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اللهيب

السوري 

حرب أقاليم في أفق العراق ]2[

قضية الجنود األسرى أثارت أزمة في لبنان  )رتيب الصفدي/األناضول(

تونس ــ صالح الدين الجورشي

طــّي  بعــد  التونســّية،  النهضــة  حركــة  تواجــه 
صفحــة االنتخابــات الرئاســّية، تحّديات عّدة، وال 
ســّيما بعــد إعالن الرئيــس املنتهية واليته محمد 
املنصف املرزوقي، عن نّيته إنشاء حركة »شعب 
املواطنــن«، فــي محاولــة لجمــع ناخبيــه فــي إطــار 
سياســي، بمن فيهم أبناء »النهضة« وأنصارها. 
لهــذا  التنظيمّيــة  الصيغــة  أّن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــه أحــدث صدمــة لدى 

ّ
الحــراك لــم تتحــّدد بعــد، لكن

عمــوم القيــادة، دفعــت القيادي البــارز في الحركة 

الشــيخ عبــد الفتــاح مــورو، إلــى التشــديد علــى أّن 
أبناء النهضة »ليسوا للبيع«.

كمــا تتجــه األنظــار إلــى الحركــة ملحاولــة التعــّرف 
إلــى موقعهــا فــي املرحلة املقبلة، وما إذا ســتكون 
فــي الســلطة أو فــي املعارضة، خصوصــا، بعدما 
بشــكل  املرزوقــي  مســاندة  قيادتهــا  بــت 

ّ
تجن

رســمي وحاســم، مراهنــة علــى ســيناريو تعــاون 
قائــد  الباجــي  املنتخــب  الرئيــس  مــع  مســتقبلي 

السبسي، في إطار حكومة وحدة وطنّية. 
مقدمتهــا  وفــي  »النهضــة«،  قيــادة  وتحتفــظ 
زعيمهــا راشــد الغنوشــي )الصــورة(، بحرصهــا 

علــى أن تكــون الحكومــة املقبلــة حكومــة وحــدة 
وطنيــة تضــّم الجميــع وال تقصــي أحــدًا، انطالقــا 
مــن قناعتهــا بــأن وجودهــا فــي الحكومــة املقبلــة 
يجعلها شــريكا في الســلطة، وفي الوقت نفســه، 
علــى  القضــاء  يحــاول  مــن  أمــام  عائقــا  ل 

ّ
يشــك

قتهــا فــي الحكــم، أو مــن يســعى الى 
ّ
مكاســب حق

إقصائها وربما استئصالها.
وفــي مقابــل ذلــك، ترتفــع أصــوات داخــل صفوف 
الحركــة داعيــة إلــى عــدم املشــاركة فــي الحكومــة 
عــن  النهضــة  ــي 

ّ
تخل يعنــي  ذلــك  ألن  الجديــدة، 

بعــد  بــه  ــرت 
ّ

بش الــذي  السياســي،  مشــروعها 

مــا  مــع  التحالــف  إلــى  بهــا  وســينتهي  الثــورة، 
تعتبــره قواعدهــا »النظام القديــم«. ويعتقد هؤالء 
بــأّن األفضــل للحركــة هــو التموضــع فــي خانــة 

املعارضة. 
وبذلك، تجد قيادة حركة النهضة نفسها تتحّرك 
اليــوم داخــل حــدود ضيقــة. تريــد أن تبقــى فاعلة 
علــى الرغــم مــن التغييــر الحاصــل فــي موازيــن 
هــا فــي حاجــة أشــّد إلــى ترتيــب بيتها 

ّ
القــوى، لكن

الداخلي. ومن هذه الزاوية، يصبح اإلســراع بعقد 
املؤتمر العاشر العام للحركة أكثر إلحاحا. 

]التفاصيل ص. 6[

تونس: »النهضة« في مواجهة تحديات ما بعد انتخابات الرئاسة
الحدث

2014: انتكاسة الحريّات الصحافيّة
تتطرق الحلقة الخامســة من محور انتكاســة الحريــات اإلعالمية في العام 

2014 إلى وضع الصحافة في العراق وسورية ولبنان. ]21[
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الدينيــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  يســتعد 
مؤتمــر  لعقــد  املؤثــرة  العراقيــة  والعشــائرية 
فــي  للبحــث  ة« 

ّ
الســن العــرب  مصيــر  »تقريــر 

عانــت  التــي  العراقيــة  املحافظــات  مســتقبل 
رئيــس  حكــم  خــال  والتهميــش  االقصــاء 
الوزراء العراقي، نوري املالكي، وتقديم جملة 
توصيات تضع معالم مستقبل وجود السنة 

في العراق.
ناجــح  كرامــة«،  »ائتــاف  فــي  القيــادي  وأكــد 
موعــد  اقتــراب  الجديــد«،  »العربــي  لـ امليــزان، 
ســيضّم  املؤتمــر  أن  موضحــا  املؤتمــر،  عقــد 
شخصيات دينية وعشائرية قيادية ومؤثرة 
العراقيــة  املحافظــات  مســتقبل  فــي  للبحــث 
الســت التــي عانت االقصــاء والتهميش خال 
الــوزراء  رئيــس  حكــم  مــن  ســنوات  ثمانــي 
وحّمــل  املالكــي.  نــوري  الســابق،  العراقــي 
العــام  االمــن  منصــب  يشــغل  الــذي  امليــزان، 
الديــن،  صــاح  إلقليــم  التأسيســي  للمؤتمــر 

املالكي مسؤولية ما يجري في الباد.
مــن جهتــه، كشــف مصــدر مطلــع فــي الحــراك 
الشــعبي العراقــي، الــذي ســيمثل بشــكل كبير 
فــي املؤتمــر، عــن وجــود إجماع لــدى االطراف 
بتوصيــات  الخــروج  علــى  ســتحضر  التــي 
فــي  الســنة  وجــود  مســتقبل  معالــم  تضــع 
حديثــه  خــال  املصــدر،  واســتبعد  العــراق. 
فــي  املؤتمــر  يعقــد  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
التعــرض  بعــدم  الضمانــات  لغيــاب  بغــداد 
العراقيــة  للحكومــة  املعارضــة  للشــخصيات 
التي تنوي الحضور، مرجحا عقده في إقليم 

كردستان أو تركيا أو األردن.
عــن  الكشــف  رفــض  الــذي  املصــدر،  وأوضــح 
معاملــة  إلــى  ســيدعو  املؤتمــر  أن  هويتــه، 
جميــع املليشــيات التــي تحمــل الســاح كمــا 
َمــن  كل  واعتبــار  »داعــش«،  تنظيــم  يعامــل 
يقتــل أو يخطــف أو يهــدد العراقيــن منظمــة 

إرهابية.
الحمايــة  بتوفيــر  املؤتمــر  ســيطالب  كمــا 

العربيــة والدوليــة للمناطق التي يوجد فيها 
ة، ابتداًء من شمال محافظة بابل، مرورًا 

ّ
السن

بمحافظــات بغــداد وديالــى واألنبار وصاح 
الديــن واملوصــل وكركــوك وحتــى الحدود مع 
إقليــم كردســتان، للحــد مــن التدخــل االيرانــي 

في تلك املناطق.
ووفقا للمصدر، فإن املؤتمر ســيوجه الدعوة 
وجامعــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  إلــى 
واألمــم  األوروبــي  واالتحــاد  العربيــة  الــدول 
املتحــدة إلضفــاء صفــة دوليــة علــى مطالــب 
مكــون أساســي مــن الشــعب العراقــي تعــّرض 
حكــم  مــن  ســنوات  ثمانــي  طــوال  للتهميــش 
املالكــي. كمــا ســيطرح املؤتمــر تشــكيل لجــان 

مشتركة مع أطراف عربية ودولية ملتابعة ما 
يصدر عن املؤتمر من مقررات.

بَّ املطالب 
َ
ل

ُ
وأوضــح املصــدر أنــه في حال لم ت

إلــى  للدعــوة  املؤتمــر  ســيضطر  الشــعبية، 
حســب  ة 

ّ
الســن العــرب  مصيــر  تقريــر  حــق 

القوانــن الدوليــة ومواثيــق حقــوق االنســان 
والعهــد الدولــي التــي تمنــح كل جماعــة ذات 
هويــة جماعيــة ممّيــزة حق تقريــر املصير إذا 

تعرضت للظلم والقهر.
وعشــائرية  سياســية  قيــادات  ونشــطت 
عقــد  فــي  العراقيــة  للحكومــة  معارضــة 
»مكافحــة  مؤتمــر  آخرهــا  كان  مؤتمــرات، 
عقــد  الــذي  املليشــيات«،  وتطــرف  االرهــاب 
األمــم  ممثــل  وحضــره  أيــام  قبــل  أربيــل  فــي 
املتحدة في العراق ومندوبن عن دول عربية 

وأجنبية وأكثر من 1200 شخصية عراقية.
عبد العزيز...

نينــوى،  ســهل  ســكان  حمايــة  فــي  صعوبــة 
لــم يتــّم تنفيــذ عمليــة عســكرّية مباشــرة  إذا 
داخــل مدينــة املوصــل، مشــيدًا خــال مؤتمــر 
»التطــور الكبير في العاقات بن  صحافــي، بـ
رئاســة  العبــادي  تســلم  بعــد  وأربيــل  بغــداد 
البشــمركة  قــوات  واســتعادت  الحكومــة«. 
الكردّيــة مناطــق مــن محافظــة املوصــل، تقــع 
ال  فيمــا  كردســتان،  اقليــم  مــع  الحــدود  علــى 
تــزال بعــض املناطــق القريبة من اإلقليم تحت 

سيطرة تنظيم »داعش«.
فدراليــة  دولــة  يكــون  أن  للعــراق،  يمكــن  وال 
السياســّية  النظــم  أســتاذ  بحســب  ناجحــة، 
االتحادّيــة فــي جامعة النهرين حميد عبدالله، 
 »الواقــع 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد«، أن الــذي يؤّكــد 

ألســباب  كردســتان  اقليــم  فــرض  العراقــي 
 عــن الدعــم االقليمــي 

ً
تاريخّيــة وقومّيــة، فضــا

 أي اقليــم آخــر لــن يرى 
ّ
والدولــي لوجــوده، لكــن

ه سيقوم على اساس طائفي«.
ّ
النور ألن

لــم  الدســتوري  القانــون  »تاريــخ   
ّ
أن ويوضــح 

يشهد أن تجزأت دولة موحدة الى أقاليم، وما 
حــدث هــو أن توحــدت أقاليــم عــّدة أو دويــات 
اتحاديــة،  واحــدة  دولــة  ضمــن  كانتونــات  أو 
 
ّ
األميركيــة املتحــدة  الواليــات  فــي  حــدث  كمــا 

أخــرى«.  ودول  املتحــدة  العربيــة  واالمــارات 
ح بــن 

ّ
 »الصــراع العســكري املســل

ّ
ويســتنتج أن

األقاليم في العراق أمر حتمي ما دامت ســلطة 
الدولة غائبة ولغة الساح هي الغالبة«.

البصرة ـ عبد العزيز الطائي

لغة الساح وقانون البقاء لألقوى، 
العــراق  مصيــر  تحــّدد  قــد  أمــور 
تنــذر  الــذي  الفدرالــي،  االتحــادي 
أيامــه املقبلــة بحــروب وصراعــات واســعة قــد 
تندلــع بــن أقاليمــه بعــد تحذيــر أحــد شــيوخ 
عشــيرة الجبــور، أكبــر قبائل العــراق، من تمّدد 
حدود اقليم كردستان لتشمل عددًا من مناطق 
املوصــل ومحافظتــي كركــوك وصــاح الديــن، 
عــن مناطقهــم  لــن يتنازلــوا  العــرب   

ّ
أن مؤكــدًا 

حتى لو سالت أنهر من الدماء.
»العربــي  لـ الجبــوري  حميــد  الشــيخ  ويقــول 
 »األطمــاع الكردّيــة بــدت واضحــة 

ّ
الجديــد«، إن

لرئاســة  االخيــرة  التصريحــات  خــال  مــن 
مطلــب  تجــاوزت  والتــي  اإلقليــم،  وحكومــة 
ة 

ّ
مســتقل دولــة  إعــان  إلــى  لتلمــح  االقليــم، 

تضــّم محافظــات أربيــل ودهــوك والســليمانية 
وكركــوك وأجزاء كبيرة من محافظتي املوصل 
 »هذا األمر، 

ّ
ر الجبــوري من أن

ّ
وديالــى«. ويحــذ

ف عواقــب وخيمــة فــي حــال 
ّ
إن حــدث، ســيخل

عــا »انــدالع حــرب 
ّ
علــن االقليــم الســني«، متوق

ُ
أ

عليهــا  املتنــازع  املناطــق   
ّ
ألن األقاليــم،  بــن 

 محيطهــا 
ّ
كردّيــة مــن الناحيــة الســكانّية، لكــن

الجغرافي سني«.
الســابق  الــوزراء  رئيــس  ر 

ّ
يحــذ جهتــه،  مــن 

منصــب  حاليــا  يشــغل  الــذي  املالكــي،  نــوري 
نائــب رئيــس الجمهوريــة، مــن حــروب مرتقبــة 
بــن تشــكيات الحــرس الوطنــي، التــي يجــري 
االعداد لها حاليا وقوات إقليم كردستان. ولم 
 
ّ
يتأخــر فــي القــول، خال مقابلــة تلفزيونية، إن
»املرحلة املقبلة ستكون مهّددة لوحدة العراق 
فيمــا  األرض«،  علــى  التنــازع  بســبب  كبلــد، 
ر قائــد عمليــات وزارة الداخليــة الســابق، 

ّ
يحــذ

اللواء املتقاعد عبد الكريم خلف، من »خطورة 
التــي ستشــهد صراعــا ســنيا  املقبلــة  املرحلــة 
ه ال سكان شيعة في مناطق النزاع«. 

ّ
كرديا، ألن

ويضيــف: »قــد نــرى حربــا مــن نــوع مختلــف، 
تعصف بالباد ما لم يتم تدارك األمر«.

للمؤتمــر  العــام  األمــن  يؤّكــد  املقابــل،  فــي 
التأسيســي إلقليم صــاح الدين، ناجح امليزان 
»اجــراءات  فــي  املضــي  الجديــد«،  »العربــي  لـ
فــي  اكتملــت  أن  ســبق  التــي  االقليــم  تشــكيل 
علــى طاولــة  »اآلن  هــا 

ّ
أن املحافظــة«، موضحــا 

مصادقــة  بانتظــار  وهــي  الــوزراء،  مجلــس 
عليهــا«.  العبــادي  حيــدر  الحكومــة  رئيــس 
وينتقــد »التعطيــل والتســويف الــذي اعتمدتــه 
ملشــروع  والحاليــة  الســابقة  الحكومتــان 
اإلقليــم«، مؤّكــدًا »اجــراء اتصــاالت مــع رئيــس 
اقليم كردســتان مســعود البرزاني، والحصول 
علــى تطمينــات بعــدم ضــّم أّيــة منطقــة إلقليــم 

كردستان، خافا للدستور«.
حــدود  علــى  خافــات  بوجــود  األكــراد  ويقــّر 
االقليــم مــع مناطــق تابعــة ملحافظــات عراقّيــة 
فــي  القيــادي  يوضحــه  مــا  وفــق  أخــرى، 
لـــ  عثمــان،  محمــود  الكردســتاني  التحالــف 
 »املناطــق 

ّ
»العربــي الجديــد«، بإشــارته إلــى أن

شروط الحوار السوريالعراق: حرب األقاليم

دولية  ضمانات  وجود  بأهمية  السورية،  المعارضة  تمسكت 
استعدادها  دمشق  إعالن  على  ردًا  النظام،  مع  الحوار  لقبول 

للمشاركة في اللقاء الذي تعد له موسكو

إقليم  حدود  تمّدد  خلفية  على  العراق،  في  أقاليم  حرب  تلوح 
كردستان وإعالن العشائر عزمها على مواجهة هذا التطور

المعارضة بحثت 
دعوة موسكو 

لالجتماع مع النظام

تسعى الفصائل إلى 
التغلب على مشكلة التشرذم 

وغياب التنسيق

23
سياسة

الحدث تحقيق

تقرير

اندماج فصائل حلب خطوة نحو جيش موّحددرس مستقبل المحافظات العراقية 

أعلنت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، 
اللجنة  ضمن  أميركيين  عسكريين  مستشارين  وجود  عن  السبت،  أمس 
الرديف(،  )الجيش  الوطني  الحرس  قانون  مسودة  بإعداد  المكلفة 
مشيرة إلى وجود توجه عام لتشكيل أفواج من الحرس الوطني في 
والحشد  الكردية  البشمركة  قوات  دمج  مع  الساخنة«  »المحافظات 

الشعبي ضمن القانون.

مسودة »الحرس الوطني«

دمشق ـ ألكسندر أيوب

تصــّر املعارضــة الســورية علــى ضــرورة توفر 
ضمانــات دوليــة حقيقيــة لقبــول الحــوار مــع 
النظام الســوري، وذلك رّدًا على إعان مصدر 
مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الســورية، أمس 
الســبت، عــن اســتعداد دمشــق للمشــاركة فــي 
إليــه موســكو بتاريــخ 20  الــذي دعــت  اللقــاء 
يجمــع  والــذي  املقبــل،  الثانــي  يناير/كانــون 

النظام بأطياف املعارضة السورية. 
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســورية »ســانا« عــن 
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية 
»انطاقــا  يأتــي  املشــاركة  قــرار   

ّ
إن قولــه 

تطلعــات  تلبيــة  علــى  )دمشــق(  حــرص  مــن 
مــع  األزمــة  لهــذه  مخــرج  إليجــاد  الســورين 
تأكيدهــا علــى اســتمرارها بمكافحــة االرهاب 
أينما كان وفي أي بقعة على التراب السوري 

توازيا مع تحقيق املصالحات املحلية«.
 وفــي أول تعليــق لــه علــى هــذا اإلعــان، أّكــد 
رئيــس »االئتــاف الوطنــي« الســوري، هــادي 
أن  »ســبق  ــه 

ّ
أن الجديــد«  لـ«العربــي  البحــرة 

حاورنــا النظــام فــي جنيــف 2، وال نــزال حتــى 
بمــا يضمــن  الحــوار،  آليــات  تفعيــل  مــع  اآلن 
ال  الحــوار  ولكــن  الســوري،  الشــعب  مصالــح 
آليــات وبرامــج واضحــة،  إلــى  أن يســتند  بــد 

ورعاية دولية حقيقية«.
وجــاء إعــان الخارجيــة الســورية تزامنــا مــع 
»االئتــاف  مــن  وفــد  عقدهــا  التــي  اللقــاءات 
الوطنــي« الســوري املعــارض بقيــادة البحــرة، 
فــي القاهــرة مــع األمــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة نبيــل العربــي، في مقــّر جامعة الدول 
ســامح  املصــري  الخارجيــة  ووزيــر  العربيــة، 

شكري، كل على حدة.
صحافيــة  تصريحــات  فــي  البحــرة،  وأكــد 
حــوارًا  بــدأ  االئتــاف  أن  شــكري،  لقــاء  عقــب 
للتوصــل  املعارضــة  فــي  أخــرى  أطــراف  مــع 
الــى رؤيــة مشــتركة لتســوية النزاع فــي باده، 
لكنــه أبــدى تحفظــا علــى مســعى روســيا مــن 
أن  البحــرة  للنــزاع. وأكــد  أجــل حــل سياســي 
وال  واضحــة  مبــادرة  »أي  تملــك  ال  موســكو 
أحــد مآخذنــا  وهــذا  ورقــة محــددة  أي  تملــك 
الرئيســية« علــى التحــرك الروســي. كما أشــار 
إلــى أنــه تــم اطــاع »االخــوة فــي مصــر على أن 
االئتــاف بــدأ عمليــة حــوار مــع أطــراف أخــرى 
فــي املعارضــة الســورية« مــن دون أن يفصــح 

عن هذه األطراف. 
وكشــفت إحــدى شــخصيات وفــد »االئتــاف« 
لـــ  القاهــرة  لقــاءات  فــي  املشــارك  املعــارض 
»العربــي الجديــد«، أنــه تمــت مناقشــة »ســبل 
جمــع مختلــف أطياف املعارضة الســورية في 
مؤتمــر وطنــي جامع فــي القاهرة خال اللقاء 
الــذي جمــع وفــد االئتاف مع العربي، لكن من 
دون تحديــد املوعــد لذلــك، إضافــة إلــى بحــث 
خطــة املبعــوث األممــي إلــى ســورية ســتيفان 
دي مســتورا وجدية األمم املتحدة في دعمها 
للخطــة، كمــا تــم التطــرق لشــروط النظــام، إذ 
اعترض عليها وفد االئتاف مبّررًا أسبابه«.

وأضــاف املصــدر، الــذي فضــل عدم نشــر اســمه، 
ــه »جــرى خــال االجتمــاع الثانــي مــع وزيــر 

ّ
أن

ــه »تــم البحث فــي ورقة 
ّ
وأّكــد املصــدر نفســه أن

عمــل كانــت قــد عرضتهــا الخارجيــة املصريــة 
زيــارة  فــي  املعارضــة  أطيــاف  مختلــف  علــى 
وضمــت  بأســبوع،  االجتمــاع  هــذا  ســبقت 
ممثلــن عــن معارضة الداخل، دون أن يوضح 

ماهية هذه النقاشات«.
وكانت املستشــارة اإلعاميــة لدى »االئتاف«، 
بهيــة ماردينــي، قــد نشــرت فــي وســائل إعــام 
نص ما قالت إنها ورقة مصرية قدمت ألطراف 
املعارضة السورية التي حضرت إلى القاهرة.

الوطنــي«  أكــد رئيــس »االئتــاف  مــن جهتــه، 
الســابق معــاذ الخطيــب لـــ »العربــي الجديد«، 
قــد تكــون تمهيديــة  القاهــرة  أن »اجتماعــات 
ــه »لم يتلق أي 

ّ
للقــاءات الحقــة«، مشــيرًا إلى أن

دعوة لحضور اجتماعات في القاهرة«.

علوش،  إسالم  النقيب  اإلسالمية«  »الجبهة  باسم  المتحدثان  أعلن 
تأييد  عن  الجديد«،  لـ«العربي  عدي،  أبو  محمد  األمــة«  و«جيش 
الفتين  الشعب«،  مطالب  يحقق  الذي  السياسي  »الحل  فصيليهما 
إلى أنه »لم يجر أي اتصال بعد في ما يخص مساعي روسيا إلطالق 
الحل  أن  ــرون  »ي أنهم  عدي  أبو  وأكــد  النظام«.  مع  مفاوضات 

السياسي يجب أن يفضي إلى رحيل نظام بشار األسد«.

حّل برحيل األسد

حلب ـ رامي سويد

املعارضــة  فصائــل  كبــرى  أعلنتــه  الــذي  االندمــاج  يعــّد 
الســورية فــي مدينــة حلــب وريفهــا منــذ أيــام، تحــت اســم 
»الجبهــة الشــامية«، أكبــر خطــوة مــن هــذا النــوع؛ ويأتــي 
بعــد معانــاة جــّراء تفــّرق فصائــل املعارضــة وتشــتتها في 
األشــهر األخيــرة، واللذيــن ســمحا لقــوات النظام الســوري 
علــى  بالتقــّدم  )داعــش(  اإلســامية«  »الدولــة  وتنظيــم 

حساب قوات املعارضة شمالي الباد.
حة لــن تتوقف عنــد حّد التوّحد 

ّ
ويبــدو أن الفصائــل املســل

فــي إطــار الجبهــة، وإنما تســعى إلى إنشــاء جيش موّحد، 
 األمثــل ملشــكلة التشــرذم وغيــاب 

ّ
يفتــرض أن يكــون الحــل

حلــب  فــي  اإلســامية«  »الجبهــة  قــادة  وأعلــن  التنســيق. 
أمــرت«  كمــا  »فاســتقم  وتجمــع  املجاهديــن«  و»جيــش 
وحركــة »نــور الديــن زنكي«، وجبهة »األصالــة والتنمية«، 
تشــكيل  فــي  تشــكياتهم  اندمــاج  عــن  مصــور  بيــان  فــي 
»الجبهــة الشــامية«، وتعيــن قائــد الجبهــة اإلســامية في 

حلب عبد العزيز السامة قائدًا عاما للتشكيل الجديد.
عّد التشــكيات املنضوية تحت التشــكيل الجديد، أكبر 

ُ
وت

فصائــل املعارضــة فــي حلــب وأكثرهــا فاعليــة ونفــوذًا، إذ 
تنتشــر القــوات التابعــة للجبهــة اإلســامية علــى خطــوط 
االشتباك مع »داعش« في الريف الشمالي إلى الشرق من 
مدينــة مــارع، وفــي القــرى الواقعــة شــمالها قــرب الحــدود 
فصائــل  مــع  باالشــتراك  وتتصــدى،  التركيــة.  الســورية 
معارضــة، ملحــاوالت النظــام الســيطرة علــى منطقــة املاح 

االستراتيجية.
علــى  النظــام  قــوات  املجاهديــن«  »جيــش  ويقاتــل 
علــى  قواتــه  وتنتشــر  املدينــة.  غــرب  االشــتباك  خطــوط 
خطــوط االشــتباك فــي املنطقــة املقابلــة ألكاديميــة األســد 
العســكرية، وهــي النقطــة العســكرية األكبر لقــوات النظام 
قــّوات  فــي حــي الحمدانيــة. وفــي حــن تنتشــر  الســوري 
»جيــش املجاهديــن« فــي ضاحيتــي الراشــدين الشــمالية 
والجنوبيــة، فإنهــا تشــارك قــوات املعارضــة فــي التصدي 

لقــوات النظــام الســوري فــي منطقــة املــاح شــمال حلــب 
أيضــا، وحركــة »نــور الديــن زنكــي« فــي القتــال ضــّد قــوات 
مــن مدينــة  الجنوبيــة والغربيــة  الجبهــات  النظــام علــى 
حلــب. ويقاتــل تجمــع »فاســتقم كما أمرت«، قــوات النظام 
أحيــاء صــاح  فــي  الطرفــن  بــن  التمــاس  علــى خطــوط 
عــّد جبهــة »األصالــة 

ُ
الديــن، والزبديــة، والســكري، فيمــا ت

تشــكيات  بــن   
ً
وتمثيــا واألقــل  األضعــف  والتنميــة«، 

»الجبهة الشامية«.
وتشــّكل فصائل »الجبهة الشــامية« باندماجها، أكبر قوة 
عســكرية معارضة في الشــمال الســوري، ذلك أن الفصائل 
التــي بقيــت خــارج التشــكيل الجديــد حتــى اآلن، ال يمكــن 
امليدانيــة  والســيطرة  العســكرية  القــوة  لجهــة  تقــارن  أن 
بالفصائل الكبرى املندمجة. كما ُيعّد هذا االندماج األول 
حة بــن 

ّ
واألكبــر مــن نوعــه منــذ انطــاق املواجهــات املســل

قــوات نظــام الرئيــس بشــار األســد وقــوات املعارضــة قبــل 
نحو ثاث سنوات. 

ويوضــح قائــد تجمــع »فاســتقم كمــا أمــرت«، صقــر أبــو 
 فصائــل املعارضــة اتفقــت 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن قتيبــة، لـ

علــى إلغــاء جميــع مســميات ورايــات كتائبهــا، لتندمــج 
جميعهــا تحــت اســم »الجبهــة الشــامية«، وتأتمــر بأمــر 
 
ّ
إن ويقــول  موحديــن.  شــورى  ومجلــس  عســكرية  قيــادة 

»توحد فصائل املعارضة يهدف إلى توحيد إمكانياتها، 
يتــم  املســتقبل  فــي  موّحــد  جيــش  بنــاء  نحــو  والســعي 
وتقســيم  العســكرية  التراتبيــة  أســاس  علــى  تنظيمــه 
قــوات  إلــى  العســكرية،  اختصاصاتهــا  بحســب  القــوات، 
التقســيمات  عــن  بعيــدًا  ومدرعــات،  ومدفعيــة  مشــاة 
الفصائليــة القديمــة. ويؤكــد أن املنضمــن إلــى التشــكيل 
الجديد قدموا كل عناصرهم وعتادهم العسكري لصالح 
التشــكيل، الــذي ســتتبع لــه جميــع هــذه الفصائــل بــدون 
أي محاصصــة أو تمثيــل نســبي لهــا فــي قيــادة »الجبهــة 
الشــامية«، مشــيرًا إلــى أنــه ال يمكــن ألي فصيــل فــي حــال 
وقع خاف ســحب عتاده وقواته من »الجبهة الشــامية«، 

وإنما ينسحب منفردًا.
قيــادة  بــن  االتفــاق  تــم  ــه 

ّ
أن إلــى  قتيبــة  أبــو  ويخلــص 

علــى  الشــامية«  »الجبهــة  إطــار  فــي  املنضويــة  الفصائــل 
اعتماد فترة ثاثة أشهر كمرحلة انتقالية، مؤكدًا ترحيب 
قيادة »الجبهة الشامية« بانضمام أي فصيل من فصائل 
املعارضــة إليهــا؛ ســواء كانــت فــي حلــب وريفهــا، أو مــن 

فصائل املعارضة في مختلف مناطق الباد.
فــي  املعارضــة  لكبــرى فصائــل  االندمــاج  هــذا  أن  ويبــدو 
ز مــن موقفهــا امليدانــي فــي مواجهــة 

ّ
حلــب وريفهــا، ســيعز

قــوات النظــام الســوري وتنظيــم »داعــش«، خصوصــا بعد 
تمّكــن قــوات املعارضــة أخيــرًا مــن التصــدي لقــوات النظام 
السوري. وتمنح هذه الخطوة الفصائل أفضلية التنسيق 
العسكري العالي، عندما تتبع قيادة عسكرية واحدة، في 
مقابــل حالــة التشــتت والفوضــى التــي ميــزت عملهــا فــي 

السابق، وهو ما سمح لقوات األسد و»داعش« بالتقّدم.

تطمح كبرى فصائل المعارضة السورية 
في حلب وريفها، المندمجة في 

»الجبهة الشامية«، إلى تشكيل جيش 
موّحد، في خطوة تعزّز من قّوتها 

بمواجهة قوات النظام »وداعش«

تحليل إخباري
مصر: تعديالت قانون 

التظاهر مجمدة

خاص

دعــوة  بحــث  شــكري  ســامح  الخارجيــة 
لاجتمــاع  املعارضــة  ألطــراف  موســكو 
الضمانــات  مســتعرضن  النظــام،  مــع 
التي يمكن أن تقّدمها روسيا إلتمام هذا 
الحوار إن تم، كما تمت مناقشة تأشيرات 
الدخــول للســورين إلــى مصــر ومشــاكل 

متعلقة بالجالية السورية هناك«.

أهمهــا الفشــل فــي إدارة الدولــة خــال الفتــرة 
 »النتيجــة الحتمّيــة لهــذا 

ّ
املاضيــة«. ويــرى أن

»القاعــدة«  تنظيمــي  دخــول  هــو  الصــراع 
املتحــدة  والواليــات  اليــوم  و»داعــش«  ســابقا، 
األميركّية وإيران إلى العراق واضرارهم بأمنه 

واستقراره بشكل كبير«.
من جهتها، تنتقد عضو مجلس النواب عالية 
اقليــم  حكومــة  رئيــس  تصريحــات  نصيــف، 
كردســتان، نيجرفان البرزاني، التي أعلن فيها 
ضــّم املناطــق التــي يتــم تحريرهــا مــن تنظيــم 
»داعــش« إلــى اقليــم كردســتان، داعيــة في بيان 
السياســية  والقــوى  العبــادي  عنهــا،  صــادر 
 
ّ
أن وتعتبــر  حــازم.  موقــف  واتخــاذ  للتدخــل 

اخوتــه،  مصائــب  مــن  يتكســب  »البرزانــي 
ها 

ّ
واســتفزت تصريحاتــه الشــارع العراقــي، ألن

جــاءت فــي وقــت يتطلــع فيــه جميــع العراقيــن 
إلــى تعــاون عربــي كــردي فــي محاربــة االرهــاب 
والوقوف صفا واحدًا في مواجهة هذه الهجمة 
ــى أن 

ّ
ــا نتمن

ّ
الشرســة«.  وتضيــف نصيــف »كن

يكــون البرزانــي شــريكا إلخوتــه العراقيــن فــي 
ــه نســي موقــف املرجعيــة 

ّ
الســراء والضــراء، لكن

الدينّية التي حافظت على الدم الكردي في زمن 
النظام الســابق، ونــراه اليوم يتحّدى املرجعية 
عندما اعتبر املناطق املحررة جزءًا من اإلقليم، 
بل ويشترط أيضا في تحرير املوصل أن يضّم 

سهل نينوى أيضا لإلقليم«.
من جهته، يرى رئيس حكومة إقليم كردستان 

تشــمل  والعــرب  الكــرد  بــن  عليهــا  املتنــازع 
قضــاء طوزخورماتــو، التابــع ملحافظــة صاح 
الديــن، ومناطــق أخرى فــي محافظتي املوصل 
وديالــى، مــا ُينــذر بمشــاكل كبيــرة ال يمكــن أن 
 إال مــن خــال املــادة 140 مــن الدســتور«. 

ّ
تحــل

 »املناطــق التــي يتــم تحريرهــا 
ّ
ويشــّدد علــى أن

تعــود  ملــن  يجــب حســم  »داعــش«  تنظيــم  مــن 
بالطرق الدستورّية والقانونّية«.

والتّيــارات  »الجماعــات  مــن  عثمــان  ر 
ّ
ويحــذ

التــي تحمــل الســاح للمطالبــة بحقوقهــا بــدل 
 
ّ
إن ويقــول  الدســتورية«.  بالطــرق  انتزاعهــا 
»الصــراع السياســي املحموم فــي العراق أوجد 
تنظيــم »داعــش«، الــذي هيمــن علــى عــدد مــن 
املناطــق ألســباب سياســّية وليســت عســكرّية، 

نفى قائد القوات البرية 
العراقية السابق، الفريق 
أول علي غيدان، أمس 
السبت، لـ»األناضول« أن 
يكون قد باع مدينة 

الموصل شمالي البالد، 
لتنظيم »داعش«. ويعد 
هذا أول تصريح لغيدان 

منذ سقوط مدينة 
الموصل في يونيو/

حزيران الماضي، إذ كان 
حينها مكلفا بأمر من 

رئيس الوزراء العراقي في 
ذلك الحين نوري المالكي 
)الصورة( بإدارة معركة 

نينوى مع قائد العمليات 
المشتركة السابق الفريق 

أول عبود قنبر.

تتخّوف العشائر من تمّدد إقليم كردستان )األناضول(

  شرق
      غرب

مشعل: تركيا 
الديمقراطية قوة 

لفلسطين

السياســي  املكتــب  رئيــس  أشــاد 
مشــعل  خالــد  »حمــاس«،  لحركــة 
بتركيــا  الســبت،  أمــس  )الصــورة(، 
 املسلمن في 

ّ
ووصفها بـ »قوة« لكل

العالم. وقال، على هامش مشاركته 
في املؤتمر الخامس لحزب العدالة 
مدينــة  فــي  الحاكــم،  والتنميــة 
الديمقراطيــة،  »تركيــا   

ّ
إن قونيــة، 

واالســتقرار،  والتقــدم  والنهضــة 
قــوة للمســلمن جميعــا«. وخاطــب 
 
ّ
أن »اعلمــوا  بالقــول:  الحاضريــن 

للقــدس  قــوة  هــي  القويــة  تركيــا 
»أننــا  علــى  مشــددًا  وفلســطن«، 
فلســطن  تحريــر  معــا  ســنحقق 

والقدس واألقصى«.
)فرانس برس(

فلسطين: قرية باسم 
الشهيد زياد أبو عين 

100 شــاب وشــابة،  مــن  أكثــر  أقــام 
فلســطينين ومتضامنــن أجانــب، 
فلســطينية  قريــة  الســبت،  أمــس 
مهــّددة  أراٍض  علــى  جديــدة 
لحــم،  بيــت  جنوبــي  باملصــادرة، 
املحتلــة.  الغربيــة  الضفــة  جنوبــي 
وأوضــح منّســق اللجــان الشــعبية 
فــي  واالســتيطان  الجــدار  ملقاومــة 
لـــ  الجبــور،  راتــب  الخليــل،  جنــوب 
النشــطاء   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي 

قــوا 
ّ
نصبــوا عــددًا مــن الخيــام وعل

القريــة،  اســم  عليهــا  كتبــوا   
ً
الفتــة

هيئــة  رئيــس  اســم  حملــت  التــي 
شؤون الجدار واالستيطان، الوزير 
الشــهيد زياد أبو عن، وذلك كنواٍة 
علــى مصــادرة  ردًا  لقريــة جديــدة، 
االحتــال لألراضــي الفلســطينية«. 
االحتــال  »قــوات   

ّ
أن إلــى  وأشــار 

وصلــت إلــى املــكان، وحاولــت قمــع 
النشطاء وإبعادهم عن القرية«.

)العربي الجديد(

واشنطن تعمل إلعادة 
الطيار األردني

فــي  األميركيــة  الســفيرة  أعلنــت 
عمــان، أليــس ويلــز، أمــس الســبت، 
املتحــدة  الواليــات  »حكومتــي   

ّ
أن

لضمــان  معــا  تعمــان  واألردن 
معــاذ  األردنــي  الطيــار  عــودة 
تنظيــم  أســره  الــذي  الكساســبة«، 
»الدولــة اإلســامية«، يــوم األربعــاء 
املاضــي، إلــى بلــده »ســاملا«. ونقلت 
عن الرئيس األميركي باراك أوباما 
)الصــورة( قولــه »إن األردن حليــف 
شــراكتنا  ونقــدر  بثمــن  يقــدر  ال 
التاريخيــة. نحــن نقــف إلــى جانــب 
مواجهــة  فــي  البعــض  بعضنــا 
فــي  األردن  دور  ونقــدر  التطــرف، 
فــي  واالعتــدال  بالســام  النهــوض 

املنطقة«. 
)فرانس برس(

الصومال: مسؤول 
االستخبارات في 

»الشباب« يسلّم نفسه
االســتخبارات  مســؤول  م 

ّ
ســل

الصوماليــة،  الشــباب  حركــة  فــي 
»القاعــدة«،  لتنظيــم  املواليــة 
حرســي،  أحمــد  اســماعيل  زكريــا 
الصوماليــة  للحكومــة  نفســه 
وأفــاد  األفريقــي.  االتحــاد  وقــوات 
أمــس  صوماليــون،  مســؤولون 
ــه بــات قيــد االحتجــاز. 

ّ
الســبت، بأن

وكانــت الواليــات الواليــات املتحدة 
بقيمــة  مكافــأة  رصــدت  األميركّيــة 
ثاثــة مايــن دوالر للقبــض عليــه. 
نفســه  ســلم  إنــه  مســؤولون  وقــال 
فــي منطقــة جيدو علــى الحدود مع 

كينيا وإثيوبيا.
)فرانس برس(
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مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني

سيطالب المؤتمر بتوفير الحماية الخارجية لبعض المناطق )أحمد الربيعي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

اح السيســي 
ّ
 الرئيس عبد الفت

ّ
»العربي الجديد«، أن يؤّكد مصدر رســمي مصري، لـ

 »السيسي وافق 
ّ
»لم يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون التظاهر«. ويوضح أن

مــن حيــث املبــدأ، علــى تعديــل القانــون، بمــا يضمــن تخفيــف العقوبــات فقــط، وذلــك 
بتخفيــض قيمــة الغرامــة املاليــة املقــّررة لتنظيــم التظاهــرة أو االجتمــاع العــام، مــن 
دون إخطــار وزارة الداخليــة، والتــي تــراوح حاليــا بــن 1400 و4200 دوالر أميركــي 
)بــن 10 آالف و30 ألــف جنيــه(، وكذلــك إلغــاء عقوبــة الحبــس جــراء تعطيــل الطــرق 

واإلنتاج وتعطيل مصالح املواطنن أو قطع املواصات«.
 
ّ
ويشــير املصدر، الذي يشــغل عضوّية إحدى اللجان التشــريعّية الحكومّية، إلى أن

»اللجــان التشــريعّية املختصــة برئاســة الجمهوريــة والحكومــة، أعــّدت دراســة عــن 
قانــون التظاهــر والقضايــا التــي حركــت على أساســه أمــام القضاء املصــري، وتبّن 
منهــا أن عقوبــات الحبــس املوقعــة علــى املتهمــن، تقتصــر فقــط علــى تفعيــل املــادة 
19 الخاصــة بعقوبــة الســجن، لتعطيــل وقطــع الطــرق، باإلضافة إلى املــادة 17 التي 
 عــن 7 ســنوات، املتظاهريــن الذيــن يحملــون 

ّ
تعاقــب بالســجن املشــّدد، وملــّدة ال تقــل

أســلحة وذخائــر«. ويرفــض السيســي والحكومــة، وفــق املصــدر، »تخفيــف عقوبــة 
حمــل الســاح خــال التظاهــرات تمامــا، وبافتــراض جــرى تخفيــف عقوبــة االعتداء 
 قانون العقوبات 

ّ
على األماكن العامة واملمتلكات العامة والخاصة في القانون، فإن

وقوانن أخرى كفيلة بتوقيع عقوبات أشّد على املتظاهرين حال اتهامهم بذلك«.
 »تغيير نظام اإلخطار املسبق بتنظيم التظاهرة ليس محل 

ّ
ويشّدد املصدر على أن

تعديــل علــى اإلطــاق، وذلــك إلى حن فصل املحكمة الدســتورّية العليا في أمر هذه 
ها دستورّية. 

ّ
املادة، والتي تؤكد مصادر قضائّية عّدة أن

 »الســبب األول لعــدم املضــّي قدمــا فــي تعديــل هــذا القانون بعد 
ّ
ويكشــف املصــدر أن

إثارة األمر في الصحف ووسائل اإلعام، هو استمرار الواليات املتحدة األميركّية 
ــه اســتجابة لضغــوط أميركّيــة، 

ّ
فــي الدعــوة إلــى تعديلــه، حتــى ال يبــدو األمــر وكأن

 هذا التعديل كان الطلب األول الذي قّدمه وزير الخارجية األميركي، 
ّ
وخصوصا أن

جــون كيــري، إلــى السيســي، خــال لقائهمــا األخيــر فــي القاهــرة«. ويشــير املصــدر 
ــق بالداخــل وليس بالخارج، ويتصل بتلقي السيســي 

ّ
 »الســبب الثانــي يتعل

ّ
إلــى أن

ر من ازدياد عدد التظاهرات في الشــارع، حال تخفيف 
ّ
تقاريــر مــن جهــة أمنّيــة تحــذ

ــق بالعمــال في 
ّ
 وجــود مشــاكل ال تجــد حلــواًل، تتعل

ّ
العقوبــات، وخصوصــا فــي ظــل

ر إغاقــه 
ّ
بعــض الشــركات واملصانــع الحكومّيــة، مــا قــد يــؤدي إلــى فتــح بــاب يتعــذ

لتنظيم التظاهرات، سواء الشبابّية أو العمالّية«. ولم يحدد املصدر موعدًا لعودة 
 مجلس الوزراء لم يدرسه مطلقا، وأن كل 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
التعديل إلى إطار الدراسة، لكن

الدراســات التي جرت حوله، كانت بمعرفة لجنة اإلصاح التشــريعي التي أسســها 
السيسي عقب توليه الرئاسة، ولجان تشريعية أخرى.

قوات النظام ألقت براميل متفجرة على حلب أمس )مصطفى سلطان/األناضول(



املفروضــن  والحصــار  الضغــط  »تنفيــس« 
عليهــا. وتحّولــت مراكــز الجيــش املنشــرة فــي 
عرســال أو فــي جردهــا إلــى صيــد ســهل لهــا، 
بعلبــك  جــرود  فــي  الحــزب  مواقــع  باتــت  كمــا 
صيــدًا ثمينــا، فلــم تتأخــر فــي تكــرار الهجــوم 
عليهــا للســيطرة على بعضها أو الســتهدافها 

بالسيارات املفخخة.
عرســال  بلــدة  تتحــول  اآلخــر،  تلــو  ويومــا 
ومحيطهــا إلــى »أم املعــارك« علــى الحــدود بن 
األكثــر  املنطقــة  باعتبارهــا  وســورية،  لبنــان 
الحــرب  واقــع  مجريــات  علــى  وتأثيــرًا  توتــرًا 
بــن حمــص ودمشــق، أو الهرمــل وبعلبــك. ومــا 
يزيــد التوتــر من انفجار معركة عرســال أيضا، 
»داعــش«  بــن  ينشــأ  أن  الطبيعــي  مــن  خــاف 
والقــرار  األرض  علــى  للســيطرة  و»النصــرة«، 
فيهــا. عــاش الطرفــان فتــرة مســاكنة تزيــد عــن 
عــام ونصــف العــام، حيــث نّســقا فــي أكثــر مــن 
مناســبة ودعمــا بعضهمــا البعض، على الرغم 
 األرض الســورية شــهدت معارك طاحنة 

ّ
من أن

ومجــازر وتكفيــرًا متبــاداًل بــن الطرفــن. وقــد 
يكــون حــان األوان النفجــار عرســال والقلمــون، 
والجرد بينهما، من الداخل في معركة مماثلة.

النصرة في الجنوب
وإذا كان »داعش« بات التنظيم األقوى واألكثر 
جبهــة   

ّ
فــإن ومحيطهــا،  عرســال  فــي  فعاليــة 

»النصــرة« تمســك بأكثــر مــن مفصــل حــدودي 
في ســائر املناطق البقاعّية. الجبهة الحدودية 
املفترضــة هــي منطقــة البقــاع الغربــي، )أغلبية 
ســنية ووجــود مســيحي( وصــواًل إلــى منطقــة 

أي  الجنــوب،  فــي  درزيــة(  )أغلبيــة  حاصبيــا 
والجــوالن  املحتلــة  فلســطن  لبنــان  مثلــث 

املحتل.
علــى امتــداد أكثــر مــن ثاثــن كيلومتــرًا، بــن 
فــي  وراشــيا  لبنــان(  )شــرقي  املصنــع  معبــر 
البقاع، يستمّر القلق على الحدود بن البلدين. 
ففي الجرود املتروكة ســابقا للتهريب، تنتشر 
مجموعــات مــن املقاتلــن الســورين كمــا هــي 
الناتجــة  التوتــرات   

ّ
أن فــي عرســال، إال  الحــال 

ــر علــى الداخــل اللبنانــي. 
ّ
مــن ذلــك، تــكاد ال تؤث

الجنوبيــة  والجبهــة  النصــرة  جبهــة  تســيطر 
فــي الجيــش الســوري الحــر علــى امليــدان. لكــن 
بنادقها مصّوبة نحو الشرق، أي نحو الداخل 
عســكرية  أهــداف  ال   

ّ
أن باعتبــار  الســوري، 

لهــا فــي هــذا الجانــب اللبنانــي. ومــع ســيطرة 
املعارضــة الســورية علــى القنيطــرة والجنــوب 
الســوري املحاذي لفلســطن )مطلع ســبتمبر/
أيلــول املاضــي(، ســاد الخــوف لــدى اللبنانين 
مــن تحــّول البقــاع الغربــي إلــى عرســال أخــرى. 
علــت النــداءات السياســّية والحزبّية املشــّجعة 
األحــزاب  تســليح  أو  الذاتــي«  »األمــن  لظاهــرة 
ألبناء املنطقة، كما هي الحال أيضا في منطقة 
رأس بعلبــك )شــمالي عرســال(. وكان الفتــا في 
هــذا الخصــوص قــول زعيــم الطائفــة الدرزيــة 
 »جبهــة 

ّ
فــي لبنــان، النائــب وليــد جنبــاط، إن

مواطنــون  هــم  بــل  إرهابيــة  ليســت  النصــرة 
سوريون ويجب التأقلم مع الواقع الجديد«.

جاء كام جنباط في منتصف شهر أكتوبر/
النــاس علــى  ليطمئــن  املاضــي،  األول  تشــرين 
لــن يأتــي   »الوحــش« 

ّ
طــول تلــك الحــدود، بــأن

بيروت ـ نادر فوز

ل لهيــب نار الحرب الســورية 
ّ
يتســل

إلــى الداخــل اللبناني عبر الحدود، 
وسياســي،  وحزبــي  رســمي  بــإذن 
ــه، بفعــل 

ّ
أو بتســهيل طائفــي أو بــدون ذلــك كل

هــذه  فــي  واالجتماعــي  الجغرافــي  الترابــط 
املناطق الحدودّية. لم يشّكل النهر الكبير على 
الشــرقّية،  الحــدود الشــمالّية وسلســلة لبنــان 
جــدارًا يعــزل لبنــان عــن أحــداث ســورية. وفــي 
األســاس، لم تترك الحركة األمنّية والعســكرّية 
لحزب الله خلف الحدود، أّي مبّرر يبقي ما في 

سورية في سورية وما في لبنان في لبنان. 
منــذ عــام 2012 وإلــى اليــوم، ينقــل حــزب اللــه 
املقاتلــن والســاح والعتــاد، ذهابا وإيابا، إلى 
 عام 

ّ
ومن سورية دفاعا عن النظام فيها، إال أن

2014 شــهد رّد أعــداء هــذا النظــام باملثــل. باتت 
اإلســامّية  الســورّية،  املعارضــة  مجموعــات 
مجموعاتهــا  دخــل 

ُ
ت اإلســامّية،  وغيــر 

عبــر  خــة 
ّ

املفخ وســّياراتها  وانتحارييهــا 
الحدود نفســها، فتســتهدف املناطق اللبنانّية 
املحســوبة علــى الحــزب، أو أينمــا تيّســر لهــا 
ذلــك، علــى النقاط األمنّية املنتشــرة في بيروت 
البقــاع، شــرقي  فــي  فــي األطــراف )تحديــدًا  أو 

لبنان(.
الحــرب  النتقــال  املبدئّيــة  املحصلــة  وكانــت 
عمليــات  تنفيــذ عشــر  اللبنانــي،  الداخــل  إلــى 
الدولــة  تنظيــم  مــن   

ّ
كل اهــا 

ّ
تبن انتحارّيــة 

اإلســامية )داعــش(، وجبهة النصرة، وكتائب 
لتنظيــم  اللبنانــي  )الجنــاح  عــزام  اللــه  عبــد 
ف 

ّ
القاعــدة( فــي مناطق نفوذ الحزب. ومع توق

لهيب الحروب
عام الحدود المشتعلة مع سورية

معركة عرسال: نتائج باقية وتتمدد

فشل لبنان في البقاء بمنأى عن تداعيات الحرب في سورية، بعدما 
سياسة  اسقاط  في  السوري  النظام  جانب  إلى  اهلل  حزب  قتال  ساهم 
النأي بالنفس، لينتقل لهيب الحرب وتداعياتها رويدًا رويدًا إلى الساحة 

اللبنانية. اشتعلت الحدود وتفّجرت األوضاع شرقًا في منطقة عرسال 
ومحيطها، واختطفت التنظيمات المتشددة عددًا من العسكريين، 

لتبقى هذه التحديات ومآالتها مفتوحة على احتماالت متعددة

نفذت 10 عمليات 
انتحاريّة في لبنان تبنتها 

التنظيمات المتشددة
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لقتلهــم فــي منازلهــم أو لتهجيرهــم مــن قراهم. 
فتعامل جنباط بالروح نفســها التي يتعامل 
 في جنوب ســورية 

ّ
بهــا أبنــاء الطائفــة الدرزيــة

لــن  هــم 
ّ
أن بمعنــى  هنــاك،  القائــم  الوضــع  مــع 

يعرقلــوا ســير إســقاط النظــام، لكــن ســيبقون 
علــى مســافة مــن املشــاركة في إســقاطه. فتبقى 
هــذه الحــدود إلــى حــن يقــّرر أي مــن الطرفــن 
تفجيــر الوضــع عندهــا، أو عنــد دخــول طــرف 

ثالث يكون من أهدافه افتعال جبهة أخرى.

خروقات سورية في الشمال
األكثــر  لبنــان  فــي  الشــمالية  املنطقــة  تبــدو 
ممســوكة  باعتبارهــا  الحــدود،  علــى  هــدوءًا 
مــن  الســوري  الجيــش  مــن  كامــل  بشــكل شــبه 
جهــة، ومــن الدولــة اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى. 
ولــم تشــهد هــذه املنطقــة املمتــدة فــي عــكار مــن 

)أغلبيــة  الحدوديتــن  والعبودّيــة  العريضــة 
ســنية  )أغلبيــة  وأكــروم  القبّيــات  إلــى  ســنية( 
لكــن  بســيطة  خروقــات  ســوى  ومســيحية( 
متكــررة مــن الجانــب الســوري. ســّهل ذلــك على 
أفــواج الجيــش الســوري املنتشــرة علــى طــول 
الحدود، اســتهداف املنازل والطرقات الرئيسة 
حة في الجهة 

ّ
فــي عــّكار بحّجــة »تحّركات مســل

مســؤولون  يقــول  مــا  بحســب  اللبنانيــة«، 

قبل اإلعالن الرسمي لدخول حزب اهلل في الحرب السورية، أنشأ لبنان »لجنة 
الحدود الشمالية«، أي بين عكار اللبنانية من جهة والالذقية وحمص من 
الشمالية فقط  بالحدود  الرسمي  السورية. يظهر هذا االهتمام  الجهة 
مدى  اهلل(،  حزب  منطقة  طول  على  )أي  الشرقية  الحدود  وتهميش 
سيطرة حزب اهلل على القرار الرسمي باعتبار أّن الحزب يسيطر على الشرق 
وحمص  دمشق  باتجاه  وعسكريًا  جغرافيًا  معبرًا  يعتبر  الذي  اللبناني 
وسائر الداخل السوري. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تفسير لواقع الحدود.  

الجبهة الشرقية 

أمنيــون لبنانيــون. والافــت فــي هــذا القضــاء، 
ه يضّم تســع بلدات علوّية في محيط ســني، 

ّ
أن

يشــّكل 65 فــي املائــة مــن املنطقــة، ولــم يتعّرض 
ولــم  اقتصــادي  أو  اجتماعــي  لحصــار  أهلهــا 
يحصــل فيهــا أي إشــكال أو اعتــداء. وســّجلت 
املنطقة ثاثة اعتداءات على الجيش اللبناني 
فــي األشــهر األربعــة املاضيــة، من خــال إطاق 
نــار أو كمائــن نصبــت لعناصــره، فــي محاولــة 
ذتــه 

ّ
نف الــذي  األمنــي  الضغــط  عــن  للتخفيــف 

علــى مجموعــات محســوبة  األمنّيــة  األجهــزة 
على »النصرة« و»داعش« في طرابلس واملنية 
الشــمالّية  الجبهــة  وبقيــت  عــكار(.  )جنوبــي 
 ال يعّكرهــا ســوى نوايــا بعــض ضبــاط 

ً
هادئــة

باســتهداف  ورغبتهــم  الســوري  الجيــش 
املدنين اللبنانين.

يعيش مئات االالف من الالجئين السوريين 
)Getty( في لبنان أوضاعًا مزرية

يعيش لبنان 
تحت وطأة 
األزمة السورية 
)جوزيف عيد/
فرانس برس(

صدر القرار رقم 1680 عن مجلس األمن الدولي، عام 2006، ونّص على ضرورة 
لبنــان وســورية، خصوصــا فــي  بــن  الحــدود املشــتركة  تدعيــم قضيــة ترســيم 
املناطــق املتنــازع عليهــا أو »عنــد الحــدود غيــر املؤكــدة أو املوضوعــة محــل نــزاع«. 
اســتهدف ذلــك القــرار بشــكل مباشــر منطقــة مــزارع شــبعا، عند املثلــث الحدودي 
بــن لبنــان وســورية وفلســطن املحتلــة، إال أّن نــص القرار أشــار أيضــا إلى وجوب 
عمــل الدولتــن اللبنانيــة والســورية علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمة ضــد عمليات نقل 
األســلحة إلــى االراضــي اللبنانيــة، أي علــى طــول الحــدود بــن لبنــان وســورية فــي 
الشــرق والشــمال. وعلــى الرغــم مــن هــذا االتجــاه السياســي، ال تــزال الحــدود بــن 
حن، تحديــدًا مــن قبــل حــزب اللــه 

ّ
البلديــن عبــارة عــن معبــر مــرور أســلحة ومســل

الــذي يشــارك فــي الحــرب الســورية. والحقا، خــالل ذلك العام، صــدر القرار الدولي 
1701، لينهــي العــدوان اإلســرائيلي علــى لبنــان وينشــر القوات الدوليــة )اليونفيل( 
على طول الحدود الجنوبية مع فلسطن املحتلة. ومع استمرار العنف في سورية 
ودور حــزب اللــه فيــه ودخــول عامــل املجموعات املتشــددة على خــط املواجهة على 
الحدود الشرقية، يعود هذا القرار إلى طاولة البحث، تحديدًا في ظل مطالبة فريق 
14 آذار بتطبيــق القــرار 1680، وتوســيع النطــاق الجغرافــي للقــرار 1701 ليطــال 

كامل الحدود مع سورية.

قرارات دولية

تحّوالت الحدود والديمغرافيا2014 في 6 دول عربية

هــذه العملّيــات االنتحارّيــة، أو انحســارها فــي 
يونيو/حزيــران املاضــي، تحّولــت املعركــة بن 
حزب الله من جهة، واملجموعات الســورّية من 
جهــة أخــرى، إلــى معركــة فعلّيــة علــى الحــدود، 
تحديــدًا الشــرقّية. تمثــل ذلــك مــن خــال معركة 
عرســال )شــمالي مدينــة بعلبــك، ذات األغلبيــة 
الســنّية والداعمة للمعارضة السورّية(، مطلع 
مــن  تمّكنــت  والتــي  املاضــي،  أغســطس/آب 
خالهــا، مجموعات »داعــش« و»النصرة«، من 
خطــف عشــرات العســكرين اللبنانيــن، الذيــن 
ــرة 

ّ
املتعث املفاوضــات  رهــن  يــزال مصيرهــم  ال 

بن الخاطفن والدولة اللبنانية.

عرسال »أم المعارك«
مــن منطقــة الهرمــل إلــى مدينــة بعلبــك )البقاع 
الفعلــي  الشــعبي  ان 

ّ
الخــز حيــث  الشــمالي(، 

اللــه، بــات الحــزب منتشــرًا علــى طــول  لحــزب 
الحــدود مــع ســورية. فيحاصــر مــن خــال هــذا 
الحــزب  هــم 

ّ
يت التــي  عرســال  بلــدة  االنتشــار، 

بيئــة حاضنــة  بتشــكيل  بقرارهــا،  املتحّكمــن 
»اإلرهــاب«،  لـ أي  و»داعــش«،  »النصــرة«  لـ
خــة 

ّ
املفخ والســيارات  االنتحاريــن  وبتمريــر 

ه، تشــّكل عرســال 
ّ
إلى لبنان. وبعيدًا عن ذلك كل

واقتصاديــا  وجغرافيــا  طبيعيــا  امتــدادًا 
علــى  الســورية،  القلمــون  لجــرود  واجتماعيــا 
طــول ســتن كيلومتــرًا، حيث يتحّصــن مقاتلو 
إلــى هــذه  املجموعــات الســورية الذيــن لجــأوا 
والجيــش  اللــه  حــزب  دخــول  بعــد  الجــرود، 
فليطــا ويبــرود ومعلــوال.  قــرى  إلــى  الســوري 
الســيطرة  أحكــم  قــد  الحــزب  يكــون  وبالتالــي 
الســورّية  الجهــة  مــن  املجموعــات  هــذه  علــى 
بــات  مــا  حســم  فــي  ينجــح  ــه 

ّ
عل واللبنانّيــة، 

منــذ  املســتمرة  القلمــون«  »معركــة  بـ ُيعــرف 
ســبتمبر/أيلول 2013. وبينمــا يصعــب إنهــاء 
هــذه الجبهــة، بفعــل طبيعــة املنطقــة وصعوبة 
 جبهــة الحــرب انتقلــت 

ّ
القتــال فيهــا، يبــدو أن

فعليــا إلــى الداخــل اللبنانــي مــن خــال العديــد 
نفذتهــا  التــي  واالقتحامــات  التفجيــرات  مــن 
مجموعات »النصرة« و»داعش« داخل البقاع، 
فــي بلــدة رأس بعلبــك )شــمالي عرســال( وفــي 
جــرود قــرى يونــن ونحلــة وبريتــال )جنوبــي 
عرســال(. تنتشــر فــي هــذه املنطقــة مجموعــات 
مــن هذين التنظيمن، باإلضافة إلى مجموعة 
ينحســر  الحــر،  الســوري  الجيــش  مــن  أخــرى 
دورهــا يومــا تلــو اآلخــر نتيجــة عوامــل مالّيــة 
املجموعــات ضــرب  هــذه  ــى 

ّ
وتتول وعســكرّية. 

مراكــز لحــزب الله أو للجيــش اللبناني، بهدف 

بيروت ـ ثائر غندور

دخــل لبنــان الحرب الســورية بشــكٍل رســمي 
فــي النصــف الثاني من عام 2014، وتحديدًا 
الجيــش  اشــتبك  عندمــا  أغســطس/آب،  فــي 
الدولــة  تنظيــم  مــن  مقاتلــن  مــع  اللبنانــي 
بلــدة  احتلــوا  الذيــن  )داعــش(  اإلســامّية 
عرســال )شــرق لبنــان( علــى خلفّيــة توقيــف 
حينهــا  التنظيــم  قياديــي  أحــَد  الجيــش، 
طــرده  الــذي  اإلســام  فجــر  لــواء  )وقائــد 
جبهــة  دخلــت  ثــم  أشــهر(.  بعــد  »داعــش« 
 املعارك وتّم أســر عدد من 

ّ
النصرة على خط

الجنــود ورجــال الشــرطة اللبنانيــن، أطلــق 
ســراح عدد منهم وبقي 26 رهن االختطاف، 

وتــم إعدام أربعة منهم.
اللــه،  حــزب  دخــل  الرســمي،  الدخــول  قبــل 
إلــى  للقتــال  ســورية  إلــى  واســع  بشــكل 
العــام حســن  أمينــه  وأعلــن  النظــام،  جانــب 
نصراللــه هــذا األمــر رســميا عــام 2013. كمــا 
إلــى  اإلســامين  املقاتلــن  بعــض  توّجــه 
ســورية لانضمام إلى الفصائل اإلســامّية 

املتشّددة.

