة في 
شارع خالد اإلسالمبولي ]2/1[

belalfadl@hotmail.com

فنون وكوكتيل

)العربي الجديد(

ثمار صنوبر من بكاسين )العربي الجديد( 

)Getty(

صالح سليم في فيلم »الشموع السوداء« )الفيسبوك( حارس المرمى عادل هيكل في نادي األهلي )الفيسبوك(
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من عالم 
المالعب إلى 

دنيا الفن



أدبــا؟«، فأجاب: »ال وقت وال كهرباء وال مال، 
بماذا تنفع الكتب؟«.

ـــب الـــبـــاد ال تــثــيــر انــتــبــاهــا مـــا لـــم يــســّوق 
ُ
ُكـــت

أحــــد عـــّمـــال املـــطـــابـــع أن ثـــّمـــة ســـطـــورًا تــمــّس 
عــقــائــد اآلخـــريـــن، تــصــل الــوشــايــة إلـــى الجهة 
الرقابية، فيُمنع الكتاب، كما يحدث عادة في 
وزارة الثقافة، وهذه األخيرة تتبع لها هيئة 
العامة  »الهيئة  دعى 

ُ
ت ة ماليا وإداريــا 

ّ
مستقل

ي املخطوطات. 
ّ
السورية للكتاب«، تحاول تبن

ــذه الــهــيــئــة  ــا ُيـــشـــاع مـــن أن هــ وعـــلـــى عــكــس مـ
 إداريا، يرى الشاعر والناقد بيان 

ً
تعرف ترّها

أنها  فيها،  الكتب  تقييم  قــّراء  أحــد  الصفدي، 
محكومة بكونها مؤّسسة »وطنية رسمية«، 
ــة تــتــجــاوز  ــيـ ــارب أدبـ ــي تـــجـ

ّ
وال تــغــامــر بــتــبــن

سع الرحابة 
ّ
»الخطوط الحمراء«؛ ففي حني تت

في الشعر أو ثقافة الطفل، فإنها تضيق في 
املسائل الفكرية والرواية والقصة. هنا يؤّكد 
من  باملوقف  ذات صلة  »املــوانــع  أن  الصفدي 
الرأي العام، فهناك حساسية من التجاوزات 

في املجال الجنسي أو املذهبي تحديدًا«.
املتزايد من تجربة  الصفدي خوفه  ال يخفي 
الــعــمــل لـــدى الــهــيــئــة: »أســــوأ مــا يــحــصــل، هو 
الشخصية  األمــزجــة  ــل 

ّ
وتــدخ املعايير  ضياع 

ب الهيئة املتسارع 
ُّ
في القبول أو الرفض. تقل

بــني عـــّدة مــديــريــن عــاّمــني، لــكــل منهم طريقة 
ة 

ّ
ــر سلبا على تنامي خط

ّ
أث عمله وعــاقــاتــه، 

ثقافية ذات مامح محّددة«.
ــا، كـــانـــت مـــنـــشـــورات وزارة  ــامـ مــنــذ ثـــاثـــني عـ
 وتـــنـــّوعـــا وخــصــوصــيــة 

ً
الــثــقــافــة أكـــثـــر جــــــرأة

الكتب  لبسطات  عــابــر  ألّي  ويــمــكــن  اآلن،  مــن 

الوطني وتحت  الحقوق واملتحف  كلية  قــرب 
جــســر الــرئــيــس وســـط دمــشــق، اكــتــشــاف ذلــك. 
النشر الخاصة على  الــيــوم، فتراهن دور  أّمــا 
الــكــتــاب الــســوري مــن قــلــب الــحــدث، مــن خــال 
ى كل الحدود، تنتقد العقائد 

ّ
نصوص تتخط

والــســلــطــة ومــســار الـــثـــورة، وتـــحـــاول تحريك 
الحياة بعيدًا عن مشهد العنف الكبير.

ــاب هـــــو الــــحــــامــــل األســــــاســــــي لــلــفــكــر  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ »الـ
والـــتـــاريـــخ والـــحـــيـــاة«، الــحــديــث هــنــا لــــ أيــمــن 
الــغــزالــي صــاحــب دار »نـــيـــنـــوى«، الــــذي يــرى 
أن الـــســـوريـــني، بــمــخــتــلــف دوافـــعـــهـــم الــذاتــيــة 
يحاولون  والــفــكــريــة،  والحياتية  والــتــجــاريــة 
واملحافظة  اآلنــيــة  املرحلة  تحّديات  مواجهة 

على الدور اإليجابي للكتاب.
يــقــول الـــغـــزالـــي: »الــنــشــر الـــيـــوم كــّمــي ولــيــس 
ــاء ولــيــس  ــقـ ــبـ ــي الـ ــة فــ ــاولـ ــحـ ــا، وهــــــذا مـ ــيـ ــوعـ نـ
ــــي تـــعـــويـــم األزمـــــــات  ــا يـــســـهـــم فـ ــ الــــــخــــــروج، مـ
وتغريبية«،  حة 

ّ
ومسط شكلية  بدائل  وطــرح 

ويــضــيــف: »ســـّر بــقــاء بــعــض دور الــنــشــر إلــى 
ــر  ــو عـــنـــاد مــــؤّجــــل، وقــــد يــنــقــضــي األمـ اآلن هـ
العملية بالرقابة وتنتهي  في أي وقــت. تبدأ 
بــالــتــســويــق. كـــل هـــذه املــشــاكــل كــفــيــلــة بجعل 

العملية حرب مع كل شيء«.
هل ثّمة جــدوى من الكتاب في وقــت ال تصل 
فــيــه قــيــمــة اإلنـــســـان إلـــى رصـــاصـــة؟ أصــحــاب 
ــركـــوا  دور نـــشـــر كـــثـــيـــرة هــــجــــروا ســــوريــــة وتـ
خلفهم عشرات السنوات من العاقات والعمل 

بيروت ـ عمر الشيخ

ما زلــُت أذكــر اليوم عبارة أبو نادر، 
أحـــــــد وّراقــــــــــــي دمـــــشـــــق: »لـــــــو كـــانـــت 
الــذهــب، فلن يقربها  مــاء  مــن  الكتب 
الـــنـــاس هــنــا، ألنــهــم يــخــافــون املـــعـــرفـــة«. كــان 
الرجل يجيب على سؤالي حول جدوى ركام 
الــعــنــاويــن املــفــروشــة عــلــى الــرصــيــف الخلفي 
في جولتي  دمشق،  الوطني وســط  للمتحف 
الحلبوني،  منطقة  مكتبات  على  األسبوعية 
القرطاسيات وبعض مكاتب  املعروفة بحقل 

ومطابع دور النشر الدمشقية.
كانت عشرات الكتب خلف واجهات املكتبات 
ب 

ّ
الــطــا بــعــض  يــقــف  الــغــبــار، بينما  يعلوها 

ــحــون كــتــبــا جــامــعــيــة مــســتــعــَمــلــة على 
ّ
يــتــصــف

ــم: »هــــل تــقــرأ  ــدهــ ــاٍذ، ســـألـــُت أحــ ــحــ رصـــيـــٍف مــ

بوداود عميّر

وقـــد تـــجـــاوز الــتــســعــني مـــن الــعــمــر بــقــلــيــل، ال 
يــــزال الــكــاتــب والــفــيــلــســوف الــفــرنــســي، جــان 
األدبــي  املشهد  يتصّدر   ،)1925( دورميسون 
ــق أعــلــى املــبــيــعــات، 

ّ
الــفــرنــســي، وأعــمــالــه تــحــق

ــــك حــــضــــوره املــســتــمــر فــــي وســـائـــل  ز ذلـ
ّ
يــــعــــز

اإلعام. مع مطلع السنة الجديدة، صدرت له 
بعنوان  الشخصية  مــذّكــراتــه  »غاليمار«  عــن 
لويس  الــفــرنــســي،  للشاعر  بيت  مــن  مقتبس 
أراغون )1897 - 1982( »سأقول رغم كل شيء 
أن هذه الحياة جميلة«، وقد سبق أن اقتبس 
من الشاعر نفسه، عنوان كتابه »سأرحل ذات 

يوم ولم أقل كل شيء«.
تأتي املذّكرات على شكل محاكمة بني الكاتب 
وبـــني األنــــا املــتــســائــلــة، فــي حــــوار يستقصي 
تــفــاصــيــل مــاضــيــه وطــفــولــتــه، وعــاقــاتــه مع 
الفرنسيني وغيرهم، ال  األدبــاء والسياسيني 

تخلو من أحداث ومواقف طريفة، يحاول أن 
يسبغ عليها مسحة مــن األمـــل، رغــم مــرارات 
أهوالها  عــاش  التي  الثانية،  العاملية  الحرب 
ــاب 

ّ
ــا. ُيـــعـــدُّ دورمـــيـــســـون أحـــد أبــــرز الــكــت ــاّبـ شـ

ــم إنــتــاجــا،  الــفــرنــســيــني املــعــاصــريــن، وأغـــزرهـ
ــخــب عــضــوًا فــي »األكــاديــمــيــة الفرنسية« 

ُ
انــت

خب عميدًا لها في 2009، 
ُ
سنة  1973، ثم انت

عـــقـــب رحــــيــــل كــــلــــود لـــيـــفـــي شــــــتــــــراوس. وال 
مغتبطا   ،

ً
متفائا عــادتــه،  على  الكاتب  يـــزال 

رؤيــة فلسفية  بالحياة، مدافعا عنها، ضمن 
يــعــتــرف أنــهــا تــقــف عــلــى طــرفــي نــقــيــض من 
الفرنسي، روماني  الفيلسوف  نظرة صديقه 
أو   ،)1995  -  1911( ــيـــوران  سـ إمــيــل  ــل،  ــ األصـ

»رسول العدم«، كما يحلو لبعضهم وصفه.
تجمعهما،  كانت  التي  الــصــداقــة  متانة  رغــم 
فهما ال يتشابهان فــي شــيء؛ ســيــوران، كان 
ــة إلـــى  ــ ــــوداويـ ــتــــشــــاؤم، ذا نـــظـــرة سـ ــد الــ ــديـ شـ
ــى أن مــقــوالتــه صـــارت شــعــارات 

ّ
الــحــيــاة، حــت

الحياة  إلــى  رؤيتهم  املتشائمون  بها  يسّوغ 
 أبرزها: »ليس 

ّ
واألشياء املحيطة بهم، ولعل

ـــص عـــيـــش اإلنــــســــان، 
ّ
ــذي يـــنـــغ ــ ــ ــــوت هــــو الـ ــ املـ

ما تكمن معضلة 
ّ
طاق، وإن

ُ
ويجعل الحياة ال ت

سورية 
ناشرون وحواجز

في مذّكراته 
الصادرة مطلع السنة 

الحالية، يستقصي الكاتب 
والفيلسوف الفرنسي 

تفاصيل ماضيه وطفولته 
وعالقاته مع األدباء 

والسياسيين

يسعى الكتّاب 
السوريون اليوم إلى 
مواجهة المرحلة 

والمحافظة على حضور 
الكتاب. هكذا، برزت كتابات 

تحاول تحريك عجلة 
الحياة بعيدًا عن مشهد 

العنف الكبير

من خالل افتتانه 
بأستاذه، يُتيح الكتاب، 

المترَجم مؤّخرًا، رؤية 
نيتشه وهو يشتغل 
بعفوية خارج إطار 
التفكير المباشر في 

المواضيع الفلسفية

جان دورميسون الحياة رغم كل شيء

شوبنهاور مربّيًا قنوات يمرّ منها الفكر

طريق الكتب ال يزال مغلقًا

تتّسع الحرية في الشعر 
وأدب الطفل وتضيق 

في الفكر والرواية

جمعت الصداقة 
بين دورميسون وسيوران 

وفّرقتهما رؤيتهما للحياة

ينتصر الكتاب لفكر 
حقيقي وقاس ضد 

سوء استعمال الفلسفة

وجد كثير من الكتّاب 
الالجئين مجاالت الستقبال 

أفكارهم الكتب وتهميشها،  الرقابة الحكومية وسوق تسليع  غير بعيد عن 
أحد  طاولت  التهديد  من  موجة  الحالية  ــداث  األح خالل  ظهرت 
بعد  اسمه،  ذكر  رفض  الناشرين، 
في  »اإللحاد«  عن  سلسلة  نشر  أن 
عليه  اقتحم  ضخمة،  مجلّدات 
ــدار  ال مقرّ  »الــمــتــشــّدديــن«  ــد  أح
بالحرق  وهــّدده  دمشق  وسط 
الفوضى  »استغّل  ألنه  والتصفية 
ــن«،  ــدي ــا يــســيء إلـــى ال ــشــر م ون
لسان  عــن  الناشر  نقل  مــا  حسب 
»مدعوم  أنه  مضيفًا  مهّدده، 

من الدولة«.