اسقاط »النأي بالنفس«
منذ بداية الثورة الســورّية، قررت الحكومة 
اللبنانّية اعتماد سياســة »النأي بالنفس«، 
إلــى  معتمــدة  السياســة  هــذه  واســتمرت 
حــن تأليــف حكومــة الرئيــس تمــام ســام. 
حكومــة  اعتمدتــه  الــذي  بالنفــس  فالنــأي 
الرئيــس نجيــب ميقاتــي، ســقط مــع إعــان 
بقيــت  هــا 

ّ
لكن رســميا؛  لــه 

ّ
تدخ اللــه  حــزب 

فــي  وتشــّددت  الســورين،  الاجئــن  أمــام 
الحدوديــة  املعابــر  علــى  الدخــول  ات  إجــراء
مــع ســورية. وكان الفلســطينيون الاجئون 
لهــذه  األبــرز  الضحّيــة  هــم  ســورية  فــي 

السياسات. 
كمــا بــدأ تّيــار املســتقبل بتقديــم التنــازالت، 
هــذه  بدايــة  اللــه.  لحــزب  اآلخــر  تلــو  واحــدًا 

لكــن لــم يعــد هــذا التحقيــق ذا قيمــة فعلّيــة 
الحــرب  الرســمي  لبنــان  دخــل  فقــد  اليــوم. 
إلــى  الســورية  الحــرب  أدخــل  أو  الســورية، 
لبنان. وال يزال التعاطي الرســمي اللبناني 
عامــات  يطــرح  الســوري  الوضــع  مــع 
اســتفهام. ومــن األمثلــة الصارخــة، احتجــاز 
ضبــاط  كبــار  مــن  لســتة  األمنّيــة  القــوى 
الجيــش الســوري الحــّر فــي القلمــون، وهــو 
»داعــش«  ســيطرة  تســهيل  فــي  ســاهم  أمــر 

هــا عنــت 
ّ
السياســة الرســمّية، وخصوصــا أن

عــدم معالجــة الحكومــة ألّي مــن انعكاســات 
هــذه  وأبــرز  لبنــان،  علــى  الســورّية  األزمــة 

 الاجئن.
ّ

االنعكاســات ملف
فــي عهــد حكومــة ميقاتــي، قضــت سياســة 
مــن  الحكومــة  باســتقالة  بالنفــس«  »النــأي 
 الخاف السياسي 

ّ
 امللفات، لكن

ّ
العمل في كل

الحاد بن أطراف الحكومة وتيار املســتقبل 
مقبولــة  بحــدود  ســمح  املوجــود خارجهــا، 
)وفــي  إنســانيا  الســورّية  الثــورة  دعــم  مــن 
بــرت بعــض 

ُ
بعــض األحيــان عســكريا(. واعت

املناطق بيئة حاضنة للمعارضة الســورّية، 
وخصوصــا الجيــش الحّر )عرســال وشــمال 
لبنــان والبقــاع الغربــي بشــكٍل خــاص(. كمــا 
ســمح غيــاب السياســة الرســمّية اللبنانّيــة، 
بدخول مئات آالف الاجئن الســورين إلى 

لبنان.
تغّيــرت األمــور منــذ فبراير/شــباط مــن عــام 
تمــام  الرئيــس  حكومــة  تأليــف  مــع   ،2014
ســام. دخل تيار املســتقبل شــريكا أساســيا 
في الحكومة. واتخذ التّيار عنوان »محاربة 
جــاءت  التــي  هــذه،  ملشــاركته  اإلرهــاب« 
بالتــوازي مــع التغييــر فــي املواقــف العربّيــة 
وتنظيــم  »النصــرة«  جبهــة  مــن  والدولّيــة 
»الدولــة اإلســامية« )داعــش( والتنظيمــات 
ســورية،  فــي  الناشــطة  األخــرى  اإلســامّية 
الداخلّيــة  ــى نهــاد املشــنوق وزارة 

ّ
وقــد تول

 لتّيار املســتقبل.
ً
ممثا

بــدأت محاولــة عــاج ملــف اللجــوء الســوري 
هــا أخذت طابعا 

ّ
مــع الحكومــة الجديدة، لكن

الحــدود  إغــاق  الحكومــة  قــررت  ثــم  أمنيــا، 

األمنّيــة  األجهــزة  بــدأت  الاجئــن،  علــى 
الرســمّية بماحقة ضباط الجيش الســوري 
لبنــان  يدخلــون  الذيــن  ومقاتليــه  الحــّر 
بعــد  للراحــة  أو  اإلصابــات،  مــن  للعــاج 

معارك طويلة.

انفجار الوضع
انفجــر الوضــع مــع توقيــف عمــاد جمعة في 
عرســال. حتــى اليــوم، ال أحــد يعــرف مــا هــو 
ســبب توقيفــه. ُيتهــم الرجــل بأنــه مســؤول 
عــن األحــداث التــي حصلــت بعــد توقيفه من 
احتــال لبلــدة عرســال أليــام واالشــتباك مع 
الجيــش وخطــف وقتل العديد من عناصره.

وال  فــارغ،  ملفــه  إن  جمعــة  محامــو  يقــول 
شــيء ُيدينه، إذ إن القانون ال ُيحاســبه على 
فعــل حصــل خــال توقيفــه. وهــذا مــا يؤّكــده 
سياســّيون رفيعــو املســتوى فــي لبنــان. إذ 
يعــزو مصــدر من سياســيي »الصف األّول«، 
 ســبب مــا قام 

ّ
ــل عــدم كشــف اســمه، أن

ّ
وُيفض

الجيــش  قائــد  طموحــات  هــو  الجيــش  بــه 
فــي  وزراء  ُيكــّرره  عينــه  األمــر  الرئاســّية! 
الحكومــة اللبنانّيــة مــن فريــق الرابــع عشــر 

من آذار.
ملعرفــة  تحقيــق  أي  اليــوم  حتــى  يجــِر  لــم 
األســباب التــي دفعــت الجيــش اللبناني إلى 
مــع  التعاطــي  فــي  اعتمــاد سياســة جديــدة 
مقاتلــي الجيــش الســوري الحــّر وضّباطــه، 
 السياسة الرسمّية للبنان 

ّ
على الرغم من أن

تــزال »النــأي بالنفــس«، وعــدم االنحيــاز  ال 
لفريــق مــن دون آخــر فــي الصــراع الدائــر في 

سورية.

التنــازالت كانــت فــي بلــدة الطفيــل، عندمــا 
ــى عمليــة إفراغهــا مــن ســكانها بطريقــة 

ّ
غط

رســمّية تمهيــدًا الحتــال الجيــش الســوري 
يونيــو/ فــي  البلــدة،  اللــه  حــزب  ومقاتلــي 

حزيــران املاضــي. »حادثــة« الطفيــل، لــم تكن 
ــرًا للتعاطــي الرســمي اللبنانــي 

ّ
ســوى مؤش

مــع امللــف الســوري. فبعــد التضييــق األمني 

الســورية  القــوة  عبــر ضــرب  القلمــون  علــى 
التــي ُيمكن أن تواجهها.

تحديات مفتوحة
توقيــف  فيهــا  تســبب  التــي  املعركــة  تركــت 
جمعــة آثــارًا وتحديــات ال تــزال مفتوحــة ومــن 
أهمهــا، ملــف العســكرين املخطوفــن. ويقبــع 
أغســطس/آب  منــذ  لبنانيــا  عســكريا   26
املاضــي في األســر في ســجون جبهــة النصرة 
و»داعش«. يتحّدر هؤالء من مختلف املناطق 
اللبنانيــة، ومعظمهــم مســيحيون ومســلمون 
ُيهــّدد  مــا  وهــو  دروز.  ومســلمون  شــيعة، 
مذهبيــا  طابعــا  تأخــذ  فعــل  ردات  بحصــول 
الاجئــن  ضــد  وعنصريــا  الســنة(  )ضــّد 
وال  املســؤولّية.  تحميلهــم  عبــر  الســورين 
يــزال العســكريون بانتظــار عملّيــة التفاوض، 
للتوصــل إلــى مقايضــة مقبولــة لــدى مختلــف 
فشــل  بعــد  ســراحهم،  إطــاق  بهــدف  القــوى، 
اللبنانــي  الطــرف  وتخّبــط  وســاطات،  عــّدة 
إن  كبيــرة،  داخلّيــة  صراعــات  وجــود  نتيجــة 

بن السياســين أو بن األجهزة األمنّية.
كذلك يبرز ملف الاجئن السورين. ويعيش 
فــي لبنــان نحــو مليــون ومائتــي ألــف الجــئ 
يتعــّرض  الرســمّية.  األرقــام  بحســب  ســوري، 
هــؤالء الضطهاد وحمات اعتقال واعتداءات 
مــن  ويتخــّوف  معركــة عرســال.  منــذ  منظمــة 
بنــاء هــؤالء قّوة أمنّية ملواجهة ما يتعّرضون 
 األخطــر، هــو تراجــع املســاعدات التــي 

ّ
لــه. لكــن

قدمها الهيئات املانحة للمؤّسسات الدولّية 
ُ
ت

العاملــة مــع الاجئــن، وعلــى رأســها برنامــج 
الغذاء العاملي.

أمــا فــي مــا يتعلــق بموضــوع الحــدود، فإنــه 
مــع تصاعــد ضربــات التحالــف الدولــي علــى 
»داعــش« فــي العــراق وشــرق ســورية، يبدو أن 
جه صوب غرب 

ّ
تنظيم »الدولة اإلســامية« يت

اللبنانّيــة.  الحــدود  إلــى  وقــد وصــل  ســورية، 
مناطــق  إلــى  الحــدود  هــذه  تحّولــت  وقــد 
بحســب  األقــل  علــى  يومــي،  شــبه  اســتنزاف 
بيانــات الجيــش اللبنانــي الــذي يتحــدث عــن 
استهداف املسلحن وصّد هجمات لهم بشكل 
دوري. لكــن األخطــر هــو الكمــن الــذي تعــّرض 
لــه الجيــش اللبنانــي عنــد الحــدود اللبنانّيــة 
الســورية، فــي الجهــة املقابلــة ملشــاريع القــاع. 
مقاتلــي  وصــول  امللــف،  هــذا  فــي  مــا  وأخطــر 
اللبنانّيــة  الحــدود  إلــى  اإلســامية«  »الدولــة 
- الســورية خــال األســابيع األخيــرة مــن عــام 
2014، وهــو األمــر الــذي يجعــل الحــدود تحــت 

خطر االنفجار الدائم.
وأخيــرًا فــي مــا يتعلــق بالوضــع األمنــي، فإنه 
علــى الرغــم مــن تراجــع العمليــات االنتحارّيــة 
فــي النصــف األخيــر مــن عــام 2014 فــي لبنان، 
لكنهــا تبقــى تحّديــا تســعى األجهــزة األمنّيــة 
مواجهتــه،  إلــى  الرســمّية  وغيــر  الرســمّية 
االســتخبارّية  باملعلومــات  باالســتعانة 
إلغــاؤه،  ُيمكــن  ال  األمــر  هــذا   

ّ
لكــن الغربّيــة، 

»الدولــة  تنظيــم  وصــول  مــع  خصوصــا 
اإلســامية« إلى الحدود اللبنانية.

تحديــات كثيــرة سيعيشــها لبنــان عــام 2015، 
»داعــش«  مشــروع  ألن  مقدمتهــا،  فــي  األمــن 
إذا وصــل إلــى الداخــل اللبنانــي، كمــا يرغــب، 
وحــدة  تكــون  مرحلــة  البــاد  تشــهد  فربمــا 

الكيــان اللبنانــي فيها في خطر.

تحّديات كثيرة تنتظر 
الساحة اللبنانيّة، في 

مقدمتها التحّديات 
األمنيّة، بعد فشل سياسة 

»النأي بالنفس« الرسميّة 
وتدّخل حزب اهلل في 
القتال السوري، فضًال 

عن التداعيات المستمرة 
لمعركة عرسال

ــالق  ــ ــات إط ــ ــاوض ــ ــف ــ تــبــقــى م
المخطوفين  اللبنانيين  العسكريين 
»جبهة  و  ــش«  »داع تنظيم  لدى 
مستمر  تعثر  حالة  فــي  النصرة« 
بــســبــب عـــدم تــبــنــي الــحــكــومــة 
التبادل  يقبل مبدأ  لموقف رسمي 
أفرجت  وقــد  الخاطفين.  مــع 
عسكريين  خمسة  عن  »النصرة« 
من »المسلمين السنّة كبادرة حسن 
نية«، في حين بلغ عدد العسكريين 
أربعة  الخاطفون  أعدمهم  الذين 
رميًا  الــنــصــرة  أعدمتهما  ــان  ــن )اث
بالرصاص، واثنان أعدمهما داعش 
عسكريًا   26 مصير  ليبقى  ذبــحــًا(، 

مخطوفًا رهنًا بالتطورات.

مصير العسكريين 
المخطوفين

دخلت الحرب السورية 
إلى لبنان بدون رادع في 

ظّل التدخل العسكري 
المستمر لحزب اهلل لحسم 

أكثر من معركة للجيش 
السوري، لتصبح الحدود 

اللبنانية السورية مشتعلة، 
وخصوصًا في منطقة 

عرسال

2 0 1 4
حدث

2 0 1 5
سيحدث

¶ فــي مــارس/ آذار، فرضت الدولة 
اللبنانيــة خطــة أمنية على مدينة 

طرابلس )شــمالي لبنان(، لضبط 
الوضــع فيها وإنهاء حالة املجموعات 

املســلحة املنتشرة فيها، فنجحت 
هــذه الخطــة بتوقيف معظم قادة هذه 
املجموعات، باســتثناء اثنن، شادي 

املولوي واســامة منصور، اللذين 
خاضــا معركة مع الجيش نهاية 
أكتوبر/ تشــرين األول. وحاولت 
الدولــة تعميم هذه الخطة األمنية 

لتشــمل منطقة البقاع )شرقي 
لبنــان(، ومحاصرة ظاهرة الخطف 

مقابــل فدية واألعمال اإلجرامية 
األخــرى، إال أّن هــذا التعميم لم 

يتم بفعل غياب الغطاء السياســي 
املطلــوب تحديدًا من حزب الله.

¶ فــي 25 مايــو/ أيار، انتهت والية 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشــال 
ســليمان، وال يزال املنصب شاغرًا 

حتــى اليوم. ودعا رئيس املجلس 
النيابــي، نبيــه بري، إلى عقد 17 

ل 
ّ
جلســة نيابية النتخاب الرئيس ُعط
ف كل من 

ّ
النصــاب فيهــا بفعل تخل

حــزب الله وتكتل التغيير واإلصالح 
)برئاســة النائب ميشال عون(، 

وحلفائهما عن املشــاركة. ويتمسك 
عون بالترشــح لالنتخابات الرئاسية 

ذلــك يفعل رئيس حزب القوات 
ّ
وك

اللبنانية ســمير جعجع، بينما يدخل 
مرشــح ثالث على الخط، النائب 

هنــري الحلو، عن جبهة النضال 
الوطني برئاســة النائب وليد جنبالط.

¶ في 5 نوفمير/ تشــرين الثاني، 
مــّدد املجلس النيابي واليته حتى 

يوليو/ تموز 2017، بحجة الشــغور 
الرئاســي وتالفي دخول جميع 

املؤسســات الدستورية في محظور 
الفراغ. وجاء هذا التمديد اســتلحاقا 

بالتمديــد األول للمجلس الذي تم 
عام 2013، ليكّرس السياســيون 
اللبنانيــون زعامتهم على الفراغ 

واألزمة املســتمرة منذ عام 2005، 
عقــب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

¶ ينطلــق العــام الجديد على أبواب 
حــوار ثنائــي بن حزب الله وتيار 
املســتقبل، برعاية كل من رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري ورئيس 

الحزب التقدمي االشــتراكي النائب 
وليــد جنبــالط. تّم اللقاء األول بن 

الطرفــن، ومن املتفرض أن تليه 
لقاءات الحقة ســيكون أساسها 

وضع الحد للفتنة الســنية ـ الشــيعية 
 األزمة 

ّ
وتعبيــد الطريق أمام حل

السياســية. ويفتح هذا اللقاء 
الثنائــي الطريق أيضا على لقاءات 

مــن املفترض أن تجمع القيادات 
املســيحية، تحديدًا النائب ميشال 

عــون ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع، للمســاهمة في إنهاء 

شــغور رئاسة الجمهورية.

¶ ستســتكمل الدولة اللبنانية ملف 
تســليح الجيش وفق الهبة الســعودية 

)3 مليــارات دوالر أميركي(، األمر 
الــذي يضعها في موقع محّصن 
على جبهة الحدود الشــرقية مع 

ســورية، في الحرب على التنظيمات 
املتشــددة أي تنظيم الدولة 

اإلســالمية )داعش( وجبهة النصرة. 
ومن املتوقع أن يســتمّر التوتر 

عند هذه الحدود بفعل ســيطرة 
املعارضة الســورية على الجرود بن 
قلمون الســورية وعرسال اللبنانية، 

والســعي املستمر لجيش النظام 
الســوري وحزب الله إلى وضع اليد 

علــى هذه املنطقة.
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لبنان



مقتطفــات  نشــر  قــد  الســوداني،  األمــن  مــن 
مــن الحــوار فــي الثانــي مــن الشــهر الحالــي، 
 الزعتــري وّجــه انتقــادات الذعــة 

ّ
قــال فيهــا إن

للرئيــس الســوداني. ونقــل عنــه إشــارته إلــى 
 البشــير »حكــم الســودان بيــد مــن حديــد 

ّ
أن

لعشــرات األعــوام«. وأملــح املركــز حينهــا إلــى 
قــرارات مرتقبــة لطــرد الزعتــري مــن البــاد، 
مؤتمــر  عقــد  إلــى  األخيــر  قــاد  الــذي  األمــر 
ولــم  االدعــاءات.  تلــك  ــد خالــه 

ّ
فن صحافــي، 

نقــل  املركــز  يكــون  أن  امكانّيــة  يســتبعد 
 
ً
تســجيا امتاكــه  مؤّكــدًا  خطــأ،  ترجمتــه 

 املؤتمر الصحافي 
ّ
 لنــّص الحوار. لكــن

ً
كامــا

لة، إذ تــّم اســتدعاؤه إلــى  لــم يعفــه مــن املســاء
الخارجّيــة الســودانّية الســتيضاحه. وأّكدت 
 الزعتري 

ّ
األخيــرة، يــوم الخميس املاضي، أن

التســجيل  إلبــراز  الكافــي  الوقــت  »ُمنــح 
 فــي 

ّ
الــذي ُيثبــت صّحــة موقفــه«، معتبــرة أن

حديثه »إهانة للشــعب الســوداني ولقيادته 
السياسية«. 

التــي  »اإلدانــات  تمامــا  الخارجّيــة  ورفضــت 
وّجهتهــا األمــم املتحــدة، وأكــدت أن »القــرارات 
فيينــا  اتفاقيــة  مــع  تمامــا  متســقة  جــاءت 
للعاقــات الدبلوماســّية«. وهــددت فــي الوقت 
نفســه بــأن »الحكومــة لن تتأخر فــي إبعاد أي 
دبلوماســي أو موظــف دولــي يتجــاوز مهامــه 

املرسومة أو تفويضه الوظيفي«.
 قــرار طــرد الزعتــري، رّبمــا 

ّ
ويــرى مراقبــون أن

كان بمثابــة رســالة قوّيــة إلــى النظــام الحاكــم 
في األردن، والذي تنظر الخرطوم إلى مواقفه 
قــة باملحكمــة الجنائيــة بشــيء 

ّ
األخيــرة املتعل

مــن الريبــة. وكانــت الخارجّيــة الســودانّية، قد 
اســتدعت األســبوع املاضــي، الســفير األردنــي 
حكومتــه  وطالبــت  الدرارجــة،  جميــل  عايــد 
باعتــذار رســمي عــن مداخلــة لنائــب منــدوب 

الخرطوم ـ علوية مختار

األمــم  بــن  املواجهــة  احتدمــت 
الســودانّية،  والحكومــة  املتحــدة 
التــي  التصعيدّيــة  الخطــوات  عقــب 
كبــار  مــن  اثنــن  بطــرد  األخيــرة  اتخذتهــا 
الســودان، خــال  فــي  املتحــدة  األمــم  موظفــي 
األيام املاضية، األمر الذي يفتح الباب واسعا 
أمــام تصعيــد أكبر. وأبلغت الخرطوم رســميا 
املنّســق املقيم للشــؤون التنموّية واإلنســانّية 
لألمــم املتحــدة فــي الســودان، علــي الزعتــري 
ه شخص غير مرغوب 

ّ
)أردني الجنســّية(، بأن

فيــه، وطالبتــه بمغــادرة البــاد بعــد يــوم مــن 
اإلقليميــة  املديــرة  إبعــاد  بقرارهــا  إباغــه 
لبرنامج األمم املتحدة االنمائي ايفون هيلي، 

من دون أن تحّدد األسباب.
الحكومــة  بــن  جــدل  بعــد  الخطــوة  وتأتــي 
فــي الخرطــوم واألمــم املتحــدة فــي مــا يتصــل 
الســوداني  الجيــش  مــن  فصيــل  باتهــام 
فــي  جماعــي  اغتصــاب  عمليــات  بارتــكاب 
قريــة تابــت في إقليم دارفور، الشــهر املاضي، 
 عــن إيــداع املحكمــة الجنائّيــة الدولّيــة 

ً
فضــا

 جرائــم دارفــور فــي مجلــس األمــن، بعــد 
ّ

ملــف
فــي  فشــلها  بســبب  امللــف  تجميــد  قــررت  أن 
القبــض علــى املســؤولن الســودانين الذيــن 
هــم مذكــرات توقيــف التهامهــم 

ّ
أصــدرت بحق

بينهــم  ومــن  دارفــور،  فــي  الحــرب  بجرائــم 
الرئيس السوداني عمر البشير.

واســتندت الحكومــة في قــرار طرد الزعتري، 
وفقــا لبيــان الخارجيــة، إلــى حــوار صحافي 
أجــراه مــع صحيفــة نرويجيــة فــي نوفمبــر/
املركــز  وكان  املاضــي.  الثانــي  تشــرين 
القريــب  الصحافيــة،  للخدمــات  الســوداني 

تصفية حسابات
3 أسباب سرّعت طرد الخرطوم 

لموظفي األمم المتحدة

أوًال بأول
تشهد العالقة بين الخرطوم وبعثات األمم المتحدة توترًا ملحوظًا، بعد طردها 
مسؤولين أمميين، في خطوة يربطها محللون بإيداع الجنائيّة الدوليّة ملّف جرائم 

دارفور في مجلس األمن
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سياسة

طرابلس ـ هشام الشلوي

جاءت بعض ردود األفعال، سواء بالرفض أو التأييد، ملقترحات مشروع الدستور 
الليبي، منذ نشره على موقع الهيئة التأسيسية، سياسية الطابع، متأثرة باملوقف 
مــن مجلــس النــواب الليبــي املنحــل بطبــرق، واملؤتمــر الوطنــي العــام. ولــم يمنــع ذلــك 
صدور انتقادات تحمل وجهة قانونية، مرتبطة بمخالفات دســتورية في املشــروع 
التأسيســية لصياغــة  الهيئــة  الشــعبي. وكانــت  الــذي ســُيعرض علــى االســتفتاء 
مشروع الدستور الليبي قد نشرت، على موقعها اإللكتروني، يوم األربعاء املاضي، 
مقترحات مواد دستورية متعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم، والسلطة القضائية، 
والحقــوق والحريــات، والنظــام املالــي للدولة، ونظام الحكم املحلي، وما ســمته الهيئة 
بالتدابيــر االنتقاليــة. وأورد املشــروع أحكامــا خاصة ســّماها »الخارطة التفصيلية 
لباب الخارطة االنتقالية«. وجاءت في فصله األول نصوص تعالج موضوع العدالة 
االنتقالية، وهو ما رآه البعض مزايدة سياســية أكثر منها دســترة ملوضوع أصدر 

املؤتمر الوطني العام قانونا تفصيليا بشأنه في ديسمبر/كانون األول املاضي.
ورغــم أن مســائل املصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة عــادة تعالجهــا القوانــن 
العادية، بحكم أنها قضايا ظرفية وقتية، تنتهي حال معالجة املصاعب القانونية 
واالجتماعيــة الناجمــة عــن الحــروب األهليــة والثــورات، غيــر أن بعــض الدســاتير 
الحديثــة بالــدول التــي مــرت بتجــارب مشــابهة للتجربــة الليبيــة، كروانــدا وجنــوب 
إفريقيــا، تصبــغ علــى هــذه املعالجــات، رغــم ظرفيتهــا، حماية دســتورية ألهميتها 

في نزع فتيل األزمات، ونشر السالم واالستقرار السياسي.
ويبــدي بعــض السياســين الليبيــن تخوفهــم من أن يكون الفصــل املتعلق بالعدالة 
االنتقاليــة ملعاقبــة الذيــن ثــاروا علــى نظــام العقيد الراحل معمر القذافي، وســاهموا 
ــه ســاوى بــن مــن ارتكــب جرائــم ممنهجــة ســواء أكانــت جنائية 

ّ
فــي إســقاطه، إذ أن

أو اقتصاديــة، أو املشــاركة فــي إفســاد الحيــاة السياســية بأوامــر مباشــرة وخطط 
واضحــة مــن رأس النظــام، وبــن مــن ارتكب جرائم في ظل تحلل الدولة وســلطاتها 
السياســية واألمنيــة بعــد إســقاط النظــام. وفــي هــذا الســياق، تقــع االنتهــاكات التي 
ارتكبــت بعــد الثــورة وخلــت مــن عنصــر التوجيــه مــن رأس النظــام، باإلضافــة إلــى 
التدبيــر املمنهــج. ويســتدل أصحــاب وجهــة النظــر تلــك باملــادة التــي تنــص علــى أن 
االنتهــاكات  الالزمــة لكشــف حقيقــة وتفاصيــل  التدابيــر  باتخــاذ  الدولــة  »تلتــزم 
املمنهجــة لحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية مــن 1969/1/1 إلــى حــن إنفــاذ 
الدستور الدائم«، وهو نص يغفل حقيقة أن ثورة في ليبيا أسقطت نظاما شموليا، 
وتبعتهــا انتهــاكات حقوقيــة تقــع بالضــرورة بعــد كل ثــورة شــعبية. ويعتبرون أن 
حقيقــة هــذا النــص تســتهدف كل مــن شــارك فــي ثــورة الســابع عشــر مــن فبراير/
شباط، بأي نشاط، مدنيا كان أم عسكريا، ووضعه تحت طائلة القوانن العقابية.

مــن جهــة ثانيــة، يــرى الخبــراء أن إدراج نــص دســتوري يمنــع العفــو فــي جرائــم 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان، والتقــادم أّيــا كان وقــت ارتكاب هــذه الجرائم، يعزز من 
الفكــرة القائلــة بــأن تيــارًا سياســيا داخــل هيئــة الســتن وأعضــاًء يبــرزون عداءهم 

املباشر لثورة فبراير/شباط، ويحاولون ممارسة سياسة األرض املحروقة.
وكان املجلــس الوطنــي االنتقالــي قــد أصــدر فــي مــارس/آذار 2012 قانونــا أعفــى 
بموجبه عن الليبين الذين قاتلوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي بسبب أعمال 

ارتكبوها »بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها«.
وجــاء فــي املــادة الرابعــة مــن القانــون، والتــي جاءت تحــت عنوان »بعــض اإلجراءات 
ه »ال عقاب على ما اســتلزمته ثورة الســابع عشــر 

ّ
الخاصة باملرحلة االنتقالية«، أن

من فبراير/شــباط من تصرفات عســكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف 
إنجاح الثورة أو حمايتها«. وهو قانون حمى كثيرين من الذين ارتكبوا انتهاكات 
وجرائــم رآهــا البعــض ضروريــة كــرد فعــل على مقاومــة ثورة فبراير بشــتى أنواع 

األسلحة من قبل النظام السابق.

جدليّة مشروع  الدستور الليبي

األردن فــي مجلــس األمــن، اّبــان تقديــم املدعــي 
والــذي  تقريــره  الجنائّيــة  للمحكمــة  العــام 
دارفــور.  جرائــم  ملــف  تجميــد  قــرار  تضّمــن 
واعتبــرت الخرطــوم في مواقــف الرجل تأييدًا 
ملواقــف الجنائّيــة املطالبــة بالضغــط للقبــض 
وزيــر  بينهــم  أخريــن،  وثاثــة  البشــير  علــى 
للمثــول  الرحيــم محمــد حســن  الدفــاع عبــد 

أمام الجنائّية.
وتقول مصادر قريبة من الزعتري لـ »العربي 
ــه »ُصــدم مــن قــرار طــرده بعــد أن 

ّ
الجديــد«، إن

أوضــح موقفــه للحكومــة بشــأن مــا أثيــر فــي 
 األمر لن يتطور 

ّ
الحوار واطمئنانه تماما ألن

إلــى إبعــاده، ليفاجــأ بالقــرار أخيــرًا«. ويربط 
مراقبــون الخطــوة أيضــا بالتصعيــد األخيــر 
املتحــدة علــى خلفّيــة  الحكومــة واألمــم  بــن 
وقعــت  التــي  الجماعــي  االغتصــاب  قضّيــة 
الخرطــوم  وإصــرار  دارفــور،  فــي  تابــت  فــي 
ويعتبــر  »يوناميــد«.  قــوات  طــرد  علــى 
املراقبــون أن الخطــوة محاولــة مــن الحكومــة 
الســودانية لقطــع الطريق أمــام قرارات دولية 

ضدهــا  األمــن  مجلــس  أروقــة  داخــل  تطبــخ 
فيمــا يتصــل بقضيــة تابــت وقــرار الجنائيــة 
بتجميــد ملــف جرائم دارفــور وترك الكرة في 

يد مجلس األمن.
أبــو  املنعــم  عبــد  السياســي  ــل 

ّ
املحل ويــرى 

الخطــوة   
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـــ  ادريــس 

جاءت لســببن، أحدهما متصل برفض األمم 
االنتخابــات  تمويــل  فــي  املســاهمة  املتحــدة 
املقــّررة فــي الخرطوم في شــهر أبريل/نيســان 
 الوضع السياســي في الباد 

ّ
املقبل، بحّجة أن

غيــر مــؤاٍت إلجــراء انتخابات، واآلخــر بمثابة 
رسالة للمنظمة األممّية، تؤّكد فيها الحكومة 
الطريــق  لقطــع  شــيء  أي  فعــل  علــى  قدرتهــا 
أمامها، للتصعيد ضّد الحكومة في ما يتصل 
بقضّيــة تابــت وقراراتهــا بطــرد »اليوناميــد«. 
ــع أبــو إدريــس أن تزيد الخطــوة التوتر 

ّ
ويتوق

بن املجتمع الدولي والسودان، وتدعم موقف 
 عــن تأثيرها 

ً
املتشــّددين ضــّد األخيــرة، فضــا

ذهــا برنامج 
ّ
الســلبي علــى املشــاريع التــي ينف

األمم املتحدة اإلنمائي في الباد.

األمم  لبرنامج  اإلقليمية  المديرة  السودانيّة  الخارجيّة  وزارة  وصفت 
المتحدة االنمائي، إيفون هيلي، بأنّها »شديدة التحامل على الحكومة، 
السودانيين  المسؤولين  مع  وتعال  بغطرسة  تعاملها  عن  فضًال 
البرامج  الفني لعدد من  المالي  الدعم  بإيقاف  لقرارات  اتخاذها  بجانب 
يتناقض  بما  الحكومة،  استشارة  دون  من  االستراتيجية  والمشروعات 

مع مهامها لمعالجة األوضاع التنمويّة وخفض الفقر«.

انتقاد إيفون هيلي

عادل األحمدي

نشــر  املاضــي،  األربعــاء  مســاء 
باســم  الناطــق  الرســمي  املوقــع 
حــزب املؤتمــر الشــعبي العام الذي 
الســابق  اليمنــي  الرئيــس  يقــوده 
علــي عبــد اللــه صالــح، خبــرًا عــن 
وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة 
العامــة للطيران املدنــي واألرصاد، 
محتجــون  بهــا،  القيــام  يعتــزم 
رافضــون لقــرار الرئيــس عبــد ربه 
رئيــس  تعيــن  هــادي  منصــور 
جديــد للهيئــة. وصبــاح الخميــس، 
الــوكاالت  فــي  األنبــاء  تطايــرت 
العاملية عن اقتحام الحوثين ملبنى 
هيئــة الطيران. وكان رئيس الهيئة 
أفضــى  الفقيــه«  »نبيــل  الجديــد 
ياتــه أن 

ّ
لــي عشــية االقتحــام، بتمن

يتراجع هادي عن قرار التعين. 
وللعلــم فــإن الفقيــه هــو أول وزيــر 
يســتقيل من حكومة علي مجّور، 
ويعلــن تأييــده للثــورة ضد صالح 
فــي 2011، وقــد ُعــّن قبل أيام، في 
هيئــة الطيــران خلفــا لحامــد فــرج 
بالتالــي،  صالــح.  علــى  املحســوب 
فــي  املؤتمــر  موقــع  خبــر  فــإن 
فــي  الحوثيــن  واقتحــام  املســاء، 
مــن شــواهد  واحــد  هــو  الصبــاح، 
عديــدة عــن أن نســبة كبيــرة مــن 
هــي  الحوثيــن  جماعــة  أهــداف 
ذاتها أهداف الرئيس السابق. فقد 
اســتهدفت الجماعــة أبــرز خصوم 
صالح الذين ثاروا عليه في 2011 
أشخاصا وأحزابا، وفي مقّدمتهم 
األحمــر  وآل  اإلصــالح  حــزب 
لــم  لكنهــا  محســن،  علــي  واللــواء 
منزلــه  مــن  واحــدًا  شــبرًا  تقتــرب 
ِنّيــة بشــارع 

َّ
الكائــن فــي منطقــة الث

صنعــاء،  العاصمــة  وســط  حــّدة 
أو أّي مــن منــازل كبــار معاونيــه. 
أهــداف  بــن  التطابــق  هــذا  وألّن 
الطرفــن )صالــح والحوثيــن(، قــد 
أصبــح ظاهــرة يصعــب تجاهلهــا، 
املواليــة  الصحــف  إحــدى  لجــأت 
إلــى  الخميــس،  يــوم  للحوثيــن، 
الحوثــي«  »حوثيــي  بــن  التفريــق 
همــة 

ّ
مت صالــح«،  و»حوثيــي 

ترتكــب  بــإدارة مجموعــة  األخيــر 
»أنصــار  باســم  االنتهــاكات 
الجماعــة«،  »تشــويه  بهــدف  اللــه« 
مجموعــات  هنــاك  أن  ومعلــوٌم 
مواليــة لصالح انضمت للحوثين، 
لكــّن مــن غيــر املعلــوم حتــى اآلن، 
الســابق،  للرئيــس  والئهــا  بقــاء 
ل بخصومــه عــن طريــق 

ّ
الــذي نــك

دعمــه لتوســع الحوثيــن، وال يــزال 
يســتخدمهم في ســبيل املزيد من 
وتعبيــد  »الشمشــوني«،  االنتقــام 

الطريق للعودة للحكم، إن أمكن.
ــر ميــزان القــوى  وبالنظــر إلــى تغيُّ
لصنعــاء  الحوثيــن  اقتحــام  منــذ 
قبــل ثالثــة أشــهر، يبــدو أن الوقــت 
»صالــح«،  صالــح  فــي  يعــد  لــم 
فالحوثــي لــم يعــد صقــرًا للصيــد، 
بــل صــار ِضرغامــا شــِرها قــوّي 
الطّيــب  أبــا  اللــه  ورحــم  املخالــب، 
الضرغــاَم  يجعــِل  »وَمــن  املتنبــي: 
بــازًا لصيــدِه -  تصّيــدُه الضرغاُم 

فيما تصّيدا«.

للحديث 
تتمة

صالح و»الضرغام« 
الحوثي

تونس ـ صالح الدين الجورشي

تتوّجه األنظار على الســاحة التونســّية إلى قيادة حركة 
»النهضــة«، بعــد اعــان الرئيــس املنتهيــة واليتــه محمــد 
املنصف املرزوقي، عن نّيته إنشاء حركة أو حراك »شعب 
 الذيــن التفــوا حولــه 

ّ
املواطنــن«، فــي محاولــة لجمــع كل

النهضــة  حركــة  أبنــاء  فيهــم  بمــن  أصواتهــم،  ومنحــوه 
التنظيمّيــة  الصيغــة   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى  وأنصارهــا. 

لهــذا الحــراك، لــم تتحــّدد بعــد، فــإن ذلك أصــاب الكثير من 
النهضويــن بخيبــة مؤملــة، وأحــدث صدمــة لــدى عمــوم 
فــي الحركــة  البــارز  القيــادي  إلــى درجــة دفعــت  القيــادة، 
أبنــاء   

ّ
بــأن التصريــح  إلــى  مــورو  الفتــاح  عبــد  الشــيخ 

النهضة »ليسوا للبيع«.
وليــس هــذا األمــر الوحيــد الــذي ُيبــّرر االلتفــات هــذه األيام 
نحــو »حركــة النهضــة«، بــل أيضــا محاولــة التعــّرف علــى 
موقعها في املرحلة املقبلة، وما إذا ستكون في السلطة أو 
بت قيادتها مساندة 

ّ
في املعارضة، خصوصا بعد أن تجن

املرزوقــي بشــكل رســمي وحاســم، وراهنــت على ســيناريو 
قائــد  الباجــي  املنتخــب  الرئيــس  مــع   

ً
مســتقبا التعــاون 

السبسي في إطار حكومة وحدة وطنّية.
قبــل  مــن  خصوصــا  املســتبطن،  الرهــان  هــذا  يكــن  ولــم 
جــرى  ثمــن  دون  مــن  الغنوشــي،  راشــد  الحركــة  رئيــس 
دفعه مقدما، إذ عّجل ذلك باستقالة األمن العام السابق 
 
ّ
حمــادي الجبالــي مــن الحركــة، والــذي أعلــن بوضــوح أن
الحركة خسرت االنتخابات التشريعّية والرئاسّية، وها 
هــي تخســر قواعدهــا، فــي إشــارة الــى مبــادرة املرزوقــي. 
بمبــادرات  والقيــام  باالســتقالة  أخــرى  قيــادات  وتهــّدد 

مخــاوف  يؤّكــد  مــا  وهــو  الحركــة،  عــن  مســتقلة  أخــرى 
الكثيريــن مــن احتمــال أن تخســر الحركــة جــزءًا آخــر مــن 
ز الشــّك فــي قــدرة القيادة 

ّ
عناصرهــا، أو علــى األقــل يتعــز

على إدارة هذه املرحلة، من خال الوفاء ألهداف الحركة 
وأهداف الثورة.

 الغنوشــي الــذي وجــد صعوبــة حقيقيــة فــي 
ّ
ويبــدو أن

فــي صالحهــم وفــي   مــا يفعلــه هــو 
ّ
بــأن إقنــاع قواعــده، 

صالــح الحركــة، لــم يتمّكــن مــن وضعهــم داخــل الصــورة، 
التــي أصبــح يراهــا اليــوم على ضوء الزلــزال الذي أصاب 
مصــر، والفتنــة التــي تــأكل ليبيــا حاليــا، وانهيــار الدولة 
الــدول  رســمتها  التــي  الحمــراء  والخطــوط  اليمــن،  فــي 
الكبــرى. وال يوجــد امتحــان أكثــر قســوة من أن يجد قائد 
أنصــاره.  ثقــة  الصعبــة،  اللحظــات  فــي  يفقــد  مــا نفســه، 
 األزمــة تكمــن فــي قيادتهــا، والقائــد 

ّ
فالقواعــد تعتقــد أن

ل في حوار الصّم بينه 
ّ
 املعضلة الرئيســة تتمث

ّ
يعتقد أن

وبن الجزء األكبر من أنصاره، لكنه مع ذلك مطالب بأن 
يشــرح ويقنــع ويعيــد الثقــة ويثبــت أن حكمــة وراء عــدم 
ترشــيح الحركــة ملرشــح منهــا، ورؤيــة وراء عدم مســاندة 
وراء  خاّصــة،  وليســت  عاّمــة  مصلحــة  وأن  املرزوقــي، 

الرهان على السبسي.
وفــي هــذا الســياق، تحتفــظ قيــادة »النهضــة« بحرصهــا 
على أن تكون الحكومة املقبلة حكومة وحدة وطنية تضّم 
الجميع وال تقصي أحدًا. واملهم بالنسبة إليها هو تفويت 

الفرصــة علــى الداعــن إلــى عزلها وتهميشــها. وفي مقدمة 
هــؤالء، الجبهــة الشــعبية مــن جهــة، وتّيــار فاعــل مــن داخل 
انطاقــا  العزلــة  الحركــة  وتخشــى  تونــس«.  »نــداء  حــزب 
مــن قناعــة قيادتهــا بــأن وجودهــا داخــل الحكومــة املقبلــة 
يجعلهــا شــريكا فــي الســلطة، وفــي الوقــت نفســه، تشــّكل 
عائقــا أمــام مــن يحــاول القضــاء علــى املكاســب التــي تــرى 
قتهــا عندمــا كانــت فــي الحكــم، وتمنــع فــي الوقــت 

ّ
هــا حق

ّ
أن

ذاته، من يســعى الى إقصائها وربما اســتئصالها، حســب 
اعتقاد الكثير من النهضوين.

وفــي مقابــل ذلــك، ترتفــع أصــوات داخــل صفــوف الحركــة 
داعيــة إلــى عــدم املشــاركة فــي الحكومــة الجديــدة، ألن ذلــك 
الــذي  السياســي،  مشــروعها  عــن  النهضــة  ــي 

ّ
تخل يعنــي 

ــرت بــه بعــد الثــورة، وســينتهي بهــا إلــى التحالــف مــع 
ّ

بش
 
ّ
مــا تعتبــره قواعدهــا »النظــام القديم«. ويعتقــد هؤالء بأن

األفضل للحركة هو التموضع في خانة املعارضة.
وبذلــك، تجــد قيــادة حركــة النهضــة نفســها تتحــّرك اليــوم 
داخــل حــدود ضيقــة. تريــد أن تبقــى فاعلــة علــى الرغــم مــن 
هــا فــي حاجــة 

ّ
التغييــر الحاصــل فــي موازيــن القــوى، لكن

أشــّد إلــى ترتيــب بيتهــا الداخلــي، بعــد أن ذهبــت القواعــد 
فــي اتجــاه مغايــر ملــا أرادتــه الهيــاكل العليــا للحركــة. كان 
الغنوشي يرغب بحسم مسألة االنتخابات الرئاسّية منذ 
الجولــة األولــى، فــإذ بالقواعــد تعمــل علــى تمديدهــا إلــى 
 السبســي 

ّ
الجولــة الثانيــة. وفــي حــن اعتبــرت القيــادة أن

 بإمــكان املرزوقــي أن ينقــذ 
ّ
رجــل املرحلــة، رأت القواعــد أن

الثــورة. ومــن هــذه الزاويــة، يصبــح االســراع بعقــد املؤتمــر 
العاشــر العــام للحركــة أكثــر إلحاحــا مــن املرحلــة الســابقة 

عساه أن يوضح الرؤية.

تونس: »النهضة« تواجه إشكاليات ترتيب البيت الداخلي

تحليل اخباري

»الوفــاق  جمعيــة  ذكــرت 
فــي  اإلســالمية  الوطنــي« 
البحريــن، أمس الســبت، أنها 
مؤتمرهــا  بعقــد  نجحــت 
انتخــاب  وأعــادت  الســنوي، 
علــي  الشــيخ  العــام  أمينهــا 
خليــل  ونائبــه  ســلمان، 
وقالــت،  بالتزكيــة.  مــرزوق، 
فــي بيــان، إنــه »تمــت تزكيــة 
أمينــا  ســلمان  علــي  الشــيخ 
عامــا لجمعيــة الوفــاق ألربــع 
 إلى 

ً
ســنوات مقبلة«، مشيرة

العــام للجمعيــة  أّن »املؤتمــر 
عضــوًا   30 انتخــاب  شــهد 
لشــورى »الوفــاق« وخمســة 

أعضاء لهيئة التحكيم«. 

المنّسق  مواقف  مراجعة  ُتظهر 
واإلنسانيّة  التنمويّة  للشؤون  المقيم 
علي  السودان،  في  المتحدة  لألمم 
الزعتري، حرصه على عدم مواجهة 
باالنضباط  يُعرف  وهــو  الخرطوم، 
النتقاد  ميله  وعدم  تصريحاته  في 
الحكومة، وربما نتيجة تفّهمه لردة 
وطردت  سبق  التي  الحكومة،  فعل 
على  برونك،  يــان  األممي  المبعوث 

خلفية مقال انتقد عبره الخرطوم.

ــة  ــيّ ــودان ــس ــحــكــومــة ال تــرفــض ال
لألمم  الــعــام  األمــيــن  مــع  التجاوب 
)الــصــورة(،  مــون  كي  بــان  المتحدة 
قرارها  عن  بالتراجع  طالبها  الــذي 
أّن  معتبرًا  فورًا،  المسؤولين  بإبعاد 
المتحدة  األمم  موظفي  »معاقبة 
أمر غير مقبول«. كما حّث الحكومة 
الهيئات  مع  الكامل  »التعاون  على 

األمميّة الموجودة هناك«.

انضباط الزعتري 

رفض طلب بان

تخشى الفصائل الفلسطينيّة إقبال قطاع 
غزة على انفجار جديد، في ظّل تصاعد 

الخروقات اإلسرائيلية وتعثّر المفاوضات 
واستمرار الحصار وتأخر إعادة اإلعمار

أضفت التعيينات 
الحكومية األخيرة في 
اليمن مزيدًا من التوتر 

على عالقة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي 

باألحزاب وتحديدًا اإلصالح

غزة ـ ضياء خليل

تتواصــل االنتهــاكات اإلســرائيلّية وخروقــات 
ع برعاية مصرّية 

ّ
اتفاق وقف إطاق النار، املوق

فــي الســادس والعشــرين مــن شــهر أغســطس/ 
آب املاضــي، مــع رصــد منظمــة حقوقّيــة دولّيــة 
أربعــة  بعــد  لاتفــاق،  إســرائيليا  خرقــا   162

أشهر على بدء تطبيقه.
العــدوان  مــن  يومــا   51 االتفــاق  أنهــى  وفيمــا 
تزايــد  ظــل  فــي  اليــوم،  ة 

ّ
غــز تبــدو  غــزة،  علــى 

ــر إعــادة االعمــار واســتمرار 
ّ

االنتهــاكات وتأخ
علــى  مقبلــة  هــا 

ّ
وكأن والحصــار،  التضييــق 

ر منــه الفصائــل والقــوى 
ّ
انفجــار جديــد، تحــذ

الفلسطينية مرارًا.
عســكرّية  مواجهــة  الفصائــل  ــل 

ّ
تفض وال 

 صعوبة األوضاع املعيشــّية، 
ّ

جديــدة، فــي ظــل
التعطيــل  مــن  مزيــدًا  تحتمــل  ال  هــا 

ّ
أن إال 

»الفدرالّيــة  ــق 
ّ
وتوث شــهرين.  قبــل  تبــدأ   

ّ
أن

منظمــة  وهــي  والتنميــة«،  للحقــوق  الدولّيــة 
أوروبّيــة تتخــذ مــن رومــا مقــرًا لهــا، 162 خرقــا 
إســرائيليا لتفاهمــات وقــف إطــاق النــار، منــذ 
توقيع االتفاق قبل أربعة أشهر. وكانت معظم 
االنتهاكات وقعت بحق صيادين فلسطينين 
األميــال  وضمــن  القطــاع،  بحــر  عــرض  فــي 

البحرية الستة التي ُسمح بالصيد فيها.
تقريرهــا  فــي  الحقوقيــة،  املنظمــة  وترصــد 
 

ّ
انتهــاكا، بحــق مــن أصــل 162  انتهــاكات   108

الصيادين الفلسطينين، أّدت 53 حادثة منها 
ع الحــوادث 

ّ
إلــى اصابــة 11 صيــادًا، فيمــا تتــوز

األخــرى علــى 9 حــوادث مطــاردة للقوارب، أدت 
إلــى اعتقــال 31 صيــادًا فــي عــرض البحــر، و16 
حادثــة احتجاز ومصادرة لقوارب الصيادين، 
فيمــا بلــغ عدد حوادث إغــراق وتدمير وإحراق 
منــع  حــوادث  وبلغــت  حادثــة.   12 القــوارب 

الحصــار  واســتمرار  اإلعمــار،  فــي  والتأخيــر 
الــذي  القطــاع،  علــى  املفروضــن  والتضييــق 
يقطنه نحو مليوني إنسان، وهو ما يضعها 

أمام خيارات صعبة.
واتفقــت الفصائــل الفلســطينّية قبــل ايام، وفق 
»رصــد  علــى  الجديــد«،  »العربــي  معلومــات 
االنتهــاكات اإلســرائيلّية وإرســال مذكــرة إلــى 
وقــف  اتفــاق  رعــت  التــي  املصريــة،  الســلطات 
إطــاق النــار، وذلــك في مســعى لدفع مصر إلى 
ــل وإلــزام االحتــال بوقــف عدوانــه علــى 

ّ
التدخ

القطاع، تمهيدًا لنزع فتيل األزمة املتصاعدة«.
يجــري  التــي  املذكــرة  فــي  الفصائــل،  وتنــوي 
اســتئناف  إلــى  الدعــوة  حاليــا،  تجهيزهــا 
النــار غيــر املباشــرة  مفاوضــات وقــف إطــاق 
لشــهرين،  لهــا 

ّ
تعط بعــد  مصرّيــة،  برعايــة 

والتــي  ســيناء،  فــي  األمنيــة  األحــداث  نتيجــة 
املفتــرض  مــن  كان  مفاوضــات  جلســة  أجلــت 

ــق 
ّ
الصياديــن مــن اإلبحــار 7 حــوادث. كمــا توث

ــل 
ّ
املنظمــة 8 حــوادث لعمليــات تجريــف وتوغ

أراضــي  فــي  اإلســرائيلّية  العســكرّية  لآلليــات 
املواطنن، تركزت معظمها شرقي مدينة خان 
حادثــة   29 توثيقهــا  إلــى  باإلضافــة  يونــس، 
إطــاق نــار على املزارعن واألراضــي الزراعية، 

خصوصا في شمال القطاع.
إطــاق  حادثتــي  املنظمــة  وثقــت  املقابــل،  فــي 
البلــدات  علــى  غــزة  قطــاع  مــن  صواريــخ 
اإلسرائيلية، وحادثة إصابة جندي إسرائيلي 
علــى الحــدود الشــرقية لقطاع غزة، حيث قالت 
ــه أصيــب بعــد أن أطلــق 

ّ
مصــادر إســرائيلية إن

الســياج  علــى  عليــه  النــار  فلســطيني  قنــاص 
األمني شرقي خان يونس.

مــن جهتــه، يؤّكد القيادي في حركة »حماس«، 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ البردويــل  صــاح 

علــى  عــت 
ّ
ُوق النــار  إطــاق  وقــف  »تفاهمــات 

االعمــار  يتــّم   
ّ
وأن العــدوان،   

ّ
يكــف أن  أســاس 

الحصــار  وُيرفــع  املعابــر  تفتــح  وأن  بســرعة، 
ناقش ملفات امليناء 

ُ
فعل اتفاقية 2012، ثم ت

ُ
وت

واملطار«.
العــدو  لــدى  كان  »لــو  ــه 

ّ
أن البردويــل  ويؤّكــد 

الصهيونــي إصــرار علــى نقــض االتفــاق ولــو 
كمــادة  واألخــرى،  الفينــة  بــن  جزئــي  بشــكل 
علــى  لاســتقواء  أو  داخلّيــة،  انتخابيــة 
 ذلــك لــن يمــر، وســتكون لــه 

ّ
الفلســطينين، فــإن

املقاومة في غزة باملرصاد«.
 »الفصائــل ســتضع 

ّ
إلــى أن ويلفــت البردويــل 

إللــزام  مســؤولياته  عنــد  املصــري  الجانــب 
ــه »إذا كان 

ّ
االحتــال باالتفــاق«، محــذرًا مــن أن

االحتــال يختبــر قّوة وصمود املقاومة، فإنهم 
املقاومــة  لصمــود  حــدود  ال  بــأن  ســيفاجأون 
 أّي تصعيــد، ســيكون العــدو 

ّ
وصابتهــا، وأن

الصهيوني أول املحروقن بنيرانه«.

غّزة: انتهاكات االحتالل 
تعزز عوامل االنفجار

اليمنــي  الرئيــس  الناصــري،  والتنظيــم 
تلــك  »إلغــاء  بـ بحــاح  خالــد  الــوزراء  ورئيــس 
القــرارات واخضاعهــا للتشــاور مــع املكونــات 
الخطــأ«.  وراء  املكابــرة  و»عــدم  السياســية« 
مخالفــة  »جــاءت  التعيينــات  أن  اعتبــر  كمــا 
دســتوريا  باعهــا 

ّ
ات الواجــب  لإلجــراءات 

وقانونيــا ومخرجــات الحوار الوطني واتفاق 
السلم والشراكة«.

وفــي إشــارة إلــى مبــادئ العمليــة السياســية 
في املرحلة االنتقالية التي تفرض على هادي 
اتخــاذ  قبــل  السياســية  القــوى  مــع  التشــاور 
القرارات، هدد املشــترك أنه »في حال اســتمرار 
ونقــض  السياســية  القــوى  تجاهــل  نهــج 
االتفاقــات ســيكون لــه موقف واضــح ومعلن«. 
التــي حملهــا بيــان املشــترك،  وتعــّد الصيغــة 
يــوم الخميــس املاضي هــي األولى من نوعها، 
إذ اتهمــت الرئيــس اليمنــي ضمنيــا بمخالفــة 

القانون والدستور ونقض االتفاقات.
وذهــب حــزب اإلصــاح في بيــان منفصل، إلى 
مــا هــو أوضــح، واعتبر أن التعيينات األخيرة 
قصي القوى السياسية وتصب في مصلحة 

ُ
ت

»جماعات العنف املسلح«، في أول اتهام شبه 
مباشر من اإلصاح لهادي بتمكن الحوثين 
الذيــن كان حــزب اإلصــاح هدفهــم السياســي 
األول وتعرض أعضاؤه ومقراته لاســتهداف 

من قبل الجماعة.
حزمــة  الثاثــاء  مســاء  أصــدر  هــادي  وكان 
تعيينــات شــملت 18 منصبــا حكوميــا بينهــم 

صنعاء ـ عادل األحمدي

واجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
انتقادات واعتراضات مباشرة من قبل أحزاب 
التجمــع  حــزب  وخصوصــا  املشــترك  اللقــاء 
التعيينــات  خلفيــة  علــى  لإلصــاح،  اليمنــي 
هــادي  بــن  تقاســما  أظهــرت  والتــي  األخيــرة 

وجماعة »أنصار الله« )الحوثين(.
ســتة  يضــم  الــذي  املشــترك،  تكتــل  وطالــب 
واالشــتراكي  اإلصــاح  أبرزهــا  أحــزاب، 

الحوثيــن  نصيــب  كان  محافظــن،  ســبعة 
منهــم أربعة في محافظات )الحديدة، صعدة، 
الجوف، وذمار(. واعتبر عديدون أن تعيينات 
الثاثاء املاضي عكســت تقاســما للســلطة بن 
هادي والحوثين على حساب اإلصاح الذي 
خســر محافظتــن علــى األقــل فــي التعيينــات 

األخيرة هما عدن والجوف.
افتراقــه  مــع  وجــاء موقــف اإلصــاح متوازيــا 
مــن  األخيــر  واقتــراب  هــادي  عــن  التدريجــي 
أساســي  شــريك  إلــى  وتحويلهــم  الحوثيــن 
فــي الســلطة. وكان هــادي فــي الفتــرة األخيــرة 
قبــل  مــن  الذعــة  وانتقــادات  هجــوم  موضــع 
إلــى  وصلــت  بعضهــا  اإلصــاح،  ناشــطي 

التأييد الصريح لإلطاحة به.
ثاثــة  محللــون  يطــرح  الخافــات  وإزاء 
هــادي  بــن  للعاقــة  محتملــة  ســيناريوهات 
املقبلة.الســيناريو  الفتــرة  خــال  واإلصــاح 
األول، أن يحــاول هــادي تهدئة غضب اإلصاح 
عبــر إقــرار حزمة تعيينات جديدة يعطي فيها 
جــراء  ســخطه  مــن  تقلــل  مناصــب  لإلصــاح 
أو بســبب تســليم هــادي  التعيينــات األخيــرة 
رقبــة اإلصــاح وأعضائــه ومقراتــه إلــى رحمــة 
الحوثــي وتخلــي الدولــة عــن حمايــة املواطنــن 
املحســوبن عليــه، بعدمــا كان الحــزب الحليــف 
األول لهادي في السلطة خال األعوام املاضية.

الســيناريو الثاني، يتمثل في مواصلة هادي 
التقاسم مع الحوثي كحليف جديد في الحكم 
ويتجاهــل اعتــراض اإلصاح، وبالتالي يدفع 

اإلصــاح أكثــر إلــى خانــة املعارضــة ليصبــح 
إلى جانب حزب املؤتمر الشــعبي العام، الذي 

يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويمكن أن يشــكل االثنان )املؤتمر واإلصاح( 
معارضــة قويــة لهــادي. غيــر أن آثــار خافــات 
أمــام  عائقــا  تقــف  تــزال  ال  املاضيــة  األعــوام 
تقارب األخيرين رغم وجود دعوات ومقدمات 
الفتــرة  فــي   

ً
محتمــا مــآاًل  تجعلــه  واضحــة 

صالــح  رغبــة  ظــل  فــي  وخصوصــا  املقبلــة، 
باإلطاحــة بهــادي وحاجتــه إلــى تكويــن أكبــر 

تأييد ممكن.
أما السيناريو الثالث، فيتجسد في استخدام 
هــادي الضغــوط علــى اإلصــاح، بمــا فــي ذلــك 
االســتعانة باملبعــوث الدولــي جمــال بــن عمر، 
إلجبــار الحــزب علــى الرضــوخ للواقــع وتقبله 
بصمت مقابل حفاظ الحزب على ما أمكن، أو 

حتى ال يتعرض ملزيد من الضربات.
وفــي كل األحــوال، لــم يعد بإمكان هادي إرضاء 
األولــى  الكلمــة  أصبحــت  بعدمــا  اإلصــاح 
لــم  كمــا  الحوثيــن.  جماعــة  األول،  لخصمهــم 
يعــد بإمــكان اإلصــاح إقنــاع قواعــده الحزبيــة 
مــن  الكثيــر  يشــعر  إذ  هــادي،  عــن  بالدفــاع 
اإلصاحيــن الذيــن تعرضوا للماحقة وتلقوا 
صدمــات قاســية فــي العــام األخيــر، أن قيادتهم 
أخطأت حساباتها بدليل الرئيس الذي دعمته 
إيــاه  تــاركا  الحــزب  عــن  وتخلــى  الســلطة  فــي 
وأعضــاءه فريســة للمليشــيات التــي اجتاحــت 

العاصمة وتسلمت أبرز مؤسسات الدولة.

اليمن: 3 سيناريوهات تحكم عالقة هادي واإلصالح 
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توثيق 162 خرقًا إسرائيليًا خالل 4 اشهر )فرانس برس(

اتهمت الخرطوم المسؤولين األمميين بمخالفة التفويض الممنوح لهما )فرانس برس(



الهواجس االقتصادية واألمنية تجمع دول الجوار

التحالف األوراسي: تكتّل واحد في منظمتين

االغتياالت تالحق زعماء القبائل
ضريبة مواجهة »طالبان« على الحدود األفغانية الباكستانية

يقلق احتمال 
توّسع »داعش« روسيا 

وشركاءها

أكثر من 600 من زعماء 
قبائل قندهار اغتيلوا خالل 

األعوام الماضية

موسكو ـ منذر بدر حلوم

السياســة  عبــر  روســيا  تحــاول 
حتمّيــة  تأكيــد  واالقتصــاد، 
املعّرضــن  الجيــران  تحالــف 
»اإلرهاب،  للتهديدات نفسها، سواء املتعلقة بـ
االقتصادّيــة  واالتجــار باملخــدرات واألزمــات 
مشــتركة  مواجهــة  أجــل  مــن  والسياســّية« 

للمخاطر وتعزيز أسباب القوة. 
توأمــن:  منظمتــن  فــي  موســكو،  هــي  وهــا 
منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي واالتحــاد 
عاقاتهــا  ــق 

ّ
توث األوراســي،  االقتصــادي 

وتنّســق  جيرانهــا  مــع  ومصالحهــا 
سياســاتها االقتصادّيــة واألمنّيــة الدفاعّيــة 
معهــم، مــن دون أن تضطــر الســتخدام كلمــة 

حلف، املثيرة للمخاوف. 
الثالــث  ينــدرج اجتماعــا  الســياق،  وفــي هــذا 
والعشــرين مــن الشــهر الحالــي فــي موســكو، 
االقتصــادي  األوراســي  االتحــاد  قّمــة  مؤتمــر 
األمــن  معاهــدة  منظمــة  أمــن  ومجلــس 
االجتماعــات  فــي  شــارك  وقــد  الجماعــي. 
أرمينيــا وبياروســيا وكازاخســتان  رؤســاء 

وقرغيزيا وطاجيكستان وروسيا.
قّمــة  فــي  أعــاه  املذكــورة  الــدول  زعمــاء  أقــر 
منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي 22 وثيقة، 
أخبــار  موقــع  أورده  مــا  وفــق  أهمهــا،  مــن 
قــوات  »تشــكيل  وثيقــة  الرســمي،  الكرملــن 
األمــن  معاهــدة  ملنظمــة  مشــتركة«  جوّيــة 
الجماعــي؛ وأخــرى حــول تعــداد وتموضــع 
الوحدات التي تشارك فيها كل دولة من دول 
ــل الســريع فــي 

ّ
املعاهــدة ضمــن قــوات التدخ

املنطقــة الوســطى مــن إقليــم دول املعاهــدة؛ 
األعضــاء  الــدول  اســتراتيجية  عــن  وثالثــة 
 2015 األعــوام  فــي  املخــدرات  ملكافحــة 
النشــاط  للتعــاون ضــد  2020؛ وبروتوكــول 
 
ّ
اإلجرامــي فــي املجــال املعلوماتــي. ويبدو أن
أكثر ما يقلق روسيا وشركاءها في منظمة 
»الدولــة  توّســع  الجماعــي،  األمــن  معاهــدة 
توظيــف  وإمكانيــة  )داعــش(،  اإلســامية« 
نشــاطها لضــرب اســتقال اإلقليم، وروســيا 
ــب بالتالــي اتخــاذ 

ّ
بصــورة خاصــة، مــا يتطل
إجراءات وقائّية ضّدها.