تهديد الكتاب

2425
ثقافة

مشهد

سيرة

فكر 

إصدارات

ـــاب، بــيــنــمــا بــقــي بــعــضــهــم فــقــط لــعــدم 
ّ
والـــكـــت

والتنقل  النقل  تكاليف  تحّمل  على  قــدرتــهــم 
 تدهور املنطقة برمتها، وكذلك بسبب 

ّ
في ظل

الــذي يواجهه السوري من  الــرديء  »التعامل 
كل العالم«، حسب وصف الغزالي.

الــتــشــكــيــلــيــة  حـــصـــلـــت   ،2010 الــــعــــام  مـــطـــلـــع 
ــا نــقــشــبــدي عــلــى تــرخــيــص لــدار  الــســوريــة رنـ
نشر خاصة اسمها »نحن«، تشير تجربتها 
فـــي الــنــشــر الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ فــتــرة وجــيــزة 
أن معاناتها دفعتها للعمل  إلى  من باريس، 
ط املؤّسسة الرسمية واألسماء 

ّ
بعيدًا عن تسل

املــعــروفــة و»مــافــيــاتــهــا«، ولــكــن الــتــوقــيــت لم 

ــدون«، وأيــضــا »ليتهم 
َ
البشر فــي كونهم يــول

يــــدركــــون الـــســـعـــادة الـــتـــي يـــديـــنـــون لـــي بــهــا، 
أوالئـــك األبــنــاء الــذيــن لــم أرغـــب فــي مجيئهم 

إلى هذا العالم«.
ــيـــســـون، ثــّمــة جــمــلــة من  بــالــنــســبــة إلــــى دورمـ
ــذا »الـــتـــطـــّرف«  األســــبــــاب الـــتـــي تــقــف وراء هــ
ــيـــوران، مــن بينها  الــشــديــد فــي ســـوداويـــة سـ
ص حياته، 

ّ
أنه كان يعاني من أرق شديد نغ

ــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نــفــســيــتــه، حــتــى أنــه  ــ ـ
ّ
وأث

فّكر ذات يوم في االنتحار. يشير أيضا، إلى 
بمرضه،  بالضرورة  ق 

ّ
تتعل ال  أخــرى  عوامل 

منها خــصــوصــا انــخــراطــه فــي فــتــرة شبابه، 
هم 

ّ
في صفوف التنظيم الروماني القومي املت

العدوانية  شــديــدة  وبممارساته  بالفاشية، 
ضّد معارضيه، قبل الحرب العاملية الثانية، 
 إلــــى تــمــوقــعــه، فـــي الــجــانــب األدبــــي، 

ً
إضـــافـــة

املتشائمة  األخاقية،  األدبية  املدرسة  ضمن 
بطبعها.

ــة بــــون  ــ ــّمـ ــ ــون، ثـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــني ســــــيــــــوران ودومـ
وفلسفة  التشاؤم  فلسفة  بني  يفصل  شاسع 
الـــتـــفـــاؤل، الــنــفــور مـــن الــحــيــاة واحــتــضــانــهــا. 
ومن املفارقات، أن الفيلسوف األّول رحل عن 
84 عــامــا، بــعــد مـــرض عــضــال ألــزمــه الــفــراش 
، بينما ال يزال الثاني يفرض حضوره 

ً
طويا

فــي املشهد األدبـــي واإلعــامــي فــي بـــاده، مع 
ميل إلى املزاح في أسلوب كتابته، أو حديثه 
ــاء اســـتـــضـــافـــاتـــه الـــكـــثـــيـــرة فــي  ــنــ ــر أثــ ــاخـ الـــسـ
فرنسا،  فــي  والتلفزيونية  اإلذاعــيــة  الــبــرامــج 
يفتخر أنه بصّحة جّيدة، وينام تسع ساعات 

في اليوم.

اب منقسمون إلى 
ّ
يخدمها: »دور النشر والُكت

مؤّيد ومعارض، وإلى صاحب فكرة وضّدها، 
وقد ارتبط النشر بهذا الخاف«.

اب الشباب 
ّ
تقول نقشبندي إن كثيرًا من الُكت

واملغمورين وجــدوا في لجوئهم إلــى أوروبــا 
ــزًا وحــــــّرًا الســتــقــبــال  ــاهــ مـــجـــااًل مــفــتــوحــا وجــ
أفكارهم وطروحاتهم، وذلك لسبنب: »أولهما، 
الحرية بالكلمة ومعناها وأهدافها، الترويج 
لفكرهم ونضالهم من أجل الفكرة حيث العالم 
اب 

ّ
الكت أن  وثانيهما  ســوريــة،  نحو  مــتــوّجــه 

كــانــوا مسيطرين  مبيعا  واألكــثــر  املــعــروفــني 
ــة، واملـــؤّســـســـة  ــابـ ــتـ ــكـ ــة الـــنـــشـــر والـ ــاحـ عـــلـــى سـ

الرسمية ال ترّحب بالجديد واملختلف«.
ذكر بني العمل الثقافي الخاّص 

ُ
ال تشاركية ت

واملـــؤّســـســـة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة فـــي ســوريــة، 
يـــفـــّرق بينهما؛  الـــرقـــابـــي واألخــــاقــــي  الــحــكــم 
 »تــتــســّول« دعــمــا حكوميا 

ً
فـــدور الــنــشــر مــثــا

ملطبوعاتها من باب االقتناء، وهذا ما حدث 
كــان مسؤواًل  الــذي  قباعي  نايف  الناشر  مــع 
املــتــوّســط«، والــذي ُيشير  عن »منشورات دار 
اب وضعف دعمهم 

ّ
إلى أن ضياع حقوق الكت

املالي ساهم في توّجه كثير منهم للعمل مع 
اب الرواية 

ّ
دور نشر خارجية، على رأسهم كت

الــتــي تــرصــد حــكــايــات الــحــرب وتــنــقــلــهــا إلــى 
هّرب إلى الخارج 

ُ
العالم، تلك الكتابات كانت ت

ــابــهــا الـــذيـــن لـــم يــعــد لــهــم مــكــان في 
ّ
هـــي وُكــت
بادهم.

تصويب

محمد عالوة حاجي

ــا:  ــانـ ــيـ ــك فـــيـــســـبـــوك أحـ ــبـ ــاطـ ــخـ ُيـ
ــــر عــــن نـــفـــســـك«، ويــســألــك  ــّب »عــ
أحــيــانــا أخـــرى: »كــيــف حــالــك؟«. 
ليس  النشر  على  يحّرضك  إنــه 
إال، غير أنــه ال يــســألــك: »ولــكــن، 
ــا؟«. وحــــدُه  ــنـ مـــا الــــذي تــفــعــلــه هـ
السؤال يعود ليطرح نفسه بني 
فه وترّدد: 

ّ
الفينة واألخرى، لتتلق

، ما الذي أفعله هنا؟«.
ً
»فعال

األزرق«  »املــوقــع  ُيصبح  أن  قبل 
أكـــثـــر الـــشـــبـــكـــات االجــتــمــاعــيــة 
املدّونات   

ُ
فكرة ظهرت  انتشارًا، 

ــرة بـــ »إعـــالم 
ّ

اإللــكــتــرونــيــة ُمــبــش
املواطن«. شاخت الفكرة وهي ال 
تزال في املهد، فانفّض الجمهور 
الوليد  على  وأقــبــلــوا  مــن حولها 
الجديد الذي استند أساسا على 
ــكـــرة الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي،  فـ
لكنه لم يلبث أن أخذ دور »إعالم 
املواطن« من التدوين اإللكتروني 
السابقة  الذي أصبحت صيغته 

من الكالسيكيات.
لــكــن، هــل كـــان أكــثــرنــا تشاؤما 
يتصّور تلك املآالت التي جعلت 
ــا يــطــرح عــلــى نفسه 

ّ
الـــواحـــد مــن

بأنه،  ليجيب  الــســابــق؟  الــســؤال 
فقط، يتابع توّجهات الرأي العام، 

بما أنه ال يستفيد شيئا آخر.
هـــنـــا، ال يـــتـــحـــّرج »شــــاعــــر« من 
»أنا شاعركم  متابعيه  مخاطبة 
»كــاتــب«  يستحي  وال  العظيم«، 
للجميع  يــكــيــل شــتــائــمــه  أن  مــن 
ــف« 

ّ
ــرّدد »مــثــق ــتـ  يــــوم، وال يـ

ّ
كــــل

 من يخالفه الرأي، 
ّ

في حظر كل
وال يــتــرّيــث »روائـــــي« فــي اتــهــام 
آخـــر بــســرقــة روايــتــه )مـــن دون 
يعود  أن  قبل  عليها(،  لع 

ّ
يط أن 

ــم يكن  ــو لـ ويـــعـــتـــرف بــخــطــئــه. لـ
ــر في 

ّ
ــودًا، لــفــك فــيــســبــوك مــــوجــ

به،  أن يجهر  مــّرتــني قبل  األمـــر 
أّما وهو موجود، فأصبح »اللي 

في قلبي على منشوراتي«.

الكاتب التسعيني وذاكرته المرحة

نيتشه في سفره األول

صدر حديثًا كتاب العنصر البشري المشترك عن دار »صفصافة«. يضم العمل مختارات 
أنطونيو نيغري في نهايات  من مقاالت كتبها عالم االجتماع والفيلسوف اإليطالي 
جديدة  أشكال  وظهور  الخليج،  حرب  فيها  وتناول  الحالي،  وبدايات  العشرين  القرن 

للمقاومة السياسية، واألحياء المهّمشة والتحّول إلى الرأسمالية المعرفية.

لماذا الفلسفة اليوم.. ممكنات فعل التفلسف آخريًا، كتاب ألستاذ الفلسفة التونسي 
في  فرحات  يعود  الجمل«.  »منشورات  عن  مؤّخرًا  صدر  فرحات،  كمال  مصطفى 
هذا العمل إلى سؤال جدوى الفلسفة في المجتمعات المعاصرة، ليدرس تغيّراتها 

بعد اإلجابات التي ُوضعت خالل القرن العشرين من مارتن هايدغر إلى جيل دولوز.

لقاء الحضارات.. تحّوالت المجتمعات المسلمة حول العالم، كتاب األنثروبولوجي 
اللبناني  الديمغرافية  الدراسات  في  والمتخّصص  تود  إيمانويل  الفرنسي  والمؤرّخ 
الهادي.  عبد  أيمن  األكاديمي  بترجمة  »التنوير«  دار  عن  حديثًا  صدر  كرباج،  يوسف 
يناقش الباحثان تطّور المجتمعات اإلسالمية في العصر الحديث، ويبحثان في المتغيّرات 

الديمغرافية وأثرها على الحقائق االجتماعية.

عن »مركز دراسات الوحدة العربية«، صدر كتاب عبد الهادي التّازي.. نشاطه الفكري 
المؤرّخ  العمل حياة وفكر ومنهجية  يستعرض  العزاوي.  عمار رشيد  لـ  والسياسي 
القديم  المغرب  تاريخ  حول  دراسات  وضع  والذي   ،)2015  -  1921( المغربي  السياسي 

والحديث، وترجم مجموعة من الكتب الفرنسية التي تناولت تأسيس المغرب. 

شوقي بن حسن

نـــيـــتـــشـــه  فـــــــريـــــــدريـــــــك  ــاب  ــ ــ ــتـ ــ ــ كـ ــرأ  ــ ــ ــقـ ــ ــ نـ أن 
فرصة  ل 

ّ
يمث فذلك  مــرّبــيــا«،  »شوبنهاور 

 »
ً
 وتمثا

ً
لتخليص صاحب »العالم إرادة

مـــــن صـــــورتـــــه املــــــازمــــــة لـــــه كــفــيــلــســوف 
لـــلـــتـــشـــاؤم. فـــي الـــكـــتـــاب، الـــــذي نــقــلــه إلــى 
جاسم،  قحطان  العراقي  الكاتب  العربية 
تربط  التي  السرية  الحبال  تلك  نكتشف 
رين في تاريخ الفكر. 

ّ
بني فيلسوفني مؤث

رًا عن كل من »منشوات 
ّ

صدر العمل مؤخ
األمــــــان«  و»دار  أومـــــــا«  و»دار  ــفــــاف«  ضــ

و»منشورات االختاف«.
 )1874( ــا«  ــيـ ــرّبـ مـ »شـــوبـــنـــهـــاور  ـــف 

َّ
ُيـــصـــن

فات نيتشه 
ّ
ضمن املوجة الثانية من مؤل

الــتــي بــــدأت بــعــمــلــه »مـــولـــد الــتــراجــيــديــا« 
)1872(، وهي تأتي ضمن سلسلة بعنوان 
»تـــأّمـــات فـــي غــيــر أوانــــهــــا«، الــتــي يغلب 

عليها الطابع السجالي.
يبدأ الكتاب بهذه الحكاية: »ذلك املسافر 
والشعوب  البلدان  مــن  العديد  رأى  الــذي 
كان ُيسأل: ما هي الطبيعة البشرية التي 
النزعة  فيجيب:  الناس،  كل  لــدى  وجدها 
إلــــى الـــكـــســـل«. يــــرى نــيــتــشــه أن الــبــشــريــة 
ــّورت أخــاقــا مــن عـــدم الــثــقــة والــخــوف؛  طــ
فاإلنسان على يقني داخلي بأنه با مثيل 
ذلك.  واقعيا يخفي  لكنه  العالم،  هــذا  في 
هنا يتساءل نيتشه ملاذا؟ ثم يجيب »إنه 
الــخــوف مــن الــجــار، وفــي منطقة الخوف 
هــذه ُيــقــوقــع نــفــســه«. لكن مــا الـــذي يجبر 
ــار، وهــو  ــان عــلــى الـــخـــوف مـــن الـــجـ اإلنـــسـ
األمــر الــذي يوقعه في اتباع القطيع؟ إنه 
البحث عــن الــراحــة، أي ذلــك الكسل الــذي 

تحّدث عنه »املسافر«.
يــقــول نــيــتــشــه فـــي هــــذا الــنــص األول من 
الطبيعة مخلوق  فــي  يــوجــد  »ال  الــكــتــاب 
كئيب ومثير لاشمئزاز أكثر من اإلنسان، 
ألنــــه هــــارب مـــن عــبــقــريــتــه«. إنــهــا إشــــارة 
لطيفة قبل أن يختم النص بالتفاتة إلى 
م: »حني نريد العودة إلى الذات، ليس 

ّ
املعل

أفضل من العودة إلى املرّبي، لذلك أريد أن 
أتذّكر اليوم شوبنهاور«.

الفصول السبعة الاحقة عبارة عن إعادة 
وفيلسوفه  نيتشه  بــني  لــلــعــاقــة  تــركــيــب 
ــل، إذ يــعــتــبــر نـــفـــســـه مــــن الــــقــــّراء  ــ

ّ
ــفــــض املــ

الـــذيـــن عـــرفـــوا مـــن أول صــفــحــة قـــرؤوهـــا 
.
ً
لشوبنهاور أنهم سيقرؤونه كاما

ــؤلـــف بــصــراحــة  ــن ذلـــــك، يــشــيــر املـ أكـــثـــر مـ
ــه اعتقد  ــراءة الــطــفــولــيــة أنـ ــبـ أقــــرب إلـــى الـ
أن شــوبــنــهــاور كــتــب مـــن أجـــلـــه، ويــفــّســر 

أشكال أخرى لتناقل املعرفة الفلسفية، في 
وقت رأى فيه صاحب »املعرفة املرحة« أن 
سقطت  الجامعة  تنتجها  التي  الفلسفة 

في السمعة املشّوهة.
 أن الــكــتــاب يــحــب أن 

ّ
نــكــاد هــنــا نستشف

ينتصر لفكر حقيقي وقاس على حساب 
مـــا يـــــراه مـــن ســــوء اســتــعــمــال لــلــفــلــســفــة، 
ســواء من قبل الدولة التي تريد منها أن 
تكون وسيلة ناجعة في صياغة »املواطن 
الـــطـــّيـــب املـــطـــيـــع«، أو مـــن قــبــل الــفــاســفــة 

أنفسهم الذين جعلوا منها مجّرد أوسمة.
ف الكتابة الشذرية كمعظم 

ّ
لم يعتمد املؤل

لم يكتشف  أنــه  يبدو  إذ  الاحقة،  أعماله 
مــزايــاهــا بــعــد. لــكــنــه، فـــي املــقــابــل، يظهر 
فــــي مـــحـــطـــات كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــل وكـــأنـــه 
عــلــى بــعــد خـــطـــوة مــمــا ســُيــنــتــجــه الحــقــا 
 حني يجد 

ً
أفكار ومفاهيم. فهو مثا من 

فــي شــوبــنــهــاور أنــمــوذجــا ملــن وصـــل إلــى 
»أصالته املنتجة« التي هي نواة كل كائن، 
نشعر أن الجملة نفسها يمكن صياغتها 
بمصطلحات نيتشه الاحقة كـ »اإلنسان 

األسمى« و»إرادة القوة«.
أخـــيـــرًا، يــشــيــر »شــوبــنــهــاور مــرّبــيــا« إلــى 
حيث  املــفــّكــرون؛  يفتقدها  يــكــاد  شجاعة 
يــكــشــف نــيــتــشــه عـــن مــــصــــادره الــفــكــريــة، 
ويـــتـــركـــنـــا نـــلـــمـــس أريـــحـــيـــتـــه فــــي عـــرض 
مه، ولعلها سمة نادرة: عدم 

ّ
افتتانه بمعل

الخجل من التتلمذ.

ذلــك بــأن هــذا األخير كــان يكتب ببساطة 
لــنــفــســه، ولــــم يــكــن يــهــّمــه بـــريـــق الــحــيــاة 
االجتماعية، فا هو يحب أن يغالط غيره 
وال يــحــب أن يــغــالــط نــفــســه. هــكــذا أحــب 
نيتشه في شوبنهاور »قول ما هو عميق 
ر دون باغة«، وهو منهج سيكون 

ّ
ومؤث

صاحب »هكذا تحّدث زاردشت« أحد أبرز 
مجّسديه الحقا.

ــذه الــعــاقــة الشخصية  ــم مـــن هـ لــكــن األهــ
ــارئ، هــو أن العمل يكشف  بــني كــاتــب وقــ
األجيال  بني  األفكار  تسّرب  ميكانيزمات 
األملــانــيــة فـــي ذروة الــنــشــاط الــفــكــري في 

باد بسمارك وزمنه.  
من هذه الزاوية، يتيح لنا العمل أن نرى 
الــقــنــوات الــتــي تــمــّر مـــن خــالــهــا الــثــقــافــة 
ــر بــمــا هــو أبعد 

ّ
ــيـــال، عــبــر الــتــأث بــني األجـ

مــن قــــراءة نـــص، حــيــث يــتــجــاوز ذلـــك إلــى 
ي روح. إنه عمل يتحّدث في عمقه عن 

ّ
تبن
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باسل طلوزي

ــانـــت مـــحـــض نــكــتــة  ــا كـ عـــلـــى األغــــلــــب أنـــهـ
ــابـــرات،  ســـاخـــرة تـــفـــّوه بــهــا مــحــقــق املـــخـ
ضمن تهّكماته الكثيرة التي كان يقذفها 
في وجه فرج، مع كثير من شظايا اللعاب 
أن  غير  الغليظتني،  شفتيه  مــن  املتطاير 
تــلــك الـــعـــبـــارة اســتــوقــفــت فــــرج الــجــالــس 
في  الصغير  الــكــرســي  اكــتــراث على  دون 
مــواجــهــة املــحــقــق، إلـــى الــحــد الـــذي جعله 
 عن كل االستجوابات التي أعقبت 

ً
ذاهــال

النكتة.
قال له املحقق: »ما رأيــك يا سيد فرج أن 
أنك  اعتبار  على  باسمك،  زنــزانــة  نسجل 

ضيف دائم لدينا؟«.
ــع أن املــحــقــق لـــم يــجــانــب الــصــواب  ــواقـ الـ
بــعــبــارتــه تــلــك، خــصــوصــًا الــشــق املتعلق 
بـ«الضيافة الدائمة«، ألن فرج كان »زبونًا 
مزمنًا« على مبنى املخابرات، منذ مطلع 

شبابه.
 بيدين 

ً
واليوم، وبعد أن أصبح فرج كهال

خــاويــتــني مــن »الـــثـــروة الــوطــنــيــة«، حيث 
مـــنـــزل، وال حــتــى وعـــد بقبر،  مـــال وال  ال 
خــالــجــتــه لــحــظــة ضــعــف وهــــو يــتــســاءل 
فــي هذه  »لــم ال؟.. فأنا أقمت  فــي أعماقه: 
ــة أكـــثـــر مـــمـــا ســكــنــت خـــارجـــهـــا،  ــزانــ ــزنــ الــ
وبني جدرانها قضيت سحابة عمري«... 
ووجـــد نفسه يجيب بــصــوت خــافــت: هل 

تسجلون الزنزانة باسمي فعليًا؟
، لكنه سرعان ما أجاب: 

ً
بهت املحقق قليال

»نعم وسنضع الفتة على بابها بعنوان 
)زنزانة فرج(، وسيكون الحارس الواقف 
أمامها حارسًا لك ال عليك.. لكن بشرط أن 

 عن املعارضة.
ّ

تكف
بعد تردد، وافق فرج على العرض، واتجه 
الرجل  ليصبح  الــخــاصــة«،  »ملكيته  إلــى 
الذي قضى حياته في الزنزانة، معارضًا 

ومواليًا.

ــــالم  اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات األمـــــــن املــــصــــريــــة الـــــرســـــام إسـ
لأوضاع  الناقدة  رسوماته  خلفية  على  جاويش، 
ــم أفـــرجـــت عنه  االجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة فـــي مـــصـــر، ثـ
واّدعت أن االعتقال كان بسبب نسخة ويندوز غير مرخصة. 
إسالم تمّيز بخطوط غاية في البساطة تحوي أطرف املواقف 
الــشــارع املــصــري، من خــالل زاويته  وأعمق املعالجات لحال 

املعروفة باسم »الورقة«، على تويتر وفيسبوك. 

الجاويش 
والشاويش
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بشار الجعفري وفاتحته الجديدة ـ القدس العربي اللندنية

رسم تضامني من الفنان قنديل يدين اعتقال الجاويش ـ تويتر احتواء الشباب على طريقة نظام السيسي ـ إسالم الجاويش عن تويتر مصر العربية

موت األحالم في مصر - كوميك للجاويش ـ الورقة تويتر الفنان إسالم الجاويش 

حكومة التوافق الليبية في وضعها الحالي ـ الشرق األوسط اللندنيةالدستور الجزائري الجديد على نار هادئة ـ آخر ساعة الجزائرية

فيروس الزيكا يفتك برؤوس األطفال في البرازيل ـ مكة السعودية

أبيض وأسوأ
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رياضة

تلقى الساهرون 
على تنظيم 
بطولتي دبي 
وروتردام للتنس، 
مفاجأة غير 
سارة بعد إعالن 
السويسري، 
المصنف الثالث 
عالميًا روجر 
فيدرر غيابه 
عن المشاركة 
بسبب إصابة 
على مستوى 
الركبة، خالل 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس، حتمت 
عليه إجراء 
عملية جراحية 
كللت بالنجاح.
وقال فيدرر 
»لقد خضعت 
لجراحة في 
الركبة بعد 
اإلصابة التي 
لحقت بي 
في أستراليا 
المفتوحة.

)Getty( فيدرر يغيب بعد العملية الجراحية

عملية جراحية لـ»المايسترو«

أبدى الكرواتي لوكا مودريتش عشقه ملدربه 
الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أكد 

أنه »كان مثله األعلى«، مبرزًا أن »كل نصيحة« 
يعطيها لالعبيه »كنز«. وأوضح، في تصريحات 

ملوقع االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، »زين 
الدين كان مثلي األعلى. أحد هؤالء الالعبني الذين 

كنت أعشقهم في صغري«، مشيرًا »كل الفتية 
كانوا يحبونه، كان أحد أفضل الالعبني في جيله. 

كل نصيحة يقدمها لك كنز«.

ال يملك االتحاد التشيلي ما يكفي من أموال 
لسداد مكافآت منتخب البالد األول، الذي توج 

الصيف املاضي على أرضه باللقب األول في 
تاريخه ببطولة كوبا أميركا، والتي تصل إلى 

6.5 ماليني دوالر. وذكرت تقارير إعالمية محلية 
أن االتحاد ال يملك هذه األموال لدفع املكافآت 

املنصوص عليها، بني جميع األطراف وبسبب 
التأخر في سداد أموال الالعبني التشيليني، زادت 

هذه القيمة نتيجة النقاط.

أكد نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني انتقال 
مهاجمه الكولومبي، جاكسون مارتينيز، إلى 

جوانجزو إيفرجراند الصيني، ألربعة مواسم. 
وكشف أتلتيكو عن هذه الصفقة في بيان نشر 
على موقعه اإللكتروني. وقال النادي الصيني 
إنه ضم مارتينيز مقابل 42 مليون يورو. وقال 

الالعب: »لقد كان شرفا لي أن أكون بني صفوف 
هذا النادي )أتلتيكو(، ولكني أعتقد أن الوقت قد 

حان لكي أبدأ مرحلة جديدة في مسيرتي«.