بــن  تربــط  عاقــات   
ّ
أن جيــدًا  روســيا  تــدرك 

للتنظيمــات  التابعــة  حة 
ّ
املســل املجموعــات 

أراضــي جميــع  علــى  الراديكالّيــة  اإلســامّية 

الــدول األعضــاء فــي املنظمــة، وال بــد بالتالــي 
وعســكري  أمنــي  معلوماتــي  تنســيق  مــن 
رفيــع املســتوى، ملواجهتهــا قبــل أن تســتفحل 
وكالــة  تنقــل  اإلطــار،  هــذا  وفــي  مخاطرهــا. 
»تــاس« عــن رئيس كازاخســتان، نور ســلطان 
منفتحــة  »املنظمــة   

ّ
أن تأكيــده  نازارباييــف، 

األخــرى  البلــدان  مــع  ــاء 
ّ
البن التعــاون  علــى 

مات الدولّية«.
ّ
واملنظ

لروســيا،  بالنســبة  األوراســّية  الفكــرة  تبــدو 
الهوّيــة  أن تكــون اقتصادّيــة، فهــي  مــن  أكبــر 
التــي يرتكــز عليهــا الكرملــن فــي سياســاته 
بــن  يقــول  مــن  وثمــة  والخارجّيــة.  الداخلّيــة 
نفســه  الســوفياتي  االتحــاد   

ّ
إن ريــه، 

ّ
منظ

مــع  فالتنســيق  لذلــك  أوراســّيا،  اتحــادًا  كان 
الجيــران األوراســين بمقــدار ما يحمل طابعا 
جيوسياســيا، فلــه معــادل محلــي فــي روســيا 
نفسها املتعّددة األعراق والقومّيات واألديان.

منظمــة  دول  رؤســاء  اجتمــع  فقــد  وهكــذا، 
مســّمى  تحــت  الجماعــي،  األمــن  معاهــدة 
األوراســي،  االقتصــادي  املجلــس  هــو  آخــر، 
الجمركــي  االتحــاد  فــي  العليــا  الهيئــة  وهــو 
وبياروســيا.  وكازاخســتان  روســيا  بــن 
مــع  الثــاث  الــدول  هــذه   

ّ
أن معلومــا  وبــات 

مــن  بــدءًا  بينهــا،  مــا  فــي  تؤّســس  أرمينيــا، 
األول مــن شــهر يناير/كانــون الثانــي املقبــل، 
وقــال  االقتصــادي«.  األوراســي  »االتحــاد 
انعقــاد  املؤتمــر الصحافــي عقــب  فــي  بوتــن 

األعلــى،  األوراســي  االقتصــادي  املجلــس 
الحالــي  الشــهر  مــن  والعشــرين  الثالــث  فــي 
ها 

ّ
»وقعت قيرغيزســتان للتــو االتفاقية«، لكن

ســتنضم عمليــا إلــى االتحــاد فــي بدايــة شــهر 
مايو/أيــار املقبل. وقد ســبق لرؤســاء روســيا 
أن  وأرمينيــا  وكازاخســتان  وبياروســيا 
وقعــوا فــي العاشــر مــن أكتوبر/تشــرين األول 
إلــى  اتفاقــا حــول انضمــام أرمينيــا  املاضــي، 

االتحاد األوراسي االقتصادي.
األوراســي،  االتحــاد  طبيعــة  علــى  وللوقــوف 
كما يراه الكرملن، يمكن العودة إلى ما نقلته 
 
ّ
وكالــة »تــاس« عــن بوتــن، الــذي أشــار إلــى أن
بإنجــازه،  نقــوم  الــذي  التكاملــي  »املشــروع 
فريــد مــن نوعــه، ليــس فقط مــن ناحية حجمه 
علــى  مؤَســٌس  فهــو  روحــه.  إنمــا  ومحتــواه 
املتبــادل  واالحتــرام  والثقــة  الندّيــة  مبــادئ 
بعــن  اآلخريــن  مصالــح  طــرف  كل  وأخــذ 
 املشاركن 

ّ
االعتبار«. ويضيف: »إلى ذلك، فإن

عــن ســيادتهم ويحافظــون  ــون 
ّ
فيــه، ال يتخل

على هوّيتهم الوطنية«.
الكرملــن  فهــم  كيفيــة  يعكــس  موقــف  وفــي 
خــال  مــن  األوراســي«،  »االتحــاد  لطبيعــة 
وظائفه ومهامه، تنقل وكالة »ريا نوفوستي« 
 »الــدول األعضــاء 

ّ
عــن بوتــن، إشــارته إلــى أن

سياســتهم  ينّســقون  ســوف  االتحــاد،  فــي 
فــي  بمــا  املفصلّيــة،  املجــاالت  مــن  عــدد  فــي 
واملواصــات  والزراعــة  الصناعــة  فــي  ذلــك 
والطاقة، ويســعون العتماد معايير مشــتركة 
صحّيــة بيطرّيــة وتقنّيــة، والدفــاع عــن حقوق 

املستهلكن«.
»االتحــاد  النفتــاح  تأكيــده  إطــار  وفــي 
الجيــران  مــع  التعــاون  علــى  األوراســي« 
األوراســي  »االتحــاد  بوتــن:  قــال  والشــركاء، 
منفتــح علــى العمــل مــع جميع جيراننــا، وفي 
املســتقلة، ومنفتــح علــى  الــدول  رابطــة  إطــار 
 انفتــاح 

ّ
شــركائنا فــي الشــرق والغــرب«. لكــن

 تشكيله 
ّ
»االتحاد« املعلن، ال يخفي حقيقة أن

 ظروف مواجهــة حقيقّية بن 
ّ

يحصــل فــي ظــل
مواجهــة  وهــي  األطلســي،  والغــرب  روســيا 
يحــاول شــركاء روســيا أال يقحمــوا بلدانهــم 
إليهــا  جّرهــم  موســكو  تحــاول  فيمــا  فيهــا، 

بساسة وليونة عبر املصالح املشتركة.
وملــا كانــت الــدول املنضويــة فــي املنظمتــن، 
الجماعــي  الدفــاع  معاهــدة  منظمــة 
هــي  االقتصــادي،  األوراســي  واالتحــاد 
املتاخمــة  طاجيكســتان  باســتثناء  نفســها، 
ضــرورات  تربطهــا  والتــي  ألفغانســتان 
الجماعــي،  األمــن  معاهــدة  بمنظمــة  أمنّيــة 
 تنســيق السياســات 

ّ
ــه يبــدو واضحــا أن

ّ
فإن

اتصــاالت  مــن  يخدمهــا  ومــا  االقتصادّيــة، 
موّحــدة  معاييــر  إلــى  وصــواًل  ومواصــات، 
ز 

ّ
يعــز أن  شــأنه  مــن  وتكنولوجّيــة،  حيوّيــة 

 طــرف فــي األطراف األخرى وفي 
ّ

مصلحــة كل
الدفــاع  مســألة  يجعــل  كمــا  نفســه.  االتحــاد 
 
ّ
أن وخصوصــا  تلقائّيــة،  مســألة  الجماعــي 
مواجهــة مخاطــر تصاعــد النشــاط اإلرهابي 
»داعــش«  لتنظيــم  الخارجــي  واالســتثمار 
تنســيق  تتطلــب  اإلقليــم،  فــي  اإلســامي 
الجهــود بــن دول معاهــدة الدفــاع املشــترك، 
التــي تجمعهــا مصالــح اقتصادّيــة وحيوّيــة 
هــو »االتحــاد  آخــر،  مشــتركة تحــت مســّمى 

األوراسي االقتصادي«.

الكرملــن  موقــع  ينقــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
فاديميــر  الروســي  الرئيــس  عــن  الرســمي 
بوتــن قولــه: »تظهــر مجموعــات مقاتلــي مــا 
يســّمى بالدولــة اإلســامية التــي تهــّدد بضــّم 
بعــض مقاطعــات أفغانســتان إلــى مــا يســمى 
فاملجموعــات  اإلســامّية.  الخافــة  دولــة 
تحــاول  اآلن  منــذ  واملتطرفــة،  اإلرهابيــة 
هــذه  وفــي  الوســطى.  آســيا  فــي  النشــاط 
الظــروف ينبغــي علــى دول منظمــة معاهــدة 
التخــاذ  جاهــزة  تكــون  أن  الجماعــي  األمــن 

تدابير وقائية كافية«.

8
سياسة

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تســود حالــة مــن القلــق والخــوف الشــديدين 
بن أبناء القبائل البشتونية املتاخمة لطرفي 
الحــدود الباكســتانية األفغانيــة، جــراء تزايــد 
وتيرة االغتياالت في صفوف رموز القبائل. 

بــدأت سلســلة االغتياالت ضــّد زعماء القبائل 
األفغانيــة منــذ عام 2001 بعد ســقوط حكومة 
إلــى  الدوليــة  القــوات  ودخــول  »طالبــان« 
األخيــرة  األشــهر  خــال  ولكــن  أفغانســتان، 
املقاطعــات  إلــى  وامتــدت  وتيرتهــا،  ارتفعــت 
وتيــرة  ارتفــاع  جــاء  الباكســتانية.  القبليــة 
االغتيــاالت بالتزامــن مــع محــاوالت لتوحيــد 
صفوف القبائل ملواجهة الجماعات املسلحة.
أكثــر  أن  إلــى  اإلحصائيــات  بعــض  تشــير 
مــن 600 مــن زعمــاء قبائــل قندهــار، جنوبــي 
أفغانســتان، اغتيلــوا خــال األعــوام املاضيــة، 
والجماعــات  »طالبــان«  بعضهــا  تبنــت 
املســلحة. وهــذا الوضــع ينصــرف علــى معظم 
أفغانســتان،  وشــرق  جنــوب  فــي  األقاليــم 
خصوصــا هلمند وغزنــة وننجرهار وبكتيا، 
حيــث حصــدت االغتيــاالت أرواح املئــات مــن 

زعماء القبائل.
املجلــس  فــي  وعضــو  قبلــي  زعيــم  ويؤكــد 
»اإلحصائيــات  أن  بكتيــا  بإقليــم  اإلقليمــي 
الرســمية تشــير إلى مقتل أكثر من 100 زعيم 
قبلــي فــي إقليــم بكتيــا وحــده خــال األشــهر 
الخمسة املاضية، لكنني اعتقد أن العدد أكبر 
من ذلك بكثير، واملؤسف هو ارتفاع وتيرتها 
إلــى  وامتدادهــا  األخيــرة،  األســابيع  خــال 

جميع القرى واألرياف«.
في غضون األسابيع األخيرة، اضطرت أعداد 
كبيــرة مــن زعمــاء وشــيوخ القبائــل إلــى تــرك 
املناطق القبلية واللجوء إلى عواصم األقاليم 
واملــدن. ومــن بــن هؤالء الزعمــاء هارون خان، 
زعيــم قبيلــة أحمــد خيــل، أحــد أفخــاذ قبائــل 

وزير الواقعة على سفح جبل األبيض بإقليم 
الجديــد«  »العربــي  لـ ننجرهــار. ويقــول خــان 
القبائــل هــو   »الهــدف مــن اغتيــال رؤســاء 

ّ
إن

تقويــض النظــام القبلــي، الذي يقــف دائما في 
وجه الهجمات واألجندات األجنبية«.

 االغتيــاالت باتــت تاحــق رمــوز القبائــل 
ّ
لكــن

التــي  األقاليــم  وعواصــم  املــدن  داخــل  حتــى 
ملــك  القبلــي  الزعيــم  وكان  إليهــا.  لجــأوا 
ســفير خــان، قــد قتــل بيــد مســلحن األربعــاء 
املاضــي قــرب مدينــة جــال آبــاد أثنــاء صــاة 
الجنــازة علــى أحد ســكان املنطقة، حيث دخل 
املســلحون بن املصلن، وأخرجوا سفيرخان 
ثــم أطلقــوا النيــران عليــه علــى مــرأى الجميع، 
والذوا بالفرار. كما يوضح محمد عابد، أحد 

»العربي الجديد«. شهود العيان لـ
»رؤوس«  علــى  االغتيــاالت  تقتصــر  ولــم 
القبائــل األفغانيــة فحســب، بــل طالــت القبائل 
الباكســتانية. وتقول مصادر قبلية إن 26 من 
تلوا في مقاطعة وادي سوات 

ُ
زعماء القبائل ق

املاضــي،  األول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  منــذ 
القبليــة  الزعامــات  اغتيــاالت  معهــا  لتمتــد 
ووزيرســتان  وباجــور  خيبــر  مقاطعــات  فــي 

الشمالية والجنوبية ومهمند.
أفغانســتان  حكومتــا  التزمــت  حــن  وفــي 
العمليــات،  هــذه  حيــال  الصمــت  وباكســتان 
 لظاهــرة 

ّ
بــدأت القبائــل بالتحــرك إليجــاد حــل

الوضــع  علــى  عكســية  نتائــج  لهــا  ســيكون 
بعــض  ففــي  برمتهــا؛  املنطقــة  فــي  األمنــي 
كمقاطعــة  الباكســتانية  القبليــة  املناطــق 

قبليــة  لجــان  تشــكيل  تــم  وســوات،  باجــور 
األمــن  إرســاء  بهــدف  القبائــل  بــن  للتنســيق 

والحد من عمليات االغتيال.
عــدة  القبائــل  عقــدت  أفغانســتان،  وفــي 
بكتيــا  إقليــم  فــي  آخرهــا  كان  اجتماعــات، 
األســبوع املاضــي. ويطالــب خوانــي جهانــي، 
فــي حديثــه  فــي بكتيــا،  القبائــل  أحــد زعمــاء 
تــؤدي  بــأن  »الحكومــة  الجديــد«  »العربــي  لـ
دورها للحفاظ على النظام القبلي، وأن تعي 
أنهــا قائمــة فــي مناطقنــا بمســاندة القبائل«، 
مشّددًا على أن »انهيار النظام القبلي سيؤدي 
ســتصبح  وبالتالــي  الحكومــة،  انهيــار  إلــى 

حن«. 
ّ
املناطق القبلية معاقل للمسل

لسياســة  الرئيســية  األســباب  وتتنــوع 
االغتيــاالت، ويأتــي فــي مقّدمتهــا قــرار بعض 
الجماعــات  وجــه  فــي  بالوقــوف  القبائــل 
املســلحة، وتشــكيلها جيوشــا قبليــة للقضــاء 
حن. وكان وفد من قبائل إقليم كنر 

ّ
على املسل

قــد زار أخيــرًا املناطــق القبليــة الباكســتانية، 
وبالتحديد مقاطعة باجور املحاذية لإلقليم. 
وتوصــل الطرفــان خــال الزيــارة إلــى تعزيــز 
املســلحن.  علــى  للقضــاء  بينهمــا  التعــاون 
حن بتصعيد عمليات اغتيال 

ّ
وجاء رّد املســل
الرموز القبلية.

أســباب أخــرى متداولــة لظاهــرة االغتيــاالت، 
ترتبط ببث النزعات القبلية، والتي تســتفيد 
واالســتخبارات  حة 

ّ
املســل الجماعــات  منهــا 

األجنبيــة علــى حــّد ســواء، إضافــة إلــى مافيــا 
بعــض  فــي  بقــوة  تشــتغل  التــي  املخــدرات، 
األقاليم كهلمند في جنوب الباد، وننجرهار 

في شرقها.
اســتمرار  فــإن  األســباب،  تكــن  أّيــا  لكــن 
االغتيــاالت ســيهّدد النظــام القبلــي، الضابــط 
الرئيســي لشــؤون املناطق القبلية، وســيضع 
أمــام  والباكســتانية  األفغانيــة  الحكومتــن 

تحّدي فرض سيطرتهما على املناطق.

ــ  أنجزت القوات األوكرانيّة والمتمردون الموالون لروسيا، ليل الجمعة 
السبت، عملية تبادل األسرى في نقطة تبادل ُحّددت في جمهورية 
دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد. وفيما نقل االنفصاليون  
عليه  المتفق  العدد  من  بقليل  أقل  عدد  وهو  أوكرانيًا،  جنديًا   146
التبادل،  نقطة  إلى  عسكرية  وشاحنات  مدنية  حافالت  في   ،)150(

أفرجت كييف بدورها عن 222 رجًال وامرأة.

تعتقد بعض قبائل المنطقة أن االستخبارات األجنبية هي من يقف وراء 
واألعراف  القبلي  النظام  تدمير  بهدف  القبائل  زعماء  اغتيال  عمليات 
السائدة هناك. وفي هذا الصدد، يقول أحد زعماء القبائل في شرق 
البالد لـ»العربي الجديد«، مفضًال عدم نشر اسمه، إن أحد أمراء الحرب 
السابقين في شرق أفغانستان وأحد المقربين إلى القوات الدولية حاليًا، 
االجتماعيين  والنشطاء  القبائل،  زعماء  اغتيال  عمليات  على  يعمل 

ألغراض غير معروفة، على حد وصفه.

كييف والمتمردون يتبادلون األسرى

اتهامات لالستخبارات األجنبية بالتورط

تسعى روسيا من خالل 
تعزيز وجودها في 

مؤتمر قّمة االتحاد 
األوراسي االقتصادي، 

ومجلس أمن منظمة 
معاهدة األمن 

الجماعي، إلى تأسيس 
حلف أوراسي، يتيح لها 

التعاون مع جيرانها، 
وتنسيق إجراءات وقائية 

ضّد تمّدد »داعش«

تبدو الفكرة األوراسيّة الهويّة التي يرتكز عليها الكرملين  )االناضول(

■ قبل سنوات خسر العالم 
وباكستان بنازير بوتو. 
صوت الحق والشجاعة.

■ #BenazirBhutto بوتو 
كانت تعرف أن حياتها 

مهددة، لكنها صممت على 
الوصول لجماهيرها في 18 
أكتوبر/تشرين األول 2007.

■ إنه اليوم الذي خسرنا 
فيه داعمنا وأملنا وروحنا 

وسعادتنا، قائدتنا العظيمة 
وأمنا.

■ قائدتنا الشجاعة الجميلة 
التي خسرناها في الحرب 

 RIP# ...على اإلرهاب
 #BenazirBhutto

■ #BenazirBhutto هو االسم 
الذي سيذكر دوما كأول امرأة 

مسلمة في منصب رئيسة 
الحكومة.

■ لم أكن معجبا أو داعما لـ 
#BenazirBhutto، لكن عندما 
اغتيلت، حزنت، ليس بسبب 
خسارة قائد، وإنما لخسارة 

أم.

 PPP#  لست من مؤيدي ■
)حزب الشعب(، لكنني حزين 
لخسارة زعيم وطني كبي بي 

بهذه الطريقة الوحشية.
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نقص األموال
شركات النفط األوروبية تواجه أزمة سيولة
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لندن ـ العربي الجديد

مصرفيــة  مصــادر  توقعــت  فيمــا 
النفــط  تواجــه شــركات  أن  غربيــة 
ســيولة  أزمــة  الكبــرى  األوروبيــة 
خــال العــام املقبل، خفضت وكالة »ســتاندرد 
املركــز  االئتمانــي  للتصنيــف  بــوورز«  آنــد 
املالــي لثــاث شــركات نفــط أوروبية كبرى من 

»موجب إلى سالب«. 
خفضــت  إنهــا  األميركيــة  الوكالــة  وقالــت 
تصنيــف هــذه الشــركات  بســبب االنخفــاض 
املتوقــع فــي مداخيلهــا مــن النفــط خــال العام 

املقبل وإحتماالت أن تواجه أزمة سيولة. 
وخفضــت وكالــة »ســتاندرد آنــد بــوورز«، فــي 
تصنيفهــا األخيــر لشــركات القطــاع النفطــي، 
شــل«  »رويــال  شــركات  مــن  كل  تصنيــف 
بــي«  بــي   – الهولنديــة و»بريتــش بتروليــوم 
مــن »موجــب  الفرنســية  البريطانيــة وتوتــال 
إنهــا ربمــا تخفــض  قالــت  إلــى ســالب«، كمــا 
تصنيــف شــركة »كونكوفيليبــس« األميركيــة 
للطاقــة  القابضــة  جــي«  »بــي  ومجموعــة 
وشركات أخرى في املستقبل، ألنها قد تواجه 

ضغوطا في السيولة خال العام املقبل. 
ويذكر أن شــركة »وود ماكينزي« البريطانية 
األخيــر  تقريرهــا  فــي  قالــت  لاستشــارات 
 نفطيــا فــي 

ً
الصــادر هــذا الشــهر إن 32 حقــا

أوروبا تحت التطوير تحتوى على احتياطات 
نفطيــة تقــدر بنحــو 9.4 مليــار برميــل، تواجه 

مخاطر الحصول على تمويات إذا استمرت 
أسعار النفط في مستوى 60 دوالرًا للبرميل. 
شــركات  تحتاجهــا  التــي  التمويــات  وتقــدر 
الحقــول  هــذه  لتطويــر  األوروبيــة  الطاقــة 

بحوالى 80 مليار دوالر. 
وحســب  وكالة »ســتاندرد آند بوورز«، فإنها 
خفضت تصنيف هذه الشركات بسبب تراكم 
الديــون التــي ارتفعــت بنســية 50% منــذ العام 
2007 واالنخفــاض املتوقــع مــن مداخيلها من 

مبيعات النفط خال العام املقبل. 
ومنــذ قــرار منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط 
»أوبــك« األخيــر فــي فيينــا الــذي رفض خفض 
اإلنتاج وأبقى على سقف االمداد كما هو عند 
حــدود 30 مليــون برميــل، خســرت الشــركات 
النفطيــة الســت الكبــرى فــي أوروبــا نحــو 5.1 
مليار دوالر من قيمة أسهمها الدفترية. وفي 
تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  مــن  األخيــرة  األيــام 
نحــو  شــل«  »رويــال  شــركة  فقــدت  الثانــي، 
10% مــن قيمــة ســهمها، كمــا خســرت شــركة 
توتــال نحــو 7.4% مــن ســهمها، كمــا خســرت 
نســبة  بــي«  بــي  بتروليــوم  »بريتــش  شــركة 
مقاربة لخســارة رويال شــل. ولكن أســهم هذه 
الشــركات أســتعادت خال تعامات األسبوع 

املاضي جزء من خسائرها. 
مــن جانبــه قــال مصــرف »غولدمــان ســاكس«، 
الطاقــة  شــركات  أن  اســتثماري،  تحذيــر  فــي 
األوروبيــة ســتواجه أزمــة ســيولة إن لــم تجــر 
خفضــا كبيــرًا في اإلنفاق الرأس مالي. وأشــار 

إلــى  بحاجــة  حاليــا  املاليــة  مراكزهــا  أن  إلــى 
أســعار نفــط تعــادل 122 دوالرًا للبرميــل حتى 
إختناقــات  فــي  الوقــوع  تفــادي  مــن  تتمكــن 
ماليــة.  وتنعكــس أزمــات الســيولة علــى هــذه 
الشــركات على نســب تأمن الديون والسندات 
التي تحملها، وهو ما يضاعف من مشــاكلها 
أوروبــا  فــي  الســتثمرين  أن  ويذكــر  املاليــة. 
يقبلون على أسهم الشركات النفطية لجاذبية 
التوزيعــات علــى األرباح التي تدفعها ســنويا 
أن  يقولــون  محلليــن  ولكــن  للمســاهمن. 
توزيعــات األربــاح علــى األســهم ربمــا تواجــه 
أســعار  أســتمرت  إذا  املســتقبل  فــي  مخاطــر 

النفط في مستوياتها الحالية. 
أن  ســوءًا،  الشــركات  هــذه  وضــع  يزيــد  ومــا 
التوقعــات تشــير إلــى أن أســعار النفــط  ربمــا 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  التحســن  فــي  تبــدأ 
الســوق  فــي  الفائــض  المتصــاص  أن  العــام، 
النفطي سيأخذ فترة 5 أو6 شهور على األقل، 
فــي  الســعودية  بقيــادة  »أوبــك«  إصــرار  مــع 
تطبيــق قــرار عــدم خفــض اإلنتــاج وتوقعــات 
انخفــاض الطلــب االســتهاكي على النفط في 

العام املقبل 2015.
رئيــس  وليامــز  جيمــس  تقديــرات  وحســب 
شــركة »دبليو تي آر جي« ألبحاث الطاقة في 
لنــدن، فــإن »إنتــاج النفط الصخــري األميركي 
العــام  مــن  األول  النصــف  قبــل  ينخفــض  لــن 
املقبل، ألن معظم اآلبار التي تنتج حاليا، هي 

آبار تم حفرها قبل موجة الهبوط األخيرة. 

اقتصاد
موسكو ـ العربي الجديد

ينتظــر أن تبــدأ روســيا فــي تزويــد جارتهــا أوكرانيــا 
بالفحــم الحجــري، بمعــدل 500 ألــف طــن شــهريا، مــع 
إمكانيــة مضاعفــة هــذا الرقــم، ليصــل إلــى مليــون طــن 
كل شهر، في حال توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق 
بهــذا الشــأن، وفــق مــا نقلتــه وكالــة »ريــا نوفوســتي« 
الروســية، أمــس الســبت، عــن ديمتــري كــوزاك، نائــب 

رئيس الوزراء الروسي.
كما قال املكتب اإلعامي للرئاسة األوكرانية إن توريد 
الكهربــاء الروســية إلــى أوكرانيــا ينبغــي أن يبــدأ فــي 
غضــون أيــام قليلــة. وكان املوقــع اإلخبــاري األوكراني 

»تيلغراف.كــوم« نقــل، يــوم األربعــاء املاضي، عن وزير 
الطاقــة وصناعــة الفحم الحجــري األوكراني، فاديمر 
ديمتشيشن، تأكيده أن االتفاق حول توريد الكهرباء 

من روسيا يوجد في طور الصياغة القانونية.
كييــف  مــع  املزمــن  املالــي  الخــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 
بشــأن تســديد ســعر الغاز، فإن توريد الفحم الحجري 
والكهربــاء مــن روســيا إلــى أوكرانيــا ســيتم مــن دون 
ســداد ســلفة، وذلــك حســب مــا أعلــن عنــه نائــب رئيس 
لقنــاة  صحافيــة  تصريحــات  فــي  الروســي  الــوزراء 

»روسيا 24«.
بــاده  إن  الروســي  الــوزراء  رئيــس  نائــب  قــال  فقــد 
وات  كيلــو  مليــارات   9 بحوالــى  أوكرانيــا  ســتزود 

مــن الكهربــاء، معربــا فــي الوقــت نفســه عــن أملــه فــي 
فــي »حــل  الروســية  الكهربائيــة  اإلمــدادات  أن تســهم 
مشــكلة تزويد شــبه جزيرة القرم بالطاقة الكهربائية 
بشــكل مضمــون«. يشــار إلــى أن الحكومــة األوكرانيــة 
كانــت قــررت، أول أمــس الجمعة، قطع الكهرباء بشــكل 
تــام، عــن القــرم، قبــل أن تعيدهــا فــي وقــت الحــق، بعــد 
تلقيها وعودا من موسكو بتزويدها بإمدادات كافية 

إلنتاج الطاقة الكهربائية.
وتعانــي أوكرانيــا، بحســب معطيــات رســمية، نقصــا 
حــادا فــي الغــاز والفحــم الحجري الضروري لتشــغيل 
إلــى  إضافــة  الكهربــاء،  لتوليــد  الحراريــة  املحطــات 
الفحــم  مناجــم  معظــم  وتتركــز  التدفئــة.  محطــات 

األوكرانيــة فــي إقليــم دونبــاس االنفصالــي. كما تزود 
اتفــاق  بموجــب  الطبيعــي،  بالغــاز  أوكرانيــا  روســيا 
وقــف  أعقــب  أســابيع،  قبيــل  الطرفــان  إليــه  توصــل 
موســكو اإلمــدادات عــن كييــف بســبب خــاف بشــأن 
ديســمبر/  9 يــوم  تســلمت،  كييــف  وكانــت  األســعار. 

كانــون األول الجــاري، أولــى شــحنات الغــاز الطبيعــي 
حــول  موســكو  مــع  خافهــا  أدى  أن  منــذ  الروســي، 
األســعار إلــى وقــف اإلمــدادات قبــل ســتة أشــهر، وذلــك 
بعد أن سددت أوكرانيا قسما من ديونها البالغة 3.1 
مليارات دوالر املستحقة لدى روسيا مطلع نوفمبر/

تشرين الثاني، بأول دفعة من 1.45 مليار دوالر، على 
أن تسدد الباقي نهاية العام الجاري.

روسيا تزود أوكرانيا بالفحم الحجري

رفض شعبي 
للغاز اإلسرائيلي

الحكومة  اتفاق مبدئي وقعته  الجمعة، ضد  أول من أمس  األردنيين  تظاهر مئات 
دوالر  مليار   15 بقيمة  عاما   15 لمدة  اإلسرائيلي  االحتالل  من  الطبيعي  الغاز  الستيراد 

)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

وزارات  ثــاث  بــن  صــراع  بــرز 
الكهربــاء والصحــة  هــي  مصريــة 
مــا  الديــون،  بســبب  واإلســكان 
املاليــة  بــوزارة  تســتنجد  جعلهــا 
أزماتهــا  تجــاوز  فــي  ملســاعدتها 

املالية.
مجلــس  داخــل  مصــادر  وأكــدت 
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الــوزراء، 
الوحيــدة  هــي  املاليــة  وزارة  أن 
اشــتباك«  »فــض  علــى  القــادرة 
إياهــا  مطالبــة  الثــاث،  الــوزارات 
بإجــراء عملية »مقاصة ومبادلة« 
ملديونيات كل منها لدى األخرى.

وتقدر مستحقات وزارة الكهرباء 
املتعثر استخاصها لدى وزارات 
جنيــه،  مليــارات   10 بنحــو  عــدة 
»الصحــة«  مديونيــة  وتبلــغ 
مــن  يقــرب  مــا  »الكهربــاء«  لــدى 
مليــار و790 مليــون جنيــه رســوم 
ومقــرات  املستشــفيات  اســتهاك 

الصحة حتى نهاية 2014. 
وتطالــب شــركة »جنــوب القاهــرة 
املقــرات  الكهربــاء«،  لتوزيــع 
اإلدارية لوزارة الصحة، في نطاق 
اختصاصهــا الجغرافــي بحوالــي 
حــن  فــي  جنيــه،  مليــون   370
القاهــرة  تطالبهــا شــركة »شــمال 
 350 بنحــو  الكهربــاء«  لتوزيــع 
مليــون جنيــه، أمــا باقــي شــركات 
التوزيــع، فيبلــغ متوســط مــا لهــا 
لــدى »الصحــة« بنحــو 1.5 مليون 

جنيه لكل شركة.
وكشــفت مصــادر معنيــة باألزمــة 
جمعــت  اللقــاءات  مــن  عــددا  أن 
و»الصحــة«  »الكهربــاء«  ممثلــي 
بهــدف بحــث حلــول نهائيــة لهــذه 
أن وزارة  إلــى  الخافــات، مشــيرة 
الصحة طلبت تدخل وزارة املالية 
الكهربــاء  مســتحقات  لســداد 
بإجــراء مقاصة ملســتحقاتها لدى 
بلغــت  التــي  األخــرى  الــوزارات 

ثاثة مليارات جنيه.
أما الشــركة القابضة ملياه الشــرب 
والصرف الصحي التابعة لوزارة 
اإلســكان، فتبلــغ مديونيتهــا لدى 
مليــار    2.7 حوالــي  »الكهربــاء« 
جنيه. وقد لجأت إلى طلب تدخل 
هــذه  لتحصيــل  اإلســكان  وزيــر 
مــن  تعانيــه  مــا  ظــل  فــي  املبالــغ 
نقــص شــديد فــي مواردها املالية، 
نتيجة العجز في نســبة تحصيل 
رسوم استهاك املياه من دواوين 
الــوزارات وهيئــات القطــاع العــام، 
جنيــه،  مليــارات   6 بلغــت  بقيمــة 
مديونيتهــا  أضعــاف  ثاثــة  أي 

للكهرباء.
والطاقــة  الكهربــاء  وزيــر  وكان 
أمــر،  قــد  شــاكر،  املصــري، محمــد 
التيــار  بقطــع  املاضــي،  الشــهر 
الكهربائــي عن قطاعــات حكومية 
علــى  ردًا  النقــل؛  لــوزارة  تابعــة 
الــوزارة  متأخــرات  تضخــم 

املستحقة للشركة.

51
ألقى موقع »بيزنس إنسايدر« 

العاملي، الضوء على أثرياء 
انحدروا من أسر فقيرة، وجاء 

في مقدمتهم رجل األعمال 
األميركي، الري إليسون، والذي 
بلغت ثروته نحو 51.3 مليار 

دوالر.

100
قالت شركة »إسكان جلوبل« إن 
املشاريع التي سيجري عرضها 

في معرض النخبة العقاري، 
الشهر املقبل في أبوظبي 

تقدر قيمتها بنحو 100 مليار 
دوالر، وتتوزع ما بن سكني 

واستثماري وسياحي.

منازل بأسعار خيالية

سجل منزل »إيست هامبتون« 
بوالية »نيويورك«، أعلى 

ثمن للمنازل في عام 2014، 
حيث بلغت قيمته 147 مليون 
دوالر.  واشترى املنزل »باري 
روزنشتاين« مؤسس شركة 

»جانا بارتنرز«.

خفض أسعار 
الوقود بفلسطين

قال عضو نقابة أصحاب 
محطات الوقود في األراضي 
الفلسطينية، سهيل جابر، 
إن أسعار الوقود ستشهد 

انخفاضا بنسبة 10% مطلع 
الشهر القادم، تزامنا مع تراجع 

أسعار النفط الخام. ويبلغ 
سعر ليتر البنزين حاليا، 1.77 

دوالر.

مطالب لدعم 
العمالة بالخليج

دعا صندوق النقد الدولي 
دول الخليج إلى ضبط حوافز 
العمال والشركات لتشجيعهم 
على العمل واإلنتاج في القطاع 
غير النفطي للنجاح في تنويع 

اقتصاداتها في ظل تهاوي 
أسعار النفط بأكثر من %45 
منذ يونيو/حزيران املاضي.

أرقام إشارة

كواليس

صراع الوزارات
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»االتحــاد  شــركة  أعلنــت 
فــي أبوظبــي، عــن  للطيــران« 
اختيار كل من »البنك األهلي 
األول«،  الخليــج  و»بنــك  التجــاري« 
الطائــرات  مــن  عــدد  شــراء  لتمويــل 
مــن طــراز بوينــج 787-9 دريماينــر. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، 
تســهيات  عبــر  ســيتم  التمويــل  أن 

تمويلية إسامية.

مســاعد  عابــد،  محمــد  قــال 
نائــب رئيــس هيئــة الطيــران 
فــي  للمشــروعات  املدنــي 
السعودية، إن العمل جار لانتهاء من 
املرحلــة األولــى مــن مشــروع توســعة 
وتطويــر مطــار امللــك عبدالعزيــز فــي 
جــدة، حيــث يعمــل علــى تنفيــذه نحو 
110 شــركات، جنــدت لــه أكثــر مــن 26 
وباســتخدام  ومهنــدس،  عامــل  ألــف 

أكثر من 2600 معدة.

فــي  إعــام  وســائل  نقلــت 
السعودية أمس، عن مصادر 
عنهــا،  تفصــح  لــم  مطلعــة، 
أن اململكــة أرجــأت قــرار تغييــر ســعر 
صــرف الريــال الســعودي إلــى الوقــت 
الريــال  الســعودية  وتربــط  املناســب. 
الســعودي بالــدوالر األميركــي بســعر 
صــرف ثابــت هــو 3.75 ريــاالت مقابــل 

الدوالر الواحد، منذ 3 عقود تقريبا.

رئيــس  عمــران،  محمــد  قــال 
البورصــة املصريــة، إن هنــاك 
نحو 35 شــركة في البورصة 
ســنوات،  منــذ  القيــد  قواعــد  تخالــف 
مشــيرا إلــى أن إدارة البورصــة تعتزم 
ســماح  فتــرات  الشــركات  هــذه  منــح 
إضافيــة؛ حرصــا علــى وجودهــا فــي 
الشــركات  هــذه  ومــن ضمــن  الســوق، 

موبينيل، وقطر الوطني.

قفزت قيمة التبادل التجاري 
وهــي  والصــن،  دبــي  بــن 
األول  التجــاري  الشــريك 
األشــهر  فــي   27% بنســبة  لإلمــارة، 
التســعة األولــى مــن 2014، لتصــل إلى 
126 مليــار درهــم )34.5 مليار دوالر(، 
مــع  التجــارة  حجــم  ســجل  بينمــا 

السعودية 40 مليار درهم.

الحكومــة  رئيــس  أعلــن 
املغربيــة عبــد اإلله بن كيران، 
أن تكاليف الدعم خال العام 
الجــاري بلغــت 33 مليــار درهــم ) 3.6 
مليــارات دوالر( مقارنــة مع  42 مليار 
درهم ) 4.6 مليارات دوالر( في  العام 

املاضي بانخفاض بلغ 21%.

بغداد ـ عبداهلل الثويني

العــراق،  علــى  مســتجدات  تضافــرت 
ربمــا تدفعــه فــي العــام املقبــل 2015، 
املواطنــن  علــى  فــرض ضرائــب  إلــى 
تهــاوي  ظــل  فــي  خصوصــا  األولــى،  للمــرة 
أســعار النفــط العامليــة وزيــادة حجــم اإلنفــاق 
العســكري، والخســائر التــي ألحقتهــا هجمات 
تنظيم الدولة اإلســامية بقطاع النفط والغاز 

والتجارة.
وكشف وزير املالية العراقي هوشيار زيباري، 
تقليــل  علــى  العمــل  وزارتــه  بــدء  عــن  مؤخــرًا، 
مثــل  نفطيــة  غيــر  ببدائــل  باملوازنــة  العجــز 
جمركيــة  تعريفــات  وفــرض  الضرائــب  زيــادة 
علــى البضاعــة التــي تدخــل البــاد، إال أن هــذا 

الضغط لن يشمل الدواء والغذاء.
األســبوعي،  العراقــي،  الــوزراء  مجلــس  وأقــر 
موازنــة العــام 2015، بقيمــة 123 ترليون دينار 
عراقي )107 مليارات دوالر( وبســعر تخميني 
لبرميــل النفــط بقيمــة 60 دوالرًا، وأحالهــا إلــى 
للتصويــت عليهــا، متجــاوزًا  النــواب  مجلــس 

موازنة 2014، التي صرفت دون إقرارها. 
ويتوقع مشروع املوازنة الجديدة عجزًا بقيمة 
وأكــد  دوالر(.  مليــار   20( دينــار  ترليــون   23
عضو اللجنة املالية في البرملان العراقي، علي 
الحكومــة  بعــزم  الجديــد«،  »العربــي  لـ محمــد، 
فــرض ضرائــب علــى بعــض الخدمــات العامــة 
ورفــع الدعــم الحكومي عنهــا كالكهرباء واملاء، 
وبعــض املشــتقات النفطيــة وخدمــات الهاتــف 

املحمول.
وأضاف محمد أن الحكومة ستتجه أيضا إلى 
زيادة الرســوم الجمركية على بعض الواردات 
تقليــل  بهــدف  الكهربائيــة،  األجهــزة  الســيما 
العجــز املالــي ملوازنــة العــام املقبــل، معربــا عــن 
قلقــه مــن أن تتأثــر الشــريحة العراقيــة الفقيــرة 

واملتوسطة بتلك القرارات.
فــي   %48 مــن  بأكثــر  النفــط  أســعار  وتهــاوت 
األشــهر الســتة املاضية، ونزلت من مســتويات 
يونيو/حزيــران  فــي  للبرميــل  دوالرًا   115
للبرميــل  دوالرًا   60 مــن  أقــل  إلــى  املاضــي، 
بتعامــات ديســمبر/كانون األول الجــاري، مــا 
يعنــي أن العــراق العضــو فــي أوبــك فقــد مــا ال 
يقــل عــن 190 مليــون دوالر يوميــا مــن إيراداته 
النفطيــة، إذ يصــل إنتاجــه فــي املتوســط إلــى 

حدود 3.5 ماين برميل يوميا.

الحكومة العراقيّة 
تلجأ للضرائب

يُنفق العراق 5 مليارات 
دوالرات سنويًا لدعم 

المواد الغذائية

تتوقع الموازنة عجزًا 
يتجاوز 20 مليار دوالر، مع 

تراجع أسعار النفط

1011
اقتصاد

ودعــا محمــد، الحكومــة العراقيــة إلــى التفكيــر 
املصــارف  مــن  كاالقتــراض  أخــرى  بدائــل  فــي 
الســندات  بيــع  نظــام  اعتمــاد  أو  العامليــة 
وتحويل الشــركات الحكومية اململوكة للدولة 
مــن  الكثيــر  إلــى شــركات مســاهمة تســتقطب 

استثمارات القطاع الخاص.
فــاح  العراقيــة،  التجــارة  غرفــة  عضــو  وقــال 
يشــعر  الجميــع  الجديــد«:  »العربــي  لـ الطيــب 
بالقلــق مــن الخطــوات التــي تعتــزم الحكومــة 
ســيكون  بهــا  الوحيــد  فاملتأثــر  بهــا،  القيــام 
املوظــف والطبقــة الكادحــة مــن أصحــاب املهــن 

والحرف الذين يعملون باألجر اليومي.

ويضيــف الطيــب: »مــع اســتمرار ســعر صــرف 
الــدوالر  مقابــل  حالــه  علــى  العراقــي  الدينــار 
فــإن  الواحــد(  الــدوالر  مقابــل  دينــار   1200(
القــرارات تلــك ســتؤدي إلى ارتفاع نســبة الفقر 
بالعــراق، وبالتالــي انتعاش واتســاع الجريمة 
واملشــاكل االجتماعيــة، حيــث ســيصاحب تلــك 
املــواد  أســعار  فــي  مخيــف  ارتفــاع  اإلجــراءات 

االستهاكية.
وقالــت اللجنــة الحكوميــة للتخفيــف مــن الفقر 
عــام 2012،  فــي بيانــات نشــرتها  العــراق،  فــي 
األقــل  علــى  العراقيــن  املواطنــن  مــن  إن %38 

يعيشون تحت خط الفقر.
 33.4 نحــو  العــراق  ســكان  إجمالــي  ويبلــغ 
مليون نســمة. وتشــير بيانات حكومية إلى أن 
عــدد الفقــراء فــي املناطــق الريفيــة يفــوق مثليه 
في املدن، وتحدد الحكومة العراقية خط الفقر 
ُكلفــة االحتياجــات  باالعتمــاد علــى احتســاب 
البالغــة  الواحــد  للفــرد  األساســية  الغذائيــة 

34.25 ألف دينار شهريا.
مليــارات   5 نحــو  ينفــق  العــراق  أن  ورغــم 
املوزعــة  الغذائيــة  املــواد  علــى  ســنويا  دوالر 
االقتصاديــة  الظــروف  أن  إال  ســكانه،  علــى 
واالجتماعيــة واالنفــات األمنــي، زج بمايــن 

العراقين إلى براثن الفقر.
مــن جهتــه، قال عضو اللجنــة املالية البرملانية 
مسعود حيدر لـ »العربي الجديد« إن معالجة 
العجــز ال يمكــن أن تأتــي مــن خــال رمــي الكــرة 
فــي ملعــب الفقــراء، خصوصــا أنــه ال يعلــم أحد 
ما إذا كانت هذه املقترحات قد تمت دراســتها 

والتشاور بها مع املختصن أم ال.
الضرائــب  فــرض  أن  إلــى  حيــدر  وأشــار 
والرســوم ُيحتســب كنسبة إلى إجمالي الدخل 
القــدرات  علــى  تأثيرهــا  ومــدى  للمواطنــن، 
الشــرائية لألفراد، حســب مســتويات دخولهم، 
إذ باإلمكان فرض رسوم وضرائب على بعض 
الســلع والخدمــات ولكنها ســتؤدي إلــى زيادة 
وبالتالــي  الســلعية  السلســلة  فــي  األســعار 
الــذي ال  للمتقاعــد  الشــرائية  القــدرات  خفــض 
يتجــاوز راتبــه الشــهري 400 ألــف دينــار، أمــا 
أصحــاب الدخــل العالــي فــإن تأثيرهــا ســيكون 

عليهم غير ملحوظ.
وينتقــد مراقبــون، افتقــار الحكومــة العراقيــة، 
إلــى قواعــد بيانــات عــن دخــل مواطنيهــا، وأن 
هناك فوارق كبيرة بن طبقات الشعب، فبينما 
يتجــاوز راتــب البعــض عشــرة مايــن دينــار 

معدومــي  قائمــة  فــي  املايــن  يبــدو  شــهريا، 
وإعــادة  حكوميــا   

ً
تدخــا يتطلــب  مــا  الدخــل، 

هيكلة رواتب املواطنن، وفق املراقبن.
وأشار إلى أن إلغاء فقرة واحدة، بنود النفقات 
في املوازنة العامة، تعطي مردودًا أكثر من هذا 
 إلغــاء فاتــورة االتصــال 

ً
التوجــه، ومنهــا مثــا

منح لجميع املسؤولن من 
ُ
على املوبايل التي ت

مديــر قســم أو أقــل وحتى أعلى املســتويات في 
الدولة، أو نفقات تشغيل السيارات الحكومية 

لألغراض الشــخصية. وقال حيدر، إن املشــكلة 
النفقــات  إن  إذ  العجــز،  فــي  تكمــن  الحقيقــة 
تتعاظم يوما بعد يوم من دون السيطرة على 
فقراتهــا، بينمــا تنخفــض اإليــرادات النفطيــة 
دون معالجــة، نظــرًا لفقــر املعالجــات أو الرغبة 

في عدم املساس ببعض النفقات.
ومــن املقــرر أن يناقــش البرملــان العراقــي نهاية 
األســبوع الجــاري، املوازنــة االتحاديــة للدولــة 
التــي تذهــب غالبيــة أموالهــا لوزارتــي الدفــاع 

 عن أجور املوظفن الشهرية 
ً
والداخلية، فضا

وصندوق ضحايا اإلرهاب. 
ويطالب رئيس جمعية النزاهة املستقل فراس 
البغدادي، الحكومة باالبتعاد عما يمس حياة 
املواطنن والبحث عن رؤوس الفساد وقطعها 
والعمــل علــى اســتعادة أمــوال العــراق املجمــدة 
 عن تقليل مرتبات أعضاء 

ً
خارج الباد، فضا

البرملان والحكومة والبالغة شهريا 20 مليون 
دينار )17 ألف دوالر( للشخص الواحد منهم. 

عمان ـ العربي الجديد

قراريــن  األردنيــة  الحكومــة  تطبــق  أن  ينتظــر 
األول   ،2015 املقبــل  العــام  بدايــة  متناقضــن 
برفــع أســعار الكهربــاء بنســبة 15%، والثانــي 
بنســبة  النفطيــة  املشــتقات  أســعار  تخفيــض 
يتوقع أال تقل عن 10% بفضل التراجع الكبير 

في أسعار النفط عامليا.
ودأبــت الحكومــة منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
من العام 2012، على تغيير أسعار املحروقات 
بدايــة كل شــهر وفقــا ملتغيــرات أســعار النفــط 
عامليا. ويبدي خبراء اقتصاديون اســتغرابهم 
من عزم الحكومة تخفيض أســعار املحروقات 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

لــم يجــد املواطن الفلســطيني أحمد نصار )39 
توفيــر مصــدر  علــى  تســاعده  وســيلة  عامــا(، 
لــه ولعائلتــه املكونــة مــن ثاثــة أطفــال،  دخــل 
أوســاط  فــي  املتوغلــة  البطالــة  ومواجهــة 
خريجي جامعات قطاع غزة خاصة والشــباب 
عامــة، إال أن يشــتري مركبــة متوســطة الحجــم 
مــن ثــاث عجــات، يطلــق عليهــا »التكتــوك«، 
ويحولهــا إلــى بقالــة متنقلــة. ومــع بديــات عام 
الــذي شــهد حــراكا فــي أنفــاق التهريــب   2007
الفلســطينية  رفــح  مدينتــي  بــن  الواصلــة 
واملصريــة، زاد إقبــال املواطنــن الغزيــن علــى 
دخــل  مصــدر  شــكل  الــذي  »التكتــوك«،  شــراء 
للعديــد مــن العاطلــن عــن العمــل، وكذلك بديل 

أفضل عن العربات التي تجرها الدواب.
تزدحــم  التــي  األماكــن  فــي  نصــار  ويطــوف 
باملواطنن عارضا بضاعته كبعض املسليات 
وألعاب األطفال للبيع، ويقول إنه في الصباح 
يتوجــه نحــو املــدارس لبيع بعض مســتلزمات 
الدراســة مثــل األقــام والدفاتــر، وفــي الظهيــرة 
فــي  ينشــط  املســاء  وعنــد  الجامعــات،  نحــو 

أســعار  انخفــاض  بســبب  املقبــل  العــام  بدايــة 
الحالــي،  الشــهر  دوالرا   60 إلــى  عامليــا  النفــط 
فــي الوقــت الذي تصر فيــه على تطبيق قرارها 
املتخــذ منــذ أغســطس/آب 2013 برفــع اســعار 
الكهربــاء بنســبة 15%، بداعــي ارتفــاع أســعار 
النفط الخام في ذلك الوقت، إذ إن املبرر قد زال 
حاليــا. ويــرى خبــراء، أن الحكومــة ال تتعامــل 
النفطيــة،  املشــتقات  أســعار  ملــف  مــع  بعدالــة 
إذ إن عمليــات التســعير التــي تتــم ال تنســجم 
مع الســوق العاملية ولم يتم تخفيض األســعار 
محليــا خــال االشــهر األربعــة املاضيــة بنســب 
تــوازي تراجــع أســعار النفــط الخــام، مــا وضــع 

مصداقية الحكومة على املحك.

الســاحات العامــة، لبيــع املســليات والعصائــر. 
»قبــل  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  نصــار  ويضيــف 
ثماني سنوات أجبرت على التوقف عن العمل 
فــي أحــد مصانــع الخياطــة الــذي أغلــق نتيجــة 
فــرض الحصــار اإلســرائيلي علــى القطاع، مما 
أدى لضيــاع مصــدر دخلــي الوحيــد، وعلى أثر 
ذلك اشتريت التكتوك ألوفر مصدر دخل مالي 
للعائلــة، وألنــه كان أمــرًا جديــدًا ومقبــواًل لــدى 

الشارع الفلسطيني«.
اشــترى  الــذي  الترامســي،  محمــد  الشــاب  أمــا 
»التكتــوك« قبــل ثــاث ســنوات بـــ 1600 دوالر، 
فخصــص العمــل عليه لنقل البضائع الزراعية 
املــواد التموينيــة،  إلــى األســواق بجانــب نقــل 
 »التكتــوك« 

ّ
أن لـــ »العربــي الجديــد«  ويوضــح 

ودخولــه  بالتحــرك  العاليــة  باملرونــة  يتميــز 
فضــا  ضــرر،  أي  إحــداث  دون  األشــجار  بــن 
عــن ســرعته وقدرتــه علــى اســتيعاب البضائــع 
بكميــات جيــدة«. وينبــه الترامســي )25 عامــا( 
إلــى أن عمــل »التكتــوك« مرتبط بتوفــر الوقود 
قطــع  توفــر  عــن   

ً
القطــاع، فضــا فــي محطــات 

الغيــار والصيانــة والتــي عادة مــا تكون نادرة 
ألن توفرهــا مرتبــط بفتح املعابر التجارية مع 
االحتــال، موضحــا أن هــذا العمل يوفر له 250 

دوالرا شهريا.
فــي  ارتفعــت  البطالــة  معــدالت  أن  إلــى  يشــار 
قطــاع غــزة مــن 40.8% فــي الربــع األول 2014 

إلــى ذلــك، قــال رئيــس نقابــة أصحــاب محطــات 
املحروقــات ومراكــز توزيــع الغــاز، فهــد الفايــز 
ال  بالفعــل  الحكومــة  إن  الجديــد«:  »العربــي  لـ
تقوم بتخفيض أسعار املشتقات النفطية بما 
يتفــق واألســعار العامليــة، فبالنظر إلى تهاوي 

إلــى 44.5% فــي الربــع الثانــي، وُســجلت أعلــى 
عامــا،   24-20 العمريــة  للفئــة  بطالــة  معــدالت 
حيــث بلغــت 42.8% فــي الربع الثاني من العام 
الجــاري، وفقــا لتقريــر أصدره الجهــاز املركزي 
أكتوبر/تشــرين  فــي  الفلســطيني  لإلحصــاء 
االقتصــادي  الخبيــر  ويشــير  املاضــي.  األول 
ومسؤول العاقات العامة واإلعام في الغرفة 
التجارية في غزة، ماهر الطباع، أن »التكتوك« 
يمثل أحد أهم املشاريع االقتصادية البسطية، 
التــي لجــأ إليها العاطلون عــن العمل، ملواجهة 
تداعيات الحصار اإلســرائيلي، خاصة في ظل 

ارتفاع معدالت البطالة والفقر.
»العربــي  لـــ  حديــث  فــي  الطبــاع  ويضيــف 
االقتصاديــة  للمشــاريع  يكــون  »لــن  الجديــد«: 
فــي صعيــد  أي فعاليــة  البســيطة كالتكتــوك« 
صفــوف  فــي  املســتفحلة  البطالــة  مواجهــة 
 صاحــب املشــروع الدعــم 

َّ
الشــباب، مــا لــم يتلــق

الكافــي مــن الجهــات ذات العاقــة، لكــي يثبــت 
الديمومــة  لــه  ويضمــن  مشــروعه،  أركان 
عــدة  لــه  الدعــم  أن  إلــى  ويلفــت  والتطويــر«. 
 توفير قــروض مالية غير ربحية 

ً
أوجــه، فمثــا

الضريبــة  مــن  وإعفــاؤه  املشــروع،  لصاحــب 
وتســهيل عمليــة الترخيــص، مبينــا أن قطــاع 
ظهــور  املاضيــة،  الســنوات  خــال  شــهد  غــزة 
عــدد كبيــر مــن األفــكار االقتصاديــة الصغيــرة 
»التكتــوك«  كـــ  والفقــر،  البطالــة  ملكافحــة 

واألعمال اليدوية والعمل عن بعد.
عــدة  »التكتــوك«  علــى  العاملــون  ويواجــه 
تحديــات، أبرزهــا ارتفــاع ســعر الوقــود في ظل 
فــي قطــاع غــزة،  تــردي األوضــاع االقتصاديــة 
التكتــوك ألكثــر  أســعار شــراء  ارتفــاع  بجانــب 
مــن 2300 دوالر بعــد تدميــر الجيــش املصــري 
ألنفــاق التهريــب الحدوديــة، التــي كانت تعتبر 
املصدر الوحيد لتوريد »التكتوك« إلى القطاع.

أســعار  تخفيضــات  أن  نجــد  الخــام،  أســعار 
الوقــود أكثــر مــن متواضعة. وتراجعت أســعار 
النفط الخام أكثر من 48% خال األشهر الستة 
املاضيــة، وهبطــت مــن 115 دوالرًا للبرميــل في 
املتوســط  فــي  إلــى 60 دوالرًا  يونيو/حزيــران 

بتعامات ديسمبر/كانون األول الجاري.
أســعار  تخفيــض  نســب  أن  الفايــز،  وبــن 
املحروقــات فــي األردن لــم تتجــاوز 6% خــال 

االشهر األربعة املاضية.
الحكومــة  التــزام  عــدم  ضــوء  وفــي  إنــه  وقــال 
التخفيــض  فــإن  للتســعير،  بمعادلــة واضحــة 
الــذي ســيطرأ علــى أســعار املشــتقات النفطيــة 
في األول من الشــهر املقبل لن يتجاوز بأفضل 
الظــروف 10%، ويفتــرض أال تقــل النســبة عــن 

15% بحسب األسعار العاملية.
وقــال مصــدر مســؤول فــي الحكومــة األردنيــة 
للعربــي الجديــد إن خفــض أســعار الوقود بما 
يتماشــى مــع األســعار العامليــة حاليــا يضّيــع 
علــى املوازنــة العامــة 300 مليــون دوالر علــى 
األقــل مــن الضرائــب التي تفرضهــا الدولة على 
الزرقــاء  صناعــة  غرفــة  رئيــس  وقــال  الوقــود. 
ثابــت الــور، لـــ »العربــي الجديــد«: إن انخفــاض 
أسعار النفط الخام يدحض مبررات الحكومة 
لرفع أســعار الكهرباء بنســبة 15% اعتبارا من 
بدايــة العــام 2015، علــى مختلف القطاعات، إذ 
مــن شــأن القــرار أن يزيــد تكلفــة اإلنتــاج ويؤثر 

على تنافسية االقتصاد املحلي.
املختصــة  الجهــات  كانــت  إذا  انــه  وأوضــح 
تتعامــل  النفطيــة  املشــتقات  بتســعير 
بموضوعيــة مــع هذا امللف فيجب التراجع عن 
رفــع أســعار الكهربــاء، »إال إذا كانــت الحكومــة 
تريد تعويض خسائر سابقة لشركة الكهرباء 

التي تملكها بالكامل«.
شــركة  خســائر  تبلــغ  ان  الحكومــة  وتتوقــع 
الكهربــاء الوطنيــة 7 مليــارات دوالر مــع نهاية 

العام الحالي.

غّزيون األردنيّون يستقبلون 2015 بزيادة أسعار الكهرباء
يواجهون البطالة بـ»التكتوك«

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

ضرائب  مرة،  ألول  العراقية،  الحكومة  بفرض  التكهنات  زادت 
على المواطنين تتعلق بالدخل والسلع المستوردة والكهرباء 
النفط  أسعار  تهاوي  ظل  في  الموازنة  عجز  لخفض  مسعى  في  والوقود، 

الذي تعتمد عليه العراق في تمويل 90% من مصروفاتها

تحقيق

6
حذرت منظمة األمم املتحدة، 

مؤخرا، من  »تدهور وضع األمن 
الغذائي في العراق، وقالت إن 

نحو 6 ماين عراقي محرومون 
من الغذاء«  ، في إشارة مهمة على 

تردي أوضاع العراقين.

االقتصاد بوابة انتخابات 
حكومة االحتالل

مصر تطور ميناء 
في البحر األحمر

زيادة التهريب في سورية

القاهرة ـ خالد المصري

مناقصــة  املصريــة  الحكومــة  تطــرح 
عامــة لتطوير ميناء ســفاجا التعديني 
جنوب شــرق الباد على ســاحل البحر 

األحمر خال شهر مارس/آذار املقبل.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للمشــروعات 
لــوزارة  الصناعيــة والتعدينيــة التابــع 
أســامة  املصريــة،  والتجــارة  الصناعــة 
حشــاد، إن تكلفــة املشــروع تناهــز 1.2 
دوالر(،  مليــون   326.7( جنيــه  مليــار 
مشــيرا إلــى أنــه ســيوفر 12 ألــف فرصــة 
مــن  األولــى  املرحلــة  وتتضمــن  عمــل. 
ويتمثــل  مشــروعات.   3 إنجــاز  األولــى 
البنيــة  إنجــاز  فــي  األول  املشــروع 
األساســية ملحطة تداول ســائل حامض 
الفوســفوريك بنحــو 90 مليــون دوالر، 
محطــة  عــن  عبــارة  الثانــي  واملشــروع 
بحوالــي  للحبــوب  جــاف  صــب  تــداول 
يتجســد  حــن  فــي  دوالر،  مليــون   60
الثالث في إنشاء محطة خاصة بتداول 
 20 تبلــغ  بتكلفــة  الحيــة  الحيوانــات 

مليون دوالر.
اللــواء  املشــروع،  استشــاري  وأوضــح 
نــواة  ســيكون  املشــروع  طــه،  محفــوظ 
املثلــث  ملشــروع  التعدينــى  للتوســع 

الذهبــي، الــذي تنــوي الحكومــة اإلعان 
عنه في مارس/آذار املقبل خال مؤتمر 
املينــاء  أن  مؤكــدا  االقتصاديــة،  القمــة 
ســيصبح قــادرا على تــداول 1.5 مليون 
طن سنويا من الفوسفات عند االنتهاء 
املشــاركة  وحــدة  رئيــس  وقــال  منــه. 
التابعــة لــوزارة املاليــة املصريــة، عاطــر 
الرســوم  تحديــد  يتــم  لــم  إنــه  حنــورة، 
إال  باملشــروع  الخــاص  االنتفــاع  وحــق 
بعــد التوصــل إلــى اتفــاق مــع املصــارف 

بشأن التمويل.
وأضــاف أنــه »اليمكــن أن نقصــر طــرح 
املصريــن  املســتثمرين  علــى  املشــروع 
جــذب  تســتهدف  فالدولــة  فقــط، 
مــع  توافقــت  إذا  خارجيــة  اســتثمارات 
املعاييــر التــي يحددهــا القانــون«، علــى 

حد تعبيره.
كمــا أفــاد املســؤول نفســه بــأن »هنــاك 7 
للتطويــر  طرحهــم  ســيتم  مشــروعات 
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  بنظــام 
خــال العــام املقبــل، ضمنهــا األتوبيــس 
النهري. وأشــار إلى أن هذه املشــروعات 
العقــاري  الشــهر  مكاتــب  ميكنــة  تضــم 
باملعــادي  التكنولوجيــة  واملنطقــة 
لتحليــة  ومحطتــن  القاهــرة  جنــوب 

املياه في شرم الشيخ والغردقة.

رام اهلل ـ العربي الجديد

رســمي،  غيــر  بشــكل  ولــو  بــدأت، 
اإلســرائيلية،  االنتخابيــة  الحمــات 
لتشــكيل  املحتملــن  للمرشــحن 
رئيــس  وأبرزهــم  جديــدة،  حكومــة 
بنيامــن  الحالــي  االحتــال  حكومــة 
نتنياهــو، ووزيــر االتصاالت الســابق 

موشيه كحلون.
االقتصــادي  النمــو  أرقــام  وتراجعــت 
فــي االحتال اإلســرائيلي خــال العام 
الجــاري خاصــة، بعــد تعرضــه لعــدة 
رافقهــا  وخارجيــة،  داخليــة  ضربــات 
الشــيكل  صــرف  قيمــة  فــي  تدهــور 
ارتفــاع  مــع  األميركــي،  الــدوالر  أمــام 
فــي نســب التضخــم والفقــر والبطالة، 
جــراء  كثيــرة  أنشــطة  تعطــل  بفعــل 
العــدوان األخيــر علــى غزة، خاصة في 

قطاع السياحة.
وبــدأ املرشــحان التركيز على الجانب 
االقتصادي واملعيشــي لإلســرائيلين 
بتشــكيل  للفــوز  حماتهمــا  فــي 
الحكومة املقبلة، حيث أعلن نتنياهو 
عــن خفــض يصــل إلــى نســبة الصفــر 
علــى  املضافــة،  القيمــة  ضريبــة  فــي 
عــدد مــن الســلع واملنتجــات الغذائيــة، 

الفقيــرة  الطبقتــن  ود  كســب  بهــدف 
أكثــر  أصــوات  ولكســب  واملتوســطة. 
من اليمن اإلسرائيلي املتطرف، أعلن 
نتنياهو مطلع األســبوع املاضي، عن 
زيــادة إضافيــة فــي موازنــة الجيــش، 
بقيمــة 3.5 مليــار شــيكل )قرابــة 900 
مليــون دوالر(، ســيتم تحويلهــا إلــى 
خزينــة الجيــش مطلــع العــام القــادم. 
خــرج  والــذي  اآلخــر،  املرشــح  أمــا 
)كلنــا(،  اســم  تحــت  جديــد  بحــزب 
شــير 

ُ
ت االحتــال  إعــام  وســائل  فــإن 

الطبقتــن  باحتــرام  يحظــى  أنــه  إلــى 
االحتــال  داخــل  واملتوســطة  الفقيــرة 
فــي  نجــح  أنــه  خاصــة  اإلســرائيلي، 
خفــض أســعار االتصــاالت الخليويــة 
خــال عــام 2009، بنســبة 500%، مــن 
 100 إلــى  دوالرا(،   130( شــيكل   500

شيكل )26 دوالرًا(.
االقتصــاد  فــي  الباحــث  ويقــول 
إن كا  أنطــوان شــلحت،  اإلســرائيلي 
املجتمــع  حاجــة  يعرفــان  املرشــحن 
اإلسرائيلي إلى إصاحات اقتصادية 
ومعيشــية، خاصــة مــع تراجــع نســب 
العــام  خــال  االقتصــادي  النمــو 
يشــهده  الــذي  والتباطــؤ  الجــاري، 

سوقا الصادرات والواردات.