الكرواتي لوكا 
مودريتش يكشف كنوز 

مدربه زين الدين زيدان

االتحاد التشيلي يعجز 
عن تسديد مستحقات 

العبيه

الكولومبي جاكسون 
مارتينيز ينتقل إلى الدوري 

الصيني
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لندن، روما ـ العربي الجديد

كانت سهرة الثالثاء رائعة بالنسبة 
للمحترفني الــعــرب فــي أوروبـــا، فقد 
نجح املــصــري، محمد صــالح، العب 
روما اإليطالي، بالعودة إلى هز الشباك بعد 
غياب طويل، وذلك بهدف في مرمى ساسولو، 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  فيما واصـــل النجم 
تــألــقــه الــالفــت فــي مــالعــب الــكــرة اإلنجليزية، 
بعدما ساهم بشكل مؤثر في صناعة هدف 
فــريــق ليستر سيتي  فــي  رائـــع لزميله  عــاملــي 
اإلنجليزي، جيمي فاردي وذلك خالل املباراة 

التي جمعت الفريق ضد نظيره ليفربول.
عاش محمد صالح سهرة مميزة بعد الهدف 
الذي وصف باملميز والهام في آن، إذ لم يحرز 
صـــالح أي هـــدف بــعــد اإلصـــابـــة الــقــويــة التي 
تعرض لها فــي الكاحل خــالل مــبــاراة »دربــي 
فــي نوفمبر/تشرين  أمـــام رومــــا،  الــعــاصــمــة« 
الثاني املاضي، ليعود من جديد إلى مصالحة 
الجماهير، ويفتتح التسجيل أمام ساسولو. 
وكان آخر هدف للمهاجم املصري أمام فريقه 
أكتوبر/تشرين   25 في  فيورنتينا،  السابق، 
األول. وواصـــــل صــــالح الــتــألــق بــعــد الــهــدف، 
حــيــث صــنــع فــرصــة هــدفــني محققني لــكــل من 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون واإليــطــالــي ذي األصـــول 
املصرية ستيفان شعراوي، ولكنهما أضاعا 

الفرصتني بشكل غريب.
ووصـــــل رصـــيـــد أهــــــداف صــــالح هــــذا املــوســم 
فــي منافسات الـــدوري املحلي إلــى 6 أهــداف، 
وهو السابع له بشكل عام، حيث أحرز هدفا 
للفريق في دور املجموعات في دوري أبطال 
ــا وانــتــهــت املــبــاراة بــفــوز صعب لروما  أوروبــ
أحــرزهــمــا صــالح واملــصــري  بهدفني نظيفني 

2829
رياضة

تقارير

األصــل الشعراوي، ليحقق فــوزه الثاني على 
التوالي. واصل النجم الجزائري رياض محرز 
تــألــقــه الــالفــت فــي مــالعــب الــكــرة اإلنجليزية، 
بعدما ساهم بشكل مؤثر في صناعة هدف 
فــريــق ليستر سيتي  فــي  رائـــع لزميله  عــاملــي 
اإلنجليزي، جيمي فاردي وذلك خالل املباراة 
الــتــي جــمــعــت الــفــريــق ضـــد نــظــيــره لــيــفــربــول 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
ريــــاض مــحــرز صــنــع هـــدف االفــتــتــاح لفريق 

C C

العطية: أحب كلتا 
الرياضتين... الراليات 

والرماية

عاقبت لجنة المسابقات 
في االتحاد المصري 
أحمد عيد عبد الملك

موناكو يستعيد توازنه
استعاد موناكو توازنه بفوزه على ضيفه باستيا 2-صفر على ملعب »لويس 
الثاني« وأمام 7500 متفرج في افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 
السابق فرانسوا موديستو في  القدم. وسجل مدافع موناكو  لكرة  الفرنسي 

الدقيقة 35 خطأ في مرمى فريقه، والبرتغالي برناردو سيلفا )73( الهدفني.
وتصالح موناكو مع جماهيره بعد خسارته املذلة أمام إنجيه مفاجأة املوسم 
الثالثة والعشرين. وعزز موناكو موقعه  صفر-3 السبت املاضي في املرحلة 
الثاني برصيد 42 نقطة مقلصا الفارق إلى 21 نقطة عن باريس  في املركز 

سان جيرمان.

لورينزي إلى الدور الثاني
الثاني في بطولة  الــدور  إلى  السادس  لورينزي املصنف  باولو  اإليطالي  تأهل 
اإلكوادور املفتوحة للتنس للرجال. ففي الدور األول للبطولة فاز لورينزي على 
اإلكــوادوري غونزالو إسكوبار بمجموعتني متتاليتني وبواقع 6-1 و6-2. كما 
على  الخامس  واملصنف  الدومنيكان  جمهورية  العــب  إستريال  فيكتور  فــاز 
أنــدري مارتن على  السلوفاكي  بيا 6-4 و6-4 فيما تفوق  األرجنتيني جيدو 
رامــوس  ألــبــرت  اإلسباني  وتــفــوق  غــرانــويــرس 7-6 و2-6.  اإلسباني مارسيل 
الــصــربــي دوســــان اليــوفــيــتــش 6-4 و7-6 بينما فــاز  الــســابــع عــلــى  املــصــنــف 

األميركي راجيف رام على األرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6-4 و6-7.

كاريو ينتقل إلى بنفيكا
مهاجمه  أن  القدم  لكرة  البرتغالي  الــدوري  متصدر  لشبونة  أعلن سبورتينغ 
الدولي البيروفي أندريه كاريو وقع عقدا مع غريمه بنفيكا ملدة 5 أعوام اعتبارا 
من تموز/يوليو املقبل بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية املوسم 
من  أبلغ  لشبونة  »سبورتينغ  لــه:  بيان  في  لشبونة  سبورتينغ  وقــال  الحالي. 
طرف بنفيكا بتوقيع عقد مع أندريه كاريو اعتبارا من األول من تموز/يوليو 
2016 حتى 20 حزيران/يونيو 2021«. ودخل كاريو في خالف مع املسؤولني 

في سبورتينغ لشبونة بسبب رفضه العديد من العروض لتمديد عقده.

هاليب تؤجل العملية الجراحية
قال االتحاد الروماني للتنس إن سيمونا هاليب املصنفة الثالثة عامليا قررت 
تأجيل جراحة في أنفها من أجل اللعب في كأس االتحاد لفرق السيدات ضد 
الشهر  هاليب  وأعلنت  املقبل.  األسبوع  اللقب  عن  املدافعة  التشيك  جمهورية 

املاضي أنها لن تشارك في املواجهة التي ستقام في كلوغ نابوتسا وبطولتي 
دبي والدوحة على أمل العودة للدفاع عن لقب إنديان ويلز في مارس/ آذار.

أن تكون  رائــعــة  أفضلية  »إنــهــا  الــرومــانــي  الفريق  إلينا تيتسور كابنت  وقــالــت 
التشيك  جمهورية  أن  ننسى  أن  ينبغي  ال  لكن  فريقنا.  فــي  هاليب  سيمونا 
تمتلك فريقا قويا ولديها العبات ضمن أول عشر على العالم.. لذلك الفرص 

متساوية بطريقة ما«.

إيقاف 12 العبا أرجنتينيا بعد شجار في الملعب
أصدرت وكالة اتقاء العنف في الرياضة بإقليم بوينوس آيرس قرارا بإيقاف 
15 متورطا، بينهم 12 العب كرة قدم، في شجار وقع يوم األحد املاضي خالل 
مباراة ودية بني فريقي مدينة ال بالتا، خيمناسيا واستوديانتس. وقالت وكالة 
األحــداث  لجولتني عن حضور  ت حظرا  »أقــرّ الوكالة  إن  املحلية  )تيالم(  أنباء 
القدم، على 15 من املتورطني  التي ينظمها االتحاد األرجنتيني لكرة  الكروية 
التي وقعت في مباراة استوديانتس مع خيمناسيا«. كما  العنف  أحــداث  في 
قررت الوكالة خوض خيمناسيا مباراتيه املقبلتني على أرضه ضمن الدوري 

األرجنتيني دون جمهور، بعد أن رفع مشجعوه أعالما الستوديانتس.

الدوحة ـ العربي الجديد

من  بــدال  للرماية  العطية  ناصر  القطري  لجأ 
قيادة السيارات في ظل سعي بطل رالي دكار 
مرتني للظهور في األوملبياد للمرة السادسة 
عندما يحل موعد دورة ريو دي جانيرو في 
 45( العطية  املقبل. وسينافس  آب  أغسطس/ 
عــامــا( - الـــذي نــال بــرونــزيــة أطــبــاق االسكيت 
- في بطولة  األوملبية  لندن  للرجال في دورة 
نيودلهي  مشارف  على  املقامة  للرماية  آسيا 
على أمل الحفاظ على سجله في املنافسة في 

كافة الدورات األوملبية منذ عام 1996.
مــرات  خمس  »نافست  العطية  القطري  وقـــال 
فــي الــــدورات األوملــبــيــة. فــي أتــالنــتــا وسيدني 

وأثينا وبكني ولندن«.
وأضاف »فزت بامليدالية البرونزية في لندن. 
ســيــكــون حــلــمــا بــالــنــســبــة لـــي اآلن أن أنــافــس 
أيضا في ريو... ستكون املشاركة السادسة لي 

في الدورات األوملبية«.
وفــــاز نــاصــر الــعــطــيــة بــمــيــدالــيــة بــرونــزيــة في 
رياضة الرماية من فئة السكيت بعد منافسة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــألـــق الــــحــــارس املـــخـــضـــرم عـــصـــام الــحــضــري 
فــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاك وادي دجلة 
ليحرم اتحاد الشرطة من تحقيق أول فوز له 
فــي الــــدوري املــصــري املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بعد 
أهـــداف.  وتصدى الحضري  بــدون  تعادلهما 
)43 عاما( الحارس السابق لألهلي ومنتخب 
مــصــر لــفــرصــة مـــن املــهــاجــم الــغــانــي صمويل 
أوسو في الشوط األول كما أنقذ فرصة أخرى 
ــمـــد مــصــطــفــى )شـــمـــامـــة( فــــي الـــشـــوط  مــــن أحـ
الحضري  تصدى  اللقاء  نهاية  وقبل  الثاني. 
ليمنح  بسيوني  محمد  البديل  من  لتسديدة 
العاشر  والــتــعــادل هــو  الــتــعــادل.  فريقه نقطة 
للشرطة مقابل ست هزائم ليقبع في املركز 16 

بني 18 فريقا بعشر نقاط من 16 مباراة.
وأصــبــح رصــيــد وادي دجــلــة -الـــذي لــم يشرك 
العــبــه الــفــرنــســي الــجــديــد فـــلـــوران مـــالـــودا 18 
نقطة من 15 مباراة في املركز 13. وقال أحمد 
عادل الظهير األيمن للشرطة »كنا في حاجة 

شــرســة مــع الــرامــي الــروســي فاليري شومني، 
كــأول عربي حــاز على ميدالية  وصنف بذلك 

برونزية في أوملبياد لندن 2012.
ومن الصعب الجمع بني املنافسة في سباقات 
الرالي والرماية، إال أن العطية قال إنه سعيد 

باملنافسة في كلتا الرياضتني.
ــــب كــلــتــا الــريــاضــتــني..الــرالــيــات  وأضـــــاف »أحـ
والرماية. كان هذا هو حلمي منذ فترة طويلة، 
أن أصبح بطال في الراليات وبطال في الرماية. 

ما قمت به )حتى اآلن( يعد أمرا جيدا حقا«.
ودخل العطية إلى منافسات الرماية على أمل 
أكثر في استجماع تركيزه خالل  أن تساعده 
أن  قبل  املرهقة  الــرالــي  مشاركته في سباقات 

يقع البطل القطري في غرام الرماية.
وال يــــؤثــــر جـــــــدول مـــشـــاركـــاتـــه املـــــزدحـــــم فــي 
منافسات  في  مشاركته  على  الرالي  سباقات 
 - لندن  أوملبياد  نــال برونزية  أنــه  إال  الرماية، 
وهي رابع ميدالية على اإلطالق تفوز بها قطر 
في الــدورات األوملبية - وذلك عقب عشرة أيام 

فقط من التدريب. 
وقال »األمر ليس سهال. عندما بدأت املشاركة 

لــلــفــوز بــســبــب وضــعــنــا الــصــعــب فـــي جـــدول 
الــــــدوري لــكــن لـــم نــحــســن اســتــغــالل الـــفـــرص« 
بينما قال دودي الجباس مهاجم وادي دجلة 

إن النتيجة عادلة.

العبو وادي دجلة 
يرتدون القميص«74«

املـــصـــري  نــــــادي وادي دجـــلـــة  ارتـــــــدى العـــبـــو 
قمصانًا ُطبع عليها الرقم »74« عشية املباراة 
ــك تــخــلــيــدًا لـــشـــهـــداء مــــجــــزرة بــورســعــيــد  ــ وذلــ
التي راح ضحيتها 74 من مشجعي  الدامية، 
النادي األهلي املصري بطل الــدوري املصري 
لــكــرة الــقــدم، فــي املــبــاراة الــتــي جمعت الفريق 
ــقـــاهـــري آنــــــذاك بــنــظــيــره »املــــصــــري« مطلع  الـ

فبراير/ شباط 2012. 
وحظيت الخطوة التي أقدم عليها العبو فريق 
وادي دجلة بموجة إعجاب كبيرة عبر مواقع 
»تويتر«  و  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
حيث أشادت جماهير النادي األهلي بتصرف 
العبي فريق وادي دجلة، الذين حرصوا على 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــرابــعــة مـــن الــكــارثــة الــكــبــرى 

الــرالــي بحثت عن رياضة أخرى  في سباقات 
تساعدني على صعيد التركيز ووجدت نفسي 
الــرمــايــة وقلت » حسنا،  أتـــدرب على  ذات يــوم 
هـــذه هــي الــريــاضــة املــثــالــيــة ملــســاعــدتــي خــالل 

قيادة السيارات واملشاركة في الراليات«. 
وأضــاف »وجــدت أن مستواي جيد أيضا في 
الرماية وقلت  ملاذا ال أكون أحد الذين يفوزون 

بميداليات أوملبية في الرماية ‹ «. 
وسيكون العطية حاضرًا في أوملبياد ريو دي 
في  سُيشارك  حيُث   ،2016 الصيفية  جانيرو 
رياضة »الــرمــايــة«، ليبتعد قلياًل عن أصــوات 
املــحــركــات وعــالــم الــســرعــة، وينتقل إلــى عالم 
النجم  ويطمح  الــدقــيــق،  والتصويب  التركيز 
الــقــطــري إلــــى تــحــقــيــق املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة أو 
الفضية، وليس أقــل من ذلــك، في وقــت تعتبر 
مــيــدالــيــة الــعــطــيــة الــثــالــثــة لــقــطــر فـــي تــاريــخ 
مشاركاتها في األلعاب األوملبية بعد برونزية 
الــعــداء محمد سليمان في سباق 1500 م في 
أســعــد  ــاع  ــربــ الــ وبـــرونـــزيـــة  بــرشــلــونــة 1992، 
سعيد سيف فــي رفــع األثــقــال لـــوزن 105 كلغ 
فـــي ســيــدنــي 2000. ويــعــتــزم الــبــطــل الــقــطــري 
ــل مــتــقــدمــة فـــي األلـــعـــاب  ــراحـ الــــوصــــول إلــــى مـ
ــيــــة وتـــســـجـــيـــل حــــضــــوره بـــقـــوة خـــالل  ــبــ األوملــ
مــشــاركــتــه الــســادســة تــاريــخــيــًا فـــي الــبــرازيــل، 
وســجــل العطية نتائج جــيــدة فــي األوملــبــيــاد، 
فــفــي دورة عـــام 2004 فــي أثــيــنــا أحــــرز املــركــز 
البرونزية في  امليدالية  الرابع، في وقت حقق 
نفسه  العطية  وُيحضر   .2012 لندن  أوملبياد 

لألوملبياد عبر وضع برنامج مكثف.

فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم املــصــريــة. ولـــم تقتصر 
ــــرى مــــجــــزرة بــورســعــيــد  فـــعـــالـــيـــات إحــــيــــاء ذكــ
الدامية على ما قام به العبو فريق وادي دجلة، 
فــقــد ارتــــدى العــبــو الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
بالنادي األهلي، خالل التدريبات التي أجراها 
الفريق صباح اليوم، قمصانًا سوداء تخليدا 
لــلــذكــرى الــرابــعــة لــشــهــداء مــجــزرة بورسعيد 

الــفــريــق.  أنـــصـــار  مـــن   74 راح ضحيتها  الــتــي 
األهلي  الــنــادي  جماهير  رفــعــت  جانبها،  مــن 
املصري وأعــضــاء رابطة »أولــتــراس أهــالوي« 
في  األهلي  بالنادي  التتش«  »مختار  بمدرج 
لضحايا  صـــورًا  الــقــاهــرة،  املصرية  العاصمة 
»مذبحة بورسعيد« بمناسبة الذكرى الرابعة 

لواقعة »مذبحة بورسعيد« املؤملة.

إيقاف عيد عبد الملك 
عاقبت لجنة املسابقات في االتحاد املصري 
لـــكـــرة الـــقـــدم أحـــمـــد عــيــد عــبــد املـــلـــك مــهــاجــم 
ــع مــبــاريــات  ــ طـــالئـــع الــجــيــش بـــاإليـــقـــاف أربـ
ــرده خـــالل  ــ ــ بـــســـبـــب ســـــوء الـــســـلـــوك عـــقـــب طـ
تعادل فريقه 3-3 مع املصري البورسعيدي 
فــي الــــدوري املــمــتــاز يــوم األحـــد. واستشاط 
عيد عبد امللك مهاجم منتخب مصر السابق 
غضبا بعد طــرد زميله أوســو كونان اآلتي 
من ساحل العاج وأدى اعتراضه على الحكم 
إلـــى طـــرده أيــضــا فــي الــوقــت املحتسب بــدل 

الضائع.
وطـــــــرد كــــونــــان -الــــــــذي ســـجـــل أول هــدفــني 
املباراة -بعدما أطاح بالبطاقة  للجيش في 
الــصــفــراء مــن يــد الــحــكــم الــــذي كـــان يستعد 

إلنذاره. وعوقب كونان باإليقاف مباراتني.
ــــدرب الــجــيــش  ــارق يــحــيــى مــ ــ كـــمـــا عـــوقـــب طــ

مباراة واحدة لالعتراض على الحكم.
طعن  الرياضية  التحكيم  محكمة  ورفضت 
نــــادي الــجــونــة عــلــى قــــرار االتـــحـــاد املــصــري 
لكرة القدم الصادر قبل بداية املوسم الحالي 

بتأكيد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.
وكــــان الــجــونــة قـــد تــقــدم بــشــكــوى لــالتــحــاد 
الداخلية  املصري للعبة اتهم فيها منافسه 
ــكـــري املـــقـــيـــد فــي  بــــإشــــراك الــــالعــــب ســمــيــر فـ
فريقني في وقت واحد وهما اإلنتاج الحربي 
ــاراة بــــالــــدوري املــوســم  ــبــ ــلـــيـــة فـــي مــ والـــداخـ
املاضي. وطالب الجونة بالبقاء في الدوري 

املمتاز مقابل هبوط الداخلية.

الحضري يتألق وسوء السلوك يوقف عبد الملكناصر العطية يحشد أسلحته للظهور في األولمبياد

من  ــاردي  ف جيمي  النجم  سجل 
 25 مــن  مذهلة  تسديدة  ــال  خ
األنظار،  فيه  خطف  هدفا  مترا 
فوز  معلنا  ثانيا  هدفا  سجل  ثم 
 18 هدفه  ومسجا  سيتي،  ليستر 
في الدوري هذا الموسم ليواصل 
إبهاره مع محرز في ليستر سيتي، 
إذ  الـــصـــدارة،  على  الــتــربــع  بعد 
 24 مــن  نقطة   50 ليستر  يملك 
بينما  لسيتي،   47 مقابل  مــبــاراة 
غريمه  تجاوز  في  توتنهام  نجح 

اللدود أرسنال للمركز الثالث.

فاردي »ماكينة« 
تهديفية ال تتوقف

»الرجل المزدوج« والبطل 
في عالم الراليات يستعد 

بجدية للتألق أيضا في 
أولمبياد ريو بالبرازيل

عاد الحضري للواجهة 
من جديد ليثبت قدراته 
المميزة في كرة القدم 

المصرية حيث ذاد ببسالة 
في المباراة

)Getty(  المصري األصل الشعراوي يواصل التألق

)Getty( محمد صالح يعود للتسجيل)Getty( رياض محرز أداء مميز وتمريرة رائعة

)Getty(  مدرب روما وجد ضالته بصالح والشعراوي)Getty(  مدرب ليفربول هزيمة قاسية)Getty(  مدرب ليستر سيتي سعيد بالصدارة والحلم

عصام الحضري يواصل التألق )فرانس برس(العطية ينافس في نيودلهي للرماية )فرانس برس(

صالح ومحرز

بعد غياب دام 100 يوم عن زيارة الشباك عاد صالح ليهزها من جديد 
بهدف مميز مع روما اإليطالي فيما واصل محرز تفوقه بشكل الفت 

مع ليستر سيتي، وغاب محمد النني عن تشكيل أرسنال

عودة لألهداف والتألق من جديد

لــيــفــربــول حينما  فــي شــبــاك  ليستير ســيــتــي 
ملح زميله املهاجم فــاردي في املقدمة ليرسل 
إليه كرة بعيدة املدى ليطلق األخير كرة قوية 

هزت شباك حارس ليفربول مينيوليه.
وكــانــت املـــبـــاراة شــاهــدة عــلــى الــتــألــق الــالفــت 
ملحرز الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية 
الجزائرية، بعدما كاد أن يسجل هدفا مذهال 
للغاية في الشوط األول بعدما أطلق تسديدة 
ــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــن تــألــق  هــائــلــة مـــن خــ

مينيوليه حرمه من االحتفال بهدف رائع.

مباريـات
      األسبـوع
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

أصــــبــــحــــت مــــنــــافــــســــات األلـــــعـــــاب 
األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة املــــقــــررة فــي 
فــي  ــــرو  ــيـ ــ ــانـ ــ ريــــــــو دي جـ ــة  ــنــ ــديــ مــ
البرازيل الصيف املقبل، مهددة بشكل خطير 
بسبب انــتــشــار فــيــروس »زيــكــا« الـــذي ينقله 
الــبــعــوض فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة بشكل غير 
ــداد املــصــابــن بهذا  مــســبــوق، حــيــث زادت أعــ

املرض مؤخرا بشكل ملحوظ.
ــــروس فــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــشــ ــتــ وبـــــاتـــــت مـــــخـــــاوف انــ
ــبــــاد قـــبـــل انـــطـــاق  ــل أمــــــرا يـــهـــدد الــ ــرازيــ ــبــ الــ
األلعاب األوملبية بعدما انتشر املرض بشكل 
الاتينية واألميركية، على  القارة  سريع في 
الــرغــم مــن أن الــبــرازيــل أعــلــنــت ســابــقــا أنـــه ال 
مــخــاوف مــن انــتــشــار الــفــيــروس قبل انطاق 

األلعاب األوملبية.
وتــأكــدت حــاالت اإلصــابــة بفيروس زيكا في 
ويسابق  األميركيتن  فــي  ومنطقة  دولــة   23
العلماء الزمن لتطوير لقاح مضاد للفيروس، 
الــذي طمأن فيه منظمو أوملبياد  الــوقــت  فــي 
2016 فــي ريــو والـــذي سيقام فــي الــفــتــرة من 

فيروس زيكا 
واألولمبياد

األلعاب  دورة  إقامة  مواجهة  في  العقبات  من  الكثير  البرازيل  تعاني 
األولمبية في ريو دي جانيرو 2016، فبعد التلوث والتأخر في إنهاء بعض 
المنشآت، خيم شبح فيروس زيكا على أجواء »بالد السامبا« قبل أشهر قليلة 

على إقامة أحد أهم األحداث الرياضية في عالم الرياضة
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تقارير

الخامس وحتى 21 أغسطس/ آب أن الدورة 
ستكون خال فصل الشتاء في البرازيل حيث 
ســتــكــون األجـــــواء »جــافــة وأكــثــر بــــرودة مما 
يقلل من وجود البعوض«، وبالتالي سيكون 
ال وجــــــود لــلــســبــب األســــاســــي لــنــقــل املــــرض 
بشكل مقلق. وارتفع عدد الضحايا املصابن 
بالفيروس بشكل كبير، خاصة في البرازيل، 
بن األطفال والنساء الحوامل، فيما تستعد 
ــيـــة إلصــــــدار بعض  ــة الـــدولـ ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
الرياضين  لحماية  محاولة  فــي  اإلرشــــادات 
والــجــمــاهــيــر مـــن فـــيـــروس زيـــكـــا، وذلـــــك في 
حالة استمراره حتى موعد منافسات دورة 
األلعاب األوملبية. وأكد املنظمون أن »املاعب 
التي ستستضيف األوملبياد وأوملبياد ذوي 

الــخــاصــة ســتــخــضــع لتفتيش  االحــتــيــاجــات 
يومي لضمان عدم وجود مياه راكدة ومن ثم 

تقليل مخاطر وجود البعوض«.
وحـــــــذرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة مــــن أن 
ــــرض املــرتــبــط بــظــهــور عـــيـــوب خــلــقــيــة في  املـ
آالف األطفال ينتشر بسرعة »كبيرة للغاية« 
أربــعــة ماين شخص  يؤثر على  أن  ويمكن 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
وهو مرض من نفس عائلة الحمى الصفراء 

وحمى الدنج.
وبدا القلق ظاهرا على بعض الدول املشاركة 
ــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا وبــريــطــانــيــا الــتــي  مــثــل روسـ
لاعبيها حيث  تــحــذيــرات  أطــلــقــت  أن  ســبــق 
أشـــــارت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــروســـيـــة إلــــى أن 
ــر عـــرضـــة لـــأمـــراض  ــثــ ــم األكــ ــيـــن هــ الـــريـــاضـ
املعدية؛ ألن التدريبات الشاقة تقلل من قدرة 
أستراليا  طلبت  فيما  لديهم،  املناعة  جــهــاز 
النوافذ  تــرك  عــدم  املشاركة  من جميع فرقها 
أثناء وجودهم في ريو  األبــواب مفتوحة  أو 
التكييف، وذلــك للحد من  واستخدام أجهزة 