دمشق ـ عدنان عبد الرزاق

أظهــرت بيانــات الجمــارك فــي ســورية، 
العــام  التهريــب خــال  أن عــدد قضايــا 
قضيــة،   2840 بلغــت   2014 الجــاري 
باملصالحــة،  منهــا   2185 تســوية  تــم 
وتــم تحويــل الباقــي إلــى القضــاء، وأن 
 14.5 علــى  زادت  وغراماتهــا  رســومها 
مليــون   81.5( ســورية  ليــرة  مليــار 
جــاءت  البيانــات،  دوالر(.  وحســب 
األولــى،  الدرجــة  فــي  املهربــة  األلبســة 
ومــن ثــم املــازوت، وحــل الدخــان ثالثــا 
بعــدد 201 قضيــة، ثــم األدويــة بقضايــا 
حكومــة  ضــت 

ّ
وخف  .130 إلــى  وصلــت 

إلــى  الســلع  تهريــب  غرامــات  األســد، 
كثيــرا  ســهل  ممــا  قيمتهــا،  مــن   %10
تســوية  إلــى  ودفعهــم  املخالفــن،  علــى 
تــم تســوية 109 قضايــا  قضاياهــم، إذ 

من أصل 130 قضية تهريب دواء.
وتســاءل الدكتــور عمــاد الديــن املصبح 
عــن كيفيــة دخــول ســلع ومــواد مهربــة 
عليهــا  يســيطر  التــي  املناطــق  إلــى 

النظــام، إن كانــت املعابــر الحدوديــة مع 
الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  تحــت  العــراق 
تحــت  تركيــا  مــع  واملعابــر  »داعــش«، 
التــي  األردن  ومعابــر  الثــوار،  ســيطرة 
ســيطرة  تحــت  درعــا  ريــف  عبــر  تمــر 
املصبــح  وأضــاف  الحــر؟  الجيــش 
»العربــي الجديــد« تعقيبــا على زيادة  لـ
قضايــا التهريــب لعــام 2014: هــل بقــي 
يســيطر  التــي  البحريــة  املنافــذ  غيــر 
النظــام، وينحــدر األســد منهــا،  عليهــا 
ومافيــا  الشــبيحة  لســيطرة  وتخضــع 
املصبــح  وأشــار  األســدية؟  العصابــات 
إلــى ارتفــاع القضايــا والغرامــات، حيث 
كامــل  فــي  املتوجبــة  الرســوم  تــزد  لــم 
قضايــا التهريــب خــال عــام 2013 عــن 
130 مليــون ليــرة، والغرامات 1.3 مليار 
هــذا  التهريــب  زيــادة  يعنــي  مــا  ليــرة، 
العــام، الــذي يمكــن قراءته على أكثر من 
فــي الســوق  الســلع  وجــه، منهــا نقــص 
اإلنتــاج،  عجلــة  شــلل  نتيجــة  املحليــة، 
وتساهل السلطات في إحكام قبضتها 
على املنافذ التي يسيطر عليها النظام.

38 % من العراقيين تحت خط 
الفقر، وفقًا لبيانات حكومية 
)فرانس برس(

15% ارتفاعًا 
بأسعار الكهرباء 
)فرانس برس(

ارتفعت أسعار الذهب 
ألعلى مستوياتها 

في أسبوعين ونصف 
بنهاية تعامالت 

األسبوع الماضي، وقد 
القت دعمًا من عمليات 

شراء لتغطية مراكز 
البيع بفضل أنباء عن 
أن المصرف المركزي 

الصيني يدرس تخفيف 
متطلبات السيولة في 

مصارف البالد.
وارتفع سعر الذهب 

في المعامالت الفورية 
2.1% بآخر جلسات 
األسبوع إلى 1199 
دوالرًا، ليبتعد بذلك 

عن أدنى مستوى له 
في ثالثة أسابيع البالغ 
1170.17 دوالرًا، الذي 

سجله في وقت سابق 
هذا األسبوع.

الذهب

من المتوقع أن تخفض 
الحكومة األردنية أسعار 

الوقود الشهر المقبل

شهد قطاع غزة خالل 
السنوات الماضية، ظهور 

عدد كبير من األفكار 
االقتصادية الصغيرة 

لمكافحة البطالة 
والفقر، كان من بينها 

»التكتوك«

ارتفعت أسعار التكتوك 
من 1600 إلى 2300 دوالر 

بعد هدم األنفاق

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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سوق بمنطقة عفرين في حلب )األناضول(



العربي الجديد

ناقــوس  أوكرانيــة  وزيــرة  دقــت 
فــي  بادهــا  حكومــة  فشــل  خطــر 
الوفاء بالتزامها تحقيق استقرار 
اقتصــادي فــي أقــرب اآلجــال، فــي حــال تأخــر 
مشــروع  علــى  األوكرانــي  البرملــان  مصادقــة 

امليزانية العامة للباد للعام املقبل.
نتاليــا  األوكرانيــة،  املاليــة  وزيــرة  وقالــت 
عاجــزة  ســتصبح  »الحكومــة  إن  ياريســكو، 
الــذي  االقتصــادي  االســتقرار  تحقيــق  عــن 
وعــدت بــه، وذلــك إذا لــم يقر البرملان مشــروع 

امليزانيــة الجديــدة«. ونبهــت ياريســكو إلــى 
ينتظــرون  لبادهــا  الدوليــن  الشــركاء  أن 
إرادة  عــن  اإلعــراب  والبرملــان  الحكومــة  مــن 
سياسية قوية للخروج من األزمة، من خال 
اتخاذ قرارات صارمة قبل البدء في مناقشــة 
املســاعدات املمكــن صرفهــا مــن قبــل املانحن 

للمساهمة في دعم االقتصاد.
ورغــم أن الوزيــرة األوكرانية أكدت أن بادها 
مباشــرة  ماليــة  بمســاعدات  ســتتوصل 
املقبــل،  العــام  ميزانيــة  مشــروع  إقــرار  بعــد 
قيمــة  بشــأن  معطيــات  أي  تذكــر  لــم  فإنهــا 
املانحــن  أن  اعتبــار  علــى  املســاعدات  هــذه 

في شهر مارس/آذار املاضي، لتمتد إلى إلى 
قطــاع النقــل. فقــد قررت الحكومــة األوكرانية 
وقــف رحــات القطارات والحفات إلى القرم، 

مرجعة قرارها إلى اعتبارات أمنية.
وأمرت السلطات األوكرانية جميع الشركات 
التــي تؤمــن نقــل األشــخاص عبــر الحافــات 
مــن املــدن األوكرانيــة إلــى شــبه جزيــرة القرم، 

بالتوقف فورا عن بيع التذاكر.
مــن  فقــط  ســاعات  بعيــد  القــرار  هــذا  وجــاء 
األوكرانيــة،  الحديديــة  الســكك  هيئــة  إعــان 
الجمعة، عن وقف تسيير رحات القطار إلى 
القــرم. ومــن املنتظــر أن يزيــد هــذان القــراران 

ســيتولون، وفــق ياريســكو، تحديدهــا بنــاء 
على مضامن امليزانية.

إلــى ذلــك، وســعت كييــف إجــراءات عزل شــبه 
جزيــرة القــرم، التــي ضمتهــا موســكو إليهــا 

ويحــدان  القــرم،  جزيــرة  شــبه  ســكان  عزلــة 
مــن تحركاتهــم صــوب أوكرانيــا. غيــر أنهمــا 
سيكبدان شركات نقل الركاب عبر الحافات 
والسكك الحديدية األوكرانية خسائر مالية.
األخيــرة  كييــف  إجــراءات  أن  بالذكــر  جديــر 
تأتي في وقت يعاني فيه االقتصاد الروسي 
مــن أزمــة خاقنــة بســبب العقوبــات الغربيــة 
املفروضــة علــى موســكو علــى خلفيــة األزمــة 
األوكرانية، إضافة إلى تهاوي أسعار النفط، 
العمــود الفقــري للموازنــة الروســية، بنســبة 
تزيــد علــى 47% منــذ شــهر يونيو/حزيــران 

املاضي.

مانحو أوكرانيا 
يشترطون اتخاذ قرارات 

صارمة لمساعدتها 
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أوكرانيا تواجه خطر الفشل في تحقيق االستقرار االقتصادي

من اآلخر

ماجد المصري
أفكر في افتتاح مقهى باسمي

نيكاراجوا تهدد إيرادات قناة بنما

 فــي املجتمع، فهل 
ً
ــف الفنانــون فــي قائمــة الفئــات األكثر دخال

ّ
■ يصن

تستثمر أموالك في مشاريع خاصة؟
ل ذلك، ولكن ليس اآلن، ذلك أنني مشغول في هذه الفترة 

ّ
أفض

 على هذه 
ً
بأعمالــي وارتباطاتــي الفنيــة. أحّبــذ أن أبقى مركزا

األعمال وأال أشتت نفسي وتفكيري في أكثر من اتجاه.

ل أن تستثمر أموالك في مجال الفن أم خارجه؟
ّ

■ وهل تفض
أعتقــد أن األفضــل بالنســبة لــي أن أســتثمرها داخــل المجــال 
، وهو الفن، ولكن ألسباب مختلفة، لن أقبل 

ً
الذي أعرفه جيدا

على ذلك إال وقت الضرورة أو إذا توفرت شروط معينة.

■ وماذا يمنعك من التعجيل بهذه املشروعات؟
الفــن يحتــاج إلــى أمــور عديــدة، أولهــا أن علّي فــي حال قررت، 
بشــكل نهائــي، اســتثمار أموالــي فــي المجال الفنــي أن أختار 
هــذه  فــي  ؟ 

ً
مثــا اإلنتــاج،  فيــه.  ســأتخصص  الــذي  الجانــب 

 ،
ً
 ووحيدا

ً
الحالــة، لــن أســتطيع القيــام بهذا المشــروع منفــردا

بــل يجــب أن أبحــث عــن شــريك، ويشــترط فــي هذا الشــريك أن 
يتوفر على رأسمال كاف إلنجاح المشروع.

■ بالنظــر إلــى هــذه الصعوبــات، أال تفكــر في تنفيذ مشــروعات بعيدًا 
عن الوسط الفني؟

أعتقــد أن االســتثمار فــي مجــاالت أخــرى غيــر الفــن ســيكون 
أفضــل بكثيــر، ألننــي ال أريــد أن أحتــك بمجال عملــي بطريقة 
. مئات المشــاريع تجذبني، 

ً
 وممثا

ً
مختلفــة عــن كونــي فنانا

ومــن بينهــا المقاهــي والقــرى الســياحية والمنتجعــات. غيــر 
أن هذه النوعية من االستثمارات تحتاج إلى رأس مال كبير. 
وأعتقــد أن مشــروع مقهــى هــو األرجــح ألنــه ال يحتــاج إلــى 

أموال طائلة.

زك 
ّ
■ هل إقدام العديد من النجوم على تنفيذ مشروعات مقاهي يحف

للسير على خطاهم؟
، فهنــاك أكثــر مــن فنــان اتجــه للطريــق نفســه. أعتقــد أن 

ً
طبعــا

المقاهي من أكثر المشاريع الناجحة، خاصة إذا كان المشروع 
 باســم شــخصية مشــهورة مثــل الفنانيــن والاعبيــن 

ً
مرتبطــا

واإلعاميين. هذا االقتران يرفع اإلقبال على المقهى.

■ معنى هذا أنك ســتعمل على اســتثمار شــهرتك إلنجاح مشــروعك 
االستثماري؟ 

ومــا العيــب فــي ذلــك؟ كل الفنانيــن يفعلــون ذلــك وال ضــرر 
. اســتفادة الفنــان 

ً
 جيــدا

ً
منــه طالمــا أن الفنــان يقــدم منتجــا

يضــر  وال  يضــره  ال  بــه  خــاص  عمــل  إلنجــاح  شــهرته  مــن 
المشــروع، بــل يكســب المشــروع شــعبية ترفــع اإلقبــال عليه. 
والدليل أن كل الفنانين الذين يفتتحون مثل هذه المشاريع 
 على نجوميتهم حتى تصير مرتبطة 

ً
يروجون لها اعتمادا

بأسمائهم.

■ وهل تعتبر أن املشاريع االستثمارية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، 
تحتاج بالضرورة إلى الترويج لها عبر ربطها بالنجوم واملشاهير؟

صــار بعــض أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، وحتــى الكبيــرة 
 يعتمدون، 

ً
، من الشــخصيات غير المعروفة اجتماعيا

ً
أيضا

بشــكل كبير، على الترويج لمشــاريعهم خال حفات يكون 
 
ً
معظم المدعويين إليها من الشــخصيات المعروفة إعاميا

مــن فنانيــن ورياضييــن وإعامييــن، وهــذا أســلوب مشــروع 
 
ً
للدعايــة للمشــاريع االســتثمارية ياحــظ أنــه ازدهــر كثيــرا

خال السنوات األخيرة.

 حاســما فــي 
ً
■ هــل تعتبــر األوضــاع االقتصاديــة فــي مصــر عامــال

تحديد نوعية مشروعك االستثماري وموعد البدء في تنفيذه؟
إلــى وقــت   ال يحتــاج 

ً
 مثــل مقهــى مثــا

ً
أن مشــروعا أعتقــد 

ب دراسة الوضع العام لاقتصاد أو متابعة 
ّ
معّين وال يتطل

الشــؤون االقتصادية وحتى مســتجدات السياســة عن كثب. 
مــن وجهــة نظــري، زبائــن المقاهــي ال يهجرونهــا فجــأة ألن 
االقتصــاد المصــري تدهــور. كمــا أن المقاهــي لــن تمتلــئ إذا 
انتعــش االقتصــاد. نتحــدث هنا عن أمور أساســية في حياة 
المواطــن المصــري، وأنــا ال أعتقــد أنــه ســيأتي يــوم يهجــر 
. فقد أصبحت المقاهي 

ً
فيــه المصــري المقهى الشــعبي مثــا

 فــي ثقافتنــا. كمــا أن القــول إنــه ال يجلــس فــي 
ً
 أصيــا

ً
ا جــزء

المقاهــي ســوى العاطليــن ال أســاس لــه مــن الصحــة، رغــم أن 
شــائع. هنــاك ماييــن يتــرددون بشــكل يومي علــى المقاهي، 
علــى  اإلقبــال  القطاعــات.  كل  فــي  وعمــال  موظفــون  ومنهــم 

المقاهي أمر عادي وال عاقة له بالبطالة.

الفنان المصري أكد أنه ال عيب في أن يستثمر الفنان نجوميته وشعبيته 
إلنجاح مشروعاته االستثمارية

أجراه  محمد عليحوار

قال وزير المالية األلماني، فولفغانغ شويبله، 
إن »انتخابات جديدة لن تغير شيئا في الدين 

اليوناني. وعلى كل حكومة جديدة احترام 
االتفاقات التي وقعتها بالدها«.

قرر ماريانو راخوي، رئيس الحكومة اإلسبانية، 
رفع الحد األدنى لألجر بنسبة 0.5% إلى 790 

دوالرًا وتعويضات التقاعد بنسبة %0.25.
أكدت بنما أن القناة الجديدة التي بدأت نيكاراجوا 

تشييدها ستحرم قناتها من نحو 30% من إيراداتها؛ 
البالغة مليار دوالر سنويا نظرا لقربها من الواليات 

املتحدة، أحد أبرز عماء قناة »بنما« حاليا. ويواجه مشروع 
ظمت 

ُ
قناة نيكاراجوا أيضا معارضة داخلية، حيث ن

احتجاجات شعبية تطالب بالعدول عن تنفيذها، غير أن 
الحكومة أصرت على اعتبار القناة الجديدة الحل األمثل 

للنهوض بالباد التي تناهز نسبة الفقر فيها 45%. وتشيد 
القناة، التي تمتد على مسافة 278 كيلومترا شركة صينية 

بنحو 50 مليار دوالر على أن تتولى إدارتها ملدة تتراوح 
ا من تاريخ استغالها عام 2019. بن 50 ومائة عام بدء

تقرير

يوميات

بينما تؤشر 
مستجدات عالمية 

ومحلية على أن 
المغرب يدخل عامه 

الجديد في سعة من 
تراجع أسعار النفط 
وكثرة األمطار، غير 
أن أمورًا أخرى تثير 

المخاوف

الرباط ـ مصطفى قماس

تعبــر الحكومــة املغربية إلى العام 
املقبل، بثقة اســتمدتها من تراجع 
األخيــرة  واألمطــار  النفــط  ســعر 
أن  غيــر  قــوي،  زراعــي  بموســم  ــر 

ّ
تبش التــي 

الكثيــر مــن املخاوف تطفو على الســطح حول 
تحريــر  فــي  املضــّي  جــراء  األســعار  ارتفــاع 
التزمــت  التــي  والقــرارات  املحروقــات  أســعار 
مــا  التقاعــد،  ملــف  فــي  باتخاذهــا  الحكومــة 

يثير حفيظة االتحادات النقابية.
ورغــم إقــراره بــأن النفــط واألمطــار يمكــن أن 
املقبــل  العــام  تجتــاز  كــي  الحكومــة  يســعفا 
محمــد  املغربــي،  االقتصــادي  ينّبــه  بســام، 
»العربي الجديد«، إلى  الشــيكر، في تصريح لـ

أنهما عامان ال تتحّكم فيهما الحكومة.
وبنــت الحكومــة توقعات موازنــة العام املقبل 
دوالرات،  بـــ103  نفــط  برميــل  أســاس  علــى 
خبــرًا  األخيــرة  األســابيع  فــي  تلقــت  لكنهــا 
ســعيدًا بتهــاوي ســعر النفــط إلــى مســتويات 
تدفعهــا إلــى تدبيــر املوازنة بشــكل يســاعدها 
علــى حصــر العجز في حدود ال تتعدى %4.9 
أن وزارة  املحلــي، علمــا  الناتــج  مــن إجمالــي 
عــن  عّبــرت  أن  لهــا  واملاليــة ســبق  االقتصــاد 

نيتها في االقتراض من الخارج.
إمكانيــة مســاهمة  التســاؤل حــول  لكــن حــن 
محصــول  تحقيــق  فــي  األخيــرة  األمطــار 
نمــو  معــدل  بلــوغ  علــى  يســاعد  حبــوب 
الناتــج  مــن   %4.4 يتجــاور ســقف  اقتصــادي 
اإلجمالــي املحلــي البالــغ 104 مليــارات دوالر، 
مضمــون،  غيــر  ذلــك  أن  إلــى  الشــيكر  يشــير 
مؤكــدًا أن »الدراســات حــول املنــاخ وموجــات 
الجفــاف التــي تضــرب املغــرب، تفيــد بــأن أهــم 
يعرفهــا  التــي  تلــك  هــي  املطريــة  التســاقطات 
املغرب بن أكتوبر/ تشرين األول وديسمبر/ 
كانــون األول مــن كل عــام، بينمــا يبقــى الرهان 
األكبــر للمزارعــن الذيــن يعتمــدون فــي زراعــة 
الحبــوب علــى األمطــار التــي تهطــل فــي شــهر 
مــارس/ آذار، ألنهــا تكــون حاســمة في تحديد 
مســتوى محصول الحبوب الذي يتمّيز بعدم 
ضعــف  بســبب  ألخــرى  ســنة  مــن  االســتقرار 
العــام  مــدى  علــى  لألمطــار  الزمنــي  التوزيــع 
الزراعــي«. وأضــاف الشــيكر أن املغــرب يعــّول 
كذلــك علــى القطاعــات غيــر الزراعيــة مــن أجــل 
بلوغ معدل النمو التي تراهن عليه الحكومة، 
التنميــة  خطــة  يســاعد  أن  يمكــن  مــا  »هــذا 

عبــر  الحكومــة  لهــا  التــي رصــدت  الصناعيــة 
املوازنة 3 مليارات درهم )335 مليون دوالر(«.
ويتطلــع رجــال األعمــال املغاربــة إلى تحســن 
بيئــة العمــل في القطاع الخاص، بفضل قرار 
بخفــض  األخيــر  املركــزي  املغــرب  مصــرف 
معــدل الفائــدة الرئيســي، مــا يمكــن أن يقنــع 
تجــد  التــي  الشــركات  بإقــراض  املصــارف 
صعوبات كبيرة في الحصول على السيولة 
فــي  خاصــة  مشــاريعها،  إلنجــاز  الازمــة 
قطاعات نالت منها األزمة االقتصادية التي 

لم يسلم منها املغرب.
ورغــم تواصــل ضعــف طلب االتحــاد األوربي، 
مرصــد  يتوقــع  للمغــرب،  الرئيســي  الشــريك 
العامليــة  التابــع للشــركة  التجــارة الخارجيــة 
مجــال  فــي  املتخصصــة  هيرمــس«،  »أولــر 
تأمن القروض والصادرات، ارتفاع صادرات 

املغــرب مــن الخدمــات والســلع بنحــو %3.6، 
تعادل حوالي 8.4 مليارات درهم )925 مليون 

دوالر(، مقارنة بعام 2015. 
ويوضــح بــأن هــذا التوقــع يســتحضر ظرفيــة 
اقتصاديــة عامليــة مطبوعــة بتعــدد املخاطــر 
التــي تؤثــر علــى املقــاوالت، خاصــة املخاطــر 

املرتبطة بركود طلب البلدان الناشئة.
وينتظر أن يتدخل عامان بشــكل حاســم في 
التأثير على تراجع عجز امليزان التجاري في 
العــام املقبــل، فهنــاك مــن جهــة تراجــع فاتــورة 
األســعار  تهــاوي  بفعــل  النفــط  مشــتريات 
انتعــاش  أخــرى،  جهــة  مــن  وهنــاك  الدوليــة، 
الطلــب علــى الفوســفات ومشــتقاته، فــي ظــل 
تكويــن  إعــادة  إلــى  مســتوردة  دول  ســعي 
املغــرب  أن  علمــا  الفوســفات،  مــن  مخزونهــا 
يعتبــر أول مصــدر لذلــك املعــدن الــذي يســعى 

الفوســفوي  الحامــض  إلنتــاج  تحويلــه  إلــى 
حاســم  بشــكل  ســاهمت  التــي  واألســمدة 
فــي  الفوســفات  عائــدات  علــى  الحفــاظ  فــي 

املستويات التي يتطلع إليها املغرب.
وحســب بيانــات مكتــب الصرف التابــع لوزارة 
االقتصــاد واملاليــة فــي املغــرب، انخفــض عجــز 
امليزان التجاري، في األشهر األحد عشر األولى 
من العام الحالي، إلى 18.8 مليار دوالر، مقابل 
20.2 مليــار والر فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 

املاضي، متراجعا بنسبة %6.8.
النفــط  فاتــورة  خفــض  يســاهم  أن  ويرتقــب 
ومشــتقاته  الفوســفات  عائــدات  وانتعــاش 
الخليــج  دول  ومنــح  الســيارات  وصــادرات 
املغتربــن  وتحويــات  الســياحة  وعائــدات 
املغاربــة، فــي الحفــاظ، فــي العــام املقبــل، علــى 
املســتوى  فــي  األجنبــي  النقــد  مــن  رصيــد 
املركــزي،  املغــرب  إليــه مصــرف  يتطلــع  الــذي 
الــذي يراهــن علــى أن تغطــي صــادرات الســلع 
مــن  أيــام  وعشــرة  أشــهر  خمســة  والخدمــات 

الواردات في العام املقبل.
لكــن فــي الوقــت الــذي يتمنــى مغاربــة تراجــع 
التســاقطات املطريــة،  النفــط وتواصــل  ســعر 
لــن يكــف آخــرون عــن تتّبــع أداء األســعار، فمع 
لحمايــة  املغربيــة  الجامعــة  رئيــس  اعتــراف 
املســتهلك، بوعــزة الخراطــي، بتأثيــر أســعار 
تباطــؤ  علــى  املطريــة  والتســاقطات  النفــط 
يذّكــر  أنــه  إال  الســلع،  بعــض  أســعار  ارتفــاع 
تها الحكومة 

ّ
باإلجراءات الضريبية التي سن

فــي قانــون موازنــة العــام املقبــل، التــي تقضي 
بزيــادة الضريبــة علــى القيمــة املضافــة علــى 

العديد من السلع ذات االستهاك الواسع. 
فــي الوقــت ذاتــه يتوقــع مراقبــون زيــادات فــي 
أســعار بعض السلع والخدمات بفعل تحرير 
ينتظــر  مــا  وهــو  النفطيــة،  املنتجــات  ســعر 
أن يتجلــى علــى مســتوى قطــاع النقــل بفعــل 

تحرير سعر السوالر. 
وبعيدًا عن االعتبارات التي لها عاقة بقرارات 
الحكومة التي تفضي إلى رفع األسعار، يدعو 
الخراطــي إلــى اســتحضار دور الوســطاء فــي 

النيل من القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6%، بما 
يتجــاوز طمــوح الحكومــة بخفضــه إلــى %8 
فــي 2016، ُينتظــر أن تكشــف وزارة التشــغيل 

عن خطة لتوفير فرص عمل جديدة.
التشــغيل،  وزارة  مــن  قريبــا  مصــدرًا  أن  غيــر 
»العربــي  لـ أكــد  اســمه،  ذكــر  عــدم  ــل 

ّ
فض

الجديــد«، أن الظــروف الحاليــة ال تحتــاج إلــى 
خطــط، بــل إلــى قــرارات تســتجيب النتظــارات 
العاطلــن، خاصــة أن الحكومــة ليــس أمامهــا 
عــام ونصــف علــى نهايــة واليتهــا، علمــا  إال 
أن الســنوات األخيــرة ترســخت فيهــا حقيقــة 
مفادها أن النمو ال يفضي إلى خلق ما يكفي 

من فرص عمل في املغرب.
وفيمــا يترقــب الكثيــرون أن تحســم الحكومــة 
الــذي  التقاعــد،  نظــام  إصــاح  حــول  أمرهــا 
أثــارت مقاربــة الحكومــة له غضــب االتحادات 
العماليــة التــي تطالــب بالحفــاظ علــى القــدرة 
أن  آخــرون  يتوقــع  للمتقاعديــن،  الشــرائية 
تميــل الحكومــة إلــى البحــث عــن توافــق حــول 
أن  ُينتظــر  فيمــا  النقابــات،  مــع  امللــف  ذلــك 
يخفــف رجــال األعمــال ضغطهــم من أجل ســن 

قانون ينظم اإلضراب. 
رئيــس  يتصــور  الحــاالت،  جميــع  وفــي 
االتحــاد الوطنــي للقطــاع الفاحــي، محمــد 
»العربــي الجديد«، أن  هاكــش، فــي تصريح لـ
موازين القوى االنتخابية ســتكون حاســمة 
مــع  الحكومــة  تعاطــي  طريقــة  تحديــد  فــي 
العديــد مــن امللفــات االجتماعيــة »الحارقــة« 

في العام املقبل.

هواجس المغاربة في 2015
األسعار والبطالة والتقاعد على رأس القائمة

ينتظر المغاربة أن تكشف 
وزارة التشغيل عن خطتها 

لتوفير فرص عمل

يترقب القطاع الخاص 
أن يساهم خفض أسعار 

الفائدة في إنعاش 
الشركات

قال تقرير للحكومة املغربية، حصلت »العربي 
الجديد« على نسخة منه أمس، إن التغطية 

الصحية في اململكة ال تشمل سوى %18.1 من 
القوى العاملة، ما يعني أن 82% من القوى 

العاملة التي تتجاوز 10 ماين شخص ال تتمع 
بالتأمن الصحي. وياحظ التقرير، أن مستوى 

التأمن الصحي يتراوح بن 44.4% وسط 
النساء العامات في املدن و1.1% بن النساء 
العامات في القرى. في الوقت ذاته ال يتعدى 

معدل التأمن 7% لدى الرجال الذين ال يمتلكون 
مؤها علميا، مقابل 74% وسط خريجي 

الجامعات واملعاهد العليا.

كشفت بيانات حكومية، أن نسبة ال بأس بها من 
الشباب في اململكة املغربية، يؤدون عملهم بدون 

مقابل مادي )تدريب(، وتصل هذه النسبة إلى 
18.5% من الشباب  في املدن، بينما في القرى 
ترتفع النسبة إلى 67.7% من الشباب و%73.3 

من النساء.  و يضطلع القطاع غير الرسمي 
باستيعاب الكثير من الباحثن عن عمل 

باملغرب. فالبيانات تشير إلى أن انخفاض معدل 
البطالة على مدى عشر سنوات، واكبه تعاظم 

دور القطاع غير الرسمي، الذي وفر، حسب آخر 
بيانات رسمية صادرة عن املندوبية السامية 
للتخطيط، 2.22 مليون فرصة عمل في 2007.

العربي الجديد

والشــؤون  التشــغيل  وزارة  تكشــف  لــم 
االجتماعيــة فــي املغــرب عــن خطة لخلق 
فــرص عمــل جديــدة، كمــا وعــدت بذلــك، 
ص 

ّ
يشــخ تقريــرًا  أصــدرت  أنهــا  غيــر 

حيــث  والبطالــة،  العمــل  وضعيــة ســوق 
الحكومــة  ــص 

ّ
تقل لكــي  أنــه  يتضــح 

البطالــة بنحــو 0.15%، يفتــرض تحقيق 
 %2 يتجــاوز  اقتصــادي  نمــو  معــدل 
مــن الناتــج اإلجمالــي.  ويذهــب التقريــر، 
علــى  الجديــد«  »العربــي  الــذي حصلــت 
نســخة منــه، إلــى أنــه كــي يتراجــع معــدل 
البطالــة مــن 9.6% حاليــا إلــى 8%، كمــا 
تتطلــع الحكومــة إلى ذلــك بحلول 2016، 
النمــو  معــدل  »يصــل  أن  يفتــرض  كان 
االقتصادي في كل ســنة على األقل إلى 
3.6% من الناتج اإلجمالي املحلي خالل 
ويرتهــن  و2016«.   2012 بــن  الفتــرة 
النمــو االقتصــادي فــي املغــرب، بشــكل 
كبيــر، للتســاقطات املطريــة، التــي تحــدد 
بشــكل كبيــر محصــول الحبــوب. فقــد 
تراجع النمو في العام الحالي إلى %2.5، 
وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 4.4% في 
العــام املقبــل، غيــر أن العديد مــن الخبراء 
يؤكــدون أن النمــو ال يفضــي بالضرورة 
إلى خلق فرص العمل في املغرب بسبب 
اعتمــاده علــى التســاقطات املطريــة غيــر 
املستقرة. ويرسم التقرير، الذي كشفت 
عنــه الــوزارة، صــورة تفضــح الكثيــر من 
مظاهر الهشاشة في سوق العمل، حيث 
يتأكد ضعف حضور الشباب والنساء، 
أعمارهــم  املتراوحــة  الشــباب  فنصيــب 
بــن 16 و24 عامــا، تراجــع مــن %25.2 
إلى 16.4% بن 2000 و2012، بينما ال 

تتعدى حصة النساء %26.

تأمين 
صحي 

فقير

عمل بدون 
مقابل

سوق عمل هّشة

قالــت هيئــة جمــارك دبــي إن التبــادل 
بلــغ  الخــارج  مــع  لإلمــارة  التجــاري 
988 مليار درهم إماراتي )269 مليار 
مــن  األولــى  التســعة  األشــهر  خــال  دوالر(، 
العــام الجــاري، بانخفــاض 6 مليــارات دوالر 

عن العام املاضي.

رفــع  الفرنســية  الحكومــة  قــررت 
أســعار تذاكــر القطــارات للعــام 2015 
بنسبة 2.6%، موضحة أن هذا القرار 

سيدخل حّيز التطبيق يوم األربعاء املقبل.

شــركة  ومســتخدمو  طيــارو  هــدد 
البريطانيــة  جيــت«  »إيــزي  الطيــران 
إضــراب  بخــوض  الكلفــة،  منخفضــة 
عــام عــن العمــل ملدة 48 ســاعة اعتبارًا من يوم 
األربعــاء املقبــل رفضــا لتخفيــض تعويضــات 

ما ُيعرف بالشهر »الثالث عشر«.

االجتماعيــة  الحمايــة  دائــرة  قالــت 
والشــؤون  العمــل  لــوزارة  التابعــة 
قانــون  إن  العراقيــة،  االجتماعيــة 
ســيصبح  الجديــد  االجتماعيــة  الحمايــة 

ساري املفعول مطلع العام املقبل.

المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي 
املؤقت، وقع على امليزانية العامة لباده 

للعام املقبل بقيمة 15.69 مليار دوالر، وهو 
ما يعادل زيادة 6% عن العام الجاري، وسط 

توقعات بعجز مالي في حدود %5.

إبراهيم العساف، وزير املالية 
السعودي، قال إن إيرادات باده خال العام 
الحالي فاقت التوقعات، فيما ارتفع اإلنفاق 

بفعل تنفيذ مشروعات كبرى كتوسعة 
املسجد الحرام واملسجد النبوي.

محمد عمران، رئيس البورصة 
املصرية، رّجح أن يشهد العام املقبل العديد 

من الطروحات األولية في السوق املالية 
املصرية، بعد أن شهدت السنة الجارية قيد 
نحو 13 شركة جديدة في السوق الرئيسية 
وبورصة النيل، برأسمال 265 مليون دوالر.

عبد الرحيم نقي، األمن العام التحاد 
الغرف الخليجية، أكد أن املشروع املشترك 

لتوظيف الخليجين في دول مجلس 
التعاون »خلجنة«، سيدخل حيز التنفيذ 

في غضون ثاثة أشهر.

الغزل والنسيج في مصر
تنظم النقابة العامة للغزل والنسيج 

املصرية، اليوم األحد، في العاصمة القاهرة، 
مؤتمرًا لبحث سبل إنقاذ هذه الصناعة من 

األزمة التي تعاني منها حاليا والحيلولة 
دون خسارة مئات آالف فرص العمل، 

بحضور مسؤولن حكومين، يتقدمهم 
رئيس الحكومة إبراهيم محلب.

ثقة المستهلك األميركي
من املنتظر أن تكشف السلطات األميركية، 

يوم الثاثاء املقبل، عن بيانات بشأن 
ثقة املستهلكن األميركين خال شهر 

ديسمبر/كانون األول الجاري وتوقعاتهم 
للعام 2015، إضافة إلى تطور أسعار 

العقارات خال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املنصرم.

أسماء في األخبار

أجندة

خدمات
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صدام الكمالي

الحيــرة  مــن  حالــة  كيمنيــن  نعيــش 
البلــد،  فــي  يحــدث  ملــا  واالندهــاش 
وكيــف تالشــت الدولــة بــكل أجهزتهــا 
ومؤسساتها أمام قوة السالح وجهل 
املكونات السياسية، التي أوصلتنا إلى 
هــذا املنحــدر. ولــم يعــد اليمنــي يلتفــت 
الكهربــاء  انطفــاء  لســاعات  يهتــم  أو 
الطويلة، أو لطوابير الوقود في مناطق 
األســعار،  والرتفــاع  املختلفــة،  البــالد 
ابتــداء باملــواد الغذائيــة، وليــس انتهــاء 
التــي  املتالحقــة  وباألزمــات  باللحــوم 
يعيشها ليل نهار؛ فهناك ما هو أهم.

أمــام  نفســه  فيجــد  اليمنــي  يصحــو 
فيلــم مضحــك مبــٍك- ال نــدري إلــى أي 
املدارس أو دور الســينما يعود- ويجد 
رئيــس دولتــه وهو يقوم بالتوقيع على 
قــرارات تصيغها الجماعات املســلحة، 
ويشــاهد الوزيــر وهــو ال يســتطيع أن 
يــأذن  أن  بعــد  إال  وزارتــه،  فــي  يــداوم 
ويمتــد  الحوثيــن،  جماعــة  ســيد  لــه 
طرد من 

ُ
األفــق ليشــاهد وزيــرة وهــي ت

فــي  تقــف  أن  وزارتهــا؛ ألنهــا حاولــت 
وجه الفساد وأن تفضح الفاسدين.

هــذا هــو جزء بســيط للغايــة ملا يحدث 
في اليمن، دولة يحكمها السالح، وفي 
شــرعي  رئيــس  الخارجيــة،  واجهتهــا 
اســمه  وشــعبي،  وطنــي  بتوافــق  جــاء 
هــذا  لكــن  هــادي،  منصــور  عبدربــه 
اليمنيــن  أمــل  عنــد  يكــن  لــم  الهــادي، 
بــه، فســلم الدولــة وجيشــها للحوثيــن 
، وللقاعدة علــى امتداد الجنوب 

ً
شــماال

والشمال، وفاقم من األزمات املعيشية 
مــن  أصبــح  إنــه  حتــى  واالقتصاديــة، 
وقــت  خــالل  معالجتهــا  املمكــن  غيــر 
قصير، وتحتاج إلى عشرات السنوات 
لردمهــا. وفــي خضــم كل مــا يحــدث، 
تحــاول  اليمــن،  فــي  حكومــة  توجــد 
للمواطــن،  الخدمــات  وتوفــر  تعمــل  أن 
لهــا.  املتوفــرة  املســاحة  ضيــق  مــع 
وخــالل األيــام املاضيــة اضطرت تحت 
النفــط  أســعار  تهــاوي  مــن  ضغــوط 
وتراجــع إنتاجه محليا بســبب انفالت 
امليــاه  تحريــك  إلــى  األمنيــة،  األوضــاع 
الراكــدة في ملــف املوظفن الحكومين 
مليــون   1.2 عددهــم  يتجــاوز  والذيــن 
شــخص، وأعلنــت إحالــة نحــو 20 ألفــا 
مــن موظفــي القطــاع الحكومــي املدنــي 
إلــى التقاعــد، مــع الدعــوة إلــى توظيــف 
هــذه  كانــت  وإن  محلهــم-  آخريــن 
الخطــوة مســتحيلة فــي الوقت الحالي- 
فــي خطــوة تهــدف إلى توفيــر مليارات 
الفارغــة  العامــة  للخزينــة  الريــاالت 

ومكافحة الفساد، كما قال بيانها.
تعمــل  أن  صدقــا  الحكومــة  تحــاول 
وأن تكــون نافــذة أمــل لليمنيــن، لكــن 
مــن  الحكومــة  هــذه  ســتتمكن  هــل 
مــن  بشــكل  االقتصــادي  امللــف  إدارة 
الحكمة؟ وملاذا نقلت اجتماعها القادم 
البــالد..؟  جنــوب  عــدن  محافظــة  إلــى 
ثــم هــل تــدرك وهــي علــى أعتــاب عــام 
جديــد، أنهــا لــم تقــر حتــى اآلن موازنــة 
العــام القــادم 2015..؟ أســرح بخيالــي 
 وأفكــر: كيــف لحكومــة أن تقــر 

ً
قليــال

موازنة وبنكها املركزي تحت سيطرة 
املليشيات املسلحة؟

اليمن بال موازنة

تظاهرة للمزارعين المغاربة ضد قرار أوروبي يعرقل صادراتهم للقارة العجوز )فرانس برس(



النور حمد

ينايــر/ مــن  األول  فــي  الســودان،  يحتفــل 
كانــون أول 2015، أي يــوم الخميــس املقبــل، 
الســتقال  والخمســن  التاســعة  بالذكــرى 
 
ً
البــاد مــن الحكــم البريطانــي. وليــس ســها
علــى املــرء أن يقــول إنــه ليس هنــاك ما يمكن 
أن نحتفــل بــه، نحــن الســودانين، فــي هــذه 
املناسبة التي تكرر مرورها حتى اآلن تسعا 
وخمسن مرة، ولم يكن الحال، في أي منها، 
أفضــل مــن ســابقه. فالقــول إنــه ليــس لدينــا 
مــا نحتفــي بــه قــول صحيــح، علــى مرارتــه 
أحــوال  فــي  املســتمر  فالتدهــور  الصادمــة. 
الدولــة الســودانية الــذي أصبــح يامــس حد 
، ال يمكــن تجنــب 

ً
 عاريــة

ً
التفــكك غــدا حقيقــة

 للمواربة في 
ٌ

قولها، كما لم يعد هناك مجال
قولها بأي حال.

قبــل ثاثــة أعــوام، انفصــل جنــوب الســودان، 
بعــد حــرب اســتمرت، بصورة مجملــة، قرابة 
األخضــر  أحرقــت  حــرٌب  عامــا.  الخمســن 
واليابــس، وأهــدرت مــوارد بالغة الضخامة، 
ــا، كمــا قتلــت مايــن 

ً
ــا ثمين

ً
وأضاعــت وقت

الســودان  اســتقال  كان  وكمــا  وشــردتهم. 
فــي  دخــول  مجــرد  البريطانــي  الحكــم  مــن 
املضطــرد،  االنهيــار  مــن  طويــٍل  مسلســٍل 
جنــوب  انفصــال  كان  الحلقــات،  متصــل 
الســودان تكرارًا أفظع للتجربة نفســها. ولن 
يســتغرق االنهيــار الكامــل للجنــوب الزمــن 
الســودانية  الدولــة  انهيــار  اســتغرقه  الــذي 
األم، إن لــم يــع ساســة الجنــوب درس الدولــة 
يجــد  لــن  الجنــوب  أن  فــي  والســبب  األم. 
الفرصــة التــي وجدهــا الشــمال فــي الصمود 
األطول نســبًيا أمام املشــكات، هو أن الدولة 

سامر خير أحمد

شــهد   2014 العــام  ختــام  أن  طريفــا  أليــس 
الثامنــة  فــي  لرئيــس  ديمقراطيــا  انتخابــا 
والثمانن من عمره، في الدولة العربية التي 
أطلقــت ثــورات الربيــع العربي، بعد أســابيع 
مــن وفــاة الفنانــة صبــاح التــي طاملــا تنــدر 
العــرب علــى طــول عمرهــا، حتــى ماتت وهي 

في الثامنة والثمانن؟!
ــل العمر املتقدم ســببا كافيا للعزوف 

ّ
لــم يمث

عن التصويت لصالح الباجي قائد السبسي 
فــي تونــس، في أول انتخابات مباشــرة بعد 
مكانتهــا  لهــا  يكــون  أن  ُيفتــرض  الثــورة، 
علــى  للتونســين،  بالنســبة  وتاريخيتهــا 
الرغــم مــن أن منطــق األمــور، كمــا فــي حالــة 
صبــاح، يقتضــي أن ُيطالــب أصحــاب مثــل 
هــذا العمــر املتقــدم بالتنحــي عــن الســاحة، 
في الفن والسياسة والعمل العام والخاص، 
إليــه علــى  فيمــا يكــون إصــرار مــن وصلــوا 
مدعــاة  العمــل،  فــي  االنخــراط  مواصلــة 

لانتقاد، والنصيحة، وربما السخرية.
لــم يصــر السبســي علــى مواصلــة االنخــراط 
في العمل السياسي، وحسب، بل أعاد طرح 
نفســه فيــه مــن جديد، وتولــى أعلى مناصب 
الدولــة، فــي لحظــة تاريخيــة فارقــة، ُيفترض 
أن تشــير إلــى ثمــار الثــورة. واملدهــش ليــس 
فقط أن ذلك لم ُيقابل بانتقاد أو نصائح، أو 
حتــى ســخرية التونســين، بــل القى قبولهم 

واستحسانهم، فاحتفوا به رئيسا!
»ســي  أن  تتجــاوز  األمــر  فــي  غرابــة  ثمــة 
يــزال يتمتــع بصحــة جيــدة.  مــا  السبســي« 
نشــاطا  وأكثــر  عمــرًا  أقــل  آخــرون  هنــاك 
أن  يمكــن  أفضــل،  بصحــة  ويتمتعــون 
العائــد  السبســي  فلمــاذا  تونــس.  تفرزهــم 
مــن زمــن بورقيبــة؟! لعــل اإلجابــة تكمــن فــي 
تلــك القناعــة التــي أفرزتهــا مخــاوف مــا بعد 
إطاحــة أنظمــة االســتبداد، فــي دول الربيــع 
العربــي، مــن حلــول الفوضــى محــل النظــام، 
جنــوح  ثــم  ومــن  مســتبدًا،  كان  وإن  حتــى 

فارس الخطاب

منــذ ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية قــوة 
مركزيــة فــي امللــف األمنــي العراقــي املعقــد، 
وتحديدًا عقب العاشر من يونيو/حزيران 
2014، وســيل مــن الشــائعات املتبادلــة بن 
بغــداد  فــي  املركزيــة  العراقيــة  الحكومــة 
وإعــام التنظيــم، يجــري، بشــكل متســارع، 
ليضــع الــرأي العــام الدولــي أواًل، ثــم الــرأي 
العــام اإلقليمــي واملحلي ثانيــا، أمام صور 
مضطربــة، مرعبــة، عن مآالت األوضاع في 
 ،

ً
العــراق، وعــن حقيقة ما يجري هناك فعا

محافظــات  أطــاح  الــذي  الدمــار  ومخــارج 
بمقتــل  وتســبب  بالكامــل،  عراقيــة  ومدنــا 

وتشريد آالف العراقين منها وفيها.
وواقعيــا، فإن حكومات كثيرة حول العالم 
تلجأ لنشــر الشــائعات، بدافــع التكتم على 
مــا يجــري مــن كــوارث، أغلبهــا ذات طبيعة 
سياســية ألغــراض عــدة، منهــا تأخيــر ردة 
فعــل الجماهيــر وغضبتهــا اتجــاه إهمــال 
إلــى بلــوغ الكارثــة، كمــا  أو فســاد أفضــى 
فيــه  تطغــى  الــذي  العــراق  فــي  الحــال  هــو 
شــائعات امللف األمني، منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، بغــرض وضــع النــاس هنــاك فــي 
زاويــة حرجــة، تدفعهــم بعيــدًا عن مســاءلة 
ملفــات  عــن  هنــاك،  وحســابها  الحكومــة 
الفساد املستشري بقوة وفي كل املجاالت، 
أو مــن أجــل كســب التأييــد الشــعبي لحملة 
تحقيقــه  الحكومــة  تريــد  مــا،  إجــراء  أو 
اإلدارة  فعلــت  كمــا  هــدف يعنيهــا،  لبلــوغ 
الســابق،  الرئيــس  عهــد  فــي  األميركيــة 
جورج بوش، ونائبه ديك تشــيني، وكذلك 
حكومــة رئيــس الــوزراء البريطانــي، توني 
بليــر، حينمــا اشــتركتا فــي نشــر شــائعات 
)النوويــة  بالقــوة  متعلقــة  كاذبــة  كثيــرة 
والكيمياويــة( العراقيــة، تمهيــدا لتســيير 
حملة عسكرية الحتاله »دفاعا عن النفس 
وبقيــة أمــم العالــم«! كمــا قــد تلجــأ بعــض 
الشــائعات  تنظيــم  إلــى  وتنظيمــات  دول 
كمــا  نفســها،  عــن  للدفــاع  إمــا  ونشــرها، 
فعلــت الحكومــة العراقيــة فــي فتــرة نهايــة 
مــن  التســعينيات  وبدايــة  الثمانينيــات 
القرن املاضي، أو لترويجها وقدراتها، كما 
تفعل التنظيمات الكبيرة واملثيرة للجدل، 

كالقاعدة وتنظيم الدولة اإلسامية
التواصــل  تقنيــات  عصــر  نعيــش  وألننــا 
الشــائعات  موضــوع  فــإن  االجتماعــي، 
أصبــح أكثــر خطــورة، وأكثــر انتشــارًا بــن 
ســاعات  أو  دقائــق  تكــون  وقــد  النــاس، 
كاذب  خبــر  بإيصــال  كفيلــة  معــدودة، 
جميــع  فــي  النــاس  مايــن  إلــى  )إشــاعة( 
الجمهــور  إلــى  إضافــة  العالــم،  أنحــاء 
وليســت  مهمــة،  اإلشــاعة  وألن  الهــدف، 
علــى  تصورهــا  يمكــن  التــي  بالســهولة 
واملنظمــات  الــدول  سياســات  مســتوى 
طويلــة  فتــرة  ومنــذ  فإنهــا،  واألحــزاب، 
جــدًا، كانــت، ومــا زالــت، جــزءًا رئيســا مــن 
واجبات وأنشــطة أقســام خاصة في دوائر 
املخابرات، حيث يذكر املختصون أنها في 
هــذه الدوائــر تمر بمراحل عديدة، بحســب 
رغبــات صانع القــرار وميوله، وبما يرونه 
فــي قســم )اإلشــاعة(، فــي حينهــا، مناســبا 

للحدث املعني وظرفه.
العراقيــة  الحكومــة  بــن  يجــري  مــا  أمــا 
حــرب  مــن  اإلســامية  الدولــة  وتنظيــم 
شــائعات، فقــد جعلــت الجميــع غيــر مــدرك 
حقيقة ما يجري، أو سيجري، على األرض، 

أحمد ماهر

بــكل  الدينيــة،  األصوليــة  أنصــار  يشــترك 
مشــتقاتها، الســلفية الجهاديــة أو الســلفية 
العلمية أو اإلخوانية، مع أنصار األصولية 
الدولجيــة  أو  العســكرية  الســلطوية 
والناصرين، في شيء مهم مشترك، ونادر 
فــي الوقــت نفســه، وهــو الحديــث الدائــم عن 
الرئيســي  الســبب  فهــي  الكبــرى،  املؤامــرة 
األول  الفريــق  عنــد  املســلمن  تخلــف  فــي 
»األصولي الديني«، وهي السبب الرئيسي 
فــي تخلــف العــرب أو املصرين عند الفريق 
الثانــي »األصولــي الســلطوي أو العســكري 

أو القومي الناصري«.
متنكــر   

ّ
متخــف خفــي  عــدو  هنــاك  دائمــا، 

وخونــة  عمــاء  لديــه  منــدّس،  مدســوس 
الــذي  الصليبــي  والعــدو  وطابــور خامــس 
فــي  متنكــرون  صليبيــون  عمــاء  لديــه 
أشــكال صحفيــن، أو كتــاب أو مفكريــن أو 
أســاتذة جامعــة أو جيــش مؤيــد للعلمانية 
الصليبيــة. وربمــا يكــون العــدو هــو الغــرب 
أو  للعــرب،  يكيــدون  الذيــن  وعمــاؤه 
عــن  ســمع  وجميعنــا  وحدهــم،  املصريــن 
كتــاب هياري كلينتون »النســخة املصرية 
الشــعبية«، أو أســطورة مهاب مميش الذي 
القــوات  قائــد  اعتقــال  بمفــرده  اســتطاع 
موجــودة  كانــت  التــي  األميركيــة  البحريــة 

أمام السواحل ملساندة محمد مرسي.
واحــد  والفاشــية  األصوليــة  »هــراء« 
أو عســكريا، فحتــى  ومتشــابه، دينيــا كان 
أن  عــن  يتحدثــون  »اإلخــوان«  اليــزال  اآلن 
أميــركا هــي مــن خططــت ودعمــت »النقاب 
30 يونيــو«، مــن أجــل إزاحــة مرســي، ووقف 
يــزال  وال  العبقــري،  اإلســامي  مشــروعهم 
عــن  يتحدثــون  والجهاديــون  الســلفيون 
ضــرورة إبــادة الغــرب الصليبــي، مــن أجــل 
فــي  اللــه  وحكــم  اإلســامي  العــدل  نشــر 
األرض. وفــي املقابــل، نجــد أن العســكرين 
أو الدولجيــة أو الناصريــن يتحدثــون عــن 
مخططــات الغــرب إلفشــال النهضة العربية 
أو املصريــة، وأن »ســي آي إيــه« هــي التــي 
تعمــل جاهــدة، طــوال الوقــت، مــع مخابــرات 
أملانيــا وفرنســا وبريطانيــا وقطــر وتركيــا 
الفتــاح  عبــد  إفشــال  أجــل  مــن  وإســرائيل 
السيســي أو املشــروع العربــي أو النهضــة 

املصرية.

األم تميــزت بتماســٍك نســبي، ال تملكــه دولــة 
املتســمة  الضعيفــة  البنيــة  ذات  الجنــوب، 

بالهشاشة.
لــو تتبعنــا مســار الدولــة الســودانية، منــذ 
بدايــة حقبــة مــا بعــد االســتقال، لوجدنــا أن 
التفكير االنقابي كان الســبب الرئيس وراء 
كل اإلشــكاالت التــي اعترضــت جهــود بنــاء 
الدولة الســودانية وتســببت فــي إجهاضها. 
وبنظرة اســتعاديٍة عبر املســار الذي تكونت 
نجــد  الحديثــة،  الســودانية  املثقفيــة  فيــه 
وســم  الــذي  االنقابــي  التفكيــر  جــذور  أن 
املمارســة السياســية عقب االســتقال، تعود 
إلى بداية القرن العشــرين، عقب إنشــاء كلية 
غــردون التذكاريــة التــي كانت البــذرة األولى 
تحولــت  الســودان.  فــي  الجامعــي  للتعليــم 
الكليــة، فــي مــا بعــد، إلــى جامعــة الخرطــوم، 
أولــى الجامعــات الســودانية وأكبرهــا. فقبل 
القطــر  يعــرف  لــم  العشــرين،  القــرن  بدايــة 
السوداني التعليم الجامعي، بل وال التعليم 
الثانــوي الحديــث. مــن هنــا، يمكــن القــول إن 
الصفوة املتعلمة التي قادت النضال املدني 
الســلمي ضد املســتعمر، في النصف الثاني 
من ثاثينيات القرن العشرين، عقب تكوين 
ما ســمي »مؤتمر الخريجن«، كانت صفوة 
محــدودة التعليــم، قليلــة التجربــة. وبحكــم 
مناهــج تعليــم كليــة غــردون التذكاريــة التي 
لصغــار  مفرخــة  مجــرد  املســتعمر  أرادهــا 
الكتبــة واملحاســبن واملهنيــن في املســتوى 
املتعلمــن  طائــع  فــإن  غيــر،  ال  الوســيط، 
جــاءوا إلــى حقــل السياســة مــن جهة الشــعر 
السياســي،  الفكــر  جهــة  مــن  ال  واألدب، 
كلمــة  كانــت  وقــد  االجتماعيــة.  والعلــوم 
»مثقــف«، فــي تلك الحقبــة، تكاد تتطابق مع 

التاريخي، قوامه شذراٌت من هنا وهناك. أما 
نصفــه اآلخــر فدينــي ســلفي تلقيني. تشــكل 
وعــي تلــك الصفــوة املتعلمــة عبــر جمعيــات 
القــراءة التــي تشــكلت فــي أحيــاء العاصمــة، 
خصوصــا مدينــة أمدرمــان، ولــم يكــن عبــر 
جانبــي  علــى  املتوفــر  األكاديمــي  التدريــب 
املتعلمــون  هــؤالء  نشــأ  والعمــق.  الســعة 
الشــباب كارهــن للطائفية ولــإلدارة األهلية 
العشــائرية، وهما املؤسســتان اللتان اعتمد 
عليهمــا البريطانيــون فــي إدارة الباد، بناء 
ثــرة.  أنثروبولوجيــة  حقليــة  بحــوث  علــى 
وعلــى الرغــم مــن أن أكثريــة هــؤالء الطائــع، 
برغماتيــة  ألســباب  بعــد،  فيمــا  انضمــت، 
الكبيريــن،  الطائفيــن  للحزبــن  محضــة، 
فــي  السياســية  األحــزاب  نشــوء  لحظــة 

أربعينيات القرن العشرين.
وقف وراء أول انقاب عســكري في الســودان 

التــي  األنصــار  طائفــة  حــزب  األمــة؛  حــزب 
مــن  عامــن  فبعــد  املهــدي.  آل  يتزعمهــا 
املنتخــب  الــوزراء  رئيــس  أوعــز  االســتقال، 
ديمقراطيــا، عبــد الله خليل، القيــادي البارز 
في الحزب إلى الفريق إبراهيم عبود بتسلم 
الســلطة، قطعــا للطريق علــى خطٍة مدعومة 
الحــزب  غريمهــم  يعدهــا  كان  مصــر،  مــن 
االتحادي. ومنذ تلك اللحظة، دخل السودان 
فــي مسلســل االنقابــات العســكرية. أســقط 
الســودانيون حكــم عبــود بثورة شــعبية في 
أكتوبر/تشــرين األول 1964. ولقــد اتســمت 
الحــل  باعتمادهــا  الفريــق  حكــم  ســنوات 

األمني في الجنوب.
بعد أربع سنوات من املمارسة الديمقراطية، 
التي أعقبت ســقوط نظام الفريق عبود، قام 
العقيــد جعفــر نميــري بانقاب عســكري في 
القوميــون  وراءه  وقــف   ،1969 مايو/أيــار 
العــرب، ودعمــه الشــيوعيون، وشــاركوا فــي 
االنقابيــون  اســتهدف  التنفيذيــة.  أجهزتــه 
ال  اســتهدافا  األهليــة  واإلدارة  الطائفيــة 
هوادة فيه، باسم التقدمية وباسم التطوير 
الشــيوعيون  قــام  عامــن،  وبعــد  والتنميــة. 
بعــد  نميــري،  النقــاب  مضــاٍد  بانقــاب 
فشــل  قائدهــم.  واعتقــل  نميــري  أقالهــم  أن 
انقابهــم بعــد ثاثــة أيــام من قيامــه، ما أدى 
إلــى رد فعــل ماحــق ضــد الحــزب الشــيوعي 
عــدم كبــار قادتــه. بقــي نظــام 

ُ
الســوداني، وأ

نميــري فــي الحكــم 16 عامــا، ظــل يفقــد فيهــا 
مــن  تحالفاتــه  ويغّيــر  باســتمرار،  توازنــه 
أقصــى اليســار إلــى أقصــى اليمــن، منتهًيــا 
اإلســاميون.  وراءهــا  وقــف  دينيــة  بدولــة 
أبريل/نيســان  انتفاضــة  فــي  ســقط  وحــن 
بشــعة  انهيــارات  تكشــفت  الشــعبية،   1985

فــي بنيــة الدولــة الســودانية. فــا التحديــث 
القديمــة  البنيــات  وال  حدثــا،  والتطويــر 
فتــرة  مثلــت  وقــد  مكانهــا.  بقيــت  الراســخة 
حكم الرئيس جعفر نميري املنعطف األكبر 

في مسلسل تدهور الدولة السودانية.
الرئيســن، عبــود ونميــري،  كانــت تجربتــا 
كافيتن جدا لكي يتوب اإليديولوجيون من 
التفكيــر االنقابــي. ولكــن اإليديولوجين ال 
يتوبون، وال هم يذكرون. في عام 1989 جاء 
اإلساميون، بقيادة الدكتور حسن الترابي، 
بأنفســهم إلــى الحكــم، عبر انقاب عســكري، 
ظانــن أن مشــكات الســودان ســتحل علــى 
أيديهــم، وإلــى األبــد. وهاكــم اقــرأوا كتابهــم: 
وانتقلــت  الجنــوب،  انفصــل  عهدهــم  فــي 
الحــرب مــن الجنــوب إلــى الغــرب والوســط. 
العملــة،  ســعر  وانهــار  االقتصــاد،  وانهــار 
حتى أضحى الدوالر األميركي يعادل تسعة 
الجنيــه  أن كان  آالف جنيــه ســوداني، بعــد 
االســتقال،  لحظــة  منــذ  يعــادل،  الســوداني 
وحتــى الســبعينيات ثاثــة دوالرات وثلــث. 
وانعــزل  كامــا.  انهيــارا  التعليــم  وانهــار 
والدولــي،  اإلقليمــي  محيطــه  عــن  الســودان 
وانهار الجيش، وأنشــأت الحكومة وحزبها 
الخاصــة،  مليشــياتهم  الحاكــم  األوحــد 
التنفيذيــة  الســلطة  األمــن  جهــاز  وأصبــح 
والتشريعية والقضائية. هذا حال السودان 
بعــد 59 عاًمــا مــن االســتقال، وهــذا حصــاد 
التفكيــر االنقابــي. مــع ذلــك، قليلــون أولئــك 
التجربــة  مجمــل  إخضــاع  يــودون  الذيــن 
السودانية، ومسيرة استقال السودان، إلى 
نقــٍد حقيقــي. وإلــى أن يحــدث ذلــك، ستســير 

األمور من سيئ إلى أسوأ.
)كاتب سوداني(

النــاس إلــى اســتعادة أمــان النظــام القديــم، 
خصوصــا أن أنظمــة االســتبداد لم تكن، كما 
تبــّن الحقــا مــن نتائــج االنتخابــات، تحكــم 
مــن دون قاعــدة شــعبية، يمكــن أن توصــف 

بـ«الواسعة« و«الكبيرة«.
ال ريب في أن ثمة في تونس اعتبارات أخرى 
خاصة، أهمها االســتعداد املدني للجمهور، 
خصوصا في املدن الرئيسية واملفتوحة في 
شــمال تونــس وغربهــا، وهــي التــي صوتــت 
بكثافــة للسبســي، العائــد مــن زمــن علمانية 
بورقيبة، وأحجمت عن التصويت للمناضل 
مــع  املتحالــف  املرزوقــي،  املنصــف  الثــوري، 
التيــار الدينــي اإلخوانــي املعــادي بطبيعتــه 
للعلمانيــة والحريــات العامــة، أو هكذا ُيظن 

على أقل تقدير.
لــن ينفــي أن تونــس أعــادت  لكــن، ذلــك كلــه 
الحكــم  زمــن  مــن  عائــد  رجــل  تصعيــد 
رجــل خبــر ســجون  مــن  بــداًل  االســتبدادي، 
أول  فــي  املنفــى،  فــي  وعــاش  االســتبداد، 
علــى  الثائــرون  فيهــا  ينخــرط  انتخابــات 
االســتبداد. لــو توقــف األمــر علــى االنحيــاز 
العلمانــي للجمهــور، لــكان ممكنــا للشــمال 
التونســي أن يفــرز وجهــا جديــدًا، ليــس مــن 
رموز النظام القديم الذي قامت الثورة ضده، 
ســيكون بالتأكيــد أقــل عمــرًا، وأقــل تقلبا في 
االســتبداد:  زمــن  خــال  الســيادة  مناصــب 
وزارة  الخارجيــة،  وزارة  الداخليــة،  وزارة 
الدفاع، رئاســة مجلس النواب، وهي املواقع 
التــي توالهــا السبســي فــي عهــدي الحبيــب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي.
هكذا، إنحاز التونسيون لألمن في ظل رجل 
عــن  عوضــا  االســتبداد،  زمــن  منــذ  خبــروه 
املخاطــرة واملغامــرة وتجريــب وجــه ثــوري 
قد يفضي حكمه إلى الفوضى، بسبب سوء 
اإلدارة، أو بســبب الصراعــات السياســية لــو 
تمّكن التيار الديني من ممارسة تحّكم أكبر 
باملشــهد، اســتنادًا إلــى تجربــة »الترويــكا« 
هكــذا،  الثــورة.  بعــد  االنتقاليــة  واملرحلــة 
إذن، يقــع العــرب بعــد ربيعهــم أمام خيارين، 

وجعلــت مــن تنظيــم الدولــة، حينــا، قــوة ال 
تقهــر، وقــادرة علــى دخــول بغــداد فــي أي 
وقت، وفي وقت آخر، تنظيما منهارًا يفقد 
قوتــه وأنصــاره بشــكل ســريع فــي معظــم 
املناطــق .. إلــخ. وفــي الحقيقــة، فــإن تنظيــم 
الدولة اإلســامية اســتخدم الشــائعات في 
كل عملياته في العراق، ومن قبله سورية، 
لكــن الشــائعة الكبــرى كانــت قبــل العاشــر 
مــن يونيو/حزيــران املاضــي؛ حيــث أطلــق 
التنظيم إشاعته إلحداث انهيارات نفسية 
فــي صفــوف الجيــش، مســتخدما وســائل 
الضبــاط  االجتماعــي وهواتــف  التواصــل 
بذبــح  اإلشــاعة  هــذه  وتفيــد  والجنــود، 
كل مــن يعتــرض تقــدم قواتــه مــن القــوات 
املسلحة العراقية في املوصل، وغيرها من 
مناطــق العــراق، وأن مــن ســيخلع مابســه 
العسكرية ويرتدي مابس مدنية سينجو 
من الذبح، وهو ما جعل منتسبي الجيش 
هنــاك تنهــار قبــل ســاعة الصــدام املســلح، 
فتخلــع مابســها املدنيــة، وتهــرب بســرعة 
مــن مــدن كبــرى، كاملوصــل وتكريــت، نزواًل 
أطلقــت  املقابــل،  إلــى محيــط بغــداد. وفــي 
إيرانيــة،  بنصيحــة  العراقيــة،  الحكومــة 
شائعات تقول إن تنظيم الدولة يستهدف 
شــيعة العــراق، وأنــه ســيبيدهم علــى بكــرة 
الوصــول  مــن  تمكــن  مــا  إذا  أبيهــم ذبحــا، 
إلــى بغــداد، والســيطرة علــى الحكــم فيهــا، 
والغريــب أن املرجــع الشــيعي األعلــى، علي 
السيســتاني، نفســه، صــّدق هــذه اإلشــاعة، 
الشــعبي(  )الحشــد  مشــروع  علــى  فوافــق 
الــذي فتــح البــاب علــى مصاريعــه لدخــول 
هــذا  بلبــاس  الثــوري  الحــرس  مــن  قــوات 

مــن  مــن »اإلخــوان« وال  ال يوجــد عنــف، ال 
 
ً
»أنصــار دعــم الشــرعية«، و«داعــش« أصــا
غيــر موجــودة، وكل هــذا تضليــل إعامــي 
لتشــويه املشــروع اإلســامي. هكــذا أســمع 
منهم دائما. ال اعتراف بأي خطأ حتى اآلن، 
وكل شــيء كان مؤامرة. وفي املقابل، أيضا، 
لــن نســمع أي اعتــراف بالخطــأ مــن معســكر 
فالســلطوي  السلطوية/العســكرتاريه، 
مــا  كل  خطــأ،  بــأي  يعتــرف  ال  والفاشــي 
يحــدث ضــده مؤامــرة، فاالعتــراف بالفشــل 

معناه انهيار النظرية واملنظومة.
فــا عبــد الناصــر وال مبــارك وال السيســي 
الــذي يســير على نهــج مدمج لاثنن كانوا 
مخطئن، السيســي ماك بأجنحة، التعليم 
زي الفل، واملرور تمام، واالقتصاد في نمو، 
وليس هناك فساد أصا، والقضاء مستقل، 
واألمــن مســتتب، وال ســرقة وال خطــف وال 
بلطجــة فــي الشــوارع. كل املنتقديــن مجــرد 
للغــرب وطابــور  عمــاء  مغرضــن، خونــة، 
اآلن،  الفــل  زي  نحــن  رابــع،  وجيــل  خامــس 
مبارك-السيســي  و  تمــام  الناصــر  وعبــد 
زي الفــل وال غلــط عندنــا.. ولــوال املؤامــرة، 
الوحيــدة  العظمــى  القــوى  ســنبقى  كنــا 
. يحتــاج 

ً
فــي العالــم. اصبــروا علينــا قليــا

السيســي إلــى 30 عامــا فقــط فــي الســلطة، 
لكــي يحقــق التقــدم، ويهــزم الغــرب املتآمــر 
دائمــا، الغــرب الــذي يتســول منــه السيســي 
كما كان مبارك يتسول من قبل، ال صناعة، 
ال ابتــكار، ال تعليــم، ال إدارة أو حكــم رشــيد، 
ماذا قدمنا نحن ملواجهة املؤامرة؟ ال شيء.
منــذ  يتقاتلــون  وشــيعة،  ســنة  املســلمون، 
ومســحين،  مســلمن  والعــرب،  1400عــام، 
والعــرب أيضــا جنســيات وأعراقــا وطوائف 
وعقائــد و.. ، حتــى الليبراليــون ال يفقهــون 
من الليبرالية شــيئا ســوى مقاومة التدين، 
حقــوق  احتــرام  أو  تســامح  عــن  حديــث  ال 
إنسان أو تعايش أو باقي القيم الليبرالية، 
العربية/املصريــة  االشــتراكية  حتــى 
متوقفــة عنــد نظريــات ماركــس، أو تجــارب 
قدمنــا  مــاذا  برلــن،  ســور  انهيــار  قبــل  مــا 
إســامين،  أو  عســكر  أو  كفصائــل  نحــن، 
أو مختلــف االتجاهــات السياســية ملقاومــة 
املؤامــرة، إن كانــت موجــودة، غيــر الحديــث 

عنها؟ ال شيء. فقط الكام.
)ناشط مصري معتقل ومؤسس حركة 6 
أبريل(

كلمتي »شاعر« و«أديب«.
نشــوء  اكتنفــت  التــي  البنيويــة  العلــل  هــذه 
ومهــارات  الســوداني،  السياســي  الوعــي 
 لــم تناقشــها 

ٌ
بنــاء الدولــة الحديثــة، مســألة

الســودانية  والسياســية  الفكريــة  األدبيــات 
صــور  انحبســت  الكافــي.  بالقــدر  الاحقــة 
الذيــن أداروا حــراك االســتقال، وأصبحــوا، 
من بعد، اآلباء املؤسسن للدولة السودانية 
املقدســة.  األيقونــات  إطــار  فــي  املســتقلة، 
فالنظــرة نحوهــم لــم تخــرج قــط مــن اإلطــراء 
والتمجيد العاطفي، الخالي من أي مقارباٍت 
نقديــٍة، جــادٍة، مبصــرة. ومن يشــاهد أجهزة 
اإلعام الســودانية هــذه األيام، وهي تحتفل 
بذكــرى االســتقال يلحــظ حصرها جهدها، 
االحتفــاء  مجــرد  فــي  املســتمر،  دأبهــا  كمــا 
الــذي ال يحيــد عــن هــذه النبــرة التمجيديــة 
العاطفية االحتفائية الفجة، التي تتحاشى 

النظر النقدي تحاشًيا تاًما.
مــن  بلــٌد  بــه  يبتلــى  أن  يمكــن  مــا  أســوأ  إن 
البلــدان هــو الفكــر االنقابــي. وال ينحصــر 
الفكــر االنقابــي فــي إحــراز الســلطة بالقــوة 
أيضــا،  يشــمل،  وإنمــا  وحســب،  العســكرية 
قســرا،  الواقــع  خطــى  تســريع  محــاوالت 
وتجاوزه بغير إدراك عميق إلشكالياته، ما 
يقــود إلــى هدم البنى القديمــة، قبل أن تكون 
، وأصبحت 

ً
البنــى الحديثــة قد تشــكلت فعا

قــادرة علــى أن تحــل محــل البنــى القديمــة. 
فــي  الســودانية  الوطنيــة  الحركــة  نشــأت 
الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين، وقوامها 
فــي  بعضهــم  الســن؛  صغيــرو  متعلمــون 
اآلخــر  وبعضهــم  العشــرينات،  منتصــف 
فــي الثاثينــات. نشــأ هــؤالء بتعليــم نصفــه 
غربــي، غيــر أنــه مجتــزأ ومقتلــٌع مــن ســياقه 

أو  االســتبداد  لهمــا:  ثالــث  ال  أن  يظنــون 
الفوضى.

هــل صحيــح أنــه ال ثالــث لهذيــن الخياريــن؟ 
أم هــي مخــاوف ال أســاس لهــا ســوى نــزوع 
اإلنســان طبيعيــا إلــى مــا عرفــه وجربــه، فــي 
حــال بحثــه عــن األمــان؟ وهــل يعنــي ذلــك أن 
لــم يكونــوا  العــرب قامــوا بثوراتهــم بينمــا 
ومــا  للتغييــر،  وثقافيــا  نفســيا  مســتعدين 
ينطــوي عليــه من مغامرة وتجديد، فتمنوا، 
مــا  إلــى  الثــورة، أن يعــودوا  مــن  بعــد قليــل 
كانوا عليه؟ أما الســؤال األكبر بن هذا كله، 
فــي  القديــم  النظــام  أنصــار رجــل  أن  فكيــف 
تونــس هــم هــؤالء األكثر انفتاحــا وعلمانية 
واستعدادًا مدنيا في شمال الباد وغربها؟ 
لرجــل  ســندًا  املدنيــة  الثقافــة  تكــون  كيــف 

تطاله صورة االستبداد؟
كلــه،  هــذا  عــن  يجيبنــا  أن  التاريــخ  علــى 
وعليــه، أيضــا، أن يقــول لنــا إن كانــت ثــورات 
الربيع العربي ليســت ســوى ثــورات الجياع 
البــاد  القابــض علــى خيــرات  النظــام  علــى 
واملســتفيدين منــه، وأن هــؤالء املســتفيدين 
القديــم،  النظــام  مــن  شــيئا  تاليــا،  أعــادوا، 
ليظلوا مســتفيدين أبدًا، وليس األمر ســعيا 

إلى الحرية.
)كاتب من األردن(

الحشد )الشيعي( املفترض!
يتعلــق  الطرفــن،  بــن  كثيــرة  إشــاعات 
بعضهــا باملعنويــات املرتبطــة باملقاتلــن 
عــن  الوهميــة  كاألخبــار  الطرفــن،  مــن 
ســقوط مناطــق و«تحرير« أخــرى، وأخرى 
ملقاتلــي  املفترضــة  بالحاضنــات  مرتبطــة 
إشــاعات  صممــت  حيــث  الدولــة،  تنظيــم 
تتناســب والتركيبة العقائدية العشــائرية 
الديــن  وصــاح  األنبــار  محافظــات  فــي 
باالعتــداء  تتعلــق  التــي  كتلــك  ونينــوى، 
إعــان  وجديدهــا  وبيعهــن،  النســاء  علــى 
البياتــي،  بــدر، محمــد  فــي فيلــق  القيــادي 
وزيــر حقــوق اإلنســان فــي حكومــة حيــدر 
العبــادي، أن تنظيــم الدولــة قتــل 150 امرأة 
فلوجيــة، بينهــن فتيــات باكــرات وحوامــل، 
لرفضهــن جهــاد النــكاح، وهــو مــا يشــكل 
هــذه  لعشــائر  محوهــا  يمكــن  ال  إســاءة 
بمــا  األحــوال،  كل  فــي  وســواها  املدينــة، 
يدفعهــم إلــى نبــذ تنظيــم الدولــة، وقتالــه 
الحقــا، إلــى جانــب القــوات الحكوميــة، فــي 
مــن  عائلــة  أي  تؤكــده  لــم  الخبــر  أن  حــن 
عوائل الفلوجة، شبه الخالية من سكانها 
القصــف علــى  أنــواع  بســبب اســتمرار كل 
 
ّ
بــن كمــا  ســنة،  مــن  أكثــر  منــذ  أحيائهــا 

شــيوخ عشــائر من املدينة نفســها، أنهم لم 
يبلغــوا بقتــل 150 امــرأة علــى يــد التنظيم، 
وهــددوا بمقاضــاة الــوزارة فــي حــال عــدم 

ثبوت صحة ذلك!
أخــذت  التــي  الدولــة  تنظيــم  إشــاعة 
وقــوات  الجيــش  صفــوف  بــن  مجالهــا 
األمــن العراقيــة، والتــي تقــول إن الحكومــة 
الهواتــف  أجهــزة  كل  ستســحب  العراقيــة 
املحمولــة التــي يمتلكهــا عناصــر الجيــش 
وقــوى األمــن، كمــا حجــب مواقــع التواصل 
االجتماعــي، كمــا تذكــر وســائلهم أن هناك 
العراقيــة  الحكومــة  بــن  عميقــا  خافــا 
هجــوم  شــن  حــول  األميركيــة  واإلدارة 
أن  املوصــل، ألن اإلدارة األميركيــة تعتقــد 
حالــة  فــي  بكاملــه،  ســيباد  الجيــش  هــذا 
تنفيــذه الهجــوم علــى املدينــة، هــو وقــوات 
ســتكون  املعركــة  وأن  الشــعبي،  الحشــد 

أشبه بمعارك الفلوجة عام 2004.
وحــرب  إذن،  اإلشــاعات،  حــرب  هــي 
هــذه  حتــى  تجــري،  التــي  املعنويــات، 
وذلــك  الدولــة،  تنظيــم  لصالــح  اللحظــة، 
يعانــي  فيمــا  مقاتليــه،  عقيــدة  لتماســك 
تشــتت  مــن  املركزيــة  الحكومــة  طــرف 
عقائــد مقاتليــه، وعــدم وجــود ثقــة أكيــدة 
قيــادات  بعــض  مــن  العراقيــة  بالحكومــة 
إضافــة  الحالــي،  العراقــي  الجيــش 
كردســتان  إقليــم  وقيــادات  زعامــة  إلــى 
قواتــه  مشــاركة  علــى  كثيــرًا  يعــّول  الــذي 
)البشــمركة( في القتال إلى جانب الجيش 
االتحــادي لتحريــر املناطــق التــي يســيطر 
عليها تنظيم الدولة، وخصوصا املوصل. 
لذلــك، تبقــى املهمــة القتاليــة لــكل األطــراف 
فــي العــراق صعبــة جــدًا، ذاك أن طرفــا علــى 
األرض يعــرف تمامــا مــاذا يريــد ويخطــط 
إعاميا بكفاءة متقدمة ومستريحة، فيما 
الطــرف اآلخر يجهل ويتخبط، فيما يمكن 
أن يحققــه أو يحتفــظ بــه. ولعــل مــرد هــذا 
الجهــل هــو فقدانــه القدرة على جمع شــمل 
معــواًل،  املواطنــة،  أســاس  علــى  مواطنيــه 
كامــل،  بشــكل  االعتمــاد،  علــى  ذلــك،  بــدل 
علــى نصائــح خارجيــة )ملزمة(، ال تتعدى 

الواليات املتحدة وإيران.
)كاتب عراقي(

59 عامًا على استقالل السودان

أسئلة انتخابات تونس

إدارة حرب الشائعات بين بغداد وداعش

ماذا فعلنا إلبطال 
»المؤامرة«؟

قليلون أولئك 
الذين يودون 

إخضاع مجمل 
التجربة السودانية 

إلى نقٍد حقيقي

كيف تكون 
الثقافة المدنية 

سندًا لرجل تطاله 
صورة االستبداد؟

قد تلجأ دول 
وتنظيمات إلى 

الشائعات ونشرها، 
إما للدفاع عن 

نفسها، أو لترويجها

آراء

ميشيل كيلو

ثمة، اليوم، حاجة قوية لدى الحركة الوطنية السورية إلى ثالثة مواقف متكاملة، هي:
موقــف موّحــد داخــل االئتــالف، يتجــاوز خالفاتــه وتكتالتــه وصراعاتــه العبثية التي 
لــم تخــدم أحــدًا، حتــى اآلن، غيــر النظــام والفوضــى، وأحدثــت بلبلــة صــارت جوهــر 
السياسات املعتمدة في العالقات بن مكونات املعارضة واملقاومة، وداخل كل طرف 
منهمــا. لبلــوغ هــذا املوقف، من الضــروري إخراج االئتالف من النمط التنظيمي الذي 
أعطــي لــه منــذ تأسيســه، ونمــط املمارســات والسياســات الجزئيــة واملحتجــزة الــذي 
ترتــب عليــه، وبلــورة صيــغ مختلفــة، تضبــط عملــه ضمن اســتراتيجية عمــل وطني، 

تغطي مختلف الفاعلن في الساحة السورية، معارضة ونظاما.
موقف عربي ال تمليه استراتيجية أميركا الشرق أوسطية، بتصفية حساباتها مع 
إيران وروســيا، وطرقها في إدارة أزمة ســورية، وما رســمته لها من خطوط حمراء. 
إذا لم يبتعد املوقف العربي عامة، والخليجي خاصة، عن سياســات واشــنطن، فإنه 
ســيبقى موقفا ضعيفا تجاه ســورية، وســيتذبذب بن الرغبة في املســاعدة والعجز 
عــن تخطــي احتجــازات أميــركا التــي تفــرض قيــودًا متنوعــة عليــه. يصــارع الخليــج 
إيران في ســورية بالواســطة، فهل يمكن أن يكســب معركته ضدها، عبر سياســات 
تقيد دعم حلفائه الســورين، علما أن سياســات إيرانية تدعم نظام األســد من دون 
حدود، وتخوض صراعا مباشرًا ضد الشعب السوري، بواسطة مرتزقتها وأموالها 
وقدراتهــا التقنيــة والســالحية وقيادتهــا السياســية، وحضورهــا الكثيــف في جميع 
مرافــق نظــام األســد ومؤسســاته؟ وهــل يمكــن لسياســة ال تســتطيع اتخاذ قــراراٍت، 
تعبــر عــن مصالحهــا وأمنهــا، إنــزال الهزيمــة بسياســة حربيــة معلنــة علــى رؤوس 
األشهاد، تعتمدها إيران ضد الجهة التي تقاتل النظام السوري، وضد دول الخليج، 
تحــّرض، بطابعهــا املعلــن، أعــداء هــذه الدول الداخلين والخارجين، وتشــجعهم على 
تحــدي اســتقرارها؟ هنــاك اليــوم مــا يجــب أن يدفــع الخليج إلى إجــراء انفكاك جزئي 
عــن السياســات والخطــوط الحمــراء األميركيــة، منهــا أولويــة مصالــح البيــت األبيــض 
مع إيران على أية مصالح خليجية، وأولوية املصالحة معها على عالقاته التاريخية 
مــع العــرب، ومنهــا االبتعاد النســبي لدول عربية وإقليميــة مهمة عن أميركا، كتركيا 
ومصــر، وأولويــة الحــرب األميركيــة ضــد اإلرهــاب على الحل السياســي في ســورية، 
وانعكاســات هذا الخيار الجديد والخطير على األرض، وما أحدثه من اقتراب عملي 
بــن النظــام وأميــركا، وفتحــه بالحــرب علــى اإلرهــاب مــن أبــواب على عالقــات جديدة 
بــن البلديــن، بينهــا عــودة قنصــل أميركــي خالل فترة قريبة إلى دمشــق، وما رشــح 
عــن تعــاون اســتخباري بــن الجانبن، إلى جانب إهمــال الجيش الحر وتجاهل دوره 
الناجــح فــي مقاتلــة »داعــش«، واالنخــراط، فــي املقابــل، فــي التغنــي ببطــوالت القــوى 

الكردية املسلحة، وأدوارها في هذه الحرب.
قيــام تنســيق وتعــاون بــن الــدول التــي تربط دورها فــي الحرب ضــد اإلرهاب بالحل 
فــي ســورية، كفرنســا واململكــة العربيــة الســعودية وتركيــا وقطــر واألردن ومصــر، 
انفــراد  للحــد مــن  الحــر،  االئتــالف والجيــش  وتأســيس تحالــف فيمــا بينهــا، ومــع 
واشنطن بسورية واملنطقة، وتوضيح موقفها من الحل السياسي الذي تكاد تتركه 
ألعداء الثورة في إيران وروســيا. ويبدو مشــروع دي ميســتورا حول تجميد القتال 

في حلب، وكأنه مستوحى منها، أو غير بعيد عنه.
الثانيــة  للنقطتــن  الناجــح واملؤثــر  التفعيــل  اليــوم، قدرتنــا علــى  تتحــدى قضيتنــا، 
 
ً
والثالثــة، مــن خــالل توحيــد أنفســنا، وجعــل اآلخريــن يرون فينا شــريكا لهم وبديال
للنظــام، وإال فجهــة يســتحيل تحقيــق أي شــيء يجافــي مصلحتهــا وإرادتهــا. بغير 
ذلــك، ســنكون كمــن يضيــع وقتــه فــي نفــخ قربــة مليئــة بالثقــوب، وســنخرج، ونحــن 

مقطوعو األنفاس، من معادالت الحرب والسلم!

معن البياري

أظنهــا تونــس وحدهــا مــن الــدول العربيــة تجــد علــى واحــدٍة مــن أوراق عملتهــا 
 ألحــد شــعرائها الكبــار، هــو أبــو القاســم الشــابي، األمــر الــذي ال 

ً
الوطنيــة صــورة

، وهــي البلــد الرائــد فــي دوره الثقافي، والعظمــاء الكبار 
ً
تجــده بشــأن مصــر، مثــال

من مواطنيه من أهل الفكر واآلداب والفنون وفيرون، ال تجد طه حسن أو عباس 
العقــاد أو أم كلثــوم، )أمثلــة(، علــى أيٍّ مــن أوراقــه ومســكوكاته النقديــة. مناســبة 
فتــح هــذا املوضــوع )الثانــوي؟(، هنــا، أن مشــروع قانــون، طرح فــي كولومبيا قبل 
أيــام، لطبــع صــورة غابرييــل غارســيا ماركيــز علــى إحــدى فئــات العملــة الوطنيــة 
الورقيــة هنــاك. وقــد صرنــا نعرف أن أعلى فئــة من أوراق عملة هذا البلد مطبوعة 
عليها صورة شــاعر كولومبي كبير، رومانســي على ما قرأنا. وقرأنا، أيضا، أن 
عضــوًا فــي كونغــرس )برملــان( هــذه البالد قال، بشــأن التكريــم املرتقب لصاحب 
)خريــف البطريــرك(، إنمــا هو »لتعرف األجيــال املقبلة جيدًا األديب والديمقراطي 
فــي  النــواب  الســادة  مــن  يــا 

َ
أ ن 

َ
أ تخمــن  فــي  مجازفــة  وال  الكبيــر«.  الكولومبــي 

 مثل هذا، بشأن أديٍب أو فنان في بالده. وفي 
ً
البرملانات العربية اقترح أمرًا نافال

البال أن )نشطاء( مصرين، مولعن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبوا بطبع 
صورتــه علــى ورقــة مائتــي جنيه، وروجوا تصميمــا ملقترحهم هذا في صفحات 

ومواقع في اإلنترنت. 
ليــس للفلســطينين دولــة، حتــى تكــون لديهــم عملــة وطنية، نشــتهي أن نرى على 
مســكوكاٍت، أو أوراٍق، منها، صور محمود درويش وخليل الســكاكيني وإدوارد 
ســعيد. ولكــن، إذا كانــت الدولــة املصريــة انتبهــت إلــى الكاتــب املصــري القديــم، 
فــي املــوروث الفرعونــي، يجلــس متربعــا ويمســك بلفافــة بــردى علــى حجره، فإن 
جنيهــاٍت فضيــة وغيــر فضيــة تكريميــة، )ال يتــم تداولهــا(، ال نحســبها تكريمــا 
كافيــا ألم كلثــوم وعبــد الحليــم حافــظ، كمــا أن طابعــا بريديــا عليــه صــورة طــه 
حسن ال يفي هذا املفكر الكبير بعض حقه. وهناك، في األردن، حديٌث ال ينقطع 
عــن اســتثنائية مصطفــى وهبــي التــل، شــاعرًا كبيرًا، وعالمة مؤسســة في األدب 
األردنــي، األمــر الــذي يجيز، هنا، مطلــب تكريمه بأن تعرفه أجيال األردنين جيدًا 
بــأن يــروا صورتــه علــى إحــدى أوراق الدينــار بفئاتــه، مــع كل االحتــرام ألعمــدة 
جــرش واملــدرج الرومانــي. أمــا العــراق، فمن فائض الرفاهيــة الزائدة أن ُيدعى أولو 
، على هذا 

ً
األمر فيه إلى شيء مثل هذا، من قبيل تكريم بدر شاكر السياب، مثال

رون أن بلدهم إذا كان قد ابتلي بصدام حسن وأحمد 
ّ
النحو، لعل العراقين يتذك

الجلبــي، فــإن عبــد الرحمــن منيــف وبلنــد الحيــدري وســركون بولــص كانوا ممن 
أضاءوا كثيرًا في ســماء الثقافة العربية الحديثة. 

حدس أن حافظ األســد مــا زال باقيا 
َ
مضــى زمــن بعيــد لــم أر الليــرات الســورية، وأ

عليهــا، أي صورتــه بربطــة العنــق والتقطيبة الطفيفــة إياهما. تنتظر هذه الصورة 
مصيــر صــدام حســن علــى العملــة العراقيــة اآلفلــة )كانــت لنــا ذكريــات معهــا(، 
نأمل ذلك، بغير النموذج العراقي البغيض املعلوم التفاصيل والنتائج. ولكن، هل 
، على عملة ســورية الجديدة، 

ً
ســنرى صــور ســعد اللــه ونــوس ونــزار قباني، مثــال

بعــد التحريــر مــن آل األســد وداعــش و...؟ مجــرد ســؤال يحضــر علــى ســبيل 
االستسرســال، كمــا أســئلة أخــرى بشــأن غيــر بلــد عربــي، ال موقــف مــن ولعهــا 
الحديثــة،  والتنمويــة  والتاريخيــة  الدينيــة  القديمــة واملعالــم  الحضــارات  بحجــارة 
عندمــا تزّيــن عمالتهــا بصــور هــذه وغيرهــا، وإنما األســئلة عن كل هــذا االزدراء 
العربيــة  األرض  فــي  نبتــوا  ومحدثــن،  قدامــى  كبــار،  ومفكريــن  وأدبــاء  لعلمــاء 

وأبدعــوا، ومنحــت منجزاتهم أوطانهم رصيدًا ثمينا. 
.. هنــاك، فــي هافانــا، يحمــل املطــار اســم شــاعر ومفكــر وثائــر كوبــي كبيــر، )هل 
نتخيــل مثــل هــذا فــي بلد عربي؟(، هو خوســيه مارتي، )توفي في 1895(، والذي 
 وأناقــة علــى وجــه 

ً
نبــال األكثــر  الشــعب  إنهــم  قــال عنهــم  بالعــرب،  كان معجبــا 

البســيطة. شــكرًا له على أي حال. 

عبّاد يحيى

ة على التفكير، ومع أن التفكير واملراجعة 
ّ

تبدو نهاية العام ودنو آخر مناســبة حاض
والتخطيط، في هذه املناســبة، يتصل غالبا بالفرد وحياته الخاصة، إال أنها مناســبة 
مهمــة للتفكيــر، أيضــا، فــي »الســلطة«. والســلطة، هنا، هي أي ســلطة، ومــن الطرافة أن 
»السلطة الفلسطينية« باتت اختصارًا »السلطة«، بكل ما يحمله هذا التطابق اللفظي 
مــن مفارقــات هائلــة. املهــم أن التفكيــر فــي نهايــة العــام مصبــوغ، دومــا، بتســاؤالت 
عــن الزمــن، وهــو الــذي يمنــح هــذه األيــام األهميــة، ويجعلهــا نهايــة شــيء وبدايــة آخر. 
والتفكير بالزمن والســلطة ال يقل أهمية، فالســلطة تنظر إلى الزمن دوما، كموضوع 

للتشكيل واإلدارة والضبط.
ال شــك أن »زمــن الســلطة« يختلــف عــن زمــن األفــراد العاديــن، وحــن يكــون الحديــث 
عــن الســلطة الفلســطينية تتضــح عالقــة فريــدة مــع الزمن، تفرض نفســها على حياة 
ه، ومحاولة التحالف 

ّ
الفلســطينين ومســتقبلهم، قوامها األساسي تقطيع الزمن بمط

معــه، حتــى يغــدو عنصــر إلهــاء للفلســطينين، يحجــب عنهــم طــرح األســئلة امللّحــة، 
ويفرض عليهم العيش وفق تقسيمات زمنية تتوالها السلطة.

 التعبير األهم عن هذه العالقة الفريدة بن السلطة والزمن، هي الجداول الزمنية، 
ّ

ولعل
أي تلك السنوات التي تضيفها السلطة، كل حن، كإطار زمني ملشاريعها السياسية 
واســتراتيجياتها الوطنيــة. معــروف أن كل دولــة وحكومــة وإدارة فــي هــذه املنطقــة 
مــن العالــم تتقــن وضــع الجــداول الزمنيــة للمشــاريع الحيويــة، فــي مجــاالت االقتصاد 
والتنميــة والسياســات االجتماعيــة وغيرهــا. ولكن، ما يمّيز الســلطة الفلســطينية هو 
إبداعها الجداول الزمنية املتصلة باملسار السياسي، ونجاحها، كل حن، في ترحيل 
أزماتها عدة سنوات إلى األمام، في واقع يبدو بحاجة ماسة لتعامل طارئ مستعجل.

 جدولهــا الزمنــي مــن موعــٍد مــا لتحقيــق غايــة وطنيــة 
ُ

منــذ وجــود الســلطة، لــم يخــل
سياســية، على بعد عدة ســنوات، وقبيل بلوغ الســنة املرصودة، والنقطة األخيرة في 
 آخــر علــى مرمــى عدة ســنوات 

ً
الجــدول الزمنــي، تضــع الســلطة نقطــة أخــرى وجــدوال

أخريات. وفي الفســحة الواســعة بن اآلجال تلك، تحشــد الســلطة قواها وجماهيرها، 
هــم وتدربهــم علــى »االنتظــار«، واألهــم أن االنتظــار صامــت ســلبي حيــال كل 

ّ
لتحض

ممارســات الســلطة وأخطائهــا وتنازالتهــا، فالجميع ينتظر املوعــد املرصود لتحقيق 
مشروع السلطة األهم.

املتتّبــع لعالقــة الســلطة مــع الجــداول الزمنيــة يلحــظ تدريبــا مكثفا في عهــد أبو عمار، 
حينهــا كانــت جــوالت املفاوضــات الثيمــة األساســية لتقســيم الزمــن، والجميع ينتظر 
 عبــارات »البرنامــج املرحلــي، املرحلــة االنتقاليــة، التمهيــد 

ً
بــن جولــة وأخــرى، متــداوال

ملناقشــة قضايــا الحــل النهائــي... إلــخ«. وفي مرحلة ما بعــد االنتفاضة الثانية، أصبح 
ن 

ّ
واضحا أن على السلطة أن تركن إلى جداول أخرى، غير املفاوضات املتعثرة، ودش

ســالم فياض في عهد أبو مازن نقلة نوعية في »زمن الســلطة«، وحّوله إلى مســتوى 
داخلي، متصل بمشروع الدولة، وعندها، بدأ عهد ال نزال نعيشه حتى اليوم.

بــدأ األمــر »باســتراتيجية وطنيــة لبنــاء مؤسســات الدولــة«، تحتــاج عــدة ســنوات، ثــم 
مشــروع »إعــالن الدولــة«، ثــم »التوجــه إلــى األمــم املتحــدة وأخــذ العضويــة«، واليــوم 
»التوجــه إلــى مجلــس األمــن لالعتــراف بالدولــة«، والجداول الزمنية تمتــد ملا يزيد على 
عشــر ســنوات، وآخرها ينتهي في 2017. وفي انتظار هذه الجداول حتى خطوطها 
ط جداول 

َ
سق

ُ
األخيرة، وبالتلويح بمواعيدها النهائية وأرقامها، كأنه قدر فلسطيني، ت

أخــرى وتغّيــب، مثــل واليــة الرئيــس االنتخابية، ودورات املجلس الوطني والتشــريعي، 
وواليــات كل املؤسســات الســيادية، ومشــاريع محاربــة الفســاد. كل هــذا يســقط فــي 
غمرة االحتفال بالســنوات التي تضيفها الســلطة إلى عمرها، وتنفق بســخاء إلقناع 

الناس بأن االنتظار مع السلطة فضيلة، بل وصمود ونضال وطني.
ينــذر بتالشــي  بــه  مهــا 

ّ
لزمــن شــعبها وتحك الســلطة  بــإدارة  املســتمر  التســليم  إن 

الزمــن الوطنــي، »زمــن التحريــر«، »فجــر الحريــة والكرامــة واالســتقالل«، »موعدنــا مع 
 إلــى حــال بائســة من اســتبداد زمن الســلطة وتســّيده، قوامه إغراق 

ً
النصــر«، وصــوال

الفلســطينين بجــداول زمنيــة فضفاضــة، تــراوح بــن إعــالن الدولــة وصــرف الرواتب 
الشهرية.

مواقف مطلوبة ماركيز وُعمالتنا العربية

سلطة الجداول الزمنيّة
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وكذلــك  معــروف،  جمــال  ســقط  يــوم  الضيــف  وادي  ســقط 
العاصمــة دمشــق ستســقط يــوم يســقط زهــران علــوش، الــذي 
ربما يؤخر الثوار ويجّمدهم في جوبر والغوطة الشرقية. فمنذ 
اآلن، أصبح وادي الضيف ضيفا عزيزًا على قلوب كل سوري 
حر، وعاد، من جديد، نظيفا ألبنائه من نظام مجرم أذاق أهالي 
تلك املنطقة الويالت، على مدى أكثر من سنتن ونصف السنة 
تقريبا، لكن الثوار استطاعوا، في أيام قليلة، إحراز نصر كبير 

فيه والسيطرة عليه وعلى معسكر الحامدية.
بقلــب  التوجــه  وثبــات  بصبــر  اســتطاعوا  مقاتــل  آالف  ثالثــة 
واحد إلى أضخم معســكرين لألســد في إدلب.. فقد كانت تلك 
املنطقــة محصنــة بأكثــر مــن 40 نقطــة حمايــة، وحوالــي 1500 
عنصر أسدي وقرابة 100 آلية عسكرية، ومئات من األسلحة 

املتوسطة وغيرها.
وعلــى الرغــم مــن اســتعمال األســد الطائــرات الحربيــة فــي تلــك 
الضيــف  وادي  معســكري  إنقــاذ  فــي  فشــل  أنــه  إال  املعركــة، 
والحامديــة، بــل وفشــل بإنقــاذ جنــوده الذيــن قتل منهــم حوالي 

200، وتم أسر العدد نفسه تقريبا، عدا الفارين منهم.
لكــن، هنــاك عــدة أســئلة تراودنــا، اليــوم، حــول هــذا االنتصــار 
الكبيــر والقــوي والســريع مــن الثــوار؟ هــل كان لجمال معروف 
، هناك 

ً
يــد فــي تأخيــر النصر وحســم هذه املعركــة؟ وهل، فعال

صواريــخ تــاو أميركيــة وجــدت لــدى النظــام فــي املعســكرين 
املحرريــن، وأن جمــال معــروف متهــم بتســهيل نقلهــا للنظــام، 
لكي ال يستفيد الثوار منها، أو بغية تقليل عددها لهم، بعدما 
وصلــت إليــه ســابقا عــن طريــق االئتــالف، لتبقــى جاثمــة فــي 
مخــازن معــروف، إلــى أن تم إســقاطه وإقالته، ليتم تحرير ذلك 
الســالح مــن ســجن مخازنــه الــذي كان يســيطر عليــه تمامــا، 

ليســتخدم اليوم ضد األســد في تلك املعســكرات، ولربما كان 
قــد أكلهــا الصــدأ، لو بقي معروف في تلك الجبهة مانعا زحف 

الثوار إلى هناك.
فقــد حــول جمــال معــروف وادي الضيــف، منــذ أولــى معاركــه 
فيــه، إلــى محرقــة كبيــرة للثــوار، إذ كان يــزج بهــم فــي معــارك 
خاســرة، مــن غيــر تخطيــط وال إعــداد وال إمــداد، فيستشــهد 
 لــه جفــن، 

ّ
مــن الثــوار عشــرات تلــو عشــرات، مــن دون أن يــرف

بــل كان، وقتهــا، يطلــب املزيــد من الثــوار، ليعيد زجهم بمعارك 
أخرى خاسرة.

وإن تمــت مقارنــة جمــال معــروف ومعاركــه الخاســرة هنــاك 
ســابقا، وحججه للثوار أن ال أســلحة لديه تكفي لقتال شــبيحة 
األســد في تلك املعســكرات، ليتم كشــف املســتور بنصر الثوار 
 بزهران علوش وجموده وتجميده 

ً
بعد رحيل معروف، مقارنة

للثــوار غيــر املبــرر لنــا فــي الغوطــة الشــرقية، وحصارها، حتى 
اآلن، مــن النظــام األســدي، أكثــر مــن عامــن، مــع معانــاة األهالي 

هناك.
وربمــا نــرى أن علــوش قــد يكــون ســببا لتأخيــر النصــر فــي 
الغوطة الشرقية، وتحديدًا إعاقته تقدم ثوار جوبر، والذي كان 
عليه أن يحشد الثوار من كل أنحاء الغوطة، والتوجه إلى جوبر 
مفتــاح دمشــق األول لدخولهــا مــن عــدة محــاور، أهمها ســاحة 

العباسين.
الضيــف  وادي  معســكرا  يتحــرر  لــم  الخالصــة،  وفــي  إذن، 
غوطــة  تتحــرر  ولــن  معــروف،  جمــال  برحيــل  إال  والحامديــة 
دمشــق، ولــن يتقــدم الثــوار إلــى العاصمــة شــبرًا واحــدًا، حتــى 

نتحرر من ديكتاتور اسمه زهران علوش.
رائد الجندي )سورية(

ــص 
ُ
خل

َ
ت نهايتهــا،  مشــارف  وعلــى  ســنة،  كل  فــي 

الصحــف  بعــض  أو  العامليــة،  الدراســات  مراكــز 
العامليــة، إلــى دراســة أو تصويــت الختيــار شــخصية 
العــام، شــخصية مؤثــرة لهــا دوٌر فــي إحــداث واقــع 
إيجابــي. ومــن الطبيعــي أن تتمتــع هــذه الشــخصية 
املتعــارف  املقومــات  وكل  وحكمــة،  عاليــة  بكاريزمــا 
عليهــا الختيــار شــخصية العــام، فضــال عــن اهتمــام 

الصحافــة واإلعالم ومراكز القرار بها.
يمكــن الحديــث، اليــوم، عــن شــخصيات تربعــت، فــي 
أعــوام الربيــع العربــي، على عــرش التغييــر »الدموي«، 
وأوجــدت واقعــا ســلبيا أدخلــت بــه املنطقــة فــي حمام 
لــكل  يخــول  وربمــا  والتدميــر،  والفوضــى  الــدم  مــن 
منــا أن يضــع مقاييــس، حســب قراءتــه الواقــع الحالي 
ومســتقبله، بنــاء علــى مســلمات هــذه املرحلــة التــي 
والتشــريد،  والفتــك  اإلجــرام  ســماتها  مــن  أصبــح 
يجعــل  أن  شــأنه  مــن  مــا  شــيء،  وكل  والتخريــب 
منــه نقطــة تحــول فــي هــذا العالــم. ولكــن، ســلبا، هــذه 
مــن  أجــدر  شــخصية  أجــد  لــم  ولألمانــة،  املقاييــس، 
بشــار األســد أن يتــوج بهــا، فهــو منــذ أربعــة عشــر 
بلــدًا  أربــع ســنوات  فــي  دمــر  كوحــش،  جاثــم  عامــا، 
وشــعبا بأكملــه، بحجــة واهية وغير مستســاغة، هي 
املؤامــرة الكونيــة عليــه، ومحاربة اإلرهاب، في ســبيل 

أن يبقى على رأس هرم الســلطة.
زرعــت شــخصية بشــار األســد التــي مــا زالــت قائمــة 
مــن  واســعة  علــى حســاب مســاحات  فــي وجودهــا 
الــدم واألنقــاض والدمــار والتشــرد آلالف الســورين، 

زرعت، في أربع سنوات مضت، في قلوب السورين، 
ولــن  ذاكرتهــم،  فــي  ســتظل  ندبــة  كافــة،  بأطيافهــم 
 ،

ً
وفعــال الحيــاة.  قيــد  علــى  هــم  طاملــا  تفارقهــم، 

العــام  شــخصية  يتصــدر  أن  اليــوم،  لبشــار،  يحــق 
كالشــخصية األكثــر دمويــة فــي األعــوام الثالثــة التــي 

مضــت من ُعمر الثورة.
بالرجــوع إلــى الــوراء، رأينــا أن شــيمون بيريــز غســل 
يديه جيدًا بدماء أطفال مجزرة »قانا«، قبل أن يتوجه 
للســالم، ويســوق عامليــا  إلــى اســتالم جائــزة نوبــل 
كرجل ســالم. وفي حقيقة األمر، هذا مهول ومذهل. 
وليــس مــن الغرابة أن يكافأ األســد هــو اآلخر بجائزة 
الــذي يحكمــه منطــق  العالــم  نوبــل للســالم مــن هــذا 
القــوة، والــذي أدار ظهــره آلالم الســورين، متغاضيــا 
محاربــة  عينيــه  نصــب  واضعــا  األســد،  إجــرام  عــن 
الجماعــات اإلســالمية املوجــودة علــى األرض، والتــي 
كان بشــار األســد ســببا مباشــرًا فــي اســتقطابها، 

وتحويل ســورية إلى محرقة يدفع ثمنها األبرياء.
عليــه، ال يمكــن القفــز عن اإلجــرام الحالي من دون أن 
نتذكــر األســد شــخصية أوغلــت في دماء الســورين، 
أنقــاض  علــى  ولــو  بقائــه،  ســبيل  فــي  بهــم  وفتكــت 
ســورية، كمــا هــي عليــه اآلن. نتمنــى أن يأتــي العــام 
املقبل، وقد سقطت كل الشخصيات الدموية، وتبوأت 
شــخصيات ولــدت مــن رحــم الثورات على مســاحات 
الربيع العربي، تقود الشعوب إلى الخالص من الظلم 

والعبودية.
تحسين ياسين )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

تونــس،  فــي  حــدث  مــا  نســمي  أن  يمكــن  هــل 
قــد  ناعمــا؟  انقابــا  األخيرتــن،  الســنتن  فــي 
يكــون إقــرار ذلــك مــن بــاب التجنــي، خصوصا 
ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  أن  اســتحضرنا  إذا 
الدوليــة  املعاييــر  ضمــن  جــرت  وشــفافة 
فيــه  االتجــاه  ذلــك  فــي  فالذهــاب  املطلوبــة، 
الفارطتــن،  الســنتن  حكمــوا،  مــن  إعفــاء 
النفــور  ظــل  فــي  خصوصــا  املســؤولية،  مــن 
املتصاعــد مــن نظريــة املؤامــرة. ســنعمد إلــى 
عــدم اســتهجان تلــك التســمية مؤقتــا. ولكــن، 
علينا أال نســتبعد أن التاريخ سيكشــف أن ما 

.
ً
حدث لم يكن بعيدًا عن انقاب ناعم فعا

حتــى، ولــو ســلمنا بأخطــاء »الترويــكا«، فهــل 
تبيح هذه األخيرة لشــعب أن ينقم بمثل ما ال 
ينقم به على بن علي؟ كيف صبر هذا الشعب 
علــى بــن علــي، أكثــر مــن عقدين، وضــاق ذرعا، 
في أقل من ســنتن، بالذين يفترض أن الثورة 
أتــت بهــم. ويبــرر بعضهــم هــذا املــزاج املتقلــب 
يطلــع  يكــن  لــم  علــي  بــن  أخطــاء  بــأن  للنــاس 
عليهــا إال جــزء ضئيــل مــن النــاس، في حن أن 
أخطــاء الترويــكا كانــت موضوعــا لاســتثمار 

السياسي املعمم.
يســألني أصدقــاء عــرب وأجانــب عديــدون مــا 
الــذي حــدث؟ وكيــف عــاد رجــال النظــام القديم 
حكامــا يريدهــم الشــعب. ألــم تتغنــوا الشــعب 
حكامــا  يريــد  نفســه  شــعبكم  هــو  هــا  يريــد؟ 
غيركم. أشعر أن بعضهم وكأنه، بهذا التذكير، 

البراء أشرف

تشــهد جدران في القاهرة منذ صارت مســاحة 
السياســي،  الــرأي  عــن  للتعبيــر  مفتوحــة 
تحديــدًا بعــد ثــورة 25 ينايــر، جملــة متكــررة، 
مكونــة مــن كلمتن، األولى اســم رئيس الدولة، 
بغــض النظــر مــن هــو، والثانيــة صفــة »قاتــل«. 
حــدث هــذا مــع حســني مبــارك، فــي منتصــف 
تــم  ثــم  األولــى،  الثــورة  خــال  التظاهــر  أيــام 
العســكري.  باملجلــس  مبــارك  اســم  اســتبدال 
وأحيانــا، تــم اســتخدام اســم طنطــاوي، املشــير 
الســابق رئيــس املجلــس، ثــم مرســي، الرئيــس 
املدنــي األول بعــد الثــورة، وحاليــا، عبد الفتاح 
الحالــي.  الرئيــس  الســابق،  املشــير  السيســي، 
وفــي كل املــرات، كانــت صفــة »قاتل« تســتخدم، 
وحدهــا دون غيرهــا، فالقتــل، علــى ما يبدو، ال 
يــزال مفزعــا، بحيث تصبــح الكلمة هي األقوى 

واألكثر تأثيرًا في نفوس املصرين.
قبل شهر، قادتني الظروف إلى حضور جلسة 
محاكمــة فــي محافظــة ســيناء، تابعــت قضايــا 
بالســجن  حكــم  كان  أحدهــا،  فــي  وأحكامــا. 
املشــدد ثاث ســنوات، ضد شاب، تهمته كتابة 
»سيســي قاتــل« علــى جــدار منزلــه، واألحــراز 
ذات  بخاخــة،  طــاء  عبــوة  معــه:  املضبوطــة 
لــون أحمــر. وتاليــا، بينمــا كنــت أعبــر الشــارع 
فــي وســط القاهــرة، ملحــت علــى جــدار جانبــي 
الخــط  شــكل  مــن  ويبــدو،  نفســها،  الجملــة 
وأســلوب الكتابة، أنها كتبت بســرعة شــديدة، 
حتــى أن كلمــة »قاتــل«، على الجدار باتت أقرب 

، يســتفز الذهن 
ً
يعّيرنا. غير أن ما حدث، فعا

قبل املشاعر، كيف حدث ما حدث أمام أعيننا، 
وفي صناديق ناحظها ونراقبها؟

فــي  يســتطيع،  أحــد  وال  القديــم،  النظــام  عــاد 
تقديرنــا، إقنــاع نفســه قبــل إقناعنا بــأن »نداء 
ارتباطــه  مــدى  عــن  النظــر  بغــض  تونــس«، 
بالتجمــع الدســتوري الديمقراطــي، حــزب بــن 
أن  الخــاص،  بجهــده  اســتطاع،  املنحــل،  علــي 
يعود إلى السلطة وأن يربح االنتخابات. كيف 
اســتطاع حــزب لــم يعقــد مؤتمــره التأسيســي 
األول، ولم ينتخب بعد قيادته، مكتفيا بهيئة 
تأسيســية، فاقــدًا للهيــاكل املحلية والجهوية، 
البرملــان، ويصعــد  فــي  مــا حصــد  أن يحصــد 
رئيســه رئيســا للجمهوريــة؟ يذهــب بعضهــم 
فــي تفســير ذلــك بــأن شــخصية الباجــي قايــد 
السبســي كانت العامل املحدد، مســتندين إلى 
كام غير دقيق من قبيل »الوهرة«، أي الهيبة 
مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  والوجاهــة،  والضخامــة 
مفردات يروجها إعام منحاز فطم على عشق 
 
ّ
الجــاد، حتــى إذا أهــدت الثورة له حريته، حن

إلى العبودية ثانيا.
ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن للباجــي »طعمــه 
مــن  الكثــر  املناصريــن  مــن  ولــه  الخــاص«، 
الشرائح العمرية التي فاق عمرها الخمسن، 
الزعيــم األوحــد. يثيــر  ممــن تربــوا علــى رأي 
أٍب،  إلــى  االستســام  رغبــة  فينــا  السبســي 
بأنفســنا،  أمرنــا  تدبــر  مشــقة  مــن  يريحنــا 
كحالــة الشــاب الذي يرفــض مغادرة بيت أبيه 
عنــد الــزواج. أتاحــت لنا الثــورة فرصة نادرة، 

إلى كلمة »فاشــل«. وقفت أمامها دقيقة، غارقا 
في تأمل وتفكير. صفة الفشل هنا مجرد خطأ 
غيــر مقصــود، لكنهــا تبدو مباشــرة جدًا، بدت 
الكلمــة لــي كأنهــا مانشــيت صحيفــة معارضة 
والحجــم  األحمــر،  باللــون  االنتشــار،  واســعة 
الكبيــر، كأنهــا خبر، اكتشــاف، معلومة جديدة 

مدهشة. صدمة مباشرة.
مــرات  الفشــل،  صفــة  تجاهــل  تــم  إذن،  ملــاذا 
ومــرات، فــي كل مــرة، يكتــب فيهــا علــى الجــدار 
اســتبدالها  ويتــم  للحاكــم؟  مناهضــة  عبــارة 
مباشــرة، بالصفــة الســهلة املعتــادة )العاديــة 
الشــوارع  فــي  النــاس،  هــل  قاتــل؟  أســف(  بــكل 
والطرقات، يحتاجون إلى إخبارهم أن الحاكم 
»قاتل«؟ وهل الناس، أنفسهم، ال زالوا بحاجة 
إلــى حكــم محكمة، ببراءة حاكم ســابق، بتهمة 
قتــل متظاهريــن خرجــوا للتظاهــر ضــده؟ فــي 
املقاهــي، تســمع كامــا يبــن أن النــاس متأكــدة 
الســابق، واألســبق، والحالــي،  الحاكــم  أن  مــن 
وربمــا القــادم، متــورط في القتل مباشــرة. لكن 
هــذه املعلومــة )املؤكــدة؟( تبــدو غيــر مهمــة أو 

فارقة.
منطــق النــاس، كمــا فهمتــه، أن القتــل مؤلــم من 
للغضــب،  كافيــا  ســببا  ليــس  لكنــه  شــك،  دون 
بعيــدة  مســافة  علــى  الضحيــة  كانــت  طاملــا 
، لكنــه يقتــل 

ً
وكافيــة منهــم. الحاكــم يقتــل فعــا

أعداءه، ونحن لسنا على عداوة مباشرة معه، 
إذن، فالقتــل بعيــد عنــا، ال يشــغل بالنــا كثيــرًا. 
ســنغضب فقــط، إن اقتربــت دائــرة القتــل منــا، 
يكتشــفون  مــا  وعــادة  مزعجــا،  هــذا  ســيكون 

مستعدين النتخاب القادرين على أن يوفروا 
لهــم خبــزًا وأمنــا. اإلرهاب ســواء كان صناعة، 
اإلســامين،  صعــود  مــع  غريبــا  تزامنــا  أو 
كان وال شــك نقطــة الفشــل الذريــع الــذي دفــع 
الترويــكا واإلســاميون، بشــكل خــاص، ثمنــه 

باهظا.
أفــرزت صناديــق االقتــراع في تونــس، في أول 
انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة، 
عاقــة  لــه  تكــن  لــم  الســن،  فــي  طاعنــا   

ً
رجــا

وأقصــت،  الديمقراطيــة،  أجــل  مــن  بالنضــال 
فــي قســوة غريبــة، نجيــب الشــابي ومصطفى 
بــن جعفــر وكلثــوم كنــو واملنصــف املرزوقــي. 
الصندوق أعمى وال يفرق بن مترشح وآخر.
هــل ارتكبــت »الترويــكا« شــرور الدنيــا كلهــا، 
أجلــه،  مــن  ثــاروا  عمــا  النــاس  يرتــد  حتــى 

ويعيدوا النظام القديم؟
ال أعتقد أن األمر كان مرتبطا باستراتيجيات 

املواطــن العــادي، غيــر املســيس، غيــر املنتمــي 
لحزب أو جماعة، غير املصوت في االنتخابات 
، وال املشغول بنتائجها، يربط بن فشل 

ً
أصا

أصغر موظف حكومي ورأس الدولة مباشرة.
محمــد  فيــه  حكــم  الــذي  الوحيــد  العــام  فــي 
مرســي، كانــت الجماهيــر غاضبــة إلــى أقصــى 
الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  تكــرار  مــن  درجــة 
فــي فصــل الصيــف. ارتبــط انقطــاع الكهربــاء 
بدعــاء شــعبي بســيط »اللــه يخــرب بيتــك يــا 
مرســي«، ولعلــي أعتقــد، أن الجملــة الســابقة، 
لينــا مقبــواًل   

ً
إســقاطه ســها مــا جعلــت  هــي 

ال  الجماهيــر،  مــن  واســعة  قطاعــات  لــدى 
يعنيها تحديدًا ما الذي جرى ليلة االتحادية 
الدمــاء  رائحــة  قتلــى،  وســقوط  اشــتباك  مــن 
بشــكل  منزعجــة،  الجماهيــر  لكــن  محــدودة، 
فــي  الفاســدة  األطعمــة  رائحــة  مــن  مباشــر، 
الكهربائــي  التيــار  اختفــاء  نتيجــة  املنــزل، 

الحكومــة  إســقاط  فــي  فالرغبــة  انتخابيــة، 
صــوت ارتفــع، بعــد أســابيع فقــط علــى تولــي 
الترويــكا الحكــم، إلــى حــد أن رئيــس الحكومة 
آنــذاك، حمــادي الجبالــي، عبــر، أكثــر مــن مــرة، 
أنه سيحور حكومته، وظل يبحث عن توسيع 
لشــركاء  التنــازل  إلــى  الحكــم، واضطــر  دائــرة 
حتــى  ذلــك.  يحقــق  أن  دون  مــن  محتملــن، 
شــكري  الشــهيد  اغتيــال  وتــم  املكــروه  حــدث 
بلعيــد. استأســد النظــام القديــم، حــن فتحــت 
له املعارضة اليسارية األبواب وتحالفت معه، 

تحت خيمة االتحاد من أجل تونس.
يجــري، حاليــا، مــا هو أخطر من عودة النظام 
القديــم إلــى الحكــم، إنــه ترتيــب الذاكــرة وبناء 
كابوســا  تجعلهــا  للثــورة،  جديــدة  روايــة 
 نزقــا علينــا تصحيحــه والتبــرؤ منــه. 

ً
وعمــا

نريــد،  ال  ولكــن،  الثــورة،  نؤبــد  أن  نريــد  ال 
أيضــا، أن نســقط فــي أحضــان النظــام القديــم. 
كنــا ســنقبل أن نطــوي الثــورة، لــو ذهبنــا إلى 
ترســيخ االنتقــال الديمقراطــي. لكــن، أن نرتــد 
يبــدأ،  قــد  محظــور،  فذلــك  الديمقراطيــة  عــن 

لألسف، إنجازه قريبا.
مــا  فيهــا  )بمــا  الديمقراطيــة  مســاوئ  كل 
نشــهده حاليا من عودة النظام القديم( قابلة 
لإلصــاح، بمزيــد ترســيخها واإلقبــال عليها 

هكذا، قال ذات يوم ألفريد أ. سميث.
ســتكون الســنوات القليلــة املقبلــة محــددة في 
نجــاح االنتقــال الديمقراطــي أو فشــله. املعبــر 

الوحيد: ثقافة الديمقراطية.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ســاعات طويلــة فــي أيــام الصيــف الحــارة. ثــم، 
جــاء بعــد الفشــل، املمثــل فــي الجملة الســابقة، 
عبــارة مطاطــة جــدًا، اســمها »أخونــة الدولــة«، 
الثانيــة  الصفــة  الفســاد،  إلــى  تقودنــا  وهــي 
التــي غابــت عن جدران القاهــرة. والحديث عن 
فساد الحاكم املصري، ثروته، وظائف أبنائه، 
عائلته، ســيارته، ثمن منزله، مرتبه الشــهري، 
حديــث مثيــر للغايــة للجالســن علــى املقاهــي 
في مصر. هذا ما بقي من حكم حسني مبارك 
املمتــد ثاثــة عقــود، وهــذا مــا بقــي مــن حكايــة 
محمــد مرســي واإلخــوان املســلمن، وهــذا مــا 
والحكايــات  الحاليــة  الحكايــة  مــن  ســيبقى 

التالية.
هــذا الصــراع الحالــي، لــو أنه كمــا أفهمه طويل 
الحاجــة،  فــإن  الجــوالت،  ومتعــدد  ومســتمر، 
اآلن، إلــى تحريــك الجالســن علــى املقاهي، إلى 
مخاطبتهــم بمــا يفهمونــه ويطلبونــه وما هو 
قــادر علــى إثارة اهتمامهم. والواقع، أن ترتيب 

أولوياتهم اآلن هي: فاشل/ فاسد/ قاتل.
لنعيــد اكتشــاف الحقائــق، نظام مبارك فاشــل، 
واستمر فشله فتحول إلى فساد، ولهذا سقط. 
وكذلــك نظــام مرســي، وبينهمــا مــدة عاصرنــا 
فيهــا فشــل املجلــس العســكري وفســاده. هــذه 
تهم مباشــرة أكثر، قابلة للترجمة في حوادث 
يوميــة كثيــرة، وعليهــا أدلــة واضحــة حيــة. إن 
كانــوا قــد اعتــادوا القتــل، تقبلــوه، وجــدوا لــه 
مبررات كافية، فلنحدثهم عن الفشل والفساد، 

إذن، ونَر.
)كاتب مصري(

لتدبر شأننا بأنفسنا خارج الوصاية. ولكن، 
ســرعان ما هزنا حنن جارف إلى أٍب يعفينا 

من كل تلك املشاق.
فــاز »نــداء تونــس« باالنتخابــات التشــريعية 
والرئاســية، ألنــه أعــاد تشــغيل ماكينــة )اآللــة 
الضخمة( »التجمع الدستوري الديمقراطي« 
التــي ظلــت خايــاه نائمــة، حتى وقــد حل هذا 
حزبــا  »التجمــع«  يكــن  لــم  قضائيــا.  الحــزب 
إنمــا  لألحــزاب،  الدقيــق  الحديــث  باملعنــى 
وأمــن  عميقــة  إدارة  مــن  مزيجــا   

ً
هيــكا كان 

مــواز وشــركات ماليــة ومليشــيات.. إلــخ. هــذا 
شراســة  أكثــر  بشــكل  اآلن،  يعــود،  الخليــط 

متسلحا بثقافة الثأر.
ربمــا  ولكــن،  الحكــم،  إخفاقــات  ينكــر  أحــد  ال 
صرامــة  تجنــب  علــى  »الترويــكا«  عولــت 
أكثــر  الوطنيــة  املصالحــة  وآثــرت  املحاســبة 
تمــارس  ســاذجة  كانــت  حتــى  الــازم،  مــن 
الحكــم بكثيــر مــن الهوايــة، غيــر أن الحصــار 
الفاســد،  املــال  ضربــه  الــذي  االقتصــادي 
الثــورة،  حكومــة  علــى  اإلقليمــي  واملحيــط 
أعمــال،  رجــال  مــع  الفاســد  اإلعــام  وتحالــف 
أثــروا مــن خــال تســمن النظام الســابق، وهم 
فــي  االســتثمار  وخيــروا  املــال  هربــوا  الذيــن 
الخــارج، حــدد مثــل هــذا املصيــر. هــل نســينا 
كيــف انتفــض املجتمــع املدنــي متعاطفــا مــع 
جعلــوا  وكيــف  الفاســدين؟  القضــاء  رجــال 
التلفــزة  مؤسســة  نهــب  فاســد  إعامــي  مــن 

التونسية شهيد إعام مؤجل؟
باتــوا  حتــى  وترعيبهــم،  النــاس  تجويــع  تــم 

املبــدأ،  حيــث  مــن  بالقتــل،  القبــول  أن  متأخــرًا 
يفقدهم القدرة على منع آلة القتل من االقتراب 

منهم.
بمســألة  جــدًا  أنفســهم،  هــؤالء،  يتأثــر  لكــن، 
الحاكــم/  فشــل  مباشــرة،  تمســهم  »الفشــل«. 
مكاســبهم  أن  يعنــي  الحكومــة،  الســلطة/ 
أو  بشــكل  ســلبا  ســتتأثر  املعتــادة  اليوميــة 
القتــل.  دائــرة  مــن  أوســع  الفشــل  دائــرة  بآخــر. 
علــى  مســبقة،  بخطــة  منظمــا،  يبــدو  القتــل 
عكــس الفشــل، الخــارج عــن الســيطرة، الواســع 
املنتشر، ال يعرف الحدود، وال يميز بن أعداء 
النظــام وأحبابــه. ثــم إن العقــل املصــري، عــادة، 
مشــغول بنهايــة الــكام عــن أولــه. تجــده حــن 
يطرح أمامه موضوع معقد ومتشــابك، يســأل 
مباشــرة عــن »العمــل؟« »املطلــوب؟«، »املهــم؟«. 
ــد جدًا. ومليء 

ّ
فــي قضيــة القتــل، املوضوع معق

بحكايــات وأســاطير وعامــات اســتفهام، مــن 
اســتخدمت  حقــا  هــل  أواًل؟،  الرصــاص  أطلــق 
الشــرطة الرصــاص الحــي؟ االعتصــام لــم يكــن 
االعتصامــات  يفضــون  هكــذا  تمامــا!،  ســلميا 
مــن  ذلــك  إلــى  ومــا   )!( األجنبيــة  الــدول  فــي 
حديــث اإلعــام املصري الشــيق، وحيــل اإللهاء 

وتشتيت االنتباه.
للمواطــن  بالنســبة  الفشــل،  مواجهــة  تبــدو 
ومطلوبــة  بــل  أكثــر،  مفهومــة  املصــري، 
الحيــاة.  قيــد  علــى  يبقــى  بحيــث  وضروريــة، 
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يضــم ســبعة مايــن موظــف، قــادرة علــى شــل 
بفشــلها وفســادها. وللعجــب،  املواطــن  حيــاة 
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اإلريتريون مرفوضون في أوروبا

يا 
جبّار

17

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

املاضــي،  القــرن  تســعينيات  نهايــة  فــي 
األضــواء  كانــت  الثالثــة،  األلفيــة  وبدايــة 
دول  فــي  الصوماليــن  علــى  مســلطة 
أوروبيــة عديــدة. فمعظــم الصوماليــن لم يشــعروا 
الاجئــن  مــن  بغيرهــم  أســوة  مقبولــون  هــم 

ّ
أن

واملهاجرين، على األقل في دول شــمال أوروبا.
اليوم، جاء الدور على اإلريترين. فعام 2014 شهد 
الصغيــر  األفريقــي  البلــد  مــن  للمهاجريــن  تدفقــا 
إلــى دول أوروبــا عبــر بوابــة التهريــب البحري إلى 
إيطاليا. وال يلقى هؤالء سوى الرفض، باعتبارهم 
»الجئــي رفاهية« ال يســتحقون الحماية، باملفهوم 
لرفــض  أعــذارًا  يقــدم  أن  يحــاول  الــذي  السياســي 

طلبــات لجوئهــم ومحاولة إعادتهم إلى بلدهم.
من جهتها، ترسل الدنمارك إشارات إلى بقية دول 
االتحــاد األوروبــي بأنهــا لــن تمنــح هــؤالء إقامات، 
وزيــرة  بحســب  وتوقفــه«،  تدفقهــم  »ســتواجه  بــل 
العــدل الدنماركيــة الســابقة كاريــن هيكــروب. وهو 
التصريح الذي دفع دواًل أخرى إلى تجميد دراسة 
املفوضيــة  حفيظــة  أثــار  مــا  اإلريتريــن،  طلبــات 
الاجئــن،  لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية 

ومنظمــات حقوقية أخرى.