التعرض ألي لدغات من البعوض.
وقـــال مــاريــو أنـــــدرادا املــتــحــدث بــاســم الجنة 
الــلــجــنــة  إن   2016 ريـــــو  ألوملــــبــــيــــاد  املــنــظــمــة 
لفيروس  السريع  االنتشار  من  قلقة  املنظمة 
زيكا في البرازيل إال أنها لم تشاهد أي دليل 
على إلغاء رحات السفر لحضور األوملبياد 
ــررة فــــي أغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل، مــعــربــا  ــ ــقـ ــ املـ
عــن آمــالــه فــي أن تــظــل األمــــور عــلــى وضعها 

الحالي، وأن يتم إيقاف انتشار الفيروس.
وأضاف أندرادا أن اللجنة املنظمة لأوملبياد 
ســتــتــبــع الـــقـــواعـــد االســـتـــرشـــاديـــة الــخــاصــة 
بـــالـــســـفـــر والــــــصــــــادرة عــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــاملــيــة، وذلـــك مــن أجــل توفير جميع سبل 

السامة للزوار من الجماهير والرياضين.
وأبــــــدى املـــســـؤولـــون ثــقــتــهــمــم بــتــراجــعــه في 
الوقت املناسب وقبل بداية األوملبياد. ويقدر 
عــــدد الـــبـــرازيـــلـــيـــن الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بــعــدوى 
املنقولة من بعوض بأكثر من  فيروس زيكا 
1.5 مــلــيــون شــخــص فـــي األشـــهـــر املــاضــيــة، 
ويــعــانــي مــعــظــمــهــم مـــن أعـــــراض خــفــيــفــة في 
ــة املـــــــرض، ولـــكـــن األمــــــر يـــســـوء بـــمـــرور  ــدايــ بــ
الوقت، بسبب عدم وجود مصل يقضي على 

املرض بشكل كامل.
ــم الـــقـــلـــق الـــــدولـــــي، فـــــإن ريـــــو ســتــكــون  ــرغــ وبــ
قادرة على تنظيم األلعاب األوملبية من دون 
مشكلة، حيث يعتبر املسؤولون فيها أن هذا 
الفيروس سيكون في نهايته مع بدء األلعاب 

في الخامس من آب/أغسطس املقبل.
ــال رئــيــس الــخــدمــات الــطــبــيــة فـــي اللجنة  وقــ
املنظمة ألوملبياد ريــو جــواو غرانغيرو  في 
مؤتمر صحافي »في أغسطس/آب، فإن عدد 
البعوض سيتراجع بشكل كبير وعدد حاالت 
زيــكــا ستعكس هــذا الــتــراجــع«. لكنه أكــد أنه 
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اللجنة المنظمة تتوقع 
انحسار فيروس زيكا بشكل 

كبير قبل البطولة

فاردي يشيد بهدفه األجمل أمام ليفربول
يعتقد جيمي فــاردي أنه لم يسجل أبدا أفضل من هدفه أمام ليفربول بتسديدة من 
مدى بعيد، ليساعد ليستر سيتي على مواصلة الحلم والحفاظ على تصدر الدوري 
اإلنجليزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. ومــا جــذب األنــظــار بالفعل كــان الــهــدف األول الــرائــع 
لفاردي، عندما تلقى تمريرة رياض محرز وأطلق تسديدة هائلة من حوالي 25 مترا 
أعلى من الحارس سيمون مينيوليه. وحتى فاردي نفسه بدا أنه لم يصدق ذلك، وقال 
لشبكة سكاي سبورتس »حتى أكون محقا ال أعتقد أني سجلت هدفا أفضل من ذلك. 

لكن الهدف يبقى هدفا في النهاية واألهم الخروج بالنقاط الثالث«.

فينجر محبط بسبب تعادل أرسنال 
والفشل مجددا في التسجيل

عبر أرسني فينجر مدرب أرسنال عن شعوره 
بإحباط كبير، بعدما تعادل فريقه دون أهداف 
مـــع ســاوثــامــبــتــون وابــتــعــد خــطــوة جـــديـــدة عن 
السباق  في  وليستر سيتي  مانشستر سيتي 
على لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

ــــفــــرص خـــالل  ــع أرســــنــــال الـــعـــديـــد مــــن ال ــنـ وصـ
اللقاء، لكنه خرج دون هز شباك ساوثامبتون 
ليفشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة 
فــي تسجيل  أخفق  كما  بــالــدوري  التوالي  على 
أي هدف في آخر ثالث مباريات. وقال فينجر 
طموحنا  مثل  فريق  يملك  »عندما  للصحفيني 
يكون هذا املوقف محبطا. أكثر شيء محبط هو 
إهدار بعض الالعبني لفرص اعتادوا التسجيل 
في  جــدا  سيئة  تعتبر  األخــيــرة  واللمسة  منها 
بطولة  في  الــرابــع  املركز  إلــى  »املدفعجية«  فريق  التعادل سقط  وبهذا  حاليًا.  فريقنا 
»البريمييرليغ«، وابتعد عن ليستير سيتي املتصدر بفارق خمس نقاط، ومانشستر 

سيتي بفارق نقطتني، في وقت تفوق عليه توتنهام في الترتيب.

سور البطلة األولمبية في القفز بالزانة 
لن تشارك ببطولة العالم للقاعات

العالم أللعاب  البطلة األوملبية للمشاركة في بطولة  ال تخطط األميركية جنيفر سور 
العاملي في  القياسي  القاعات، رغم نجاحها مؤخرا في تحطيم رقمها  داخــل  القوى 
أكبر  البطلة األميركية إن تركيزها سينصب بشكل  بالزانة. وقالت  القفز  منافسات 
على أوملبياد ريو، في ظل ضرورة املشاركة في التصفيات األميركية ووجود أربعة 
أيام فقط بني هذه التصفيات وبطولة العالم داخل القاعات. وسجلت سور رقما قياسيا 

جديدا بلغ 5.03 متر يوم السبت املاضي خالل لقاء في نيويورك.

ألفاريز يدافع عن لقب 
مجلس المالكمة العالمي أمام خان

سيدافع املكسيكي سول )كانيلو( ألفاريز عن 
الوسط في  لــوزن  العاملة  املالكمة  لقب مجلس 
الس فيجاس في السابع من مايو أيار املقبل 
أمـــام أمــيــر خـــان الـــذي ســيــخــوض نــزالــه األول 
في عام واحد. وسيكون البريطاني خان )29 
سابقة  أوملبية  فضية  ميدالية  صاحب  عاما( 
 - الــوســط  بــوزن خفيف  السابق  العالم  وبطل 
أول منافس أللفاريز منذ فوز املكسيكي على 
الــحــكــام في  وبــإجــمــاع  بالنقاط  كــوتــو  ميجيل 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وقال ألفاريز 
)25 عــامــا( الــذي خسر مــرة واحـــدة فقط في 
48 نزاال »أمير كان مالكما هاويا رائعا وتوج 
بــبــطــولــة الــعــالــم مــرتــني ويــعــيــش قــمــة نضجه. 
الجماهير على موعد مع نزال رائع في السابع 

من مايو«.

فنزويال لن تطلب أن تتسلم إسكيفيل 
مسؤول الفيفا السابق

قالت فنزويال إنها لن تطلب أن تتسلم رفائيل إسكيفيل الرئيس السابق التحاد كرة 
الدولي  باالتحاد  فساد  تحقيقات  فــي سويسرا ضمن  اعتقل  والـــذي  بالبالد،  الــقــدم 
)الفيفا(. ويأتي تعليق فنزويال بخصوص إسكيفيل، بعدما ذكرت تقارير أن فريق 
الدفاع عن هذا الرجل طلب محاكمته في بالده بدال من الواليات املتحدة. وقالت لويزا 
أورتيغا املدعي العام في فنزويال للبرملان »ليس صحيحا أن فنزويال طلبت تسلمه.. 

وباإلضافة إلى ذلك فلن نطلب ذلك«.

التدريبية حيث فاز مع ماملو السويدي بلقب الدوري خمس 
مرات ومثلها في الكأس. وفي عام 2001 حقق نفس الثنائية 
مع كوبنهاغن الدنماركي، في حني تأهل في 1997 لنهائي 
كأس االتحاد األوروبي مع إنتر ميالنو اإليطالي، فضال عن 
دوري  لنهائي   2010 عــام  خــالل  املــتــواضــع  بفولهام  تأهله 

أوروبا »يوروبا ليغ«.
يــقــوم خالله  عــام  أول  كــان 1992  املنتخبات  وعــلــى صعيد 
بتدريب منتخب، حينما عني مديرا فنيا ملنتخب سويسرا 
التأهل ملونديال أميركا بل ووصل معه إلى  ونجح معه في 
الــخــروج على يــد إسبانيا. وكــان مــن املقرر  الــــ16 قبل  دور 
األمم  الفريق في تصفيات كــأس  أن يستمر هــودســون مع 
ــه تــخــلــى عــن املــنــتــخــب بــعــد تلقيه عرضا  أنـ ــة، إال  ــيــ األوروبــ
مــن إنــتــر مــيــالنــو اإليــطــالــي. وبــعــد ذلـــك بسبع ســنــوات عــاد 
مجددا لتدريب املنتخبات حيث كانت هذه املرة مع اإلمارات 

الفوز  التي تولى تدريبها ملدة 20 شهرا ونجح في  العربية 
ــان املــوعــد  بــاملــركــز الــخــامــس فــي بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج. وكــ
الثالث لهودسون مع املنتخبات في عام 2006 مع املنتخب 
األمــم األوروبية  التأهل به لكأس  أنــه فشل في  الفنلندي إال 
الــفــنــي بعد  املــديــر  بالنمسا وســويــســرا. وعـــاد  عـــام 2008 
نادي  لتدريب  األخيرة  الدولية  مغامرته  إلنجلترا عقب  ذلك 
فولهام اإلنجليزي، وذلك قبل عمله كمدير فني مع ليفربول 
اإلنجليزي خالل املوسم املاضي إال أنه لم يحقق معه نتائج 
طيبة ليتولى بعد ذلك قيادة ويست بروميتش املتواضع قبل 

أن يتولى تدريب املنتخب اإلنجليزي في عام 2012.
وجدد االتحاد اإلنجليزي الثقة في املدير الفني مرتني، بعد 
الخروج من ربع النهائي في بطولة كأس األمم األوروبية أمام 
إيطاليا بركالت الترجيح، وتوديع منافسات كأس العالم من 

الدور األول، لتسنح له فرصة جديدة في يورو 2016.

محمد الفولي

روي  اإلنــجــلــيــزي،  للمنتخب  الــجــديــد  الفني  املــديــر  يستطيع 
عالم  فــي  الــدولــيــة  التباهي بمسيرته  عــامــا(   64( هــودســون 
فريقا في  قــاد خاللها ثالثة منتخبات و16  والتي  التدريب 
ثــمــانــي دول مــخــتــلــفــة. وســبــق لــهــودســون املـــولـــود فــي حي 
ــرويــــدون بــضــواحــي لـــنـــدن تـــدريـــب مــنــتــخــبــات ســويــســرا  كــ
واإلمارات العربية وفنلندا/ باإلضافة إلى إنجلترا لتكون رابع 
إنجلترا  ملنتخب  الجديد  املــدرب  وتولى  يقوده.  قومي  فريق 
خالل مسيرته أيضا فرقا أوروبية كبرى أبرزها إنتر ميالنو 
اإليطالي وليفربول اإلنجليزي. واعتزل هودسون كرة القدم 
املالعب  في  أنهى مسيرته  أن  عــام 1976 عقب  كالعب في 

بنادي كريستال باالس ودون اللعب مع أي فريق كبير.
وتعتبر الثمانينيات بمثابة الحقبة الذهبية ملسيرة هودسون 

روي هودسـون

على هامش الحدث

يعتبر المدير 
الفني البريطاني 
روي هودسون 

)64 عاما( من أبرز 
المدربين وأكثرهم 

قيادة لفرق 
ومنتخبات

ماريو أندرادا 
المتحدث باسم 
اللجنة المنظمة 
لألولمبياد 
)Getty(

المقاييس،  بكل  للبرازيل  حقيقيا  تحديا  األولمبية  األلعاب  دورة  ستكون 
أن  تتمنى  اقتصادية  أزمة  من  البالد  تعاني  زيكا،  فيروس  عن  فبعيدا 
الخوف  إلى  باإلضافة  وذلك  الضخم،  الرياضي  الحدث  خالل  تتقلص 
اآلخر  الجانب  وعلى  المنافسات.  في  الجماهيري  الحضور  قلة  من 
مازالت هناك بعد المشاكل في بعض المنشآت التي ستستضيف ألعاب 
البطولة، وذلك بجانب التلوث الذي ضرب خليج غوانابارا األساسي بالنسبة 

لمنافسات الرياضات البحرية في الدورة.