إلــى  األوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  اســتندت  كمــا 
تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق فــي دائــرة األجانــب 
فضيحــة  شــكل  الــذي  التقريــر  وهــو  الدنماركيــة. 
سياسية وأخاقية ملا حمله من تزوير القتباسات 
أثــارت حفيظــة األمــم املتحدة واألســتاذ في جامعة 
 كامه 

ّ
جنوب لندن، غايم كيبربياب، الذي أعلن أن

الــذي قاله للجنة، جرى تحريفه.
إعــادة  يمكــن  ــه 

ّ
أن إلــى  خلــص  قــد  التقريــر  وكان 

الســجن  ملخاطــر  تعرضهــم  دون  مــن  اإلريتريــن 
واملاحقة في بادهم، فهؤالء لم يغادروا ألســباب 

سياســية بل اقتصادية وهربا من خدمة العلم.
أخــرى.  أوروبيــة  دول  التقطتهــا  التقريــر  أصــداء 
للمهاجريــن  تدفقــا  شــهدت  التــي  هولنــدا،  ففــي 
ألــف شــخص شــهريا، جــرى  إريتريــا بمعــدل  مــن 
دراســة  عــن  بالتوقــف  الدنمــارك  بموقــف  االقتــداء 
ترحيلهــم  تنتظــر  البــاد  وباتــت  اللجــوء.  طلبــات 

إلى أسمرة.
 
ّ
إن الهولنديــة  الســلطات  تقــول  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

إلــى  أدى  اللجــوء  اإلريتريــن  منــح  بعــدم  قرارهــا 
 80 بنســبة  منهــم  إليهــا  اآلتــن  أعــداد  انخفــاض 
باملئــة. وهــو مــا شــكل ضغطــا علــى بلجيــكا ودول 

شــمال أوروبا، بخاصة الدول اإلسكندنافية.
 
ّ
فــإن األوروبــي،  اإلحصــاء  مركــز  أرقــام  وبحســب 

فــي  انخفضــت  اإلريتريــن  اللجــوء  طالبــي  أعــداد 
دول، وارتفعت في أخرى. وشهدت أملانيا في شهر 
يوليــو/ تمــوز قدوم 2000 إريتري. بينما انخفض 
العــدد فــي هولنــدا مــن 1800 في شــهر مايــو/ أيار، 

إلى أقل من 200 في شــهر يوليو.
فــي  النرويجــي  الخبيــر  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الشــؤون اإلريتريــة واإلثيوبيــة، كيتيــل ترونفــول، 
 التبايــن فــي أعــداد طالبــي اللجــوء اإلريتريــن 

ّ
إن

»تعتمــد علــى مــا يصــل إلــى املهربــن واملهاجريــن 
مــن رســائل ومعلومــات مــن ســلطات الهجــرة فــي 

البلدان املختلفة«. 
ويشــير فــي هــذا اإلطــار، إلــى أرقــام بــاده، والتــي 
مايــو/ فــي  إريتريــا  مهاجــرًا   650 وصــول  تبــّن 

أيــار املاضــي، بينمــا انخفــض العــدد إلــى 250 فــي 
سبتمبر/ أيلول، بعد أن صدرت تصريحات تقول 

 النرويج ســترفض منحهم اإلقامات.
ّ
إن

مــن جهتهــا، تقــول الخبيــرة الهولنديــة في شــؤون 
الاجئــن اإلريتريــن في جامعــة تيلبورغ، ميريام 
اإلريتريــن  اللجــوء  »طالبــي   

ّ
إن ريســن،  فــان 

كرشــى  بادهــم،  حــدود  لعبــور  مبالــغ  يدفعــون 
للجيــش، ثــم يدفعــون لعبــور املتوســط وينتظرون 

تهريبهــم إلى أوروبا«.
حــدود  يتعــدى  األمــر   

ّ
أن ريســن  فــان  وتضيــف 

»الدولــة   
ّ
إن وتقــول  والتهريــب،  البشــر  تجــارة 

اإلريترية نفســها تمنح األشــخاص اإلذن بالســفر. 
فهي تختار َمن تسمح له بعد أن يوقع على التزام 

بدفع 2 في املئة من راتبه املســتقبلي للدولة«.
 
ّ
كمــا تشــير فــان ريســن، مــن ناحيــة أخــرى، إلــى أن
لإلريتريــن  بالســماح  الرســمية  السياســة  »هــذه 
بالخــروج كتجــارة وقتيــة مربحــة، ســتكون مكلفــة 
 البــاد تشــهد 

ّ
إلريتريــا بالــذات فــي املســتقبل، ألن

تفريغا من اليد العاملة الشــابة التي تحتاجها«.

مجتمع
هــا ســجلت أكثــر من عشــرين ألف حالة اعتقــال واختفاء 

ّ
قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، إن

قســري فــي ســورية عــام 2014. وأضافــت أنهــا رصــدت قيــام قــوات النظــام باعتقــال أكثــر مــن 6400 
شخص من مختلف املناطق التي يسيطر عليها، فيما سجلت، في مناطقه، 9500 حالة اختفاء على 
 من بن حاالت االعتقال 1200 سيدة، و800 طفل. فيما أفرج النظام هذا 

ّ
األقل. وأوضحت الشبكة أن

. ووثقت الشبكة مقتل ما يزيد عن 1993 شخصا تحت التعذيب، من بينهم 
ً
العام عن 1476 معتقا

، وتسع نساء.  )األناضول(
ً
1915 مدنيا، منهم 11 طفا

قــاد أهالــي 43 طالبــا مكســيكيا مفقــودًا، تظاهــرة ضخمــة فــي وســط العاصمــة مكســيكو. وذلك رغم 
تأكيد السلطات مقتل الطاب على يد منظمة إجرامية في إيغواال بوالية غيهيرو. وتعرض الطاب 
فــي ســبتمبر/أيلول املاضــي، لهجــوم شــنه عناصــر فاســدون مــن الشــرطة فــي إيغــواال. وســلموهم 
ملنظمــة إجراميــة، قبــل أن يقتلــوا وتحــرق جثثهــم بحســب إفــادات موقوفن. وحتــى اآلن، تم التعرف 
 أســر الطاب تصــر على أنهم مــا زالوا 

ّ
إلــى هويــة طالــب واحــد فقــط، مــن بقايــا جثتــه املتفحمــة. لكــن

)فرانس برس(  القوات املسلحة تعرف مكانهم.  
ّ
أحياء، وأن

أهالي الطالب المكسيكيين يكّذبون السلطاتاعتقال وإخفاء 20 ألف سوري عام 2014

المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  انتقدت 
حقوقية  منظمات  ــدة  وع الالجئين،  لشؤون 
اإلريتريين،  الالجئين  طلبات  دراسة  تجميد  أوروبية، 
األوروبية  الــدول  بعض  تعامل  طريقة  وكذلك 
إلى  الموجهة  االنتقادات  تنطلق  كما  معهم. 
تلك الدول، من طريقة تعاطي السلطات اإلريترية 

السيئة مع الالجئين المبعدين إليها.

انتقادات لبعض الدول

يحمــل  التــي  األولــى  املــرة  ليســت  هــي 
 هــذا الحمــل فــوق ظهــره. فهــو 

ّ
فيهــا كل

عملــه الــذي يعتــاش منــه، ويمضــي فيــه 
أيامــه ولياليــه. عملــه في صناعة الجلود 
ودبغهــا، الــذي يقّض ظهــره، ويأخذ من 
شــبابه. ال يبــدي اعتراضــا عليــه، فدأبــه 
 »شيلة« ترداد عبارة »يا جّبار«.

ّ
مع كل

تعايشــه الجلود وأصباغها، وتأخذ من 
لونهــا. يجمعهــا مــن  لونــه ويأخــذ مــن 
كثيــر من التجار في العاصمة املصرية 
الصناعــة.  تتركــز  حيــث  القاهــرة، 
إلــى  العمــال  مــن  غيــره  مــع  وينقلهــا 

املدابــغ، في حي مصر القديمة.
هي ليست املرة األولى، التي يحمل فيها 
هــا قــد تكــون األخيــرة. 

ّ
حملــه هــذا، لكن

تشــهد  مصــر  فــي  الجلــود  فصناعــة 
تدهــورًا يومــا بعــد يوم. تدهــورًا يصيب 
قطاعــا اقتصاديــا كبيــرًا بالــداء، ومعــه 
أكثــر مــن مائتــن وخمســن ألــف عامل. 
 منهــم لــه عائلتــه التــي تنتظــر بــاب 

ّ
وكل

الــرزق مهمــا كان غيــر وفيــر. فاألجــر 
أميركيــا،  دوالرًا   140 بــن  مــا  يتــراوح 

و280 دوالرًا.
تشــير وكالــة األناضــول إلــى أّن القطــاع 
الجلــود  وتحضيــر  بصناعــة  املختــص 
والحقائــب  األحذيــة  فــي  الســتخدامها 
 480 يضــم  كان  واملالبــس،  واألحزمــة 
قطــاع  لكــّن   .2011 عــام  عامــل  ألــف 
الجلــود اليــوم، ومــع انتهاء العــام 2014، 
ألــف عامــل  بــات يقتصــر علــى مائتــي 
فقــط، بســبب إقفــال عــدد مــن املصانــع 

فــي كافة أنحاء مصر.
ال معلومــات دقيقــة حــول عــدد مصانع 
الجلد التي أقفلت. لكّن األكيد أّن العامل 
املزمــن  التعــب  بخطــوط  الصــورة،  فــي 
فوق جبينه، ويديه الخشــنتن، ونظراته 
املرهقة، قد يجد نفسه فجأة، بال عمل، 

أسوة بمن سبقوه.
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بعد سنوات من األخذ والرّد وتلّوث كبير للمنطقة وأمراض سرطانيّة 
في أوساط أهالي الجوار، هل يُقفل مطمر الناعمة بحّق، أم أن األمر 

مجرّد مناورة؟

السوريّون عالقون على الحدود

1819
مجتمع

بيروت ـ سوزان برباري

الناعمــة  مطمــر  ــل 
َ
وُيقف أســابيع  بضعــة  هــي 

للنفايــات، الواقــع جنوبي العاصمــة اللبنانّية 
العكســي  العــد  ويبــدأ  أســابيع  هــي  بيــروت. 
املجــاورة  املناطــق  مــن  وعــدد  بيــروت  لطمــر 

بأرتال وأرتال من النفايات.
تقــاذف  مــن  ــوا 

ّ
مل والجــوار  البلــدة  أهالــي 

املســؤوليات، خصوصــا أنهــم لــم يلمســوا أيــة 
الدقيــق.  امللــف  هــذا  مــع  التعاطــي  فــي  جدّيــة 
يــوّدي..  ال  »الصــوت  يقولــون:  فتســمعهم 
مهــّددون  ونحــن  الــوادي..  فــي  والصرخــة 
بصحتنا بالسرطان من جّراء تداعيات مطمر 
ت والهواء ازداد 

ّ
الناعمة، فاملياه الجوفّية تلوث

 سوى وعود ومزيد من الوعود 
َّ

ضررًا.. لم نتلق
حتــى غــدا مطمر الناعمة أشــبه ببركان موت«. 
ومطمــر الناعمــة - عــن درافيــل كان قــد أنشــئ 
في عام 1998 في قضاء الشوف، بموجب خطة 
»ســوكلن«  شــركة  فالتزمــت  ومؤقتــة.  طارئــة 
)لرفــع النفايــات ومعالجتهــا( بعقــد الطمر مع 
مجلــس اإلنمــاء واإلعمــار، علــى أن ُيصــار إلــى 
فــي لبنــان عمومــا  النفايــات  معالجــة مشــكلة 
هــذه  الخطــة  لكــن  متكاملــة.  مــن ضمــن خطــة 
لــم تبصــر النــور حتــى اليــوم، كمــا هــي الحــال 
فــي  مــن املخططــات  إلــى عــدد كبيــر  بالنســبة 
هــذا البلــد، وذلــك بفعل التجاذبــات واملناكفات 

السياسّية.
واملطمــر الــذي كان ُمَعّدًا منذ فتحه الســتيعاب 
ــي متــر مكعــب مــن النفايات والســتقبال 

َ
مليون

مجمــل  يســتقبل  أخــذ  عمليــا،  فقــط  العــوادم 
وتســبيخها.  فرزهــا  يتــّم  لــم  التــي  النفايــات 

بــّد مــن رفــع الســؤال إلــى املســؤولن فــي وزراة 
البيئــة الذيــن ال يريــدون إيجــاد بدائــل ملطمــر 
الناعمة. أما بالنســبة إلى بيروت الكبرى، فما 
لهــا إال ردم البحــر وإقامــة معمــل فــرز حديــث 
للنفايــات. كذلــك نتمنــى التوّصــل إلــى جــواب 
واضح من قبل وزير الداخلّية، نهاد املشــنوق، 

حول معالجة كل منطقة لنفاياتها«.
فــي  البيئــة  لجنــة  إلــى  جــه 

ّ
تت األنظــار  وألن 

مجلــس النــواب، يقول رئيســها النائب شــهّيب 
الناعمــة  مطمــر  معالجــة  متابعــة  »بضــرورة 
وانبعاثــات الغــاز منــه، بمــا يضمن منع أي أثر 
بيئي ســلبي«. ويشــّدد على أنه »ما من تمديد 
ــر بديــل قبــل 17 

ّ
لهــذا املطمــر حتــى لــو لــم يتوف

يناير/كانــون الثانــي املقبــل. واملطمــر ســيقفل 
في التاريخ املحدد«.

ال حلول عجائبيّة
من جهته، يقول وزير البيئة، محمد املشــنوق: 
»مــا مــن حلــول عجائبّية«، مشــّددًا علــى أن »ما 
مــن أحــد غيــري يحمــل هــذا امللــف، وهاجســي 

االنتهاء منه في أسرع وقت ممكن«.
ويوضــح املشــنوق أن »مــا مــن تجديــد للمطمر 
وكذلــك مــا مــن تمديد. وكــم كنا نتمنى أن ُيعاد 
النفايــات،  ملعالجــة  العمروســّية  معمــل  فتــح 
أقلــه للتخفيــف مــن وطــأة ثقــل النفايــات. وفــي 
فنحــن  جــذري.   

ّ
حــل إلــى  ســنتوّصل  النهايــة، 

ندرس حاليا احتمال إقامة محرقة عبر تفكيك 
النفايــات الحــراري، فــي إطــار شــروط الســامة 
االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع  الســليمة،  البيئّيــة 
مشــكلة  مــن  التخفيــف  بغيــة  البيئــي  األثــر 

النفايات في لبنان«.

معبر العريضة الساحلي 
بات مخصصًا لعبور 

الموالين للنظام، ويحظى 
هؤالء بتسهيالت

مطمر الناعمة يهّدد 
المياه الجوفيّة بالتلّوث 

وسكان الجوار بتزايد 
حاالت السرطان

وهــو يحتــوي، في وضعه الحالي، على عشــرة 
ماين متر مكعب من املخلفات.

يهّدد باالنفجار
الجيولوجيــا،  فــي  البيئــي  الخبيــر  ــق 

ّ
ويعل

»العربــي  لـــ   
ً
قائــا رزق،  ولســون  الدكتــور 

الجديــد«، إن »وجــود املطمــر خطــأ كبيــر علــى 
ع بفعل تفاعات 

ّ
الصعيد البيئي، إذ من املتوق

الغازات السامة أن ينفجر من وقت آلخر، وهو 
كذلــك يهّدد أهالي البلدة والجوار بالســرطان، 
من دون أن ننسى اآلثار السلبّية التي يخلفها 

على املياه الجوفّية على املدى الطويل«.
الثانــي  يناير/كانــون   19 وبتاريــخ  ذلــك  إلــى 
2014، وعــدت الحكومــة اللبنانّيــة بوضــع حــّد 
لســبعة عشــر عامــا مــن معانــاة أهالــي املنطقــة 
وبعــدم التمديــد ملطمــر الناعمــة - عــن درافيــل 
بعد تاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2015. لكن 
الســؤال يبقــى: هــل تتجــه الحكومــة إلى تمديد 
العمــل باملطمــر لغايــة عــام 2017، بحســب مــا 
املجتمــع  هيئــات  أوســاط  بعــض  فــي  يتــرّدد 

املدني؟

يكفي تلوثًا!
تعــرب املســؤولة اإلعامّيــة لـــ »حملــة األهالــي 
إلقفــال مطمــر الناعمــة - عــن درافيــل«، راغــدة 
الحلبــي، فــي حديــث لـــ »العربــي الجديــد«، عــن 
استيائها مما يحصل. وتقول: »يكفي تلّوثا!«، 
مشــيرة إلى »فضيحة بيئّية إذا صّح القول، ال 
ســّيما فــي مــا يتعلــق برمــي النفايــات الســائلة 
السامة من دون معالجة من مطمر الناعمة في 
لبيــروت(.  الجنوبّيــة  )الضاحيــة  الغديــر  نهــر 

وهو ما يهّدد املياه الجوفّية بتلّوث خطير«.
نتابعهــا  األمــور  هــذه  »كل  أن  إلــى  وتلفــت 
باستمرار وبالتنسيق مع النائب أكرم شهّيب 
)رئيــس لجنــة البيئــة النيابّيــة(، علــى أمــل أن 

 قريب بحسب ما وعدنا«.
ّ

تحظى بحل
اللبنانّيــة«،  البيئّيــة  »الحركــة  رئيــس  أمــا 
املهنــدس بــول أبــي راشــد، فيقــول: »نحــن علــى 
مفتــرق طرقــات. ال لتجديــد مطمــر الناعمــة وال 
للمحــارق«. ويضيف: »ما شــعرنا به كمجتمع 
لتمديــد  نّيــة  املســؤولن  لــدى  أن  هــو  مدنــي 
 آخر 

ّ
العمــل بمطمــر الناعمــة، بغيــة إيجــاد حــل

ذت، 
ّ
ف

ُ
وهو إنشاء محرقة للنفايات. وفي حال ن

النفايــات.  تدويــر  إعــادة  إمكانّيــة  ــر 
ّ
تتوف لــن 

وبالتالــي لــن يكــون للبلديــات دور فاعــل ولــن 
مــن  التخلــص  فــي  لبنانــي  بيــت  كل  ُيســاهم 
الفــرز والتســبيخ، أي الطريقــة  النفايــات عبــر 

األنسب بيئيا«.

فليُردم بحر بيروت
التقدمــي  الحــزب  رئيــس  ــق 

ّ
يعل بــدوره، 

عــن  نائــب  وهــو  جنبــاط،  وليــد  االشــتراكي 
: »ال 

ً
قضاء الشــوف في البرملان اللبناني، قائا

عراقيل عدة ُتواجه 
السوريّين الراغبين في 

الوصول إلى لبنان، وإن لم 
يكن »اللجوء« هدفهم، 

فيلجؤون إلى المعابر 
غير الشرعية

حلب ـ ليليا نحاس

 هي الحواجز والعقبات التي يجب على 
ٌ
كثيرة

الســورين اجتيازهــا قبل الوصــول إلى لبنان. 
إذ تمنــع قــوات األمــن اللبنانيــة النازحــن مــن 
الدخــول إلــى أراضيهــا. حتــى أن العابريــن مــن 
غير النازحن يعانون األمّرين لعبور الحدود. 
املســافر  إن  ســائق،  وهــو  مــازن،  أبــو  ويقــول 
بعــدم  اللبنانيــة  األمــن  قــوات  إلقنــاع  يجهــد 
نيتــه اللجــوء أو البقــاء فتــرة طويلــة في لبنان. 
 كثيــرًا، ولم يعد 

ّ
يضيــف أن »عــدد العابريــن قــل

يتجــاوز العشــرات«، الفتــا إلــى أن »العديــد مــن 
فــي  العمــل  البــّري توقفــت عــن  النقــل  شــركات 
اآلونة األخيرة، ما أثر بشكل جدي على عملنا 

كسائقن«.
الذيــن  مــن  »كثيــرا  أن  مــازن  أبــو  يوضــح 
يســافرون معه ال يقصدون اللجوء إلى لبنان. 
يرغــب البعــض فقــط فــي التوجــه إلــى ســفارات 
عــدد مــن الــدول فــي بيــروت كونهــا مغلقــة فــي 
دمشــق«، مضيفــا »هنــاك أيضــا مــن يرغــب فــي 
زيــارة أقاربــه أو أبنائــه، أو قضــاء إجــازة لعــّدة 

أيام بعيدًا عن الحرب في سورية«.

تمييز
هناك أربعة معابر رسمية بن لبنان وسورية، 
وهي العريضة والدبوسية وجوسيه وجديدة 
يابــوس، تســيطر عليهــا جميعــا قــوات النظــام 
الســوري، وتشــكل املنفــذ الوحيــد للنظــام مــع 
دول الجوار. ويقول الســائق قاســم إن »القيود 
التــي تفرضهــا الســلطات الســورية واللبنانية 
تختلف من معبر إلى آخر«، موضحا أن »معبر 
لعبــور  مخصصــا  بــات  الســاحلي  العريضــة 
للنظــام، ويحظــى هــؤالء بتســهيات  املوالــن 
كبيــرة مــن الطرفــن«، علمــا أنــه املعبــر الوحيــد 
الذي يشهد رحات نقل يومية للمسافرين من 

محافظتي طرطوس والاذقية. 
العســكري  األمــن  مفــرزة  »تمنــع  ويتابــع: 
الســوري املتواجــدة هنــاك كل مــن يحمــل هوية 
مــن حلــب أو إدلــب أو غيرها من اجتياز املعبر، 
ويتعــرض حاملهــا للمســاءلة والتحقيــق مــن 

دون أي أمل في العبور«.
الســام  عبــد  الناشــط  يشــير  الســياق،  فــي 
يابــوس  جديــدة  »معبــر  أن  إلــى  القاضــي 
العتقــال  مصيــدة  بمثابــة  بــات  املصنــع   -

يضيــف:  املســؤول«.  الضابــط  »بمزاجيــة 
»غالبــا مــا يتوجــب على الســوري حمــل بطاقة 
ســفر مدفوعــة أو إقامــة رســمية فــي لبنــان أو 
عقــد عمــل. مــع ذلــك، العبــور ليــس مضمونــا«. 
بدورهــا، تــروي هيــا أنهــا قامت بحجــز بطاقة 
للمبيــت  لكنهــا اضطــرت  بيــروت،  عبــر مطــار 
علــى الحــدود بحجــة عــدم جــواز دخولهــا قبــل 
7 ســاعات مــن موعد الطائــرة. تضيف: »طلبت 
قــوات األمــن اللبنانــي تزويدهــم بنســخة عــن 
البطاقــة وشــهادتي الجامعية قبيــل الدخول«. 
تشكو »املعاملة غير الائقة التي يتعرض لها 
طالبو العبور من قبل قوات األمن اللبناني«. 

فــي املقابــل، يبحــث عــدد من الذين لــم ينجحوا 
بالعبور عن سبل أخرى. تقول سمر لـ »العربي 
الجديــد« إنهــا »اضطــرت أخيــرًا إلــى دفع مبلغ 
300 دوالر لعائلــة لبنانيــة الســتضافتها، ثــم 
الســلطات،  لــدى  األمــر  بتأكيــد  العائلــة  قامــت 
وتم وضع اسم العائلة عند املعبر لُيسمح لها 

بالدخول«.
من جهته، يذكر سامر عبيد أنه »اضطر أخيرًا 
للســفر من مطار جبلة إلى لبنان، إال أن شــركة 
الخطوط الجوية السورية اشترطت عليه دفع 
كلفــة الســفر ذهابــا وإيابــا، وتبلــغ 300 دوالر«. 
يضيف: »لم تكن الرحلة الجوية أقل عبئا على 
املســافرين، بخاصــة أنــه ليــس هنــاك مواعيــد 
انتظــار  علــي  كان  الجويــة.  للرحــات  محــددة 
ســاعات طويلــة«. يتابــع أن »مئــات الســورين 
خدمــة  مــن  الهاربــن  أو  أمنيــا  املاحقــن  مــن 
العلــم، باإلضافــة ملــن ُمنعوا من اجتياز املعابر 
الرســمية، يضطــرون للمغامــرة وقطع الحدود 
عبــر املعابــر غيــر الشــرعية املمتــدة علــى طــول 
الحــدود الســورية اللبنانيــة )250 كلــم(، علــى 

الرغم من خطورة األمر«.

الســلمين والكتــاب والصحافيــن  الناشــطن 
املعارضــن للنظــام الســوري، وقــد شــهد مئات 
حــوادث االعتقال، كان آخرها اعتقال املعارض 
باســم  املتحدثــة  تؤّكــد  فيمــا  حســن«.  لــؤي 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لـــ »العربــي 
 356 اعتقــال  وثقــت  »الشــبكة  أن  الجديــد« 
شــخصا عنــد معبــر جديــدة يابــوس منــذ عــام 

2012، بينهم 52 امرأة وطفان«.
فــي املقابــل، يوضــح عبــد اللــه، الــذي يأتــي إلــى 
لبنــان بــن الحن واآلخــر، لـ »العربي الجديد«، 
الدبوســية  معبــري  عبــر  »املســافرين  أن 
وجوســيه يضطــرون الســتئجار وســيلة نقــل 
دوالرًا،   175 إلــى  كلفتهــا  تصــل  قــد  خاصــة 
لــم  إن  العــودة  تكاليــف  دفــع  إلــى  باإلضافــة 
يسمح لهم بالعبور«. يروي أن »عناصر قوات 
مــا  الدبوســّية صــادرت كل  األمــن عنــد معبــر 
أملكــه مــن مــال بذريعــة منــع تــداول العمــات«. 
يســأل: »مــا هــي العملــة النقديــة التــي يتوجــب 
علــى الســورين اســتخدامها، فــي حــال منعــوا 

من حمل الدوالرات«؟

عبور مشروط
يقــول قاســم إن شــروط قــوات األمــن اللبنانــي 
ــق 

ّ
وتتعل »مطاطّيــة«،  البــاد  إلــى  للدخــول 

مطمر الناعمة 
ووعود اإلقفال

رياض أطفال غير 
قانونية في تونس

يبلغ عدد رياض 
األطفال في تونس 
4005 وتستقبل نحو

180 ألف طفل

تونس ـ مريم الناصري

تنتشــر فــي تونــس الكثيــر مــن ريــاض األطفــال 
غيــر الشــرعية ويثيــر انتشــارها جــداًل شــعبيا 
بكــّراس  الريــاض  هــذه  تعتــرف  وال  واســعا. 
الشــروط الــذي تحــّدده الهيئــات املشــرفة علــى 
القطــاع. كمــا يرفــض بعضهــا الخضــوع لرقابة 
وفــق  والطفولــة  واملــرأة  األســرة  شــؤون  وزارة 
القانــون. وهــو مــا دفــع وزارة  مــا ينــص عليــه 
 القطاع 

ّ
شؤون املرأة واألسرة إلى االعتراف بأن

يشكو من عّدة تجاوزات، بسبب تواضع آليات 
املراقبة.

وكانــت الــوزارة قــد أغلقــت العــام املاضــي 169 
مؤسســة مــن ريــاض أطفــال ومــدارس قرآنيــة 
لــم تلتــزم بالشــروط مــن جملــة 702 مؤسســة 
منتشــرة فــي أنحــاء البــاد. وال تخضــع أغلــب 
موحــدة.  تربويــة  مناهــج  إلــى  الريــاض  هــذه 
كمــا ال تخضــع رســوم التســجيل فيهــا إلــى أي 
مراقبــة، وهــي رســوم غالبــا مــا تكــون مرتفعــة 

للغاية.
مــن جهتهــا، ارتــأت الحكومــة الحاليــة مراقبــة 
العديــد مــن ريــاض األطفــال منذ انطاقــة العام 
الدراسي الجاري. وأدى ذلك إلى اتخاذ قرارات 
بإغاق أكثر من 250 روضة. كما نشــرت وزارة 
اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  واألســرة  املــرأة 
قائمــة بأســماء املؤسســات امللتزمــة بالشــروط 
القانونيــة وعناوينهــا، مــن أجــل اطــاع أوليــاء 

األمور عليها، واالختيار من بينها.
كمــا تعهــدت الــوزارة بمتابعة إغــاق املزيد من 
ها أنشــأت 

ّ
الريــاض املخالفــة للقانون. وقالت إن

لجانــا مختصــة لهذا الغرض. وتتكون اللجان 
واألســرة  املــرأة  وزارات  مكاتــب  مــن  أساســا 
 
ّ
أن بخاصــة  التونســية.  املناطــق  فــي  واألمــن 
ــب اللجــوء إلــى 

ّ
إغــاق بعــض املؤسســات تطل

أصحابهــا  التــزام  عــدم  بعــد  الشــرطة،  قــوات 
بقــرار اإلغــاق. وكشــف كاتــب الدولــة للشــؤون 
 80 

ّ
الجهوية واملحلية عبد الرزاق بن خليفة أن

% مــن املؤسســات التــي اتخــذ فــي شــأنها قرار 
باإلغــاق هــي ريــاض قرآنية مخالفــة للقانون 
تعمل من دون ترخيص، فيما هناك مؤسسات 

ها انتهكت كّراس الشروط.
ّ
مرخص لها لكن

مــن جهتهــا، تقــول كاتبــة الدولة لشــؤون املرأة 
لـــ »العربــي الجديــد«  واألســرة نائلــة شــعبان 
 ريــاض األطفــال ازدادت 420 روضــة جديــدة 

ّ
إن

عــام 2014، منهــا 170 روضــة صــدرت بشــأنها 
قــرارات باإلغــاق. فــي حن تخضــع البقية إلى 
املتابعــة مــن اللجان املكلفة فــي مختلف أنحاء 

الباد. 
 أغلــب الريــاض التــي شــملها قــرار 

ّ
وتضيــف أن

الشــروط.  كــّراس  ملعاييــر  تخضــع  ال  اإلغــاق 

الريــاض  ترتكبهــا  التــي  اإلخــاالت   
ّ
أن كمــا 

الفوضويــة تتمثــل فــي عــدم االلتــزام باملنهــج 
كمــا  الــوزارة.  ملراقبــة  تخضــع  وال  الدراســي، 
لكــّراس  فيهــا  التحتيــة  البنيــة  تســتجيب  ال 
العلميــة  بالشــروط  تلتــزم  وال  الشــروط، 
التدريســية  الهيئــات  فــي  توافرهــا  املطلــوب 

واإلدارية فيها.
 أربعــة أطفــال مــن 

ّ
كمــا تشــير شــعبان إلــى أن

 الباد، 
ّ

عشــرة يرتــادون رياض األطفال فــي كل
ويقــل املعــدل إلــى اثنن من عشــرة فــي املناطق 
الريفيــة. فيمــا يبلغ عدد رياض األطفال 4005، 

وتستقبل حوالى 180 ألف طفل. 

 تســعن 
ّ
علــى صعيــد آخــر، تكشــف شــعبان أن

فــي املائــة مــن ريــاض األطفــال هــي مؤسســات 
الدولــة  تتولــى  التــي  الريــاض  أمــا  خاّصــة. 
إدارتهــا فتقتصــر علــى عشــرة فــي املائــة، وهــو 
مــا يســاعد علــى ارتفــاع التجــاوزات فــي هــذا 
علــى  اإلشــراف  ســلطة  بذلــك  وتبقــى  القطــاع. 
مــع  املنظومــة.  فــي  األضعــف  الحلقــة  القطــاع 
 وزارة شــؤون املــرأة واألســرة تحتــل 

ّ
العلــم أن

املرتبــة مــا قبــل األخيــرة فــي قيمــة االعتمــادات 
التي تخصصها الدولة سنويا. وهو ما يمكن 
اعتبــاره مؤشــرًا علــى هشاشــة قطــاع ريــاض 

األطفال.
ريــاض  فــي غرفــة  العضــو  يقــول  املقابــل،  فــي 
العباســي  الطيــب  للــوزارة  التابعــة  األطفــال 
 مســاهمة الدولــة فــي 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد« إن

مجــال الطفولــة ضعيفــة جــدًا. ويتســاءل كيــف 
يمكن لدولة تخصص للطفولة 0.25 في املائة 
فقــط مــن ميزانيتهــا أن تفكر فــي اتخاذ قرارات 

جريئة إلصاح هذا القطاع. 
كمــا يشــير إلــى دخول غيــر املؤهلن إلى قطاع 
حســاس مثــل الطفولــة، وانتشــار الرياض غير 
القانونيــة التــي تتزايــد بشــكل الفــت. ويضيف 
 العاصمة تونس تضم وحدها أكثر من ألف 

ّ
أن

روضة غير قانونية. 
فــي الفتــرة األخيــرة استبشــر الكثيــرون خيــرًا 
بقــرارات اإلغــاق ورأوا فيها إمكانية للتصدي 
لكل عمل مخالف للقانون وحماية الطفل من كل 
 البعــض ما زال يرفض 

ّ
تجــاوز واســتغال. لكن

تلك القرارت. يشــير رئيس جمعية »رابطة نور 
البيان« اإلسامية، التي تدير 15 روضة أطفال 
قرآنيــة فــي تونس، حمــدي الغانمي للـ«العربي 
 قرار الســلطات إغاق الرياض 

ّ
الجديد« إلى أن

 
ّ
القرآنيــة لــه غايــات سياســية. ويشــير إلــى أن

شــروط  لكــّراس  االمتثــال  ترفــض  جمعيتــه 
ــه كّراس 

ّ
وزارة املــرأة أو الخضــوع لرقابتهــا، ألن

صــدر فــي عهــد الرئيس األســبق زيــن العابدين 
 
ّ
بــن علــي. ويعلــق علــى ذلــك: »مــن املعــروف أن

القوانــن التــي أصدرهــا بــن علــي كانــت تهــدف 
الجتثاث الدين من جذوره«.

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

لاجئــن  الحلــوة  عــن  مخيــم  أهــل  زال  مــا 
لبنــان  بجنــوب  صيــدا  فــي  الفلســطينين 
يعانــون مــن مشــكلة انقطــاع املياه عــن معظم 
أحيائــه. واملشــكلة أساســا مرتبطــة بانقطــاع 
آبــاره،  مــن  تضــخ  املخيــم  فميــاه  الكهربــاء. 
وتستخدم الكهرباء في هذه العملية من أجل 

وصولها إلى البيوت.
ســكان  مــن  العشــرات  أقفــل  جهتهــم،  مــن 
القاطــع الرابــع فــي مخيــم عن الحلوة، شــارع 
اســتمرار  علــى  احتجاجــا  الخضــار،  ســوق 
انقطــاع امليــاه عــن حيهــم منــذ فتــرة. وطالبوا 
املســؤولن املعنين بالعمل على حل املشــكلة 
الجديــدة- القديمــة، وإعــادة ضــخ امليــاه إلــى 

املنطقــة. وهــددوا بتصعيد احتجاجهم حتى 
عودة ضخ املياه إلى حيهم.

القاطــع  ســكان  مــن  وهــي  أم حســام،  وتقــول 
الرابــع: »هــذه املشــكلة مــا زالــت مســتمرة منــذ 
 
ّ
أن صيفــا  اعتبرنــا  وعندمــا  الصيــف.  أيــام 
الشــح طبيعــي وانتظرنــا الشــتاء، لــم يتغيــر 
 املسألة غير مرتبطة 

ّ
شيء أبدًا. فقد اتضح أن

فعلــى  الكهربــاء.  بانقطــاع  بــل  امليــاه،  بشــح 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  )وكالــة  األونــروا 
الفلســطينين( تأمــن الكهربــاء واملــازوت من 
 
ّ
أجــل تشــغيل املولــدات. علمــا أننــا نعــرف أن
هــذه املــادة موجــودة، ومتى شــاء املســؤولون 
وحتــى  لكننــا  بتأمينهــا.  يقومــون  ذلــك  عــن 
إلــى  امليــاه  يضخــون  ال  ملــاذا  نعــرف  ال  اآلن، 

قاطعنا«.

بــدوره يقــول أبــو إبراهيــم: »لــم نتــرك طريقــة 
إال وقمنا بها من أجل تأمن املياه، واملطالبة 
مــن  مــا  لكــن  الحــي،  عــن  عــن قطعهــا  بالكــف 
»أتمنــى  ويتابــع:  ملطالبنــا«.  يســتمع  أحــد 
يقبلــون  هــل  وأســألهم:  املســؤولن  أرى  أن 
كمــا  يهانــوا  أن  وأوالدهــم  ونســاؤهم  هــم 
يهــان أوالدنــا ونســاؤنا؟«. ويتابــع: »النســاء 
لتعبئــة  املســجد  إلــى  يذهبــون  واألطفــال 
النظافــة،  احتياجــات  لتأمــن  امليــاه،  قواريــر 
فهــل يعقــل أن نبقــى علــى هــذا الحــال؟ أطلــب 
من املعنين جميعهم التحرك من أجل تأمن 
املياه، وإال ســوف نصّعد من تحركنا ونقطع 
الطريــق مجــددًا، ولــن نبرح املكان حتى تعود 

املياه«.
وفــي هــذا اإلطــار، يقــول أحد الباعة في ســوق 

الخضــار: »أطلــب مــن املعنيــن كافــة، العمــل 
 
ّ
ألن القاطــع،  فــي  ألهلنــا  امليــاه  تأمــن  علــى 
أحــدًا ال يمكنــه االســتغناء عنهــا. كمــا نحثهم 
علــى الذهــاب لشــركة الكهربــاء وحثهــم علــى 
 املشكلة منه. 

ّ
تخفيف التقنن الكهربائي، ألن

 املشكلة من الكهرباء، 
ّ
فاملسؤولون يقولون إن

تتنعــم  بالكهربــاء  تتنعــم  التــي  واملناطــق 
بامليــاه، أمــا املناطق التــي ال تصلها الكهرباء 
 
ّ
فتحــرم مــن امليــاه، وهــو أمــر غيــر عــادل، ألن
فــي  مختلفــة  الكهربائيــة  التغذيــة  ســاعات 
املخيــم. وفــي هذا الصــدد، أتمنى على اللجنة 
الضغــط  الحلــوة  عــن  مخيــم  فــي  الشــعبية 
علــى  وكالــة األونــروا مــن أجل تأمن ســاعات 
إضافيــة لضــخ املياه، من أجل وصولها إلينا 

في القاطع الرابع«.

ال مياه 
في مخيم 
عين الحلوة

امليل إلى القلق يشير إلى قابلية كبيرة 
املاضــي  فــي  للتفكيــر  الشــخص  لــدى 
واملســتقبل بتفاصيل دقيقة، وتحليل 
معطياتهمــا. وهــو مــا يفســر، بحســب 
تقريــر ملوقــع »بغ ثينــك« العلمي، ملاذا 
يميــل األشــخاص القلقــون إلــى الذكاء 

أكثر من سواهم.
عــن  عــادة  النــاس  يمتنــع  وبينمــا 
القلقــن  األشــخاص  علــى  االتــكال 
 القلقن، 

ّ
وتســليمهم املســؤوليات، فإن

أفضــل  قــدرة  يظهــرون  املقابــل،  فــي 
مــن أخطــاء  ــم 

ّ
التعل مــن ســواهم علــى 

املســتقبل  واستشــراف  املاضــي، 
والتحضير جيدًا ملخاطره.

 
ّ
أن أخيــرًا  الباحثــون  وجــد  فقــد 
األشــخاص القلقــن أفضــل من غيرهم 
فــي قــول الحقيقــة وتحديــد املخاطــر. 
ألكســندر  النفســي  املحلــل  وأجــرى 
جامعــة  مــن  البحثــي  وفريقــه  بينــي 
ماكيــوان فــي ألبرتــا بكنــدا، بحثا ضّم 
اســتطاعا للــرأي شــارك فيــه أكثــر من 
وجــود  نتائجــه  أكــدت  طالــب،  مائــة 
رابــط بــن مســتويات الــذكاء اللفظــي 

املرتفعة والقلق.
فقد سجل األشخاص الذين يعتبرون 
هــم 

ّ
إن يقولــون  أو  قلقــن،  أنفســهم 

حزنهــم،  فــي  التفكيــر  إلــى  يميلــون 
االختبــارات  فــي  مرتفعــة  معــدالت 

اللفظــي،  الــذكاء  بحاصــل  الخاصــة 
ويشــلر  »مقيــاس  اعتمــدت  التــي 
وهــو  للبالغــن«.  اللفظــي  للــذكاء 
باإلصغــاء،  يختــص  الــذي  الــذكاء 
 املســائل املنطقيــة، وفــك 

ّ
والفهــم، وحــل

اللغــوي،  اللغويــة، والتحليــل  الرمــوز 
والتعبير.

فــي املقابــل، أظهــرت االختبــارات علــى 
يركنــون  الذيــن  أولئــك   

ّ
أن الطــاب 

االجتماعيــة،  املاضــي  أحــداث  إلــى 
ويعتمــدون عليهــا كثيــرًا، لــم يحققــوا 
درجات عالية من الذكاء غير اللفظي، 
وهــو الــذكاء الــذي يختــص بالتعــرف 
وتذكرهــا،  البصريــة  النتائــج  علــى 
البصريــة،  املعلومــات  معانــي  وفهــم 
بــن  مــا  العاقــات  علــى  والتعــرف 
املفاهيــم البصريــة، وإجــراء مقارنــات 
العاقــات  علــى  والتعــرف  مصــورة، 
املصــورة،  األوضــاع  فــي  الســببية 

وسواها. 
 حاصــل الــذكاء هو واحد 

ّ
مــع العلــم أن

بحســب  الــذكاء،  مــن  أنــواع  عــدة  مــن 
أســتاذ التعليــم فــي جامعــة هارفــارد 
 
ّ
أن إلــى  يشــير  ــه 

ّ
لكن غاردنــر.  هــوارد 

األكثــر  النــوع  هــو  الــذكاء  حاصــل 
أولويــة مــن بن أنــواع الــذكاء األخرى، 

في االختبارات.
)إعداد: عصام سحمراني(

القلقون أشّد إدراكًا وذكاء

محمد أحمد الفيالبي

مثلمــا حــدث مــع شــجرة املســكيت التــي اســتجلبت فــي ثمانينيــات القرن 
املاضــي ملعالجــة مشــكالت زحــف الكثبــان الرمليــة في الســودان، وتولدت 
عنهــا مشــاكل بيئيــة كلفتنــا كثيرًا، ظهــرت النبتة الشــيطانية الثانية، كما 
يســميها البعض، شــجرة الدمس أو »املؤتمر الوطني«، بحســب املتندرين، 

بسبل غير مدروسة ملعالجة املشكالت البيئية والتنموية.
وفي هذه التسمية إشارة إلى الطريقة الطفيلية التي تتغذى بها الشجرة. 
فهي ترســل شــعيراتها الجذرية الدقيقة بحثا عن املاء، لتخترق شــبكات 
 عن اتهام 

ً
امليــاه، وتتســبب فــي حرمــان الســكان مــن اإلمداد املائي، فضــال

املواطنن إياها بتخريب أسس املنازل وإغالق تمديدات الصرف الصحي 
باألحياء السكنية.

الَدَمــس الِســناني ضمــن رتبــة اآلســيات، كمــا تقــول املراجــع. أصلهــا مــن 
تتميــز  واليمــن.  وجيبوتــي  الصومــال  فــي  والســاحلية  النهريــة  املناطــق 

بسرعة النمو والخضرة الدائمة. ويصل طول الشجرة إلى 20 مترًا.
 أول ظهــور للدمــس فــي الســودان خــالل الخمســينيات كان للدمــس 

ّ
لعــل

الصومالي. وقد تم إدخاله بصورة علمية مقننة لالستخدام في األحزمة 
الواقيــة. ويؤكــد البعــض أّن النــوع الثانــي منهــا لــم يظهــر قبــل عــام 1997. 
وســرعان مــا حجــزت الشــجرة لنفســها مكانــة في املــدن. وتبنتها، دونما 
تفكير، جهات حكومية عديدة، حتى أن أهل الثغر يطلقون عليها »شجرة 

الوالي«، الرتباطها بنهضة تجميلية يقودها والي والية البحر األحمر. 
ومــع انتشــار الشــكاوى، ارتفعــت أيــادي وحناجــر املســؤولن دفاعــا عــن 
مؤسســاتهم التــي لــم تتــم استشــارتها حــن دخلــت الشــجرة إلــى البــالد. 
فأكــدوا أنهــا أدخلــت عبــر أفــراد »نافذيــن«. ونفــت الهيئــة القوميــة لغابــات 
السودان ــ الجهة املعنية بدخول مختلف األشجار بعد إخضاعها للبحث 
والتجربةـ ـ مسؤوليتها عن دخول الدمس السعودي، وانتشار زراعته في 

املنازل وامليادين والحدائق العامة بالبالد.
فــي أوائــل القــرن املاضــي تــم إدخــال العديــد مــن األشــجار، بعــد إجــراء 
عمليــة التجــارب لهــا بصورة علمية ومنظمة، مثل أشــجار الكافور والنيم 

وغيرها، وأثبتت تلك األشجار نجاحها في البيئة السودانية.
أثرهــا  األشــجار ودراســة  املتخصصــة بجلــب  املؤسســات  ــص دور 

ّ
تقل

 أهل 
ّ
علــى البيئــة الســودانية. وأزيحــت الكــوادر املؤهلــة، ولــم يعــد هنالــك إال

الوالء السياسي. وقد جاء في تصريح  ألحد هؤالء أّن »املواطنن عاملوا 
الشجرة بدالل فأصبحت شرهة للمياه، فقد كان من املفترض أن تعامل 

حسب البيئة التي جاءت منها السعودية، وطبيعتها الصحراوية«.
وبذلك تزاح أشــجار البيئة املحلية عن خارطة االهتمام الرســمي، لتصبح 

 على البيئة واألرض واإلنسان.
ً
النتيجة وباال

)متخصص في شؤون البيئة(

شجرة المؤتمر الوطني 
في السودان

إيكولوجيا

¶ ينطلــق اليــوم، علــى خشــبة مســرح قطــر الوطنــي، مهرجــان املســرح 
الشبابي الخامس، ويستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني املقبل. 

الشــؤون  وزارة  فــي  النســائي  لإلشــراف  العامــة  اإلدارة  تنظــم   ¶
االجتماعيــة الســعودية، اليــوم، حفــل اليــوم العاملــي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، تحــت شــعار »نحــن صوتــه«، وذلــك فــي العاصمــة الســعودية 

الرياض.

¶ كشــف العقيــد عبــد اللــه خليفــة املــري، املنســق العــام للجنــة تأمــن 
 2500 فــرد من مختلف الدوائر والهيئات 

ّ
الفعاليــات فــي إمــارة دبي أن

سيشاركون في تنظيم ومتابعة احتفاالت رأس السنة.

مــة منهــج الرياضيــات الذي  ¶ حــذر العالــم أيــان تشــوب مــن عــدم ماء
 مهــارات 

ّ
يدرســه الطــاب فــي أســتراليا ســوق العمــل. وأشــار إلــى أن

رياضية رئيســية ال يتم تطبيقها جيدا في ســوق العمل، جراء الفشــل 
التعليمي الواضح في توصيلها للطاب.

¶ يعقــد نقيــب الصيادلــة فــي لبنــان ربيــع حســونة مؤتمــرًا صحافيــا، 
غــدًا اإلثنــن، يحمــل فيــه علــى وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي اليــاس 
بــو صعــب والحكومــة، لقرارهمــا الترخيــص لكليــات ومعاهد صيدلة 

جديدة.

تحقيق
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سّدت النفايات أبواب المؤسسات في إقفال سابق للمطمر )حسين بيضون(

طفلة تونسية في تظاهرة عام 2013 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يوجد أربعة معابر رسمية بين لبنان وسورية )جوزيف عيد/فرانس برس(



قضايا

حمزة المصطفى

نوفمبــر/ شــهر  أواخــر  أعلــن، 
عــن  املنصــرم،  الثانــي  تشــرين 
الثــورة  قيــادة  مجلــس  تشــكيل 
أكبــر  يجمــع  تنظيميــا  جســما  الســورّية، 
ســورية.  فــي  املســلحة  الفصائــل  مــن  عــدد 
ويقــف هــذا املقــال علــى واقــع العمــل الثــوري 
املســلح وتطوراتــه، واملحــاوالت االندماجيــة 
املجلــس  كان  مــا  إذا  لتوضيــح  الســابقة، 
املشــّكل حديثا يمثل تجربة جديدة، أو نقلة 

نوعية في مسار الثورة السورية.
مــا فتــئ الســوريون، ومنــذ تحولــت ثورتهــم 
إلى مســلحة، يطالبون املجموعات املختلفة 
الذاتــي  الدفــاع  منطــق  وتجــاوز  بالوحــدة، 
املخطــط  العســكري  العمــل  إلــى  األهلــي 
واملنظــم. بعــد حادثــة جســر الشــغور، مطلــع 
شــريحة  واندفــاع   ،2011 يونيو/حزيــران 
كبيــرة مــن املحتجــن إلى رفع الســاح، أعلن 
لــواء  عــن  هرمــوش،  املنشــق، حســن  املقــدم 
العمــل  واجهــة  ليكــون  األحــرار،  الضبــاط 
للضبــاط  الجامعــة  واملؤسســة  العســكرّي 
عــن  املنشــقن  العســكرين  واملجنديــن 
الجيــش النظامــي. لكن صــراع الضباط على 
تقديــم أســبقية االنشــقاق، أو الرتــب العالية، 
َد أجساما عسكرّية 

ّ
شرطا لتولي القيادة، ول

أخرى، كالجيش الســوري الحر )29 يوليو/
تمــوز 2011( بقيــادة العقيد رياض األســعد، 
والحقــا املجلــس العســكري األعلــى للجيــش 
بقيــادة   )2012 فبراير/شــباط   5( الحــر 
هيئــة  ليكــون  الشــيخ،  مصطفــى  العميــد 
العســكرية  املجالــس  عمــل  علــى  تشــرف 
مــن  أي  تنجــح  لــم  املحافظــات.  فــي  املكونــة 
التجارب الســابقة، وســاهمت الخافات بن 
القــادة العســكرّين فــي ترهــل عمــل املجلــس 
والعمــل العســكري، علــى املســتوى الوطنــي 
إســامية  فصائــل  بــرزت  كمــا  عــام.  بشــكل 
فاعلة، كأحرار الشــام، وصقور الشــام، ولواء 
إلــخ،  املصطفــى..  الحبيــب  وألويــة  اإلســام، 
ولعبــت دورًا مهمــا فــي قتــال قــوات النظــام، 
يفــوق فــي ضراوتــه وتنظيمــه عمــل الكتائب 
املنضوية، أو املرتبطة، باملجلس العسكري.
جــرت أواخــر عام 2012 محــاوالت اندماجية 
جادة، فأعلن في 12 سبتمبر/أيلول 2012 عن 
تأســيس جبهــة تحريــر ســورية اإلســامية، 
 عســكريا، 

ً
وضمــت، آنــذاك، نحــو 20 فصيــا

أبرزهــا صقور الشــام، ولــوء التوحيد، ولواء 
اإلســام. فــي املقابــل، أعلــن في 22 ديســمبر/
الجبهــة  تشــكيل  عــن   2012 األول  كانــون 
أكثــر مــن 10  الســورّية، وضمــت  اإلســامية 
الشــام،  أحــرار  أبرزهــا:  عســكرية،  فصائــل 
ولــواء الحــق فــي حمــص، وجماعــة الطليعــة 
اإلســامّية  الفجــر  وحركــة  اإلســامّية، 
الشــام(.  فــي حركــة أحــرار  )اندمجــت الحقــا 
وعلــى الرغــم مــن التقــارب الفكري والتشــابه 
التنظيمــي بــن الجبهتن، فــإن مما ميزهما 
انضمــام فصائــل األولــى إلــى هيئــة األركان 
ذلــك،  الثانّيــة  رفضــت  حــن  فــي  املشــتركة، 
التواصــل  علــى  املســتقل  العمــل  لــت 

ّ
وفض

غــداة  الســورّية.  املعارضــة  مؤسســات  مــع 
اإلعــان عــن تشــكيلها، فــي ديســمبر/كانون 
األول 2012، أمــل مــن هيئــة األركان املشــتركة 
أن تكــون مشــروعا عســكريا جامعــا ينســق 
بــن الفصائــل، وينتــج قيــادة عســكرية علــى 
الدعــم  قنــوات  ويّوحــد  الوطنــي،  املســتوى 
املــادي والعســكري. لكــن طريقــة عمــل قيــادة 
الهيئة لم تختلف عن تجارب ســابقة، لجهة 
والنظــرة  التخطيــط  وغيــاب  االرتجاليــة 
املســتقبلية، واقتصــر نشــاطها علــى توفيــر 
الســاح، بحــده األدنــى، للفصائــل املرتبطــة 
وقنــاة  مانحــة  جهــة  إلــى  فتحولــت  معهــا، 
وللتغيــرات  لذلــك،  ونتيجــة  إال.  ليــس  دعــم 
اإلقليميــة فــي امللــف الســورّي، منتصــف عام 
2013، نــأت فصائــل كثيــرة فاعلــة عــن هيئــة 
مشــروع  فــي  االنضــواء  واختــارت  األركان، 
سياســي وعســكري، ضم فصائــل الجبهتن 
نوفمبــر/  22( فــي  عنــه  أعلــن  الســابقتن، 
تشــرين الثانــي 2013( تحــت مســمى جديــد 

»الجبهة اإلسامّية«.
حــاول الجســم الجديــد أن يمايــز نفســه عــن 
زمنيــا  ســقفا  فوضــع  الســابقة،  التجــارب 
التأســيس(  إعــان  منــذ  أشــهر  )ثاثــة 
الرئيســية  فصائلــه  بــن  الكامــل  لاندمــاج 
)حركــة أحــرار الشــام، وألويــة صقــور الشــام، 
ولــواء  التوحيــد،  ولــواء  اإلســام،  وجيــش 
والجبهــة  الشــام،  أنصــار  وكتائــب  الحــق، 
اإلســامّية الكرديــة(، كمــا طــرح، وألول مــرة، 
أمــة«،  »مشــروع  ســماه  سياســيا،  مشــروعا 
مــن  الرغــم  وعلــى  وغاياتــه.  أهدافــه  حــدد 
الجهود املبذولة، وزيادة مستوى التنسيق، 
فإن مشــروع الجبهة اإلســامّية لم يكن أوفر 
حظا من املشــاريع الســابقة، فقد مضى على 
إعانــه عــام، مــن دون أن يحقــق أهدافــه التــي 
ألســباب  سياســًيا،  أو  عســكريا،  طرحهــا 
الفصائــل  مقاومــة  مقدمتهــا  فــي  عــدة، 
حــول  قادتهــا  وخافــات  الوحــدة،  مســعى 
والسياســّي،  العســكري  العمــل  أولويــات 
الفكريــة.  واالختافــات  والتباينــات  ــا، 

ً
أيض

مناطقــي،  مســتوى  علــى  نــداءات  ظهــرت 
والوحــدة،  باالندمــاج  الفصائــل  تطالــب 
وال  بالثــورة،  املحدقــة  األخطــار  ملواجهــة 
سيما في مدينة حلب. فجرى تأسيس غرف 
مشــتركة، وحصلــت اندماجــات عــدة، لكنهــا 
لم تســتطع إيقاف تمدد النظام واملليشــيات 
املرتبطة به. فجاءت مبادرة »واعتصموا« 3 
أغســطس/آب 2014، صرخة أطلقها مشــايخ 
ديــن وطــاب العلــم الشــرعي، وفــي مقدمتهم 
الفصائــل  لجمــع  الدغيــم،  حســن  الشــيخ 
علــى  مشــاربها،  اختــاف  علــى  الســورّية، 
أهداف مشــتركة، وضمها في مجلس واحد، 

وانتخاب قيادة سياسية تمثلها.
اجتمــاع  أكبــر  ظاهريــا،  املبــادرة،  مثلــت 
للفصائــل الســورّية، فقــد جمعــت، ألول مــرة، 
وفصائــل  اإلســامية  الجبهــة  فــي  فصائــل 
اإلســامي  كاالتحــاد  أخــرى،  إســامية 
الجيــش  فصائــل  وغالبيــة  الشــام،  ألجنــاد 
الحــر )جيــش املجاهدين، جبهة حق، كتائب 
حركــة  الزنكــي،  نورالديــن  ســورية،  شــهداء 
حزم، فيلق الشام، الفرقة 13، ألوية األنصار، 
املتابعــة،  لجنــة  واســتطاعت   .)101 الفرقــة 
وعلــى الرغــم مــن العقبــات الكثيــرة، أن تضع 
املبــادرة الشــفوية موضع التطيبــق العملّي، 
أخــرى  املوقعــة، وفصائــل  الفصائــل  بجمــع 
جديــدة، فــي اجتمــاع عقــد فــي مدينــة غــازي 
عنتــاب التركّيــة 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
الثــورة  قيــادة  مجلــس  عنــه  وانبثــق   ،2014

السورّية، وانتخب قيس الشيخ رئيسا له.
ما الجديد؟

عــن  الجديــد  املجلــس  يختلــف  ال  شــكليا، 
التجارب االندماجية السابقة، إذ يقوم على 
النيات الحســنة، ورغبــة الفصائل الظاهرية 
جســم  ضمــن  والوحــدة،  االندمــاج  فــي 
تنظيمــي موحــد. لكــن، مــا يميــز املجلــس أن 
القائمــن عليــه، وعلــى الرغــم مــن أن بيانــه 
التأسيســي يحــث الفصائــل علــى االندمــاج 
والوحــدة، يقــرون بصعوبــة هــذا االندمــاج، 
وينطلقــون مــن واقعــه، وال يطمحــون، آنيــا، 

اإلســامّية  الجبهــة  تحولــت  وتدريجيــا، 
الشــام،  أحــرار  إلــى مشــروع خــاص بحركــة 
ال ســيما بعــد اندمــاج لــواء الحــق والجبهــة 

اإلسامية الكردية ضمنها.
الســتعادة  صرخــة  واعتصمــوا:  مبــادرة 

البعد الوطني
منتصــف عــام 2014، بــدا املشــهد العســكرّي 
الســورّي مقســما بن ثاثة مشــاريع: أولها؛ 
مشــروع جهــادي أممي، يعبــر عنه تنظيمان 
مــن منبــت واحــد، يتصارعــان فــي املشــروع، 
صفوفــه،  تنظيــم  أعــاد  الــذي  داعــش؛  همــا 
بعــد هزيمتــه مطلع العام الجاري، واســتغل 
الزخــم املعنــوي فــي العــراق لتوســيع نفــوذه 
فــي ســورية. والنصــرة؛ التــي قــادت قيادتهــا 
ونهجهــا  ســلوكها  غّيــر  تحــواًل  الجديــدة 
إســامي  مشــروع  وثانيهــا:  وأولوياتهــا. 
بــه  وترتبــط  اإلســامّية،  الجبهــة  تمثلــه 
فصائل أخرى فاعلة، مثل االتحاد اإلسامي 
ألجنــاد الشــام، وألويــة الحبيــب املصطفــى، 
يتفق في العنوان حول إقامة دولة إسامية، 
ويختلــف على الطريقــة والتوقيت واملنهج.. 
إلخ. وثالثها: مشروع محلي: تمثله فصائل 
الجغرافيــا  فــي  املتناثــرة  الحــر  الجيــش 
الســورّية )جبهــة ثــوار ســورية، حركــة حــزم، 
املجالــس  اليرمــوك،  شــهداء  الشــام،  فيلــق 
العســكرية(. وعلــى الرغــم من البعــد الوطني 
افتقــد  أنــه  إال  املشــروع،  لهــذا  )الثــوري( 
املرجعيــة التنظيميــة، بعــد حادثــة الهجــوم 
علــى مســتودعات األركان، فبقيــت فصائلــه 
فــي  العســكرية  العمليــات  بغــرف  مرتبطــة 

تركيا واألردن.
خــال  والتشــرذم،  لانقســام  ينظــر  كان 
عامــي 2011 و2012، علــى أنه يؤخر انتصار 
الثــورة. لكنــه، وبعــد تغييــر موازيــن القــوى 
لصالــح النظــام، منتصــف عــام 2013، جــرى 
الرئيســية  األســباب  كأحــد  معــه  التعامــل 
للهزائــم املتتاليــة التــي منيت بهــا املعارضة 
املسلحة، والذي قد يؤدي إلى هزيمة الثورة 
ســبق،  مــا  علــى  تأسيســا  ككل.  وفكرتهــا 

إلــى نســفه أو تجــاوزه، بــل فــي التقليــل مــن 
مضاره وتداعياته. لذلك، جرى اعتماد مبدأ 
تمثيــل الجبهــات، وليــس تمثيــل الفصائــل. 
كما أنه يهدف، وبخاف ما يظهر في البيان 
املســتوى  علــى  التنســيق  إلــى  التأسيســي، 
السياسّي التكتيكي، أكثر منه على املستوى 
الســورّي  فاملشــهد  امليدانــّي.  العســكري 
وكان  السياســّية،  باملبــادرات  مزدحــم 
ســتيفان  الدولــّي،  املبعــوث  طــرح  جديدهــا 
مدينــة  فــي  القتــال  تجميــد  ميســتورا،  دي 
مجلــس  فــإن  عليــه،  وبنــاء  الســورّية.  حلــب 
قيــادة الثــورة الجديــد يعــي واقــع التشــرذم، 
وصعوبــة التوحــد الفصائلــي، لكنــه يحاول 
لجهــة  للكتائــب،  سياســيا  منبــرًا  يكــون  أن 

اتخاذ موقف موحد مما يطرح.
ولعــل املتمعــن فــي البيــان التأسيســي يــدرك 
عامــة،  وأهــداف  مســلمات  مــن  انطلــق  أنــه 
)إســقاط  الفصائــل  جميــع  فيهــا  تشــترك 
النظــام، اســتقالية القــرار الســوري، العدالة، 
الحريــة، ســيادة القانــون، رفــض املمارســات 
الخاطئــة، وظاهــرة التكفيــر.. إلــخ(، وتقصــد 
كالدولــة  اإلشــكالية،  القضايــا  تجاهــل 
املوقــف  الشــريعة،  تحكيــم  أو  الديمقراطيــة 
الدولــي  التحالــف  االئتــاف،  مــن  الواضــح 

وغيرها.
وأخيــًرا، وبالنظر إلى التباينات الفصائلية 
القائمــة، وتراجــع حضــور فصائــل الجيــش 
الحر في مقابل ازدياد نفوذ جبهة النصرة، 
فإنــه مــن الصعوبــة بمكان القــول إن املجلس 
يشــكل نقلــة نوعّيــة في مســار العمل املســلح 
الســورّي، مــن دون أن يعنــي ذلــك تبخيــس 
جهود القائمن عليه، ومســاعيهم الحثيثة، 
بــن  التنســيق  لزيــادة  يلــزم  مــا  توفيــر  فــي 
الفصائــل املســلحة علــى املســتوى الوطنــي، 
وتجــاوز البعــد املناطقــي أو األيديولوجــي، 
وحــل خافاتهــا املعقــدة، أو التخفيف منها، 
والتشــاور للوصــول إلــى مواقــف سياســية 

موحدة، أو جامعة.
)كاتب وباحث سوري(

مجلس قيادة الثورة السورية
ما الجديد وماذا عن استعادة البعد الوطني؟

التجــارب  عــن  الجديــد  املجلــس  يختلــف  ال 
االندماجيــة الســابقة، إذ يقــوم علــى النيــات 
فــي  الظاهريــة  الفصائــل  ورغبــة  الحســنة، 
االندمــاج والوحــدة، ضمــن جســم تنظيمــي 
موحــد. لكــن، مــا يميــز املجلــس أن القائمــن 
عليــه، وعلــى الرغــم مــن أن بيانه التأسيســي 
والوحــدة،  االندمــاج  علــى  الفصائــل  يحــث 
يقــرون بصعوبــة هــذا االندمــاج، وينطلقون 
لنســفه  آنيــا،  يطمحــون،  وال  واقعــه،  مــن 
مضــاره  مــن  التقليــل  فــي  بــل  تجــاوزه،  أو 
مبــدأ  اعتمــاد  جــرى  لذلــك،  وتداعياتــه. 
تمثيــل الجبهــات، وليــس تمثيــل الفصائــل. 
فــي  يظهــر  مــا  وبخــاف  يهــدف،  أنــه  كمــا 
علــى  التنســيق  إلــى  التأسيســي،  البيــان 
منــه  أكثــر  التكتيكــي،  السياســّي  املســتوى 
علــى املســتوى العســكري امليدانــّي. فاملشــهد 
السياســّية،  باملبــادرات  مزدحــم  الســورّي 
الدولــّي،  املبعــوث  طــرح  جديدهــا  وكان 
ســيتفان دي ميســتورا، تجميــد القتــال فــي 
فــإن  عليــه،  وبنــاء  الســورّية.  حلــب  مدينــة 
واقــع  يعــي  الجديــد  الثــورة  قيــادة  مجلــس 

التشرذم، وصعوبته.