التحدي األكبر للبرازيل

وجه رياضي

يتعن اتخاذ احتياطات من قبل الرياضين 
والــســيــاح بـــارتـــداء »املـــابـــس املــنــاســبــة«. من 
ــقــــون بــأنــنــا  جــهــتــه، قــــال أنــــــــدرادا »نـــحـــن واثــ
سنفوز في هذه املعركة وأنها لن تؤثر على 
العاملية  الصحة  منظمة  وحـــذرت  األلـــعـــاب«. 
األســـبـــوع املـــاضـــي مـــن تــفــشــي زيــكــا بطريقة 
ــــدا« فـــي األمــيــركــيــتــن مـــع تــوقــع  »ســريــعــة جـ

إصابة 3 إلى 4 ماين شخص خال 2016.
إن هناك  املنظمة  قالت  االثنن،  إعانها  وفــي 

ــيـــروس زيــكــا  ــفـ الـ طـــــوال عــــام 2014. ويــنــتــقــل 
بلسع بعوض يسمى »البعوض النمر«. وهو 
يتسبب بأعراض شبيهة باألنفلونزا )ارتفاع 
الــحــرارة ووجــع في الــرأس وألــم في املفاصل( 
لكنه يمكن أن يــؤدي لــدى الحامل إلــى تشوه 
يــولــد بجمجمة  قــد  الـــذي  لــدى الجنن  خلقي 
أصــغــر مــن الــحــجــم الــطــبــيــعــي. كــمــا يعتقد أن 
ــه عـــاقـــة بــــاضــــطــــراب عــصــبــي يــدعــى  زيـــكـــا لــ
كولومبيا  وأوصـــت  غــلــيــان-بــاري«.  »متازمة 

»شــكــوكــا قـــويـــة« بـــوجـــود عــاقــة ســبــبــيــة بن 
ــفـــاع حــــاالت صــغــر الـــرأس  فــيــروس زيــكــا وارتـ
عــنــد املـــوالـــيـــد. وكـــانـــت الـــبـــرازيـــل الــتــي تشهد 
أوســع انتشار للفيروس، حــذرت منذ تشرين 
األول/أكـــتـــوبـــر مــن االرتـــفـــاع غــيــر الــعــادي في 
ــدد املـــوالـــيـــد املـــصـــابـــن بــصــغــر الــجــمــجــمــة  ــ عـ
ــك الــحــن  ــ ــنـــذ ذلـ ــــرق الــــبــــاد. ومـ ــمـــال شـ فــــي شـ
الجمجمة  لصغر  مــؤكــدة  حــالــة   270 سجلت 
بـــ3448 حالة أخــرى، مقابل 147  مع االشتباه 

والسلفادور واإلكــوادور والبرازيل وجامايكا 
النساء بتجنب وتأجيل الحمل  وبورتوريكو 
قبل السيطرة على وباء زيكا. وال عاج حتى 
اآلن للمرض الذي يتسبب به الفيروس بينما 
لقاح  إعــداد  أن  العاملية  الصحة  تؤكد منظمة 
ــام. وفـــي حــالــة تفشي  يــحــتــاج إلـــى اكــثــر مــن عـ
املـــرض بشكل أكــبــر خــال األشــهــر املقبلة، قد 
يكون القرار األصعب أمام اللجنة هو تأجيل 

الحدث األكبر في عالم الرياضة بشكل عام.

استضاف املنتخب األفغاني للشباب الطفل مرتضى أحمد، عاشق ميسي الذي صنع 
والده له قميصا من كيس بالستيكي على شكل قميص األرجنتني، وأهدى إليه قميص 
فريق برشلونة، قبل أن يشارك مع شباب املنتخب في مباراة صغيره، ويلتقط صورا مع 
الالعبني بالقميص الجديد، وذلك قبل أن يتم ترتيب زيارته إلى النادي الكتالوني ملقابلة 

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.

خبر في صورة

ضيافة مرتضى أحمد
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السلط 
كبطاقة بريدية مرشحة لوضع عالمة 

اليونسكو على مدخلها

أمجد ناصر

فــي  ــنــــت  كــ األردن.  ــــي  فــ زلـــــــت  ــا  ــ مــ
الضخمة،  الجبال  حيث  الجنوب 
نة حينًا آخر، 

َّ
سن

ُ
دة، حينًا، امل املجعَّ

ب في مروحة 
َّ
تتقل التي  والــرمــال  الصخور 

ألوان، الفضاء الواسع، العاري، واآلن أنا في 
مدينة السلط، حاضرة البلقاء، حيث التالل 
التي تحتفظ بخضرة حتى في  والــوديــان 
التالل  البيوت تتسلق  الصيف، وحيث   

ِّ
عــز

ثــم تــنــزل مــع املــنــحــدرات كــأنــهــا تسقط الــى 
الوديان املحيطة. 

فضاءان مختلفان، تقريبًا، في كل شيء. إذا 
التي  العاصية  الطبيعة  هــو  الــجــنــوب  كــان 
بالكاد استطاع، البشر الذين تعاقبوا على 
ســكــنــاه، تــدجــيــنــهــا، فـــإن الــبــلــقــاء، والــســلــط 
املجموعات  بيد  تمامًا،  عــت،  تــطــوَّ تــحــديــدًا، 
هنا  يــومــًا.  عنها  تنقطع  لــم  الــتــي  البشرية 
في  تجهد  وال  قريبة،  أسبابًا  تجد  الحياة 
الكدح القاسي والنأي. فحيث املاء والتربة 
الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة واملـــنـــاخ املــعــتــدل تــغــرس 
ــر. وهـــذه  ــزدهــ ــا، وتــ ــذورهــ الـــحـــيـــاة أعـــمـــق جــ
أسباب وفيرة في السلط وعلى مقربة منها، 
التواريخ  األردن يتدفق في  كــان نهر  حيث 
واملـــمـــالـــك الـــتـــي قـــامـــت، وانــــهــــارت، بــالــقــرب 
د األنبياء،  منه، يروي الزرع والقوافل ويعمِّ
ــتـــجـــارة  ــاهــــن حــــركــــة الـ ــجــ تــقــطــعــه فــــي االتــ
واملــعــتــقــدات واألنــســاب والـــغـــزوات، وصــواًل 
إلى الغزوة األخيرة )القادمة من البحر هذه 
ت جحافلها االستيطانية،  املرة( التي امتصَّ

مياهه، من أعاليه.

االسم والمعنى
ــه،  ـــط بــالــعــربــيــة، ألنـ

ْ
ـــل ــم الـــسَّ ال يــســتــقــيــم اســ

ــلـــب، لــيــس عــربــيــًا. فــاملــديــنــة أقـــدم  عــلــى األغـ
مـــن املـــوجـــات الــعــربــيــة الــتــي عــرفــتــهــا بــالد 
الــشــام قبيل اإلســـالم وبــعــده. ففي العربية 
يشير االســم إلى اللسان الحاد )السليط( ، 
ط )القهر( ومنه 

ّ
والحافر )الشديد(، والتسل

جــاءت السلطة والسلطان، وفي املحاججة 
ــن ذلـــك  ــان. ولـــكـــن ال شـــــيء مــ ــرهــ ــبــ تــعــنــي الــ
يــخــصُّ مدينة الّسلط الــتــي قــد يــكــون أصل 
حــرف الطاء فيها تــاًء. ومــن هــذا الكثير في 
األجنبية،  األســمــاء  فــي  خصوصًا  العربية 
إذ يــبــدو الــقــلــب، هــنــا، كــأنــه تــعــريــب لالسم 
وامــتــالك لـــه. لــكــن املــراجــع الــتــاريــخــيــة تكاد 
الــســلــط آت مــن الكلمة   اســـم 

َّ
تجمع عــلــى أن

التي تعني األرض  اليونانية »ساليتوس« 
املــشــجــرة، أو الــــوادي األخــضــر. أو ربــمــا من 
الكلمة السريانية »صالتا« وتعني الصخر 
القاسي )الصوان(. ويبدو أن »الصلت« هو 
اسم املدينة الذي تذكره املراجع الجغرافية 
والرحلية العربية وظل ساري املفعول حتى 
كتابه  فــي  يقول  فالقلقشندي  قريبة،  فترة 
 من 

ٌ
لطيفة  

ٌ
بلدة »الصلُت  األعشى«:  »صبح 

الشرقي، وبها  الغور  األردن في جبل  جند 
 بــنــاهــا املــعــظــم عيسى بــن الــعــادل بن 

ٌ
قــلــعــة

ــــوب )شــقــيــق صــــالح الــديــن  أبــــي بــكــر بـــن أيـ
األيوبي(«. 

ويرجع اسم املدينة اليوناني »ساليتوس« 
إلـــى فــتــرة حــمــلــة اإلســكــنــدر املــقــدونــي على 
ــن بـــعـــده،  ــام قــــــادة جـــيـــشـــه، مــ ــيــ ــــرق، وقــ ــــشـ الـ
ــتـــن فـــــي مــصــر  ــمـ ــاكـ بــــإنــــشــــاء ســــاللــــتــــن حـ
والبطالسة.  السلوقيون  هما  الشام  وبــالد 
اسم  غيروا  الذين  للبطالسة  األردن  خضع 
ــان( كــمــا كــانــت تــســمــى في  ـ ــمَّ ــة عــمــون )عـ ــ ربَّ
على  فيالدلفيا  إلـــى  العمونين  حــكــم  أيـــام 
فيالدلفيوس،  بطليموس  اإلمبرطوار  اســم 
ــار  ــم انــتــزعــهــا الــســلــوقــيــون مــنــهــم فـــي إطـ ثـ
الصراع بن مملكتيهما املصرية والشامية. 
وســيــكــون لــلــســلــط عــنــد الــــرومــــان، ثـــم عند 

العرب املسلمن، شأن. فبالنسبة لألخيرين 
هناك سبب ديني لالهتمام بها، إضافة الى 
األسباب التجارية، هو أنها محطة رئيسية 
ــقــــدس. كــمــا أنــهــا   فـــي الـــطـــريـــق إلــــى بــيــت املــ
للقادمن  األســاســيــن  الطريقن  »تــتــوســط 
بــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وبــــالد الــشــام: 
ة، الــرمــلــة، الــقــدس، الــغــور، شمااًل 

َّ
طريق غـــز

العقبة، معان،  إلى طبريا فدمشق، وطريق 
ِدمشق«.

َ
الكرك، عجلون، طبريا ف

شقيقة نابلس
ــراه الـــيـــوم، فـــي الــبــلــدة  ــ ــــذي نـ بــــدأ املــعــمــار الـ
التاسع عشر،  القرن  في منتصف  القديمة، 
دائمة  العثمانيون حامية  فيها  فقد وضــع 
وربـــطـــوهـــا إداريــــــــًا بــمــديــنــة نـــابـــلـــس الــتــي 
السلط  شهدت  دمشق.  لوالية  تابعة  كانت 
توافدًا للتجار واملهنين من أهالي نابلس 
ودمــشــق الــذيــن وضــعــوا الـــنـــواة األســاســيــة 
لهوية املكان املعمارية الحالية، إضافة إلى 
تــقــاطــر الــعــشــائــر األردنـــيـــة املــقــيــمــة بالقرب 
ن مــزيــج  مــنــهــا لــإقــامــة فــيــهــا، وبـــذلـــك تـــكـــوَّ
اجتماعي فريد يجمع بن األنساب املحلية 
والنابلسية والدمشقية والدينن اإلسالمي 
األردن  ــي  ــ فـ الـــســـلـــط  ــرف  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ــيــــحــــي.  واملــــســ

»مــديــنــة األوائـــــــل« حــيــث جــمــعــت ريــــادات  بـــ
أردنية شتى: أول بلدية )1887(، أول مدرسة 
 ،)1882( تجارية  غرفة  أول   ،)1923( ثانوية 
أول مدرسة بنات )1919(، أول شبكة إنارة 
كــانــت أول عاصمة  إنــهــا  ثــم  عــامــة )1923(، 
لشرق األردن قبل أن ينتقل األمير عبد الله 
التي تمر بها  إلــى عمان  بن الحسن منها 
الحجاز وتــتــوافــر على مصدر  سكة حــديــد 
إمــارتــه.  ليرفع على تاللها علم  جـــاٍر  مائي 
ال تــبــعــد عـــمـــان عـــن الــســلــط ســــوى ثــالثــن 
طبوغرافية  شبه  أوجـــه  وهــنــاك  كيلومترًا، 
والسفوح  التالل  العمران متشابهًا:  جعلت 
التي قام عليها بناء العاصمة األول املتأثر 

بفن العمارة العثمانية.  
وال شك أن انتقال األمير عبد الله من السلط 
إلى عمان قد أسهم في بناء األخيرة وتراجع 
األولى نسبيًا. فستكون عاصمة اإلمارة، ثم 
املــمــلــكــة الحــقــًا، مــحــط االهــتــمــام السياسي 
البشري  والــتــقــاطــر  االقــتــصــاديــة  والتنمية 
ــتـــي وفـــرتـــهـــا مـــرافـــق  ــــرص الـــعـــمـــل الـ عـــلـــى فـ
عــاصــمــة الــكــيــان الـــجـــديـــد. ورغــــم اســتــئــثــار 
ان باالستثمار وفرص العمل والتنمية،  عمَّ
االقتصادية عمومًا، فقد ظلت السلط مدينة 
 
َّ
ــة لـــلـــوصـــول إلــــى فــلــســطــن. ولــكــن ضــــروريــ

هذه األهمية تراجعت، أول مــرة، مع النكبة 
يرتبط بعالقة  الـــذي  وســقــوط ميناء حيفا 
تـــجـــاريـــة مــــع الـــســـلـــط بـــيـــد الـــصـــهـــايـــنـــة، ثــم 
لتحل النكبة بالسلط بعد هزيمة حزيران/ 
يونيو 1967 بسبب انقطاع شراين الحياة 
الـــتـــي تــربــطــهــا بــشــقــيــتــهــا نــابــلــس )الــضــفــة 
الــغــربــيــة عــمــومــًا( عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري 
واالجــتــمــاعــي، لــتــنــزوي الــســلــط، بــعــد ذلــك، 
 ال تــمــرُّ بــهــا تــجــارة وال يــذهــب إليها 

ً
بــلــدة

سوى أهلها.