خــال  والتشــرذم،  لانقســام  ينظــر  كان 
عامي 2011 و2012، على أنه يؤخر انتصار 
الثــورة، لكنــه، وبعــد تغييــر موازيــن القــوى 
لصالــح النظــام، منتصــف عــام 2013، جــرى 
الرئيســية  األســباب  كأحــد  معــه  التعامــل 
للهزائــم املتتاليــة التي منيــت بها املعارضة 
هزيمــة  إلــى  يــؤدي  قــد  والــذي  املســلحة، 

الثــورة وفكرتها ككل. 
ات  نــداء ظهــرت  ســبق،  مــا  علــى  تأسيســا 
الفصائــل  تطالــب  مناطقــي،  مســتوى  علــى 
األخطــار  ملواجهــة  والوحــدة،  باالندمــاج 
املحدقة بالثورة، وال سيما في مدينة حلب، 
فجــرى تأســيس غــرف مشــتركة، وحصلــت 
اندماجــات عــدة، لكنهــا لــم تســتطع إيقــاف 
بــه،  املرتبطــة  وامليليشــيات  النظــام  تمــدد 
فجــاءت مبــادرة »واعتصموا« 3 أغســطس/

ديــن  مشــايخ  أطلقهــا  صرخــة   ،2014 آب 
مقدمتهــم  وفــي  الشــرعي،  العلــم  وطــاب 
الفصائــل  لجمــع  الدغيــم،  حســن  الشــيخ 
علــى  مشــاربها،  اختــاف  علــى  الســورّية، 
أهداف مشتركة، وضمهم في مجلس واحد، 

وانتخاب قيادة سياســية تمثلهم.

الوعي بالشرذمة

وراء كل هزيمة انقسام

صراع الضباط على 
تقديم أسبقية االنشقاق، 

أو الرتب العالية، شرطًا 
لتولي القيادة، ولَّد 

أجسامًا عسكريّة أخرى، 
كالجيش السوري الحر

بالنظر إلى التباينات الفصائلية القائمة، وتراجع حضور فصائل الجيش الحر، في مقابل ازدياد نفوذ جبهة النصرة، فإنه من 
الصعوبة بمكان القول إن المجلس يشكل نقلة نوعيّة في مسار العمل المسلح السوري

ثوار سوريون في أزقة حلب )األناضول(

ثوار سوريون تحت قصف طائرات النظام في حلب )األناضول(

عناصر من الجيش الحر في حمص )األناضول(
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الصحافيون جزء 
من الصراع الطائفي

عام االعتداءات 
والضغوط السياسيّة

قتل وخطف واعتقال

بغداد ـ علي العزاوي

تســعة عشــر صحافيــا وإعاميــا ومصــورًا 
العــراق.  فــي  العــام  هــذا  تلــوا 

ُ
ق وناشــطا 

طــف أيضــا، 28 آخــرون إثــر تداعيــات 
ُ
واخت

األحــداث األمنّيــة فــي البــاد، والحــرب علــى 
الصحافيــن  نقابــة  بحســب  »داعــش«، 
العراقيــن. وأصبــح العراق واحدًا من أخطر 
البلــدان فــي العمــل الصحافــي، بحســب عّدة 
منظمــات حقوقّيــة، ألن الصحافــي قــد يدفع 
العــام  معتبريــن  الخبــر،  نقــل  لقــاء  حياتــه 

2014 األسوأ منذ العام 2003.
وقــال نقيــب الصحافيــن العراقيــن، مؤيــد 
الامــي، فــي تصريحات لـ »العربي الجديد« 
العراقيــن ســجلت  الصحافيــن  نقابــة  إن« 
العام الحالي استشهاد 19 صحافيا، بسبب 
أعمــال العنــف واملعــارك الدائــرة التي انبرى 
فــي تغطيتهــا الصحافيــون كان غالبيتهــم 
في نينوى، بينما هناك 28 آخرون ال يزالون 
مختطفن أو مفقودي األثر، يتحمل تنظيم 
داعــش مســؤولية الحفــاظ علــى حياتهــم«. 
وأضــاف الامي: »إن الصحافين العراقين 
يعملــون علــى نقــل األحــداث األمنيــة وباقــي 
ســمة  وذات  ومهنيــة  بــكل حرفيــة  األخبــار 
تصــل الــى املعاييــر الدولية«، مشــيرًا إلى أن 
»األوضــاع غير الطبيعيــة ودخول »داعش« 
إلى محافظات ســاهم في عدم توفير أجواء 
للتغطية الصحافية في مناطق التي تعتبر 

ذات تماس مباشر«.
وأشــار الامــي إلــى مــا فعلــه رئيــس الــوزراء 
»أســقط  حيــث  العبــادي،  حيــدر  العراقــي 
أقامهــا  التــي  القانونيــة  الدعــاوى  جميــع 
»القــرار  وقــال:  الســابق«،  الــوزراء  مجلــس 
الــذي ينســجم مــع حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
التــي كفلهــا الدســتور، وتوفيــر الضمانــات 
للعمــل  اآلمنــة  واملناخــات  القانونيــة 

الصحافي«.
»الحريــات  مرصــد  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الصحافيــة« فــي العــراق، زيــاد العجيلــي لـــ 
»العربــي الجديــد« إن »العــراق يعتبر واحدًا 
الصحافــي«.  للعمــل  الخطــرة  الــدول  مــن 
التغطيــة  فــي  انقســام  »هنــاك  وأضــاف: 
الصحافيــة، وقــد تعــرض الصحافيــون إلــى 
تهديــد مــن قبــل الجماعــات املســلحة التي ال 

تتفهم مهّمة الصحافي«.
األمنيــة  »األحــداث  أن  العجيلــي  وأوضــح 
الحربيــن  الصحافيــن  خــروج  شــهدت 
»علــى جميــع  وقــال:  اإلعاميــة«.  للتغطيــة 
بشــروط  االلتــزام  الحربيــن  املراســلن 
فــي  التواجــد  أثنــاء  املهنيــة،  الســامة 
مناطــق النــزاع وارتــداء وســائل الوقاية من 
اإلعاميــة  للفــرق  املخصصــة  الرصــاص 
والصحافيــن«. كمــا دعا املرصد املراســلن 
إلــى االمتنــاع عــن ارتــداء الســتر املخصصة 

للجيش والقوى األمنية«.
»الصحافيــن  أن  املرصــد  مديــر  وأّكــد 
والعاملن معهم تعرضوا لهجمات متتالية 
 ،2003 عــام  للعــراق  األميركــي  الغــزو  منــذ 
حيث قتل فيه 276 صحافيا عراقيا وأجنبيا 
من العاملن في املجال اإلعامي، منهم 164 
الصحافــي  بســبب عملهــم  قتلــوا  صحافيــا 
وكذلــك 62 فنيــا ومســاعدًا إعاميــا«. ويلــف 
الغمــوض العمليات اإلجرامية األخرى التي 
اســتهدفت بطريقة غير مباشــرة صحافين 
وفنيــن لــم يــأِت اســتهدافهم بســبب العمــل 
الصحافي. واختطف 74 صحافيا ومساعدًا 
إعاميــا قتــل أغلبهــم، ومــا زال 23 منهــم فــي 
عــداد املفقوديــن يضــاف إليهــم حصيلــة هذا 

العام من املفقودين.
من جهته، يقول الصحافي عبد الله خالد، لـ 
»العربــي الجديــد«، إن« العام الحالي يعتبر 
العراقيــن  الصحافيــن  علــى  ســيئا  عامــا 
ألن األحــداث التــي شــهدتها البــاد وظهــور 
الســنة«،  لــواء  »حامــل  أنــه  علــى  »داعــش« 
وظهــور مليشــيات للشــيعة أيضــا، جعلــت 
الصحافين ينقسمون إلى قسمن وأطراف 
متعــددة لينقــل كل واحــد مــن يقــع عليــه مــن 

منوعات

العراق

سورية

لبنان

 الصحافي، شــاء 
ّ
أحــداث وظلــم... وبهذا، فإن

أم أبى، بات جزءًا من الصراع«.
ومجريــات  الطائفــي  »االســتقطاب  وتابــع: 
األحــداث ولــدت صحافيــن منقســمن علــى 
ثالــث  فريــق  وجــود  مــع  متعــددة،  جهــات 
يقــف علــى طرف واحد من األحداث الجارية 
املؤسســة  تــراه  مــا  حســب  الخبــر  وينقــل 
وهنــا  لديهــا...  يعمــل  التــي  الصحافيــة 
تفــرض علــى الصحافــي أن يكــون كمــا تريد 
السياسة اإلعامية التي ينقل لها األحداث. 
الصــراع  مــن  بــات جــزءًا  األحــوال،  وفــي كل 

الطائفي وهو مستهدف أواًل وأخيرًا«.

بيروت ـ عمر قصقص

ُيمكــن أن ُيعنــَون عــام 2014 بعام االعتداءات 
علــى الصحافيــن مــن قبــل الجهــات األمنّيــة 
اللبنانّيــة... بعدمــا كانوا قــد لقيوا نصيبهم 
العــام  حن عــام 2013. وهــذا 

ّ
مــن قبــل املســل

الجســم  ضــد  عــّدة  دعــاوى  ُرفعــت  أيضــا، 
الصحافي، إلى جانب تسجيل لبنان ألرقام 
عــدة  قضائيــة  بدعــاوى  البــّت  فــي  قياســّية 
لعامــن  املطبوعــات  محكمــة  فــي  متراكمــة 
تهديــدات  أيضــا،  العــام  شــهد  كمــا  خليــا... 
عــّد 

ُ
لصحافيــن علــى مواقــع التواصــل، ال ت

حصى. هكذا يصف الباحث واملسؤول 
ُ
وال ت

عــن ملــف لبنــان فــي مركــز »ســكايز«، فــراس 
تلحــوق، العــام 2014 حــول حرّيــة الصحافــة 
اعتــداءات  شــهد  هــذا،  فالعــام  لبنــان.  فــي 
 
ً
معنوّية وجســدّية على الصحافين، إضافة
إلــى انتهــاكاٍت أخــرى. ونالــت قنــاة »ام تــي 
فــي« حصــة األســد من هذه االعتــداءات. ففي 
شباط/ فبراير، أقدم عناصر تابعن لـ«حزب 
الله« على تفتيش فريق عمل القناة وتهديد 
تعــرض  كمــا  اللبــوة.  منطقــة  فــي  أفــراده 
مراســل القنــاة، نخلة عضيمــي، للتهديد في 
الكســروانّية، حــن كان يصــور  بلــدة دلبتــا 
وفــي  ســبتمبر.  أيلــول/  فــي  بيئيــا  تقريــرًا 
الشــهر نفســه، أجبــر فريــق عمــل القنــاة علــى 
وقف البث املباشر إثر تغطية املراسلة دنيز 
فــي  الصــّوان  أيمــن  خطــف  لعمليــة  رحمــة، 

منطقة الطيبة ـ بعلبك.
خريــس،  حســن  القنــاة،  مراســل  وتعــّرض 
لاعتــداء فــي الضاحيــة الجنوبّيــة لبيــروت 
قتــل  إثــر  االحتجاجــات  تغطيتــه  خــال 
الجنــدي اللبنانــي عبــاس مدلــج علــى أيــدي 
حــرس  مــن  عناصــر  أقدمــت  كمــا  »داعــش«. 
الســرايا الحكوميــة فــي بيــروت علــى ضــرب 
مصــور القنــاة رامــي يوســف خــال تغطيتــه 

احتجاجات هناك.
أيضــا  اعتــدوا  الحكومــي  الســرايا  حــرس 
انتخابــات مفتــي  ُيغطــون  علــى صحافيــن 
أغســطس  آب/  فــي  اللبنانيــة  الجمهوريــة 
املبــرح  بالضــرب  هــؤالء  وتعــّرض  املاضــي. 
للزميــل فــي »العربــي الجديــد« عبــد الرحمن 
إلــى جانــب صحافيــن ومصوريــن  عرابــي، 
جريــدة  فــي  كالصحافــي  هنــاك،  كانــوا 
فــي  واملصــّور  شــبارو،  حســام  »املســتقبل« 

الـ«دايلي ستار« حسن شعبان.
قنــاة  أبــو رجيلــي، مصــّور  وحصــد عصــام 
طــاب  مــن  بالضــرب  نصيبــه  »الجديــد«، 
مــا  تمــوز/ يوليــو،  فــي  اللبنانّيــة  الجامعــة 
أدى الــى تحطيــم الكاميــرا واصابتــه بخلــع 
تابعــون  عناصــر  اعتــدى  كمــا  بالكتــف. 
األول/  كانــون  فــي  فتــوش،  نقــوال  للنائــب 
ديســمبر، على فريق قناة »الجديد«، املؤلف 
من املراسلة يمنى فواز واملصّور سعد عياد 
بالضــرب، كمــا هددوهمــا وشــهروا الســاح 

في وجهيهما.
املاضــي،  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  وفــي 
الداخلــي  األمــن  قــوى  عناصــر  اعتــدت 
وشــعبة املعلومــات علــى الصحافيــن خــال 
تغطيتهــم إغــاق طريــق الصيفــي مــن قبــل 

أهالي العسكرين املخطوفن.
واقتحمت مجموعة مناصرة للتيار الوطني 
الحــر مكتــب قنــاة »الجزيرة« فــي بيروت في 
سبتمبر املاضي. واختطف الصحافي رامي 
عيشــة وزميلــه ييبــي نيبرو في عرســال، في 
آذار/ مارس املاضي. كما تعّرض الصحافي 
يتعلــق  مقــال  خلفيــة  علــى  شــبارو،  محمــد 
حملــة  الــى  الجمهوريــة،  مفتــي  بســائق 

اتهامات وتهديدات على مواقع التواصل.
اإلعامــي  تعــرض  أبريــل،  نيســان/  وفــي 
بســام أبــو زيــد لحملــة شــتائم بســبب تقرير 
صحافي متعلق بموضوع املحكمة الدولية. 
ومثلت الزميلة نانســي الســبع أمام املحكمة 
عــرض  خلفيــة  علــى  للتحقيــق  العســكرّية 
قنــاة »الجديــد« صــورًا مســّربة لجرحــى مــن 
»داعــش« داخــل مستشــفى رفيــق الحريــري 
الحكومــي فــي بيــروت. ومارســت الســلطات 
السياســية ضغوطــا علــى اإلعــام اللبنانــي، 
علــى  ســعيد«  »نهاركــم  برنامــج  فاحتجــب 

قناة الـ«ال بي سي« احتجاجا. 
الناشــطن  أيضــا،  االنتهــاكات  وطاولــت 
ومســتخدمي االنترنــت. واســتجوب مكتــب 
عمــاد  املــدّون  املعلوماتّيــة  جرائــم  مكافحــة 
بــزي، بعــد أن كتــب علــى مدّونتــه عــن وزيــر 
وهــذا  مانجيــان.  بانــوس  الســابق  الدولــة 
رعيــدي  جينــو  للمــدّون  حــدث  مــا  أيضــا 
إثــر مقــال كتبــه عــن شــركة »بونوفــا«، كمــا 
تــم اســتدعاء املدونــة ريتــا كامــل، واحتجــز 

املكتب الشاب كريم حوا.

هيا خيطو

فــي  الصحافــة  لحرّيــة  بالنســبة  »الســوداوّية«  تــزداد 
مات وشــبكات متخّصصة 

ّ
ســورية عامــا تلو اآلخــر.. منظ

ناقــوس   
ّ

تــدق الصحافــة،  وحرّيــة  اإلنســان  حقــوق  فــي 
تغّيــر واحــد: صحافيــون 

ُ
 عــام... وامل

ّ
الخطــر فــي نهايــة ُكل

قــت »الشــبكة الســورية 
ّ
يدفعــون الثمــن بأعــداد أكبــر. ووث

لحقــوق اإلنســان« مقتــل 17 صحافيــا خال عام 2014 في 
ســورية، والــذي سيســدل ســتائره الســوداء قريبــا معلنــا 
بدايــة عــام جديد، يتخّوف الســوريون مّما ســيجلبه لهم، 
أكثــر مــن تفاؤلهــم بقدومــه، فقــد مــّرت علــى رؤوســهم فــي 
السنوات الثاث املاضية كافة أشكال املعاناة، من قصف 

وموت ونزوح.  
وفي تقريرها، الذي أصدرته منذ يومن، وصفت الشبكة 
عــام 2014 بـ«العــام األســود على الصحافين في ســورية، 
ّيب 

ُ
إذ قتل فيه 17 صحافيا، وجرح 15 آخرون، في وقت غ

43 صحافيــا مــا بــن خطــف واعتقــال«. وأشــارت الشــبكة 
أو  اإلعاميــن  النشــطاء  يشــمل  ال  »تقريرهــا    

ّ
أن إلــى 

املواطنن الصحافين الذين تم رصد االنتهاكات بحقهم 
في عشرات التقارير السابقة«. 

 قوات النظام السوري كانت مسؤولة 
ّ
ووفقا للشبكة، فإن

عن مقتل عشرة صحافين، بعضهم قضى تحت التعذيب 
ــى تنظيــم »الدولــة اإلســامية«، 

ّ
فــي املعتقــات، بينمــا تول

)داعش(، مسؤولية مقتل أربعة آخرين، في وقت قتل فيه 
حة، 

ّ
ثاثــة صحافيــن بــن يــدي فصائــل املعارضــة املســل

حّدد هويتها.  
ُ
وجماعات لم ت

 »داعــش« اختطــف هــذا العــام عشــرين 
ّ
وبــّن التقريــر أن

حتــى  مجهــواًل  منهــم  ســتة  مصيــر  يــزال  ال  صحافيــا، 
اللحظة، في حن أفرجت القوات الكردية عن 8 صحافين 
فــي  الحقوقيــة،  املنظمــة  وأشــارت  ســابقا.  اختطفتهــم 
 »ســورية تعــّد اليــوم مــن أخطــر دول 

ّ
التقريــر ذاتــه، إلــى أن

العالــم بالنســبة لعمــل الصحافيــن، بعــد أن باتــت مهنــة 
فــي  التــي يمكــن أن تمــارس  املهــن  الصحافــة مــن أخطــر 
لــم يعــد  األمــر  إن  إذ  ح متعــدد األطــراف، 

ّ
نــزاع مســل ظــل 

يقتصــر علــى التضييــق عليهــم، وماحقتهــم واعتقالهم، 
إلــى  املرتكبــة  الجرائــم  تعــّدت  بــل  وقتلهــم،  خطفهــم  أو 
جعــل الصحافيــن ورقــة ضغــط لتحقيــق مكاســب ماديــة 
وسياسية«. وأّكدت الشبكة على »ضرورة التحّرك الجاد 
والســريع إلنقــاذ مــا يمكــن إنقاذه مــن العمل اإلعامي في 
سورية، مع ضرورة محاسبة املتورطن في االنتهاكات«، 
األمــن،  بمجلــس   

ً
متمثــا الدولــي،  املجتمــع  طالبــت  كمــا 

»بتحّمل مسؤولياته في حماية املدنين في سورية«.
وتعتمد »الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان«، في توثيق 
عن 

ّ
املعلومات والتحقق منها، على مجموعة أعضاء موز

 أصدرت أكثر 
ّ
في كافة املحافظات السورية، وسبق لها أن

من 120 بحثا وتقريرًا، عدا عن توثيق عشرات املجازر.
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مشجعة للتوجه إليها للتصوير.
العوامــل  أحــد  لألســتديوهات  دبــي  مدينــة 
الحاســمة فــي تلــك االســتراتيجية، ملــا توفــره 
مــن بيئــة تصويــر مثاليــة تمتــد على مســاحة 
اســتديوهات  تضــم  مربعــة  قــدم  مليــون   22
تصويــر يصــل عددها إلــى 18 مدعمة بأخرى 
والدوبــاج  الفنيــة  للعمليــات  مخصصــة 
التقنيــات  بأهــم  مــزّودة  هــي  وســواها. 
املستخدمة في السينما والتلفزيون وأكثرها 
تطــورًا، كمــا توفــر املدينــة مناطــق للتصويــر 
الخارجــي بمســاحة تقــدر بثاثــة مايــن قدم 

ومراكــز  تجاريــة  مكاتــب  عــن   
ً
فضــا مربعــة، 

عمل وأماكن ترفيهية.
التنفيــذي  املديــر  الشــريف  جمــال  ويقــّدر 
ملدينــة دبــي لاســتديوهات، فــي تصريحــات 
صحافيــة، أنــه و»وفقا للدراســات املوثقة، فإن 
التصويــر فــي دبــي ينتــج وفــرًا مقــداره %40 
عن نظيره في معظم الدول األوروبية، ونحو 
10% علــى األقــل مقارنــة بكلفــة تصويــره فــي 
الهند، بسبب غياب البيروقراطية التي غالبا 
مــا تعيــق إنجــاز التصوير في زمــن أقصر، ما 
يعنــي اختــزااًل ملــدة التصوير، مــن ثم وفرًا في 
أجــور املعــدات والفنيــن، وأماكــن التصويــر، 
وغيرها من األمور التي تسهم في زيادة كلفة 

اإلنتاج«.
الوفــر املــادي والدعــم الفنــي رافقــه تســهيات 
األوراق  تســيير  علــى  تقتصــر  لــم  حكوميــة 
ال  التــي  ومتطلباتــه  للتصويــر  الرســمية 
خمســة   

ً
عــادة عليهــا  الحصــول  يتجــاوز 

أيــام، وإنمــا تعــدت ذلــك إلــى تقديــم خدمــات 
لوجستية على األرض بلغت في فيلم »املهمة 

ماهر منصور

لإلنتــاج  دبــي  لجنــة  نشــئت 
ُ
أ

والســينمائي  التلفزيونــي 
ــاع 

ّ
ُصن جــذب  عمليــة  لتســهيل 

املحتــوى اإلعامــي ومــا يتعلــق بعملهــم مــن 
وبموجــب  وقانونيــة.  وماليــة  أمنيــة  نــواح 
القــرار الجديــد شــكلت لجنة تضم ممثلن من 
ــص عملهــا 

ّ
عــدد املؤسســات الحكوميــة، يتلخ

الــذي يوّصــف  فــي »وضــع اإلطــار األساســي 
االســتراتيجية العامــة إلمــارة دبــي فــي زيــادة 
اإلنتــاج املحلــي، واســتقطاب اإلنتــاج العاملــي 

في قطاعي التلفزيون والسينما«.
مصــادر  وفــق  اللجنــة،  عمــل  ويســتهدف 
لتعزيــز  عمــل  اســتراتيجية  وضــع  إعاميــة، 
موقع دبي كموقع مفضل للتصوير واإلنتاج 
اإلنتــاج  مؤسســات  واســتقطاب  اإلعامــي، 
التلفزيوني والســينمائي األجنبية واملحلية، 
وخفــض  الحوافــز  نظــام  إلدارة  آليــة  وضــع 
إلــى  باإلضافــة  اإلعامــي،  اإلنتــاج  تكاليــف 
العمــل كحلقــة وصــل بــن الجهــات الحكوميــة 

والشركات الخاصة.
مــن  اللجنــة  عمــل  دبــي  إمــارة  وتدعــم 
تقدمهــا  التســهيات  مــن  مجموعــة  خــال 
الحكومــة لشــركات اإلنتــاج عبــر مدينة دبي 
أو لجنــة دبــي للتصويــر  لألســتوديوهات، 
 عــن توافــر التخفيضــات 

ً
الســينمائي، فضــا

واملنــاخ  املؤهلــة،  التحتيــة  والبنيــة  املاليــة 
األمنــي املســتقر، وأجــواء الحريــة اإلبداعيــة 
بمجملهــا  تعــد  عوامــل  وهــي  اإلمــارة..  فــي 

يخرج فنان من مسابقة، 
يجد كل الدعم لكن هذا 

ال يحدث في مصر

تحولت دبي لمقر إلنتاج 
المحتوى اإلعالمي 

السينمائي والتلفزيوني

2223
منوعات

كيلومتــرات  إزالــة خمســة  حــد  املســتحيلة4« 
مــن الســياج الــذي يحيــط بطريــق صحــراوي 
ملنع الجمال من االقتراب من السيارات، وذلك 
لضــرورات فنيــة طلبهــا مخــرج الفيلــم، فيمــا 
الفيلــم نفســه بالتحليــق  قــام فريــق تصويــر 
عبر مروحية على بعد خمســن مترًا من برج 
خليفــة، رغــم أن الحــد املســموح بــه للتحليــق 
فوقــه هــو ألــف متــر، وتلــك تســهيات ســتبدو 
مــا  إذا  اإلنتــاج  لشــركات  بالنســبة  فريــدة 
املخرجــة  بمنــع  املثــال  ســبيل  علــى  قورنــت 
مشــاهد  تصويــر  مــن  إســبر  عبيــر  الســورية 
األبنيــة  أحــد  فــي  »العبــور«  مسلســلها  مــن 
بالتصويــر  فاكتفــت  لبنــان،  فــي  التاريخيــة 
أمــام املبنــى التاريخــي ومــن دون دخولــه بعد  

ل من وزير الثقافة اللبناني.
ّ

تدخ
الخطــوات املتســارعة التــي أنجزتهــا دبي على 
الفنيــة  للمشــاريع  اللوجســتي  الدعــم  صعيــد 
نموذجــا  جعلهــا  أراضيهــا،  علــى  تنفــذ  التــي 
لكيفيــة بنــاء مشــاريع اســتثمارية كبــرى مــن 
شــأنها أن تغــدو مصــدر دخــل قومــي ألي بلــد 
يحتضنهــا، وإن كنــا نتحــدث عــن تخفيضــات 
اإلنتــاج،  تكاليــف  علــى  دبــي  تجريهــا  كبيــرة 
التحتيــة  بالبنــى  الفنيــة  للعمليــة  ودعــم 
وســواها، فيكفي أن نشــير إلى أن تلك األعمال 
الفنيــة روجــت لدبي ســياحيا علــى نحو يفوق 
 عــن املــردود 

ً
أكبــر الحمــات اإلعانيــة، فضــا

االقتصادي والفني الذي ترتب على استضافة 
تصويــر هــذه األعمال والســيما تلــك اآلتية من 

هول هوليوود وبوليوود ، يمكن التدليل على 
الحصــر،  ال  املثــال،  ســبيل  علــى  املــردود،  هــذا 
باإلشــارة إلى أن تصوير قســم كبير من الجزء 
الثامــن عشــر مــن املسلســل األميركــي »الجريء 
والجميلــة« فــي دبــي تــم باالســتعانة بكــوادر 
فنيــة مــن اإلمــارات، وباملثــل تــم تصويــر الجزء 
الثانــي مــن الفيلــم الهنــدي »مرحبــا بعودتــك«، 
فــي حــن تقــدر مصادر مطلعة وجــود أكثر من 
60 شــركة عاملة في دبي تتولى تقديم معدات 
اإلنتــاج  الشــركات  مــن  ألي  كاملــة  التصويــر 

الراغبة في التصوير في اإلمارة.   
اليــوم بعــد مــرور نحو أربعة عقود، وسلســلة 
دبــي  تحولــت  العمــل،  اســتراتيجيات  مــن 
الســينمائي  املحتــوى اإلعامــي  ملقــر إلنتــاج 
والتلفزيونــي مــن أفــام ومسلســات وبرامــج 
وإعانــات، وبــدأت تفــد إلى إمارة دبي طلبات 
مــن شــركات إنتــاج عربيــة وعامليــة  للتصوير 
علــى أراضيهــا، حتــى مــن البلــدان التــي عــرف 
الفنيــة  األعمــال  تصويــر  احتضانهــا  عنهــا 
العامليــة والعربيــة، وقــد وجــد هــؤالء فــي دبي 
العالــم« علــى حــد  أنحــاء  »عينــة تمثــل كافــة 
تعبيــر النجــم الهنــدي شــاه روخ خــان الــذي 
 Happy new« فيلمــه  لتصويــر  دبــي  اختــار 
year« بمشــاركة »النجمــة ديبيــكا بادوكــون«، 
دبــي  أن  »أشــعر  صحفــي:  مؤتمــر  فــي  وقــال 
تضــم كل مــا يمكــن أن يحتــاج إليــه طاقــم أي 

فيلم«.   
االرتفاع املتواتر لعدد قاصدي دبي لتصوير 
أعمالهــم، عربــا وأجانــب، يؤكد نجــاح اإلمارة 
وإعامــي  درامــي  تصويــر  بيئــة  بتوفيــر 
حديثــة  وبتقنيــات  عامليــة،  بمواصفــات 
وبكفاءات متخصصة على أعلى املســتويات، 
كمركــز  موقعهــا  دبــي  ترســخ  ذلــك  كل  وفــي 
التلفزيونــي  والدرامــي  اإلعامــي  لإلنتــاج 
يخــص  مــا  وكل  املنطقــة  فــي  والســينمائي 

شؤون اإلنتاج الدرامي والسينمائي.
علــى نحــو خــاص واإلمــارات  دبــي  تســتحق 
علــى نحــو عام لقب »هوليوود الخليح«، بعد 
أن شــهدت اإلمــارة إضافــة إلــى العاصمــة أبــو 
ظبــي تصوير عشــرات املسلســات الخليجية 
كل عــام... وهــي اليــوم، مــع اســتراتيجية دبــي 
الجديــدة، وبعــد سلســلة متتالية مــن الخطط 
الراميــة الســتقطاب نجــوم العالــم للتصويــر 
تســتحق  تنفيذهــا  ونجــاح  أرضهــا،  علــى 
لعلهــا  الخليــج«،  »هوليــوود  مــن  أكبــر  لقبــا 
تمضــي لتكــون ثالثــة االثنتن فــي العالم بعد 

هوليوود وبوليوود.

حرفةسينما

فنبرامج

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

 2014 عــام  وداع  عــن  قليلــة  أّيــام  تفصلنــا 
فنّيــة  عــّدة مفاجــآت  فــي طّياتــه  والــذي حمــل 
علــى صعيــدْي الســينما واملوســيقى، ويعمــد 
الســنة  رأس  ليلــة  فــي  املغامــرة  إلــى  البعــض 
مــع  مختلفــة  مدينــة  فــي  لقضائهــا  والســفر 
توقع 

ُ
األصدقــاء، قــد يكون التغييــر املنتظر وامل

للسنة الجديدة.
ها 

ّ
وفي هذه املناسبة، أشارت منة شلبي إلى أن

ستسهر ليلة رأس السنة بعيدًا عن املنزل، مع 
 
ً
بعض أصدقائها خارج الوسط الفني، مؤكدة

 والدتهــا الراقصــة املعتزلــة زيــزي مصطفى 
ّ
أن

قضتــه  كانــت  وإاّل  الســهر  هــواة  مــن  ليســت 
تضطــر  بناتهــا،  امتحانــات  وبســبب  معهــا. 
الفنانــة روجينــا لقضــاء ليلــة رأس الســنة فــي 
منزلهــا برفقــة زوجهــا الفنــان أشــرف زكي.أّما 
 
ً
 ضيفة

ّ
املمثلــة املصرية رانــدا البحيري، فتحل

بلــدي.. تســتاهلها.. ربنــا يوفقــك فــي خطواتــك 
الجاية يا رب«.

املصــري  أيــدول  أراب  برنامــج  متســابق  أّمــا 
: »ألــف مبروك ملحمد 

ً
محمــد رشــاد فعلــق قائا

شــاهن لحصولــه علــى لقــب ســتار أكاديمــي. 
بجــد صــوت رائــع ويســتاهل اللقــب بجــدارة..  

بالتوفيق إن شاء الله«.
وغــّردت الفنانــة مــي كســاب عبر تويتــر، قائلة: 
ابــن  يــا  تســتاهل  شــاهن..  محمــد  »مبــروك 

املنوفية شّرفت الفاحن.. فاحة وأفتخر«.
أّمــا النجمــة الشــابة رنــا ســماحة التــي ســبق 
وشاركت في ستار أكاديمي سابقا، لم تستطع 
تمالك نفسها بعد رؤيتها لحظة فوز شاهن، 
السيناريســت  علــى  ضيفــة  حلولهــا  أثنــاء 
مدحــت العــدل في برنامج »أنــت حر«، فأطلقت 
مفاجــأة  مباشــرة  الهــواء  علــى  زغرودتهــا 
هــا خرجــت مــن ربــع 

ّ
الجميــع، ومــن ثــّم قالــت إن

التاســع،  فــي موســمه  البرنامــج  مــن  النهائــي 
ها فرحت بشدة بفوز محمد بلقب النجم، 

ّ
ولكن

 محمــد شــاهن غنــى جميــع ألوان 
ّ
وأضافــت أن

القاهرة ـ العربي الجديد

حصــل املتســابق املصــري محمــد شــاهن على 
العاشــر،  موســمه  فــي  أكاديمــي  ســتار  لقــب 
الــذي يعرض عبر املحطــة الفضائية اللبنانّية 
متابعيــه  كل  فــوزه،  أســعد  وقــد  لإلرســال. 
وجمهــوره وزمائــه مــن خريجــي األكاديمّيــة 
ومــن املواهــب التــي ســبق وشــاركت فــي برامج 
املشــتركن  لبعــض  وكان  األخــرى.  الغنــاء 
مواقــع  علــى  تعليقــات  الســابقن  والفائزيــن 
التواصــل االجتماعي فيســبوك وتويتر عّبروا 
مــن خالهــا عــن فرحتهــم بفــوز شــاهن. وقــد 
بــدا طاغيــا التعليقات املصرّية التي عّبرت عن 

»ابن البلد«.
في طليعتهم، نجم ستار أكاديمي في موسمه 
علــى  كتــب  الــذي  عطيــة،  محمــد  املمّيــز  األّول 
حسابه الشخصي عبر فيسبوك: »مبروك فوز 
محمد شاهن بلقب ستار أكاديمي.. عاش ابن 

فــي أحــد البرامــج الخاصــة بليلــة رأس الســنة 
علــى قنــاة »mbc مصــر« مــع الفنانــن إدوارد 

ومها أحمد. 
ونظــرًا الرتباطهــا بإحياء الحفات، لن تقضي 
نجلهــا  مــع  الســنة  رأس  يــوم  دينــا  الراقصــة 
ها »ستعوضه 

ّ
الوحيد، علي، لذا أشارت إلى أن

عــن هــذا اليوم بعد انتهــاء الحفات«. وتقضي 
املمثلــة مــي عــز الديــن العيــد مــع والدتهــا كمــا 
همــا سيســهران هــذا العــام 

ّ
تفعــل كل عــام، إاّل أن

خــارج املنــزل، ومــن املحتمــل أن تحضران حفل 
املطــرب اللبنانــي وائل جســار الــذي ُيحييه في 
القاهرة. وستوّدع املمثلة سمية الخشاب سنة 
2014 في مدينة اإلسكندرية مسقط رأسها مع 
والدتهــا واألهــل وبعض األصدقــاء. أّما املمثلة 
الجديــدة  بالســنة  فســتحتفل  ماهــر،  نيرمــن 
خــارج  مــن  املقربــة  صديقتهــا  زفــاف  وحفــل 
وأوضحــت  نفســه.  الوقــت  فــي  الفنــي  الوســط 
هــا كانــت متــرددة مــا بــن 

ّ
غــادة عبــد الــرازق، أن

األرجــح  لكــن  دبــي،  أو  القاهــرة  فــي  قضائــه 
أن يكــون بدبــي مــع عائلتهــا. الفنانــة ماجــدة 
املنــزل  خــارج  الســهر  هــواة  مــن  ليســت  زكــي 
أيضــا، واألمــر ال يقتصر على ليلة رأس الســنة 
ــل الجلــوس فــي منزلها مع 

ّ
فقــط، بــل هــي تفض

فقــط حتــى وإن  التلفزيــون  أوالدهــا ملشــاهدة 
فاتها الســهر في عّدة مناســبات. ومن املحتمل 
وزوجتــه  حلمــي  أحمــد  الفنــان  يقضــي  أن 
الفنانة منى زكي ليلة رأس الســنة في أميركا، 
 أحمــد مرتبــط بمواعيــد طبّيــة، لاطمئنان 

ّ
ألن

على صّحته بعد إزالة ورم سرطاني.

الغنــاء، وأبــدع فــي كل شــيء، واســتحق الفــوز 
هــا 

ّ
باللقــب العاشــر مــن البرنامــج وشــعرت بأن

هي التي حصلت على اللقب وليس هو«.
مــن جانبــه، صــّرح النجــم الشــاب أحمــد عــزت، 
ه وصل إلى 

ّ
الــذي شــارك في نفــس البرنامج، أن

النهائي ومعه الفنانة نسمة محجوب، وفازت 
املرحلــة  هــذه   

ّ
أن موضحــا  باللقــب،  محجــوب 

إذ  املتســابقن،  قبــل  مــن  كبيــرًا  توتــرًا  تشــهد 
يمتــزج شــعوران مختلفان، يكمــن األّول بإرادة 
الفــوز باللقــب، والثانــي بالعــودة إلــى الوطــن 
بســرعة بعــد هــذه الفتــرة التدريبّيــة الطويلــة 
والشــوق إلى األهل واألصدقاء. وأضاف عزت، 
بفــوز محمــد شــاهن، داعيــا  ــه ســعيد جــدًا 

ّ
أن

الجميــع إلــى إقامة حفل اســتقبال، الســتضافة 
إلــى مصــر.  لشــاهن عنــد عودتــه  جماهيرّيــة 
 خارج مصر، عندما يخرج فنان 

ّ
حا، »أن

ّ
موض

مــن مســابقة مــا، يجــد كل الدعــم ولكــن هــذا ال 
يحدث في بلدنا لألسف«.

فيما أّكد النجم محمد ســراج املشــترك السابق 
ه خرج »حســن ســير وسلوك«، 

ّ
في البرنامج، أن

التاســع  موســمه  فــي  مختلــف  البرنامــج   
ّ
وأن

 املتسابقن العشرة يعودون مرة 
ّ
والعاشر، ألن

أخــرى لألكاديميــة فــي آخــر أســبوع لحــن فوز 
 موسمه كان يشهد 

ّ
النجم باللقب، الفتا إلى أن

عودة ثمانية نجوم فقط وليس عشرة.
ــه: »يجــب دعــم محمــد شــاهن 

ّ
وشــدد علــى أن

ــه يســتحق ذلــك، وألننــا ال نجــد 
ّ
بــكل شــيء، ألن

من يدعمنا عند خروجنا من هذه النوعية من 
املسابقات«.

أين يقضي ممثّلو مصر ليلة رأس السنة؟نجوم برامج المواهب يدعمون نجم ستار أكاديمي محمد شاهين
فاز المتسابق المصري 

محمد شاهين بلقب 
ستار أكاديمي بموسمه 

العاشر، البرنامج الذي 
يُعرض سنويًّا على 

LBC محطة الـ

تحّولت صناعة الصابون 
من مهنة قديمة تخلّد 
تراث البلد وتحافظ على 

إرث اآلباء واألجداد إلى 
فن يواكب اإلبداع في 

زمن ال يعرف الكلل

كيف يُخطط
النجوم لالحتفال بليلة 

رأس السنة؟ بعضهم قرر 
حضور حفالت القاهرة 

فيما فّضل آخرون 
البقاء في المنزل

خليل العلي

بــات اللبنانيون اليــوم يحتفظون بالصابون 
فــي  ُيهــدى  مــا  وكثيــرًا  للزينــة،  منازلهــم  فــي 
وروائحــه  بأشــكاله  الخاصــة  املناســبات 
علــى  الحفــاظ  بــن  تجمــع  التــي  املختلفــة، 
التــراث وبــن ابتــكار كل جديــد يتماشــي مــع 

تطور العصر.
فقــط،  للنظافــة  وســيلة  الصابــون  يعــد  لــم 
والراحــة  للترفيــه  وســيلة  إلــى  تحــّول  بــل 
والعنايــة  الطبيعــي  والعــاج  واالســترخاء 
بالبشــرة. وبــات محترفــو هــذه الصناعة على 
 مهنتهــم أصبحــت اليــوم نوعــا مــن 

ّ
قناعــة أن

أنواع الفنون التي تواكب التطور، وإاّل انعدم 
سوقها ولم تعد تلقى رواجا وإقبااًل. وُيعتبر 
الصابــون املصنــوع مــن زيــت الزيتــون، األكثر 
الترطيبيــة  شــعبية بفضــل نقاوتــه وميزاتــه 
الطبيعيــة، إذ كان يصنــع تقليديــا مــن الزيــت 
 عائلــة مــن أشــجار 

ّ
الخــاص الــذي تعصــره كل

العائلــة  اســم  التــي تملكهــا. ينقــش  الزيتــون 
علــى ألــواح الصابــون بالعربيــة أو غيــره مــن 
الرمــوز، داللــة علــى نوعيــة الزيــت املســتخدم، 
ومهارة صانع الصابون، أو وصفته الســرية، 

صابــون  يعالــج  اللبنانــي،  التــراث  وبحســب 
زيت الزيتون تساقط الشعر، مرورًا بالقشرة، 
بعــض  واشــتهرت  األكزيمــا.  إلــى  ووصــواًل 
زيــت  صابــون  بصناعــة  اللبنانيــة  املناطــق 
حاصبيــا،  الكــورة،  وخصوصــا،  الزيتــون 
الشــوف وصيــدا. وُيمكــن شــراء ألــواح منه من 
املتاجــر الصغيــرة أو األســواق املوجــودة فــي 

مختلف املناطق واألسواق الشعبية.
أقــدم  مــن  واحــدة  الصابــون  صناعــة  وتعتبــر 
الصناعــات التقليديــة فــي لبنــان، وتقــول مايــا 
»العربــي  حســون مالكــة مؤسســة »صابونــا« لـ
الجديــد«: »صناعــة »صابونا« يــدوي، فاملعمل 
ال يعتمــد علــى اآلالت. ونخفــف مــواد القطرون، 
 الصابــون بــدون 

ّ
إذ نضــع شــيئا ال يذكــر، ألن

قطرونــة ال يصــّح. إضافــة إلــى اســتخدام زيــت 
صابوننــا  لذلــك  الطبيعيــة،  واملــواد  الزيتــون 
إطاقــا،  املســتورد  نبيــع  وال  يــدوّي  طبيعــي 
أعشــاب عطريــة  زيــوت  إلــى بعضــه  ونضيــف 
وعســل، لنشــّكل منــه الصابــون التراثــي الــذي 
 
ّ
أن إلــى  ولفتــت  عقــود طويلــة«.  منــذ  نصنعــه 

لــم يعــد للنظافــة واالغتســال فقــط،  الصابــون 
بــل بــات أشــكااًل متنوعــة تــؤرخ لتــراث لبنــان، 
وفنــا رائجــا يتنــوع بــن مجموعــات مختلفــة 

األنواع واألشكال، منها: صابون زيت الزيتون 
والعســل واألعشــاب، العناية بالبشرة والعاج 
ســأل 

ُ
والتدليــك، الهدايــا والكريمــات. »عندمــا أ

 لكل شــخص 
ّ
عــن أفضــل عطــر، أجيــب دائمــا، أن

وتفكيــره  وروحــه  جســمه  مــع  يتــاءم  عطــر 
إلــى  حســون  وأشــارت  نفســيته«.  عــن  ليعّبــر 
مــن  مســتلهمة  العســل  صابــون  مجموعــة   

ّ
أن

مفهوم العاج بالعطور واالكتشافات العلمية، 
وهــي مصنوعــة مــن أفضــل الزيــوت العطريــة 
تســاعد  بخصائــص  تتمتــع  كمــا  الطبيعيــة. 
علــى التهدئــة والراحــة والشــفاء وهــي تتنــوع 
بــن الخلطــات الطبيعّيــة، ورد، خزامــا، خشــب 
األرز، شــهرزاد، زنجبيــل، زنبــق، نعنــع، فانيــا، 
ياســمن، فل، مســك أبيض، مسك مكة، بابونج، 
خشــب  صنــدل،  عنبــر  صنوبــر،  غاردينيــا، 
الصنــدل، بنفســج، قرفــة، عنبــر مســك وبخــور. 
أّمــا مجموعــة صابــون األعشــاب، فهــي خليــط 
النباتيــة  والزيــوت  الطبيعيــة  األعشــاب  مــن 
العطرية ولكل منها فوائد خاصة وتتنوع بن: 
ياسمن، إكليل الجبل، تفاح، فريز، زهر الزفير، 
شــاي أخضــر، حامــض، فانيــا ياســمن، ورد 
ياســمن، بنفسج، زنبق، غاردينيا، جيرانيوم، 

جوز الهند، بابنوج، صنوبر وخزاما.

الثالثة فنيًا بعد هوليوود وبوليوود

الفنانة سميّة الخّشاب )العربي الجديد(

يكتمل استعداد إمارة »دبي« لتكون هوليوود العربية في منطقة الشرق األوسط مع 
إصدار ولي عهدها قرارًا جديدًا يختص بعمل لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي

دبي

فن الصابون

اصطباحة

بالل فضل

¶ ».. ُوِلــد النــزاع فــي حارتنــا منــذ ُوِلــَدت، ومضــى خطــره يســتفحل بتعاقــب 
األجيــال حتــى اليــوم والغــد. ولذلــك فليــس أدعــى إلــى الســخرية املريــرة مــن 
اإلشــارة إلــى صلــة القربــى التــي تجمــع بن أبناء حارتنا. كنا وما زلنا أســرة 
واحدة لم يدخلها غريب، وكل فرد في حارتنا يعرف سكانها جميعا نساء 
 ِحــّدة الخصــام كمــا عرفناهــا، وال فّرق 

ٌ
ورجــاال، ومــع ذلــك فلــم تعــرف حــارة

بــن أبنائهــا النــزاع كمــا فــّرق بيننــا، ونظيــر كل ســاٍع إلى الخير تجد عشــرة 
فتوات يلوحون بالنبابيت ويدعون إلى القتال، حتى اعتاد الناس أن يشتروا 
السالمة باإلتاوة، واألمن بالخضوع واملهانة، والحقتهم العقوبات الصارمة 

ألدنى هفوة في القول أو في الفعل بل للخاطرة تخطر فَيِشي بها الوجه« 
نجيب محفوظ من روايته العظيمة )أوالد حارتنا( 
¶ »اليــوم التقيــت علــى مــن القطــار، عبقريــا فــي السادســة مــن عمــره، جلس 
قربي، بينما مضى القطار على طول الساحل، ثم وصلنا إلى املحيط، فنظر 

إلّي وقال: ليس جميال. كانت تلك أول مرة أدرك فيها ذلك«. 
من ديوان )الحب كلب من الجحيم( لـ تشارلز بوكوفسكي 
¶ »حلمنــا بالحيــاة ســينتهي مثلمــا تنتهــي األحــالم، فجــأة وكليــا، عندمــا 
تشــرق الشــمس، عندمــا يبــزغ الضوء، وســنعرف عندئــذ أن كل ذلك الخوف 
واألسى كانا بغير داع، لكن هذا ال يعقل، ال أستطيع أن أصدق أننا سننسى 
جميع آالمنا، فهذا سيعني أن ننسى أننا عشنا، أعني كبشر، أحسب اآلالم 

جزءا عظيما من جوهر الحياة اإلنسانية«. 
من رواية »جلعاد« لـ مارلن روبنسون ـ ترجمة سامر أبو هواش 

¶ »األدب في أفضل حاالته انقراض أبطأ« 
جون أبدايك 
¶ »حــن يقــول املــرء أن كاتبــا مــا عصري، فهو يعني دائما أنه محط إعجاب 

من هم دون الثالثن عمليا«. 
جورج أورويل 
 عــن ماهيــة الســعادة 

ً
، متســائال

ً
¶ »مــن عادتــي أن أمشــي فــي الشــوارع ليــال

والتحقــق فــي الحيــاة، ربمــا يكــون هذا رأيي الشــخصي فقــط، ربما ألنك أنت 
ــدت هــذا الشــعور لــدي، ولكــن الســعادة بالنســبة لــي هــي حريــة اثنن 

ّ
التــي ول

يتبادالن الحب في أن يتقاســما حياتيهما في ظروف تســمح لهذا الحب أن 
يعيش. عندما أســمع باملحرومن، بمعســكرات اإلعتقال، بالجوع، بالســجن، 
أفكــر دائمــا بشــخصن فرقتهمــا هــذه الظــروف. أعرف أن النــاس ال يمكنهم 
أن يســتمروا فــي الحــب عندمــا يكــون عليهــم أن يتقاســموا غرفــة واحــدة مع 

أطفالهم، أو عندما يكونون تحت وطأة مرض أو قذارة أو جوع«. 
من رواية »بيرة في نادي البلياردو« لـ وجيه غالي ـ ترجمة إيمان مرسال 
وريم الريس 
¶ »كلما تقدم املرء أكثر وجد نفســه وحيدا، يصبح أقرب شــبها بطفل عاِر 

ِرك في األدغال. وأخيرا إما أن ينزع املرء إلى القتل أو التكيف«. 
ُ
ت

هنري ميللر 
 إنــه ال يشــك لحظــة فــي أنه لكي تنتهــي العبودية 

ً
¶ »رفــع صوتــه بحــدة قائــال

ال بــد وأن نتقبــل ليــس فقــط فكــرة املــوت العنيــف، لكــن القتــل العنيــف أيضا. 
وعندهــا جــرى الــدم ســريعا فــي وجهــي، إننــي دائمــا ال أثــق في هــؤالء الذين 
يتخــذون قــرارات ســريعة ويبنــون افــكارًا ومفاهيــم تعتمــد علــى الحقائــق 

املطلقة وليس بها جدل أو مصدر للشك«. 
من رواية »مارتش« لـ جيرالدين بروكس ترجمة دكتورة أماني توما 
¶ »أعلــم علــم اليقــن أن الواقــع، كل واقــع، يوحــي بأنــه أقــوى بكثيــر ممــا هــو 
عليه، وأن كل واقع حتى األكثر متانة واســتقرارا، تســري في أنحائه حركة 
تحــول دائمــة ال تتوقــف، ظاهــرة كانــت أم خفيــة. إن كل واقــع مســكون حتما 
بالتناقــض والعطــب والهشاشــة، املوديــة بــه عاجــال أو آجــال إلــى االنهيــار. 
إن األلــوف املؤلفــة مــن املعذبــن فــي أجســادهم ونفوســهم، واأللــوف املؤلفــة 
مــن املقتولــن الواعــن موتهــم، ال تضيــع صرخاتهــم وحشــرجاتهم كالهبــاء 
املنثــور، وال هــي تــذوب فــي ذرات الهــواء فتبددهــا الريــاح، كال إنهــا تتســرب 
عميقــا إلــى خاليــا النظــام وعروقــه وشــرايينه، حيــث تصنع له موتــه. ال أحد 
يعلــم تلــك الســاعة، فجــأة بعــد يــوم، أو شــهر، أو عــام، أو أكثــر يترنــح شــبح 
الخــوف داخــل النفــوس، ال أحــد يــدرك ملــاذا، فيخــرج الشــعب كالنهــر الهــادر 

ويأخذ في طريقه كل شيء«.
الروائي اللبناني أنطوان الدويهي من روايته الرائعة »حامل الوردة 
األرجوانية«

إنهم يكتبونني

belalfadl@hotmail.com
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العــام  هــذا  الثقافــة  وزارة  تنبهــت  رســميا، 
إلــى ال جــدوى برامجهــا الثقافيــة، وبــداًل مــن 
 بإلغــاء بعــض 

ً
البحــث عــن حلــول قامــت مثــا

برامجهــا، مثــل »برنامــج التفــّرغ اإلبداعــي«، 
املثقفــون  كان  الــذي  الوقــت  فــي  ألغــي  الــذي 
توزيــع  فــي  الشــفافية  بتطبيــق  يطالبــون 
منــح التفــّرغ. كمــا قامــت الــوزارة بإغــاق باب 
النشــر طيلــة العــام، ولم يفتــح املجال لذلك إال 
منــذ مــدة قليلــة. وفيمــا يخــص مشــروع مــدن 
الثقافــة، فتــم تقليصه وإلغاء اللجان املنبثقة 
عنه، فبدت احتفالية »الطفيلة مدينة الثقافة 
األردنية 2014« شــكلية أفلت ســريعا من دون 

أن تحــدث الحــراك الثقافي املأمول منها.
الثقافــة برعايــة األنشــطة  اكتفــت وزارة  كمــا 
عــدم تحملهــا ألي  اشــتراط  مــع  والفعاليــات 
تكاليــف أو دعــم، وفــي خطــوة غريبــة وافقــت 
إحــدى  رعايــة  علــى  مامكــغ  النــا  الوزيــرة 
فــي  الزرقــاء،  فــي  األدبــي«  »البيــت  فعاليــات 
لب مــن إدارة البيت دفع أجرة 

ُ
الوقــت نفســه ط

اســتخدام املــكان الذي تعــود ملكيته للوزارة، 
مــا اضطــر القائمــن علــى الفعاليــة إلــى إلغــاء 
الرعاية وتغيير املكان كاحتجاج استنكاري.
كامــل  شــبه  غيــاب  املســار  هــذا  إلــى  ينضــم 
لدور »أمانة عمان« الثقافي، وتوقف الكثير 
من البنوك والشركات عن دعم قطاع النشر، 
مما أثر ســلبا على حجم اإلصدارات. بينما 
الحميــد  عبــد  »مؤسســة  اســتثناء  يمكــن 
شــومان« مــن مسلســل التوقــف والغياب، إذ 
حافظت على وتيرتها املعتادة في األنشطة 

القــراءة والفعاليات. فــي املســار املقابــل، واصلــت أنديــة 
واملجموعــات الشــبابية طــرح نفســها بقــوة 
كبديــل طبيعــي لغيــاب املؤسســة الثقافيــة. 
فــي  صفحتــك،  علــى  تتلقــى  يــوم  كل  ففــي 
هنــا  كتــاب  ملناقشــة  دعــوة  »فيســبوك«،  الـــ 
املثــال:  ســبيل  علــى  نذكــر  هنــاك.  وكتــاب 
و»تــداول«  و»شــرفات«  »إنســان«  جماعــة 

و»أطياف«.
ألنديــة  األكبــر  االحتفاليــة  كانــت  بينمــا 
القراءة في »معرض نون للكتاب املستعمل« 
الــذي أطلقتــه جماعــة »انكتــاب«، فــي الثاني 
والعشــرين مــن أيــار/ مايــو. وباســتعدادات 
قوامهــا ما يقارب مئتي متطوع اســتطاعوا 

جمع خمســن ألف كتاب.  
»رابطــة  حضــور  اقتصــر  أخــرى،  جهــة  مــن 
اب األردنين« على األنشــطة الروتينية 

ّ
الكت

القليــل مــن الجمهــور. ويمكــن اإلشــارة  مــع 
إلــى »مؤتمــر الســرد العربــي الرابــع« )دورة 
الشــعري  والبرنامــج  املعــري(  العــاء  أبــي 
ملهرجــان جــرش كأبرز أعمــال الرابطة خال 
للرابطــة  العــام  التوجــه  اتســم  كمــا  العــام. 
ممــا  الثقافــي  علــى  السياســي  بتغليــب 
عرضها لاصطدام أكثر من مرة مع أعضاء 
الهيئــة العامــة، لذلــك جــاء إطاقهــا لرســالة 
»عمان التنويرية« محاولة بائســة لتجميل 

صورة الرابطة.

عّمان ـ ربيع محمود ربيع

حصيلــة  عــن  الحديــث  يدفعنــا 
 2014 عــام  فــي  األردنيــة  الثقافــة 
مســارين  أمــام  التوقــف  إلــى 
يتمثــل  الثقافــي.  الحــراك  مــن  متناقضــن 
األول فــي املســار الــذي تصــر عليه املؤسســة 
الرســمية وتعلنــه بشــكل مســتمر، إذ تفــّرغ 
الفعاليــات الثقافيــة من محتواها وتحّولها 
إلــى مجــرد مراســم شــكلية ينتهــي تأثيرهــا 
مــع كلمــة الختــام. أمــا املســار اآلخــر فيقــوم 
وطلبــة  الشــباب  مــن  جديــد  جيــل  عليــه 
الرســمية،  األطــر  خــارج  ترّبــى  الجامعــات، 
وجعل من القراءة والكتاب شعارًا له، يتمرد 

به على سياســات التهميش واإللغاء.

الرباط ـ عزيز أزغاي

ربما يكون املشهد الفني املغربي، في جانبه 
التشــكيلي والتراثــي، لحظــة مضيئــة مّيــزت 
املبــادرات  طبيعــة  إلــى  بالنظــر   ،2014 عــام 
هــذا  التــي شــهدها  الكبــرى،  التظاهــرات  أو 
نســتعد  التــي  الســنة  امتــداد  علــى  القطــاع 

لتوديعها.
برتــا 

ُ
اعت محطتــن  عنــد  الوقــوف  ويمكــن   

تجديــد  مســار  فــي  ومؤثرتــن  أساســيتن 
املغربــي.  التشــكيلي  الفــن  وآفــاق  أســئلة 
األولى هي افتتاح »متحف محمد الســادس 
الربــاط،  فــي  واملعاصــر«  الحديــث  للفــن 
اإلبــداع  تطــّور  تغطيــة  إلــى  يهــدف  والــذي 
الفنــي املغربــي فــي مجــال الفنــون البصريــة 
القــرن حتــى أيامنــا. إطــاق هــذا  مــن بدايــة 
املشــروع الكبير لم يســلم من ارتفاع أصوات 

معارضــة ومحتجــة علــى بعــض االختاالت 
واألخطاء التي رافقت عملية اقتناء وعرض 
األعمــال التــي وقــع عليهــا اختيــار القائمــن 
عليه، فإدارة املتحف لم تقنِت أعمال الفنانن 
املــدارس  مختلــف  يمثلــون  الذيــن  املغاربــة 
التــي  الفنيــة  والتجــارب  والحساســيات 
تعكس صورة املغرب الفني، بقدر ما راهنت 
على منطق »شللي« و»إخواني« في اختيار 

األعمال املؤثثة للمتحف. 
أمــا الحــدث الثانــي فــكان تظاهــرة »املغــرب 
املعاصر« التي أقيمت في باريس، وســلطت 
الثقافــة  مــن  واســع  جانــب  علــى  الضــوء 
املغربيــة. إال أن فرحــة املنظمــن والســاهرين 
على هذه التظاهرة، من الجانبن الفرنســي 
الفعــل  ردود  دون  مــن  تمــر  لــم  واملغربــي، 
الغاضبــة، والتــي ذهــب بعضهــا إلى تشــبيه 
لهــذه  التحضيــر  ســبقت  التــي  الظــروف 
»العمل اإلقصائي« الذي »أســاء  التظاهــرة بـ

إلى الفن املغربي«. 
بعيــدا عــن املجــال الفني، شــهدت ســنة 2014 
كذلــك عــودة قويــة لــروح التفكيــر النقدي في 

ليس لدى الثقافة 
من يعيلها

حدثان كبيران شهدهما 
الفن المغربي في 2014؛ 

األول افتتاح »متحف للفن 
الحديث والمعاصر« في 

الرباط، والثاني تظاهرة 
»المغرب المعاصر« 

في باريس

سّجل 2014 تخلّي 
وزارة الثقافة األردنية 

عن مجموعة من 
مسؤولياتها ومشاريعها. 