تواصل عمراني
كانت السلط تبدو بعيدة للقادم من عمان. 
ــرى بـــعـــيـــدة. عـــرفـــت هـــــذا األمــــر  ــ ــ مـــديـــنـــة أخـ
بها،  مـــررت  عــنــدمــا  فــي طفولتي  شخصيًا 
ــقـــدس عــام  ــى الـ ــدي، لــلــذهــاب إلــ ــ ــ بــمــعــيــة والـ
1966، في الجمعة األخيرة من رمضان التي 
كــان والـــدي، وعــدد من أقاربنا العسكرين، 
يدأبون على صالتها في املسجد األقصى. 
ثم عرفت ذلك مرة ثانية إثر سقوط الضفة 
الغربية، بعدها بعام واحد، وخروج الجيش 
ــس  األردنــــــــي مــنــهــا مـــهـــزومـــًا، مـــمـــزقـــًا، مــنــكَّ
الــرؤوس والرايات، وكان والــدي، العسكري 
في سالح الــدروع، بن هــؤالء. نجت كتائب 
مــن لــــواء ســتــن املـــــدرع، الــــذي كـــان ينتسب 
إليه أبي، من حصاد الطائرات اإلسرائيلية 
عت في وادي شعيب بالقرب  الوفير، وتجمَّ
من السلط. هناك رأيت الهزيمة كاملة على 
وجوه الجنود املرابطن بجانب دباباتهم، 
ــم، تــــحــــت شــــمــــس تــطــبــخ  ــهـ ــلـ ــثـ ــة مـ ــ ــــزومـ ــهـ ــ املـ
الرؤوس. كانت السلط بعيدة جدًا بالنسبة 
للطفل الــــذي كــنــتــه. وكـــانـــت هــنــاك فــراغــات 
كبيرة بينها وبن عمان. أما اليوم فالترابط 
العمراني بن املدينتن يكاد يقضي على ما 
تبقى من مساحات فارغة. خضراء. مزهرة. 
منعشة. إذ بوسعك أن تــرى هــذا التواصل، 
املتقطع بعض الشيء، منذ أن تسلك طريق 
السلط – عمان، وهو من أهم وأقدم شوارع 
املــمــلــكــة، ويــعــكــس الـــعـــالقـــة، الـــخـــاصـــة، بن 

العاصمة األولى للبالد والثانية.

هوية معمارية
وهــي  مــمــيــزة.  مــعــمــاريــة  شخصية  للسلط 
ال تــزال، رغــم كل التحديث العشوائي الذي 
ــيـــة األخـــــرى، محافظة،  يــطــاول املــــدن األردنـ
ــذه الــتــي  ــ ــــى حــــد كـــبـــيـــر، عـــلـــى هــويــتــهــا هـ إلـ
الــبــنــاء املــشــيــد بــالــحــجــر األصــفــر  يمنحها 
الــصــلــب، وتــشــابــه طــــرزه، وعــلــوه املــتــمــاثــل، 
هوية متجانسة. ويفسر باحثون أردنيون 
هوية السلط املعمارية السائدة حتى اليوم 
إلى أن معظم بيوتها يملكها ابناء املدينة 
الذين يقومون بصيانتها والحفاظ عليها، 
ــرادة هـــذه الهوية  خــصــوصــا بــعــد شــيــوع فــ
عــلــى نـــطـــاق عـــاملـــي. فــقــد بــلــغ عــــدد املــبــانــي 
الــتــراثــيــة فــي املــديــنــة الــتــي صنفتها بلدية 
ــع مـــؤســـســـة جــايــكــا  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــلـــط، بـ الـــسـ
اليابانية، أكثر من الف وتسعة عشر مبنى.  
اْدخل سوق الحمام في قلب البلدة القديمة، 
الــعــقــود والــقــنــاطــر والـــجـــدران الحجرية  ذا 
وكم  السلط،  كانت  كيف  لتعرف  السميكة، 
تــشــبــه، عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، مــــدن الـــجـــوار 
تتوزع على  الكبرى. شــارع طولي  الشامي 
جانبيه كل الحوانيت التي كانت تحتاجها 
ة، غير املدروسة،  البلدة. رغم العصرنة الفجَّ
ــــذي ســمــي هــكــذا  ــارع الــحــمــام )الـ ــزال شــ ال يــ
بسبب وجود حمام تركي قديم فيه( يخدم 
كــســوق تــتــجــاور فــيــهــا الــخــضــار والــتــوابــل 
ومواد السمانة ودكاكن السكافة والحالقة 
الشيشة  الــجــزارة وأدوات  واألفـــران ومحال 
ــايـــل، وبــســطــات الخضر  والـــتـــدخـــن واملـــوبـ
التي تعكف عليها نساء من محيط املدينة. 

منظر عام لمدينة السلط، ويظهر في الصورة بيت أبو جابر التاريخي والكنيسة التاريخية ) ويكيبيديا(

A

سلَّم األردن ملف ترشيح مدينة الّسلط إلى اليونسكو لكي يتم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي حيث تضم المدينة أكثر من 
ألف مبنى تراثي، هي التي ال تبعد عن عّمان إال بـ 30 كيلومترا

هوامش

سعدية مفرح

الــراحــل، محمد  ال أدري مــاذا سيكون موقف الشاعر 
الذي  املمثل  كان حيًا، وسمع تصريحات  لو  املاغوط، 
املدوّية، صعودًا على أكتاف  ساهم في صنع شهرته 
نصوصه الخالدة، لكن املاغوط الذي قال يومًا إن »أسوأ 
لن  أعــدل ديكتاتور«  أفضل من  الدنيا  ديمقراطية في 
أمــام  يــراه منحنيًا  وهــو  األثــيــر،  بممثله  يكون سعيدًا 
صورة الدكتاتور في وصلٍة من املديح الرخيص الذي 
تعّدى بها كل ما يمكن تخيله من فنان باملطلق. ذلك 
الطغيان  لتمجيد  بــوق  إلــى  فــإْن تحّول  الفن حرية،  أن 
والعبودية، علينا أن نعيد النظر بالصفة، وبمن يحملها 

في إطار الفن.  
بـــّرر مــنــاصــرو الــفــنــان الــســوري، دريـــد لــحــام، ومتبنو 
مواقفه السياسية، بالقول إنه حر في اتخاذ ما يشاء 
من آراء وأفكار، وعلى الجميع تقبل ما أبداه من إعجاب 
السافر  وبتدخلها  األعلى،  وبمرشدها  بإيران،  شديد 
تصريحاته  في  ضدها،  انحيازًا  السورية،  الثورة  في 

أخيرًا، من باب حرية الرأي، وهو تبريٌر وجيه، لو كان 
ــد لــحــام تــحــديــدًا. فمن  ال يخص إيـــران وســوريــة ودريـ
، لــو أن دريــد 

ً
السهل علينا هضم هــذه املــبــررات فــعــا

لــحــام لــم يكن فنانًا ُيــفــتــرض، بــالــضــرورة، أنــه يحمل 
فكرًا مغايرًا ألفكار الدولة الدينية، كما هي مطبقة في 
. ومــن املمكن أيضًا هضمها، لــو لــم يكن 

ً
إيـــران، مــثــا

العربية بهذا  هو غوار الطوشة، كما عرفته الجماهير 
االســـم أو بــغــيــره مــن األســـمـــاء الــتــي بــنــى مــن خالها 
الطغيان،  ضد  شرسًا  محاربًا  العالي،  الفني  صرحه 
وضــــد الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، وضــــد خــنــوع األنــظــمــة الــعــربــيــة 
أمــام إسرائيل، وضــد كل من جعل املواطن العربي ال 
يحتاج  أكثر من »شوية كــرامــة«، كما ورد في بعض 

مسرحياته السياسية.
نسف هذا الفنان املخضرم كل ما قاله، وما عمله، وما 
حــاول إقناع اآلخرين به طــوال عمله في الفن بسهولة 
 في الوقوف أمام امليكروفون 

ً
بالغة، فلم يجد غضاضة

بالقصيدة  أشبه  عــبــارات  لــيــرّدد  التصوير،  وعــدســات 
 فيها بقائد سياسي وديني، ساهمت 

ً
الشعرية، متغزال

ولم  كثيرين.  وقتل سوريني  تدمير سورية  في  بــاده 
يكتف الفنان املرهف الحس، كما يفترض، والذي أسال 
دموعنا سابقًا، وهو يغني لألم بشجن عميق، بمغازلة 
أسبغ  بــل  الــافــت،  الطائفي  البعد  ذات  الدينية  العمامة 
عليها صفاٍت كثيرة ال تليق ربما إال باألنبياء، فخاطب 
: »في روحك القداسة، في عينيك األمل، 

ً
صاحبها قائا

في يديك العمل، وفي كامك أمر يلبى«، ثم خطا خطوة 
أبعد من مجرد خيانة املبدأ األخاقي للفن، نحو خيانة 

األرض التي كانت غربته في إحدى مسرحياته املبكّرة، 
ــع كـــأســـه مــتــرعــًا بــالــتــضــحــيــات في  ــــذي رفــ والـــوطـــن الـ
 بصوت متهدج: »ازدادت 

ً
مسرحيٍة أخرى، إذ تابع قائا

قــدســيــة تــرابــنــا، حــني ارتــقــى بــعــض مــن رجـــاالتـــك إلــى 
عليائها. لك الحب والتقدير واإلجال من شعٍب صامٍد 

وجيش عتيد. عاشت إيران، تحيا سورية«.
العار،  نهاية كلمة  بالخجل، وهو يخلط، في  لم يشعر 
القومي  للحزب  انضمامه  تعلمها من  التي  التحية  بني 
الــســوري حــيــث »تــحــيــا ســوريــة« الــكــبــرى وطــنــًا قوميًا 
عروبيًا خالصا، و»عاشت إيران«، وهي ترسل مقاتليها 
وبــأوامــر مباشرة من  أرضــهــم،  فــي  السوريني  ليقتلوا 

دكتاتورهم، وصديقه صاحب العمامة .  
أنه  هل قــّرر دريــد لحام أن يخلع قناعه أخــيــرًا، ليرينا 
ليس سوى ممثٍل، أتقن كل األدوار املرسومة له في الفن 
وفي الحياة أيضا؟ أم ليلبس أمامنا قناعه الجديد بما 
الرابع  البعد  انهار  أن  بعد  لــه،  الجديد  والـــدور  يتناسب 
في املسرح السوري، وأصبح على كل املمثلني أن يؤدوا 

أدوارهم الحقيقية في الحياة؟ 

دريد لحام بين الكرامة والعمامة

وأخيرًا

نسف هذا الفنان المخضرم 
كل ما قاله، وما عمله، وما 

حاول إقناع اآلخرين به
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بيركهارت والسلط

زار الّسلط املستشرق والرحالة 
السويسري بيركهارت عام 
1812 وكتب في يومياته عن 
التعايش بني عائاتها املسلمة 
واملسيحية، التي قدرها بنحو 
480 عائلة، وقال إنها تعيش 

نِيِ 
َ
في وئام تام، و»إن هناك كاهن
يقودان الصاة في كنيسة 
صغيرة باسم »العذراء«، 

ويتقاضي الكاهنان مبلغ أربعة 
جنيهات سنويًا يجمعها أهالي 
السلط، والعجيب أن املسلمني 
يدفعون جنيهني من األربعة 

املذكورة. ونصارى السلط غير 
متمسكني بدينهم، فهم قليلو 

الصاة والصيام، فقد شاهدتهم 
ن من  يأكلون املنسف، املكوَّ
اللحم والسمن أثناء الصيام 

الكبير المبالني، وأكثرهم يحلف 
بالقرآن ويصلي على النبي«!