في المقابل، واصلت 
المجموعات الشبابية 

طرح نفسها كبديل لغياب 
المؤسسة الثقافية

ال نشاطات ثقافية، 
ال كتب تطبع، معظم 

الجرائد توقفت عن 
الصدور، وهرب عدد 

كبير من المثقفين 
خارج البالد، وقائمة 

طويلة من االغتياالت 
والخطف

تظاهرات كبيرة قوبلت بالتشكيك وعودة قوية لروح التفكير النقدي

وزارة الثقافة أكلت حقوق المثقفين والمحاكم ال تنصفهم

سنة أخرى متّوجة بالمنع

جيل جديد 
من الشباب تمّرد على 

سياسات التهميش 

مثقفون يعيدون 
سؤال المواطنة والبيعة 

إلى النقاش العام

المثقفون الجادون 
انسحبوا من الساحة 

بعد خطف الثورة

»عّمان التنويرية« 
تخفق في تجميل صورة 

رابطة الكتّاب النشر  عــن  ــيــة  األردن الثقافة  وزارة  وعـــزوف   ،2014 عــام  ــول  أف مــع 
لتتدارك  الوزارة  الثقافية أو تجاهلها أحيانًا. جاءت  وتسطيحها للحياة 
نيتها إطالق  سباتها، فأعلنت عن 
لــإلبــداع«  الثقافة  وزارة  ــز  »جــوائ
في  تمنح  والتي  المقبل،  العام 
أعلنت  كما  إبداعية.  فروع  عشرة 
مدينة  )الـــصـــورة(  جـــرش  اخــتــيــار 
الذي  األمــر   ،2015 للعام  الثقافة 
الثقافية  المشاريع  دعم  يتطلب 
في المدينة. عسى أن يكون حظ 
جرش أفضل من الطفيلة »مدينة 

الثقافة« في 2014.

وعود أردنية

2425
ثقافة

األردن

المغرب

ليبيا

أحداث

على صعيد آخر، فقد شهد مهرجان املسرح 
األردني الحادي والعشــرون إقبااًل ملحوظا 
جمهــور  بتزايــد   يبشــر  ممــا  العــام،  هــذا 
املســرح فــي األردن. كمــا كان اإلقبــال جيــدًا 
على النســخة الخامســة عشــرة من »معرض 
 زّوار املعرض 

ّ
عمان الدولي للكتاب«، غير أن

شــكوا مــن ارتفــاع أســعار الكتــب املعروضة. 
هذا االرتفاع الذي عزاه أصحاب دور النشر 
إلــى ارتفــاع كلفــة شــحن الكتــب وأيضا كلفة 

اســتئجار املكان في املعرض. 
وبينمــا طبع العام 2014 بكثرة املهرجانات 
واألمسيات الشعرية واألدبية التي تنظمها 

جانبــه الفكــري التأملــي املرتبــط بقضيتــن 
فــي  اللغــوي  الجانــب  هــي  األولــى  اثنتــن، 
املغــرب. وذلــك علــى إثــر النقــاش الــذي تجدد 
األعمــال  رجــال  أحــد  دعــا  بعدمــا  واتقــد، 
اعتمــاد  ضــرورة  إلــى  القصــر  مــن  املقربــن 
أمــا  التدريــس.  فــي  كلغــة  املغربيــة  الدارجــة 
القضيــة الثانيــة، فتتجلــى فــي إعــادة إثــارة 
اعتبــره  مــا  ضــوء  علــى  املواطنــة،  مفهــوم 
فــي   « البيعــة   « ملســألة  تلميحــا  البعــض 
طقــوس،  مــن  عــادة،  يرافقهــا،  ومــا  املغــرب، 
بقيمــة  ماّســة  جوانبهــا  بعــض  فــي  تبــدو 

املواطنة الحقة.
إال أن مــا جعــل هاتــن القضيتــن تســتأثران 
املثقفــن  مــن  هامــة  شــرائح  باهتمــام 
املغــرب،  فــي  الثقافــي  للشــأن  واملتابعــن 
كونهمــا عرفتــا عــودة نقديــة قويــة للمفكــر 
واملــؤرخ املغربــي البــارز عبــد اللــه العــروي، 
شــخصية فكريــة مغربيــة كان لها صوالتها 
وجوالتهــا، إلــى ســاحة الجــدال الفكري. جاء 
فتــح قضيــة »الفصحــى والعاميــة« مناســبة 
تلــك  عــن  الجديــد  الجيــل  مــن خالهــا  يقــف 
مســار  ميــزت  التــي  الثاقبــة  النقديــة  الــروح 
العروي، الذي كان قد توارى خال السنوات 
املاضيــة عــن األنظــار. أمــا القضيــة الثانيــة 
املرتبطــة بمســألة »املواطنــة »، فقــد كرســت 
كذلــك عــودة العــروي إلــى كرســي املحاضرة، 
الــذي اســتضافته  القّيــم،  مــن خــال عرضــه 
مــن  بدعــوة  بالربــاط  الوطنيــة  املكتبــة 
الجمعية املغربية للمعرفة التاريخية، تحت 

عنوان » املواطنة واملساهمة واملجاورة«.

ومختلــف  عمــان  فــي  الثقافيــة،  الهيئــات 
الفنــون«  »خــان  مهرجــان  فــإن  املحافظــات، 
لفــت االنتبــاه مــن ناحيــة مســتوى التنظيــم 
وتدّبــر دعــم لــه، فجمــع الشــعر واملوســيقى 
شــعراء  واســتضاف  التشــكيلي،  والفــن 

وفنانــن أردنين وعربا.
فقــد  الكتــب  علــى  الرقابــة  يخــص  مــا  وفــي 
علــى  الوصيــة  اإلعــام«،  »هيئــة  منعــت 
املطبوعــات والنشــر، مجموعــة ال بــأس بهــا 
الزعتــري  أحمــد  روايــة  منهــا  الكتــب:  مــن 
»االنحنــاء علــى جثــة عمــان« الصــادرة عــن 
»املركــز الثقافــي العربــي« فــي بيــروت، وقــد 
تــم مصــادرة النســخ املوجــودة فــي املكتبات 
واألكشــاك، بحجــة أن الرواية مســيئة ملدينة 
العــام. كمــا ُمنعــت  عمــان وتخــدش الحيــاء 
العتــوم  أيمــن  روايــة  مــن  الثانيــة  الطبعــة 
أحــداث  تتنــاول  التــي  الجنــود«  »حديــث 
انتفاضــة جامعــة اليرموك )عام 1986(. وإن 
كانــت الطبعــة األولــى، مــن الرواية، قد نفدت 
بسام، فإن الجهات املختصة منعت دخول 
»املؤسســة  عــن  الصــادرة  الثانيــة  الطبعــة 
للنشــر والدراســات«. ولــم تســتثِن  العربيــة 
قــرارات املنــع أحــدًا مــن املعارضــة أو املواالة، 
فقــد تــم منــع كتــاب »إرادة الكتابــة« لبلقيس 
الكركــي، ابنــة أحــد رجــاالت الدولــة، الصادر 

أيضا عن »املؤسســة العربية«.

تصويب

أيمن األحمد

الشــاعر  كتــب  عــام  مائــة  قبــل 
اإليطالي جوزيبي أونغاريتي »في 
مؤخرة القارب يرقص املهاجرون 
القــارب  فــي مقدمــة  مــن ســورية/ 
فــي  الســبت  يــوم  وحيــد  شــاب 
اليهــود هنــاك تحــت/  الوقــت/  هــذا 
شــرانق  فــي  موتاهــم/  يحملــون 
حلزونية/ في اهتزاز أزقة الضوء«.
الســوريون  كان  ملــاذا  لكــن 
يرقصون في مؤخرة القارب وهم 
يغــادون وطنهم؟ تســتدعي عالقة 
الســورين بالبحــر إرثــا غابــرًا مــن 
أجدادهــم الفينيقيــن. يومهــا كان 

البحر املتوسط بحيرة لهم.
للســورين،  يعــد  لــم  البحــر  لكــن 
التــي  املتعاقبــة  الحــروب  منــذ 
 

َ
يبــق ولــم  يومياتهــم،  فــي  اندلعــت 
ســيناريو  اســتعادة  ســوى  لهــم 
كمــن  البحــر  بركــوب  أجدادهــم 
موتهــم. فاالضطرابات السياســية 
والتجنيــد  والدينيــة  واالجتماعيــة 
اإلجباري من قبل الدولة العثمانية 
كبيــرة  هجــرة  موجــات  إلــى  أّدت 
البحــر  طريــق  عــن  للســورين 
املتوســط. ولــم تنتــه الحرب العاملية 
األولى إال وكانت سورية قد دفعت 
ناحيــة  مــن  ثانيــة  مــرة  الضريبــة 
هجرة أبنائها. لطاملا كانت الحرب 
هي الســبب في خسارة السورين 
لوطنهم، فالحرب الدائرة اآلن، التي 
دفعــت  الثالــث،  عامهــا  تجــاوزت 
ماليــن الســورين لتــرك منازلهــم 
أكبــر  صــاروا  حتــى  والهجــرة 
مجموعــة الجئــة فــي العالــم. بعــد 
مائــة عــام علــى نــص أونغاريتي ال 
أحــد يرثي الغرق الســوري الجديد 
وال املهاجريــن الراقصــن في آخر 
نــص  بدايــة  فــي  عزاؤنــا  القــارب. 
آخر ألونغاريتي معنون بـ »سأم«: 
 مــن بــكاء/ علــى 

ً
هــدي قطــرة

ُ
»ملــن ت

إنسانيٍة فاقدِة الهّمة؟«.

سنة الفنون البصرية بامتياز

حين توقفت الحياة عن الصدور

رحل هذا العام في مراكش التشكيلي المغربي فريد بلكاهية، أحد رواد الحداثة 
التشكيلية في المغرب، ومن أوائل من عملوا على توسيع أفق اللوحة المسندية 
كي تتفاعل مع حوامل أخرى. ترك بلكاهية تراثًا بصريًا غنيًا جمع فيه بين الرسم 

الزيتي والنحت وزخرفة الجلد والنقش على النحاس.

رحل الكاتب المغربي إدمون عمران المليح )الصورة(، صاحب المجرى الثابت و 
ألف عام بيوم واحد الذي كتب بالفرنسية ولم يبدأ بنشر أعماله إال بعد الستين. كما 
الذي وضع أكثر من مئتي كتاب  محمد بن عزوز حكيم،  المغربي  المؤرخ  رحل 

باللغة اإلسبانية، ومائة كتاب بالعربية، وكان الراحل مرجعًا في التاريخ  األندلسي.

يقيم الشاعر الليبي عاشور الطويبي حاليًا في النرويج، ضمن برنامج إقامة للكتّاب. 
وكان الطويبي غادر بالده بعد أن تعرض منزله في طرابلس للقصف والنهب على 
يد مسلحين. فقد الطويبي معظم مخطوطاته وكتبه ومقتنياته الفنية، ولم 
لسيّد درويش، وكتب قليلة من  يحمل معه وهو يغادر سوى بعض تسجيالت 

بينها المختارات الشعرية لفيديريكو غارسيا لوركا. 

مدينة  أهالي  استياء  مامكغ  النا  األردنية  الثقافة  وزيرة  أثارت   2014 صيف  في 
معان، إذ نقل عنها قولها لوفد من وجهاء المدينة أن »أهل معان ال يحتاجون 
»المتعالية«،  الوزيرة  بإقالة  بيان  في  المعانيون  طالب  تربية«.  إلى  بل  ثقافة  إلى 
مؤكدة  األرض«،  في  من  »ارحموا  صحافية:  مقابلة  في  مامكغ  فخاطبتهم 

أنها قصدت التنمية. 

طرابلس ـ محمد األصفر

ليبيــا  فيــه  امتــألت  جــدًا،  ســيئ  عــام  
بالدمــار والنزوح والصراعات املســلحة 
ال  ثقافيــة،  نشــاطات  ال  والضحايــا. 
كتــب تطبــع، معظــم الجرائــد توقفت عن 
األمنيــة،  التهديــدات  بســبب  الصــدور، 
ووقــوع املطابــع فــي مناطق اشــتباكات. 
خــارج  املثقفــن  مــن  كبيــر  عــدد  هــرب 
البــاد، وقائمــة طويلــة مــن االغتيــاالت 

والخطــف طالت املثقفن.
ــل لنــا كل جميــل 

ّ
املــرأة، التــي كانــت تمث

اغتيلــت  الغــدر،  يــد  ليبيــا، طالتهــا  فــي 
الناشــطة السياســية فريحــة البــركاوي، 
وضــح  فــي  الوطنــي،  املؤتمــر  عضــو 
النهــار بوابل مــن الرصاص وهي واقفة 
فــي محطــة وقــود. ســلوى بوقعيقيــص 
هــي األخــرى قتلــت فــي بيتهــا واختطف 
اغتيــل  العــام  الشــارع  وفــي  زوجهــا. 
مفتــاح بوزيــد، رئيــس تحريــر صحيفــة 
»برنيــق«، بينمــا هــو متوقــف لإلشــارة 
عبــد  الشــاعر  قبلــه  ومــن  الضوئيــة. 
الســام املســماري، صاحب ديوان »مدن 
الخــوف« ومقولــة »ال بــد مــن ليبيــا وإن 
طــال النضــال«، إذ اغتيــل عنــد خروجــه 
فــرج  الكاتــب  أّمــا  الجمعــة.  صــاة  مــن 
العشــة، فقــد اختطــف مــن وســط مقهــى 
عــاد  وحــن  أيــام،  لعــدة  طرابلــس  فــي 

صمت تماما.  
تلــوا 

ُ
ق وإعاميــون  شــباب  ناشــطون 

بــدم بــارد، ال لشــيء ســوى أنهــم عّبــروا 
عــن رأيهــم بحريــة. كان هــؤالء الشــباب 
حــل  فــي  الثقافــة  وزارة  علــى  يعّولــون 
أكلــت  لكنهــا  إنتاجهــم،  مشــاكل  بعــض 
ووصــل  ــاب، 

ّ
والكت املثقفــن  حقــوق 

األمــر  رفــع  إلــى  املثقفــن  ببعــض  األمــر 
للمحاكــم. ومــاذا يفيــد إذا كانــت معظــم 
لــة وال تمتلــك القــوة 

ّ
هــذه املحاكــم معط

لتنفيذ أي حكم، بســبب الفوضى. 
ومــاذا يقــال أيضــا عــن 2014؟ مبدعــون 
يلتفــت  أن  دون  مــن  الدنيــا  غــادروا 
لرحيلهم أحد. الوضع الحالي ال يسمح 
لــك بالتأبــن، وتســارع األحــداث الدامية 
داٍم  حــدث  إلــى  االنتقــال  علــى  يجبــرك 
جديــد. دم يتراكــم علــى دم، جبــل أســود 

مــن الدم ارتفع فوق جثتنا.
مــن  املاضيــة  ســنوات  األربــع  خلــت 
ــاب 

ّ
الكت حتــى  املهمــة.  اإلصــدارات 

ــاب 
ّ
والكت الشــعراء  أشــباه   بعــض 

ــدوا 
ّ
فتقل »فيســبوك«،  ومناضلــي 

مناصب رفيعة في الدولة، حتى صارت 
املناصب في ليبيا اآلن ُســّبة وإهانة. 

الليبيــة  الشــبابية  الثقافيــة  األوســاط 
تحتــاج إلــى َمــن ينقــذ البــاد، وال أحــد 
تقــدم ليلعــب هــذا الــدور الصعب. معظم 
الصــادق  عــن  يبحــث  املثقــف  الشــباب 
النيهــوم، الكاتــب الــذي كان قــادرًا علــى 

أن  يمكنــه  وكان  الشــعب،  فــي  التأثيــر 
يؤثر في األحداث بكلماته، كما فعل من 
قبل، حن كان قراؤه في بنغازي يقفون 
في طابور للحصول على جريدة يكتب 
النيهــوم  لكــن  أســبوعية.  مقالــة  فيهــا 
دوه عاجزين أن يكونوا 

ّ
مــات، والذيــن قل

قرأ، 
ُ
مثلــه، وكتبــه التــي تباع إلــى اآلن وت

عاجــزة عن التأثير من دونه.
يقــول أحد املبدعــن الليبين املعروفن، 
ــل التصريــح مــن دون أن ذكر 

ّ
الــذي يفض

اســمه: ال يمكــن أن أعمــل مــع عصابــات، 
أن  يمكننــا  ال  ومســخ  وميليشــيات، 
الِعلــم  أحتــرم  أن  بــد  ال  دولــة،  نســميه 
أســكبه  فــا  رأســي  فــي  الــذي  واإلبــداع 
فــي طبــق قــذر. املثــل الليبــي يقــول: »إن 
يبربشــك  النخالــة،  فــي  نفســك  وضعــت 

)يعبث بك( الدجاج«.

املعروفــن كالكونــي والفقيــه وغيرهما، 
شــبه متوقفن إبداعيا. 

فقــط.  الذاتيــة  ســيرهم  يكتبــون 
مصــوري  إلــى  تحولــوا  الرســامون 
بيتــه  عــن  نــزح  بعضهــم  فوتوغرافيــا، 
وترك مرسمه للدمار. ها هو التشكيلي 
محمــود الحاســي، الــذي ضــاع ابنــه فــي 
زال  ومــا  ســنوات،  أربــع  منــذ  الحــرب 
عــن  يبحــث  كمــا  عنــه  يبحــث  مفقــودًا، 
لوحة حية سيرسمها، وقد هجر منزله 
الواقــع فــي منطقــة اشــتباكات، وتشــرد 

مــن بيت إلى آخر. 
الســاحة  تركــوا  الجــادون  املثقفــون 
مــع  وقفــوا  والثقافيــة،  السياســية 
الشــباب الصغــار الذيــن قامــوا بالثــورة 
الثــورة  طفــت 

ُ
أن خ بدايتهــا، وبعــد  فــي 

انســحبوا إلــى الــوراء، وانتهــز الفرصــة 
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هيلدا حياري، أكريليك على قماش

الفنانة فاطمة المالل

علي عمر عرمس



ِحَيٌل لتجنّب زيادة الوزن

الوجبات السريعة تؤثّر على التحصيل الدراسي

صحة

املحاولة، )ولو لهذه الليلة، ولخاطر الداعن.. 
إلخ(، واكتِف عندما يقدم إليك طعام ال ترغب 

تناوله بالقول: ال، شكرًا.
11- فكــر بمســتقبلك الصحــي. لتكــن صورتك 
وأنــت فــي قوامــك النحيــف املثالــي ماثلــة فــي 
ذهنــك طــوال الوقــت، وال تســمح لرغباتــك في 

الطعام أن تتغلب على حكمة تصرفك.

4- اجلــس أو قــف، بعيــدًا عــن طاولــة الطعــام. 
ثبت في إحصاء جديد أجرته مجلة أميركية 
أنــه إذا وقفــت علــى بعــد متريــن مــن طاولــة 
الطعــام فــي دعــوة عامــة، ستســتهلك نصــف 
وســيقل  بمحاذاتهــا،  كنــت  إن  تتناولــه  مــا 
احتمــال طلبــك طبقــا ثانيــا مــن وجبــة تحبها 
إلــى النصــف. كذلــك يفيــدك التحــدث مــع بقية 
فــي إبعــاد ذهنــك عــن الشــهي مــن  املدعويــن 

الطعام.
لة كليا، 

ّ
5- ال تحرم نفسك من حلوياتك املفض

فكثيــرًا مــا يقودنــا حرمــان أنفســنا مــن طعام 
نشــتهيه، إلــى تصــرف معاكــس فــي األعيــاد، 
فنقــول ألنفســنا: ســأبيح لنفســي أن آكل مــا 
شئت في هذه العطلة، وبهذا نخرب أي تقدم 
أحرزناه في السيطرة على وزننا قبل العيد.

ــص مــن الهدايا التــي تحتوي طعاما.. 
ّ
6- تخل

إذا قدمــت إليــك علبــة شــوكوالتة مغريــة فــي 
العيــد، فأفضــل مــا تفعله هو إعــادة توزيعها 
أو  أو قريــب  إلــى صديــق  )قبــل أن تفتحهــا( 

شخص أنت مدين له بمعروف.
7- جــّرب أن تهــّدئ نفســك قبــل الوليمــة.. إمــا 
بأخــذ حمــام دافــئ أو باملشــي فــي حديقــة أو 
بقــراءة كتــاب ممتــع، فقــد بّينــت األبحــاث أن 
حالــة  فــي  كنــا  إذا  يــزداد  للطعــام  التهامنــا 

ضائقة أو شدة نفسية.
عــددًا  املعروضــة  الصحــون  مــن  انتخــب   -8

 مّما تحب واترك الباقي.
ً
قليا

أطباقــك  فاجعــل  الداعــي،  أنــت  كنــت  إذا   -9
حتــى  ومتنوعــة،  املنظــر  زاهيــة  الصحيــة 

ينتخبها املدعوون بدل األطباق الدسمة.
10- ال تقــل إنــك تحــاول تخفيــض وزنــك.. ألن 
هذا التصريح كثيرًا ما يدفع صاحب الدعوة 
والنــاس حولــك إلى إقناعك بالعدول عن هذه 

أجواء االحتفاالت واألعياد فرصة للنفس للراحة واالستجمام، في ظل األوقات العصيبة التي يمر بها الكثيرون في 
بالدنا، نتيجة األوضاع السياسية المضطربة

في األعياد: أسعد نفسك ُتسعد َمن حولك
د. سامي القباني

بعــض  يأتــي  مــا  فــي  نقــدم 
َمــن  تســاعد  التــي  النصائــح 
ترهقــه الهمــوم أن ينعــم بالراحــة 

واالستجمام:
امش في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس. 
فــي  النفــس  أمــراض  اختصاصيــة  تقــول 
جوديــث  الدكتــورة  كاليفورنيــا،  جامعــة 
أورلوف Judith Orloff: »إن املشــي في األيام 
ــز الجســم علــى إفــراز هرمــون 

ّ
املشمســة يحف

السيروتونن )الذي يدعوه األطباء هرمون 
باالكتئــاب  املصابــن  ويشــفي  الســعادة(، 
الفصلــي، كمــا أن املشــي بحــد ذاتــه لــه تأثير 
مهــدئ للدمــاغ، ويخفــف القلق ويحّســن من 

نوعية النوم«.
ــب البقــاء حبيــس البيــت، فجــّو البيــت 

ّ
تجن

العائليــة  واملهاتــرات  لاكتئــاب  مدعــاة 
فرصــة  العطلــة  ولتكــن  األطفــال،  وتشــاجر 
أجــواء  فــي  الطلــق  الهــواء  فــي  لاســتمتاع 

عائليــة مبهجة أو مع األصدقاء.
لــم نكــن ننتظــر  أغلــق هاتفــك الجــوال، فمــا 
أفضــل  مكاملــة هامــة، ليســت هنــاك وســيلة 
اإلشــارات  مــن  املتواصــل  الســيل  قطــع  مــن 
مــن  دفعــة  نفــرز  تجعلنــا  التــي  الاســلكية 
مــرة  كل  فــي  )األدرينالــن(  الشــدة  هرمــون 
والنصيحــة  توترنــا..  مــن  وتزيــد  تصلنــا، 

نفســها تنطبق على بريدنا اإللكتروني. 
الــازم.  مــن  أكثــر  النــاس  إرضــاء  ال تحــاول 
شــراء  فــي  عطاتهــم  الكثيــرون  يقضــي 
املعايــدة  بطاقــات  وإرســال  الهدايــا 
انطباعــا  ليعطــوا  للضيــوف،  واإلعــداد 
الجيــدة،  االجتماعيــة  عاقاتهــم  عــن  جيــدًا 
وليرضــوا الغيــر.. وينصــح الدكتــور جــورج 
علــم  اختصاصــي   ،George Pratt بــرات 
 Scripps ســكريبس  بمستشــفى  النفــس 
بكاليفورنيا، أن تركز على ترفيه نفســك إذا 
كنت مصابا بالتوتر، وأال تخجل من رفض 

بعــض الدعوات أو أكثرها.
ال تحشــر عطلتــك بفعاليــات كثيــرة. يخطــئ 
البعــض بمحاولــة إنجــاز أكثــر مــن طاقتهــم 
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صالح ـ الدوحة
عمري 36 سنة، وأشكو 

من إمساك مزمن منذ 
عدة سنوات، وأنا أستخدم 
الملينات بشكل دائم. فهل 

هناك نصائح أخرى أو محاذير 
من استخدامي المستمر 

للملينات؟

مبــدأ  اتبعنــا  إذا  صالــح،  عزيــزي 
تطبيــق املعالجــات الطبيعيــة قبــل 
اللجوء لألدوية، فنصيحتنا هي:

حــال  )فــي  التدخــن  تجنــب  أواًل: 
مــن   والتخفيــف  مدخنــا(.  كنــت 
املشــروبات التــي تحــوي الكافيــن 
)كالقهوة(، ألن كليهما قد يسببان 
الغليظــة  األمعــاء  حــركات  تباطــؤ 

)القولون(. 
املــاء  شــرب  مــن  اإلكثــار  ثانيــا: 
باألليــاف  الغنيــة  واألطعمــة 
الطازجــة  والفواكــه  )كالخضــار 

والحبوب الكاملة(.
وأخيــرًا مزاولــة الرياضــة اليوميــة 
كان  )إن  البدانــة  مــن  والتخلــص 

وزنك يفوق الحد الطبيعي(.
ذلــك  بعــد  نفســك  وجــدت  وإذا 
املعالجــة  بعــض  لتنــاول  مضطــرًا 
تبتعــد  أن  فنصيحتنــا  الدوائيــة، 
تنبيــه  تعتمــد  التــي  امللينــات  عــن 
Ex- أمثــال  األمعــاء  تخريــش  أو 

 ،cascara sagrada ونبتــة   Lax
ألنها كثيرًا ما تتســبب في املغص 
والغــازات، كما أنها تؤدي العتياد 
الجســم عليهــا، بحيــث إذا أوقفهــا 
املصــاب، عــاد اإلمســاك أســوأ ممــا 

كان عليه. 
كذلــك فــإن هناك بعــض املضاعفات 
التــي ترافــق امللينــات التــي تعتمــد 
امللح )كي تجذب السوائل إلى داخل 
املغنيســيوم  حليــب  مثــل  األمعــاء( 
milk of magnesia، وامللينــات التــي 

تحتوي الزيوت املعدنية.
التــي  تلــك  هــي  امللينــات  وأفضــل 
تضخيــم  مبــدأ  علــى  تعتمــد 
ميتاموســيل  مثــل  البــراز  كتلــة 
الكتــان  وبــذور   Metamucil
أمــر،  مــن  يكــن  ومهمــا   .flaxseed
علــى  الحصــول  بعــد  فيفضــل، 
امللينــات  تخفيــف  جيــدة،  نتيجــة 
تدريجيــا )خــال أســابيع(، إلــى أن 
نهائيــا  إيقافهــا  بإمكانــك  يصبــح 

واالستغناء عنها. 

سؤال في الصحة

نصائح بسيطة تساعد 
)Getty( على السعادة

)Getty( الوقوف بعيدًا عن المائدة وسيلة لتخفيف األكل

العطــات،  فــي  املتوفــرة  النشــاطات  مــن 
الرياضــة  ودروس  الســياحية  كالرحــات 
بــرأي  واألفضــل،  الحفــات..  وحضــور 
نيويــورك،  مــن  النفــس  علــم  اختصاصيــة 
 ،Katherine Muller الدكتــورة كاثريــن موللر
النشــاطات  مــن   

ً
قليــا عــددًا  تنتخــب  أن 

وتنفذهــا   ،
ً
فعــا تحبهــا  التــي  الترفيهيــة 

طبقــا لبرنامج مريح.
كانــت  ســواء  ملحتــاج،  املســاعدة  يــد  قــدم 
املســاعدة مادية )ساعد أحد الفقراء باملال(، 
أو معنويــة )زيــارة مريض أو تبرع بالدم..(، 
املــزاج  يحّســن  الخيــري  كالعمــل  شــيء  فــا 

ويبعــث على التفاؤل.
هــذا  مــا ُيضحــك، ســواء كان  عــن كل  ــش 

ّ
فت

عــن  أو  هزلــي  كتــاب  أو  فكاهــي  فيلــم  فــي 
فالضحــك،  النكتــة.  يعشــق  صديــق  طريــق 
كمــا يصــرح عالــم النفــس الدكتــور ســتيف 
ــض 

ّ
ويلســون Steve Wilson، ثبــت أنــه مخف

ممتاز لهرمونات الشــدة في جســم اإلنسان.
 عن األمــور الثانوية، كترتيب البيت 

َ
تغــاض

أو مواعيد الوجبات.. وركز في العطلة بداًل 
َمــن  مــا يجعلــك ويجعــل  علــى كل  ذلــك  مــن 
حولــك ســعداء، كمــا تنصــح طبيبــة العائلــة 

.Donna Schempp الدكتورة دونا شــمب
انتخب األغذية التي تحّسن مزاجك، فرائحة 
شف أنها تخفض التوتر 

ُ
، اكت

ً
الليمون، مثا

برفــع مســتويات هرمــون »نورايبينفريــن« 
ــز 

ّ
تحف والبهــارات  املــزاج،  يحّســن  الــذي 

علــى إفــراز مركبــات األندورفــن التــي تدعــو 
للبهجــة، وفاكهــة املانغــو تســبغ نفحــة مــن 
يعطينــا  والعســل  نفوســنا،  علــى  الهــدوء 
دفعة من الحيوية والنشاط، الحتوائه على 
مضــادات أكســدة عظيمــة الفعاليــة )خاصــة 

منــه األنواع الداكنة اللون(.
اســتمع للموســيقى التــي تحــب، فقــد تبــّن 
أن  ماريانــد  بجامعــة  أجريــت  بحــوث  فــي 
أوعيتنــا،  توّســع  نهــوى  التــي  املوســيقى 
أعضائنــا  فــي  الــدم  جريــان  مــن  وتزيــد 
الحيويــة، مــا يجعلها مفيدة لقلوبنا كذلك.

ال تنــَس نصيبــك مــن الرياضــة، فمــع أنك في 
عطلــة، وقــد تكــون الرياضــة آخــر مــا يخطــر 
فــي بالــك، تذكــر أن الرياضــة هــي مــن أفضــل 
دقيقــة   30 وأن  املــزاج،  تحســن  وســائل 
أنهــا ترفــع معنوياتــك  التماريــن، ثبــت   مــن 

مدة 12 ساعة.

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

صحة نفسية

رت دراسة أميركية حديثة من أن تناول األطفال للوجبات 
ّ
حذ

السريعة، ال يصيبهم بالسمنة واملشاكل الصحية فقط، بل يؤثر 
أيضا على تحصيلهم الدراسي، وعلى أدائهم في اختبارات 

الرياضيات والقراءة والعلوم. وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب 
من 40 في املائة من مكونات الوجبات السريعة تأتي من دهون 
غير صحية، وسكريات مضافة؛ وهو ما يساهم فى إصابتهم 

ل الباحثون 
ّ
بالسمنة، وضعف التحصيل الدراسى. وحل

بيانات 11740 طالبا، كانوا فى مدارس رياض األطفال فى 
العام الدراسي 1998-1999، وتمت متابعتهم إلى أن وصلوا 

إلى الصف الثامن، وطلب منهم استكمال استبيان حول نوعية 

الغذاء الذي كانوا يتناولونه عندما كانوا في الصف الخامس. 
مع اعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج، كممارسة 

التمارين الرياضية ومشاهدة التلفزيون والوضع االجتماعي 
واالقتصادي ألسرهم. وكشفت النتائج أن األطفال الذين 

تناولوا الوجبات السريعة يوميا، أو من 4 إلى 6 مرات أسبوعيا 
سجلوا 20% أقل في درجات اختبارات الرياضيات والقراءة 

والعلوم عن غيرهم مّمن لم يتناولوا تلك الوجبات. وأن الذين 
تناولوا الوجبات السريعة من مرة إلى 3 مرات أسبوعيا سجلوا 
انخفاضا فى درجات اختبار الرياضيات فقط في الصف الثامن، 

مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا تلك الوجبات.

ال تمنع نفسك كليًا 
من الحلويات، لكن اكتِف 

بقطعة صغيرة منها

العربي الجديد

عرضنــا فــي األســبوع املاضــي اثنتــي عشــرة 
أوزانهــم  تخفيــف  فــي  للراغبــن  نصيحــة 
أنفســهم  وقايــة  فــي  )أو  طبيعيــة  بوســائل 
مــن البدانــة(، حــرٌي بــكل مهــّدد بزيــادة الوزن 
اتباعها كنهج حياة. لكن مع قدوم احتفاالت 
رأس الســنة الجديــدة وموســم األعيــاد الــذي 
يرافقها، ستكثر اإلغراءات التي تدعو الناس 

 وطاب من الطعام.
ّ
لتناول ما لذ

لذلــك، رأينــا إضافــة بعــض الحيــل التــي مــن 
بــك الوقــوع فــي املصيــدة هــذا 

ّ
شــأنها أن تجن

اتــك الصحيــة التــي  األســبوع، وتفســد إجراء
بذلت وقتا وجهدًا في تطبيقها.

1- احترس من األشــربة التي تقدم قبل أو مع 
الطعــام، إذ تحتــوي علــى كميــات كبيــرة مــن 
الســكر، واشــرب املــاء القــراح، ومــن األشــربة، 
 ،)diet( الســكر  علــى  احتــواًء  باألقــل  عليــك 
العريــض،  بــدل  الطويــل  الــكأس  واســتخدم 
حيث بّينت دراسة حديثة أن الكأس العريض 

يفوق الطويل بالحجم بمعدل 12 في املئة.
2- تنــاول الشــوربة أواًل. وهــذا يتماشــى مــع 
املاضــي  األســبوع  فــي  األولــى  نصيحتنــا 
باإلكثار من شــرب املاء، ولكن لتكن الشــوربة 
من األنواع الرائقة والتي ال تحتوي الكريمة.

املعتــادة.  »النقرشــة«  حجــم  بربــع  اكتــِف   -3
تقــدم »النقرشــات« أثناء الدعــوات قبل وجبة 
الطعــام الرئيســة عــادة، وقد توصــل باحثون 
مــن جامعــة كورنيل Cornell إلى أن املدعوين 
إذا اكتفوا بربع حجم ما يقدم لهم »كتمهيد« 
ســاعة،  ربــع  حوالــي  انتظــروا  ثــم  للوليمــة، 
فسيشــعرون بامتاء شــبيه بالذي يحدث لو 

تناولوا كامل »النقرشة«.
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تحدي دبي

رياضة

فقدت األسرة الرياضية السورية نجم الكرة السابق 
هيثم شحادة )53 عاما( إثر أزمة قلبية حادة. وكان 

شحادة تعرض ألزمة قلبية خال حصة تدريبية 
لفريق يمثل نجوم الكرة السوية. وتوقف قلب 

شحادة نحو 15 دقيقة قبل أن يعود للخفقان؛ مما 
تسبب في أذية دماغية ودخوله في حالة سبات لم 

. ويعتبر شحادة من أبرز نجوم الكرة 
ً
تستمر طويا

السورية في السبعينيات والثمانينيات، ولعب في 
املنتخب ومع الجيش وجبلة واألنصار اللبناني.

قال فيتالي موتكو، وزير الرياضة الروسي، إن 
اللجنة املحلية املنظمة لنهائيات كأس العالم 2018 

لكرة القدم ستواجه عجزًا في امليزانية في العام 
املقبل. وجاءت تصريحات موتكو خال اجتماع 

إلدارة اللجنة املنظمة التي ينتمي الوزير إلى 
عضويتها. وقال في تصريحات صحافية »سنواجه 

عجزًا في امليزانية في 2015. اللجنة املنظمة تبحث 
عن دعم من مصادر مستقلة«. وقال موتكو إن 

مراسم افتتاح البطولة ستقام في استاد دينامو.

قــال الجهــاز الطبــي للنــادي األهلــي، بطــل 
دوري مصر املمتاز لكرة القدم، إن حارس 
مــن  عــاد  الــذي  إكرامــي،  شــريف  املرمــى 
بعــد  التأهيــل  إلعــادة  عمليــة  إثــر  أملانيــا 
خضوعــه لجراحــة في الركبة، شــارك ألول 

مرة في تدريبات الفريق الجماعية.

كشفت تقارير إخبارية صحافية أن مارتن 
مونتويا، ظهير نادي برشلونة، وافق على عرض 

تقدم به فريق يوفنتوس اإليطالي لضمه. وأشارت 
صحيفة »آس« اإلسبانية إلى أن املدير الفني 

»السيدة العجوز«، ماسيميليانو أليجري، طلب  لـ
من إدارة النادي التعاقد مع ظهير وقلب دفاع خال 

موسم االنتقاالت الشتوية، وأن االختيار قد وقع 
على العب برشلونة مونتويا، الذي كان قد أبدى 

رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.

إكرامي يعود لألهلي

وفاة الالعب 
السوري السابق 

هيثم شحادة

ميزانية كأس 
العالم بروسيا 2018 

تواجه عجزًا

مونتويا يوافق 
على االنضمام 

ليوفنتوس اإليطالي

يصــل ريال مدريد اإلســباني إلى دبي اليــوم األحد، اســتعدادا لمباراته الوديــة المرتقبة التي 
تجمعــه مــع ميالن اإليطالي فــي 30 ديســمبر/كانون األول الحالي علــى كأس تحدي دبي، 
فيما وصل ميالن أمس وتستأثر المباراة التي ستقام على »استاد ذا سيفنز« الذي يتسع لـ 40 

ألف متفرج باألضواء.

)Getty/ميالن وريال مدريد يصالن دبي ليمتعا الجماهير  )أندي مارلين
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الــذي   2014 عــام  البطــوالت خــال  مختلــف 
الســعيدة  اللحظــات  كان مليئــا بمثــل هــذه 

علــى البعــض والكئيبة على آخرين.

الدقيقة 93 
وســيظل عشــاق ريــال مدريــد يتذكــرون هــذا 
الرقم طويا، فهي الدقيقة الذي ارتقى فيها 
املدافــع اإلســباني ســيرخيو راموس برأســه 
األبطــال،  دوري  نهائــي  فــي  الجميــع  فــوق 
ليحــول ركنيــة وســط ميــدان الفريــق، لــوكا 
مودريتــش، إلــى هــدف التعــادل الثمــن مــع 
داخــل  إلــى  مدريــد  أتلتيكــو  اللــدود  جــاره 

محمد زيدان

كــرة  لغــة  بمثابــة  األهــداف  تعتبــر 
غابــت  فــإذا  شــك،  أدنــى  بــا  القــدم 
فــي  حتــى  متعتهــا  اللعبــة  تفقــد 
أكثــر املباريــات إثارة، حيث ال يوجد تقريبا 
مــا هــو أجمــل مــن منظــر الكــرة وهــي تعانق 
الشــباك، وســط فرحــة جنونية مــن الاعبن 

والجماهير.
تحمــل األهــداف أهمية ونكهة خاصة إذا ما 
كانت حاسمة وتقرر مصير مجهود موسم 
بأكملــه، وهــذا هــو ما حدث أكثر من مرة في 

العربي الجديد

وبرشــلونة  مدريــد  ريــال  نجمــا  يحــاول 
اإلســبانين، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
واألرجنتيني ليونيل ميســي دائما أن يكونا 
دبلوماســين قــدر اإلمــكان فــي أي حــوار مــع 
الصحافــة حينمــا يوجــه ألي منهمــا ســؤال 
بخصــوص رأيــه فــي اآلخــر، ولكــن  في بعض 
تحــت  »ضربــة  مــن  األمــر  يخلــو  ال  األحيــان 

الحزام«.
هــذا هــو مــا حــدث هــذا العــام في حــوار أجراه 
التلفزيــون البرتغالــي مــع نجــم ريــال مدريــد 
اإلســباني حيــث ســأله املحــاور عــن رأيــه فــي 
منح ميسي جائزة الكرة الذهبية للمونديال، 
فأجــاب باســما بقولــه »لــو قلــت مــا أفكــر فيــه 

ربما سأذهب للسجن«.
وكان منح ميسي للجائزة قد أثار قدرًا كبيرًا 
مــن الجــدل لدرجــة أن رئيــس )فيفــا( جوزيــف 
قــال بعــد انتهــاء املونديــال بشــهر إن  باتــر 
قــرارًا  كان  األرجنتينــي  الـ«برغــوث«  اختيــار 
عكــس  يمكــن  ال  النهايــة  فــي  ولكــن  خاطئــا، 

القرار، ولم يذهب الـ«دون« خلف القضبان.

سواريز وعصابة المسنين
اتفــق الكثيــر من األشــخاص علــى أن العقوبة 
األوروجوانــي  علــى  )فيفــا(  فرضهــا  التــي 

أهداف حاسمة
أطلقت عنان الجنون 

في 2014

تعتبر األهداف بمثابة 
لغة كرة القدم بال أدنى 
شك، فإذا غابت تفقد 

اللعبة متعتها حتى في 
أكثر المباريات إثارة، حيث 

ال يوجد تقريبا ما هو 
أجمل من منظر الكرة 
وهي تعانق الشباك، 

وسط فرحة جنونية من 
الالعبين والجماهير

أغرب تصريحات نجوم المالعب

يعرف الجميع الحكمة 
التي تقول إن »غلطة 

الشاطر بألف«

أكثر األخطاء القاتلة 
في العام 2014 هي 

غلطة جيرارد الشهيرة 

اإلصابة  بسبب  متعب،  عماد  المصري  المهاجم  غيابات  تكرار  رغم 
تقديمه  وعــدم  لفترة،  لمصر  المحلية  المسابقات  توقف  وبسبب 
مألت  التي  الجماهير،  أحالم  منقذ  دور  لعب  أنه  إال  السابق،  المستوى 
إلى  األخيرة، ويهدي  الدقيقة  ليحرز هدفًا في  المباراة،  جنبات ملعب 

األهلي لقبًا قاريًا لم يدخل خزانة إنجازاته من قبل.

رجل الثواني األخيرة

2829
رياضة

ديفلز المتعثر يفصل مدربه دي بوير
قــال نــادي نيــو جيــرزي ديفلــز املنافــس فــي دوري هوكــي الجليــد فــي 
أميركا الشــمالية انه اســتغنى عن خدمات مدربه بيتر دي بوير ويحتل 
ديفلــز املركــز الســابع فــي مجموعــة متروبوليتــان برصيــد 31 نقطة بعد 
ان خســر آخــر مباراتــن. وكان دي بويــر )46 عامــا( تولــى تدريــب ديفلــز 

في يوليو/تموز 2011.

دي ماريا قد يغيب عن مواجهة توتنهام
ســينتظر مانشســتر يونايتــد معرفــة نتائــج فحــوص أجريــت للجنــاح 
انخيل دي ماريا لتحديد فرصه في املشاركة أمام توتنهام اليوم األحد، 
بعدما أصيب الدولي األرجنتيني في الحوض خال التدريب. وتعرض 
دي ماريــا لإلصابــة يــوم االربعــاء واســتبعد مــن مبــاراة انتصــر فيهــا 

يونايتد 3-1 على ضيفه نيوكاســل.

خيمينيز لن يرحل عن أتلتيكو
املكســيكي  الاعــب  والــد  أكــد 
راؤول خيمينيــز أن نجلــه لــن 
مدريــد  أتلتيكــو  عــن  يرحــل 
اإلسباني، مشيرًا إلى أن إدارة 
النــادي ومديره الفني دييجو 
هــذه  لــه  نقــا  ســيميوني 
الاعــب،  الرســالة. وقــال والــد 
لشــبكة  تصريحــات  فــي 
شــائعات.  »انهــا  )إســن(، 
لقــد  نحــن مطمئنــون للغايــة. 
ســمعنا مــن رئيــس النــادي أن 

راؤول لن يرحل، والتشــولو نفســه أخبر راؤول بذلك«.

اليرموك وخيطان يتأهالن بكأس الكويت
عــدل اليرمــوك تأخــره بهــدف الى فوز 2-1 علــى الصليبخات ليصعد الى 
الــدور الثالــث فــي كأس أميــر الكويــت لكــرة القــدم بينمــا اكتســح خيطــان 

منافســه الشــباب برباعية دون رد ليبلغ الدور ذاته.

اتحاد العاصمة يتأهل في كأس الجزائر
صعــد اتحــاد العاصمــة الــى دور 16 مــن كأس الجزائــر لكــرة القــدم بعــد 
فــي دور 32. وودع شــباب  الحــراش 2-صفــر  اتحــاد  فــوزه علــى ضيفــه 
بلوزداد البطولة إثر خســارته 6-5 بركات الترجيح امام دفاع تجنانت 
في مفاجأة كبيرة، كما ضمن شــباب قســنطينة الظهور في الدور املقبل 

للبطولــة اثــر تغلبــه وبصعوبة على اتحاد بلعباس 1-صفر.

الحكمة يحقق الفوز الخامس في »سلة« لبنان
حقــق الحكمــة فــوزه الخامــس فــي الــدوري اللبنانــي لكــرة الســلة بتغلبــه 
بصعوبــة علــى ضيفــه التضامن بنتيجة 90-87 بعد مباراة مثيرة. وقاد 
جوليان خزوع الذي اختير أفضل العب في املباراة فريقه الحكمة للفوز 

بتســجيله 26 نقطة، منها 12 نقطة من أربع رميات ثاثية.

لموشي مدربًا للجيش القطري
تعاقــد نــادي الجيــش القطري 
رســميا مــع الفرنســي صبــري 
ملوشــي لإلشــراف عليــه خلفــا 
معلــول  نبيــل  للتونســي 
املنتخــب  مــع  تعاقــد  الــذي 
الجيــش،  وأعلــن  الكويتــي. 
االلكترونــي  موقعــه  عبــر 
ان ملوشــي ســيصل  الرســمي، 
االيــام  خــال  الدوحــة  الــى 
عملــه.  لبــدء  املقبلــة  القليلــة 
ومــن املنتظــر ان يعقــد النادي 
مؤتمــرًا صحافيا للكشــف عن 

تفاصيل العقد الذي ســيمتد ملوســم ونصف.

توريس مع ميالن في دبي
توجــه فرنانــدو توريــس، الــذي يحمــل رقــم 9 فــي ميــان، أمــس إلــى دبــي 
مــع فريقــه للمشــاركة فــي املعســكر الشــتوي، وفي مباراة وديــة أمام ريال 
مدريــد اإلســباني فــي 30 مــن الشــهر الجــاري، في ظل اقتــراب انتقاله إلى 

فريقه الســابق أتلتيكو مدريد. 
وانتهــت إجــازة أعيــاد امليــاد »للنينيــو«، املعــار مــن تشيلســي، وباقــي 
فريق الروســونيري؛ حيث من املقرر أن يبدأ أبناء فيليبو إنزاجي رحلة 
من مطار مالبينســا بميانو إلى جنوب الخليج باتجاه دبي. ويســتعد 
توريس هناك للقاء ريال مدريد في 30 من الشهر الجاري، وهو الخصم 
الــذي قــد يلعــب أمامــه للمــرة األولــى بقميــص أتلتيكو، في مبــاراة ذهاب 

ثمن نهائي كأس ملك إســبانيا في الســابع من يناير املقبل.

أخبار مختصرة

تحقيق

»روخيبانكــوس« علــى  الشــباك، ويجبــر الـ
خوض الوقت اإلضافي.

هــدف رامــوس لــم يكــن حاســما فــي توقيتــه 
القاتــل فقــط، بــل كان بمثابــة جرعة ســحرية 
رفعــت مــن معنويات باقي الفريق وخســفت 
بــروح أتلتيكــو فــي الوقــت اإلضافــي، الــذي 
جاريــث  الويلــزي  مــن  كل  إضافــة  شــهد 
البرتغالــي  مارســيلو  والبرازيلــي  بيــل 
كريســتيانو رونالــدو لباقــي أهــداف املباراة 

التــي انتهــت لصالح الفريق امللكي 1-4.
»ســددت  القــدم  كــرة  أن  رامــوس  ويعتبــر 
مديونيتهــا« لــه لحظــة تســجيل الهدف بعد 
ثاثــة مواســم متتاليــة، فشــل خالها الريال 
فــي عبــور حاجــز نصــف النهائــي وتحقيــق 
»تشــامبيونز« العاشرة بعد انتظار  كأس الـ

طال 12 عاما.

غلطة الشاطر
يعرف الجميع الحكمة التي تقول إن »غلطة 
الشاطر بألف«، وال يوجد تطبيق أفضل لها 
مما حدث املوسم املاضي مع قائد ليفربول 
اإلنجليــزي، ســتيفن جيرارد، والذي تســبب 
خطــأ صغيــر منــه فــي إضاعــة لقــب الــدوري 

»ريدز«. اإلنجليــزي املمتاز من الـ
 كان خطــأ جيــرارد الشــهير حينمــا انزلــق 
فــي مبــاراة تشيلســي فــي املنعطــف األخيــر 
مــن البطولــة، لتمــر الكــرة لديمبــا بــا ويحرز 
الـ«بلــوز«  فــوز  فــي  حاســما  هدفــا  منهــا 
مــن  ليفربــول  حــرم  ممــا  نظيفــن؛  بهدفــن 
ليــج«  »بريميــر  الـ الفــوز بلقــب  إلــى  العــودة 
»ريــدز« منــذ  الــذي كان غائبــا عــن خزائــن الـ

24 عاما.
الغريــب فــي هــدف ديمبــا بــا الحاســم أنــه لم 
يكن يحمل هذه الصفة بالنسبة لفريقه، بل 
لصالــح مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي الذي 

تــوج باللقــب في النهايــة بفارق نقطتن عن 
ليفربول الوصيف.

البديل المثالي
الــذي  الكــروي  الحــدث  إقامــة   2014 شــهد 
وهــو  ســنوات  أربــع  كل  الجميــع  ينتظــره 
كأس العالــم، حيــث كان للبطولــة نصيبهــا 
من األهداف الحاسمة، ولكن أهمها بالطبع 

اللقــب ألملانيــا بعــد غيــاب  الــذي منــح  ذلــك 
النجــم  مونديــال  وأفســد  عامــا،   24 اســتمر 

األرجنتيني ليونيل ميســي.
ماريــو  البديــل  توقيــع  الهــدف  هــذا  حمــل 
جوتــزه تحديــدا في الدقيقة 113 من املباراة 
التــي كانــت امتــدت إلى وقت إضافي، وســط 
»مانشــافت« من الخسارة  مخاوف محبي الـ
تضمــن  البطولــة  طــوال  رائــع  أداء  وضيــاع 
الفــوز علــى البرازيــل صاحبــة الضيافــة فــي 

ربــع النهائي بنتيجة 1-7.
جوتــزه  بهــا  حــول  التــي  الرائعــة  الطريقــة 
عرضية شورله داخل الشباك األرجنتينية، 
وربمــا  الصحيــح،  الخيــار  كان  أنــه  تؤكــد 
اللحظــة، ويكفــي  املثالــي ملثــل هــذه  البديــل 
كــون  فخــرا  األملانــي  ميونــخ  بايــرن  العــب 
هدفــه هــو الــذي منح اللقب الغالي ألول مرة 
ملنتخــب أوروبــي علــى األراضــي الاتينيــة، 
مــن  املجــد  مطــاردة  مــن  ســنوات  وأنهــى 
بالخــروج  لحاقــه، ســواء  علــى  القــدرة  دون 
مــن نصــف نهائــي مونديــال 2010 علــى يــد 
إســبانيا أو مــن نفــس الــدور فــي 2006 علــى 

يد إيطاليا.

رأس المحارب
كان ملعــب كامــب فــي ختــام الليجــا املوســم 
لنهايــة  املثالــي  املســرح  بمثابــة  املنصــرم، 
الوصيــف  البرســا  بــن  الفــارق  ملحميــة، 
صاحب الضيافة وأتلتيكو مدريد املتصدر 
يقــود  الفــوز  فــا شــيء ســوى  نقــاط،  ثــاث 
النــادي الكتالونــي إلى لقب الليجا، فيما أن 
التعادل يكفي الـ«روخيبانكوس« لتحقيق 

ببطولــة طال انتظارها.
حملــت رأس األوروجوانــي دييجــو جوديــن 
أحلــى   49 الدقيقــة  فــي  أتلتيكــو  لجماهيــر 
داخــل  ركنيــة  بهــا  حــول  أن  بعــد  األنبــاء، 
الشــباك الكتالونيــة، محــرزا هــدف التعــادل 
طريــق  عــن  قبلهــا  برشــلونة  تقــدم  بعــد 
أليكسيس سانشيز، لتنتهي املباراة بهدف 
ملثلــه، وتتويــج الـ«كولشــونيروس« باللقــب 
والعاشــر   1996-1995 موســم  منــذ  الغائــب 

في تاريخهم.
كان ال بد من أن يحمل هذا الهدف الحاســم 
األعمــدة  أحــد  لكونــه  جوديــن،  توقيــع 
قدمــه  الــذي  الرائــع  املوســم  فــي  الرئيســية 
مــن  كبيــرا  يســتمد جانبــا  الــذي  ألتلتيكــو، 
قوتــه مــن صابــة العبــي خطوطــه الخلفيــة، 
وعلى رأسهم بالطبع املدافع األوروجواني.

مدفع اإلفطار
كان أرســنال فــي 2014 علــى موعد مع إنهاء 
تســع  اســتمر  الــذي  األلقــاب  عــن  صيامــه 
كأس  ببطولــة  بالتتويــج  وذلــك  ســنوات، 
االتحــاد اإلنجليــزي، بعــد الفــوز علــى هــال 

ســيتي بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية.
تأخــر الـ«جانــرز« فــي بداية املبــاراة بهدفن، 
ليلعــب  التعــادل،  فــي  نجحــوا  ولكنهــم 
خالــه  كانــت  إضافيــا،  وقتــا  الفريقــان 
»مدفــع  مــع  موعــد  علــى  أرســنال  جماهيــر 
اإلفطار« الذي انطلق من قدم الويلزي آرون 
رامسي )ق109( معلنا دخول الهدف الثالث 

الــذي توج فريقه باللقب.
وطــأة  تخفيــف  فــي  حينهــا  اللقــب  ســاهم 
آرســن  الفرنســي  املــدرب  بحــق  االنتقــادات 
الـ«بريمييــر«  إنهــاء  عقــب  خاصــة  فينجــر، 
فــي املركــز الرابــع كالعادة والخروج من دور 
الـــ16 بــدوري األبطــال، وأيضــا اإلقصــاء مــن 

كأس رابطــة املحترفن.

السفاح الهولندي
لهــا  ليــس  نفاثيــة  ركــض  بطريقــة  يتمتــع 
فــي  دائمــا  وينجــح  الــرأس،  حليــق  مثيــل، 
خــداع خصومــه والحــكام.. ربمــا تبــدو هــذه 
خصــال  ولكنهــا  ســفاح،  أو  مجــرم  صفــات 
موجــودة فــي الهولنــدي آريــن روبــن العــب 
هدفــا  ســجل  الــذي  األملانــي  ميونــخ  بايــرن 
علــى  البافــاري  الفريــق  فــوز  فــي  حاســما 
فــي  نظيفــن  بهدفــن  دورتمونــد  بروســيا 

نهائي كأس أملانيا املوســم املاضي.
انتهــى  للمبــاراة  األصلــي  الوقــت  كان 
مــن  بطولــي  أداء  بعــد  الســلبي،  بالتعــادل 
»أسود فستفاليا« أمام بايرن ميونخ، ولكن 
»السفاح الهولندي« كان له رأي آخر حينما 
حــول عرضيــة بواتينــج بقدمــه داخل شــباك 
بروسيا دورتموند )ق107( ويسجل الهدف 
األول لفريقه، قبل أن يضيف زميله توماس 

مولــر الثانــي بعد انهيار العبي الخصم.

القطار الويلزي
لــم ينجــح ريال مدريد تحت قيادة التشــيلي 
كارلــو أنشــيلوتي فــي الفــوز علــى برشــلونة 
كانــا  ولكنهمــا  املاضــي،  املوســم  بالليجــا 
علــى موعــد فــي نهائي كأس امللــك في ملعب 
ميســتايا معقــل نــادي فالنســيا، حيــث كان 
الريــال تقــدم مبكــرا )ق11( عــن طريــق أنخــل 

دي ماريــا، ولكــن بارترا تعادل )ق69(.
 ظــن الكثيــرون بعدهــا أن املبــاراة ستســير 
نحــو وقــت إضافــي وربمــا خســارة الريــال، 
ولكــن الويلــزي جاريــث بيــل كان له رأي آخر 
)ق85( فــي هدفــه الشــهير الــذي انطلــق فيــه 
من قبل منتصف امللعب وخرج عن خطوطه 
بارتــرا  فشــل  ظــل  فــي  مجــددا  إليــه  ليعــود 
فــي اللحــاق بــه حتــى داخــل منطقــة الجــزاء، 
حينما ســددها من أســفل حارس برشــلونة، 
ليتــوج بعدهــا الريال بأول ألقابه في 2014.

هــدف بيــل كان حاســما فــي تتويــج الريــال 
اســتحقاقه  إثبــات  فــي  وأيضــا  باللقــب، 
االنتقــادات  بعــد  الريــال  إلــى  لانضمــام 
بســبب تذبــذب مســتواه علــى الرغــم مــن أنــه 

يعتبــر أغلى العب في العالم.

متعب الُمتخصص
ويقتــرب   ،96 الدقيقــة  إلــى  املبــاراة  تصــل 
كأس  لقــب  خســارة  مــن  املصــري  األهلــي 
ســبور  ســيوي  أمــام  األفريقــي  االتحــاد 
باألمــل  تمســك  الفريــق  ولكــن  اإليفــواري، 
وليــد  لينطلــق  األخيــرة،  الدقيقــة  حتــى 
ســليمان ويطلــق عرضيــة مثاليــة، يحولهــا 
فــي  مثاليــة  برأســية  متعــب  عمــاد  املهاجــم 
الشباك، معلنا إحراز هدف اإلنقاذ، لتنطلق 
ويعيــد  القاهــرة،  اســتاد  فــي  االحتفــاالت 
الاعب نفسه إلى األذهان هدفه الحاسم في 
مرمــى الجزائــر عــام 2009، ولكــن هــذه املــرة 

بنهاية سعيدة.
ولــم تكــن هــذه هــي املــرة األولــى التــي يحــرز 
القاتلــة،  اللحظــات  فــي  هدفــا  متعــب  فيهــا 
فعلــى امللعــب نفســه عام 2009، نجح الاعب 
الجزائــر  فــي مرمــى  فــي إحــراز هــدف قاتــل 
العالــم،  لــكأس  املؤهلــة  التصفيــات  خــال 
وكان املنتخــب املصــري أنــذاك بحاجــة  إلــى 
التأهــل  أجــل  مــن  نظيفــن،  بهدفــن  الفــوز 
إلــى  التأهــل  بطاقــة  علــى  فاصلــة  ملبــاراة 
املونديال عن القارة األفريقية، لكنه لم يفلح 

فــي تحقيــق ذلك، لتتأهل  الجزائري.

محمد حسن السعو

جميلــة هــي تلــك الفكــرة التــي ابتكرهــا األشــقاء الســعوديون فــي اســتضافة 
أبرز نجوم كرة القدم في العالم من املســلمن الذين يلتقون من أجل هدفن، 
األول يتمثــل بفرصــة زيــارة البلــد الحــرام والقيــام بالعبــادة والتقــّرب الــى اللــه 
ســبحانه وتعالــى، والثانيــة منــح الفرصة ملالقاة الالعبــن فيما بينهم إضافة 
ملنــح الفرصــة للمحبــن ملشــاهدة الالعبــن الذيــن صالــوا وجالــوا فــي القــارة 

األوروبية العجوز.
الســعوديون مبتكــرو األفــكار، فمــن بعــد كأس القــارات التــي انطلقــت بفكــرة 
سعودية باتت كأس عالم مصغر تقام قبل املونديال تماما كل أربع سنوات، 
واآلن تتواصل األفكار لتأتي فكرة إقامة مباراة تجمع بن الالعبن املسلمن 

في العالم ونجوم الدوري السعودي.
ل املباراة متعة كبيرة لعشاق الكرة في السعودية والوطن العربي بشكل 

ّ
تمث

عــام، ونغبــط االشــقاء فــي الســعودية علــى حســن أفكارهــم التــي طاملــا كانت 
رائدة في عالم الســاحرة املســتديرة، كما أن الفكرة التي أتحدث عنها ليســت 
جميلة فحســب، بل هي فرصة الســتقطاب الجماهير الى املدرجات والتمتع 

بمشاهدة أبرز نجوم العالم في أوروبا وربما خارجها.
لطاملــا تمثــل املباريــات الوديــة مــن تلــك الشــاكلة فرصــة للترويــح عــن النفــس 
الــذي يكــون فيــه جميــع أركان اللعبــة مــن العبــن ومدربــن  خــالل املوســم 
اللعبــة  القــدم،  فــي كــرة  وجماهيــر ومتابعــن وحتــى اعالميــن منغمســون 

الشعبية األولى في العالم.
هــذه هــي املــرة الثانيــة التــي ســيخوض فيهــا فريــق يمثــل نجــوم العالــم مــن 
الالعبــن املســلمن مبــاراة مــن هــذا القبيــل في الســعودية، بعد املبــاراة األولى 
التــي جــرت العــام املاضــي واحتضنتهــا مدينــة مكــة املكرمة، لذلــك نثني على 
املالــي  الفكــرة ونتمناهــا ســنويا باســتمرار، خاصــة حــن نعلــم أن ريعهــا 

سيذهب بالكامل أليتام العالم.

فكرة سعوديّة رائعة

مجرّد رأي

)GETTY( جوتزه لحظة تسجيله هدف نهائي كأس العالم

)Getty( رونالدو

عــض جورجــو  واقعــة  بعــد  لويــس ســواريز 
كانــت  املونديــال  فــي  الشــهيرة  كيلينــي 
قاســية  الوقــت  نفــس  فــي  ولكنهــا  ضروريــة 
ليفربــول  هجــوم  نجــم  علــى  الشــيء  بعــض 
اإلســباني  وبرشــلونة  الســابق  اإلنجليــزي 

الحالي.
رئيس أوروجواي الســابق خوســيه موخيكا 
كان له رأي صريح يتفق مع هذا املبدأ ولكنه 
غريــب وهجومــي ألبعــد الحــدود، حيــث كان 

ربمــا كان الســويدي زالتــان ابراهيموفيتــش 
يجلــس يفكــر فيــه بتغييــر لقب »الفيلســوف« 
الــذي منحــه لجوارديــوال للـ«عــراف« بعــد أن 

ة. تحققت النبوء

نوير والموضة والكرة الذهبية
األملانــي  املنتخــب  حــارس  أن  علــى  غبــار  ال 
وبايــرن ميونــخ مانويــل نويــر يعــد األفضــل 
العالــم  مســتوى  علــى  مركــزه  فــي  حاليــا 

الذهبيــة »أنــا رياضــي ولســت ســفيرا لعامــة 
تجاريــة، علــى الرغم من كوني الحارس األول 
شــخصا  لســت  أننــي  إال  )أديــداس(،  لشــركة 
يقــوم بإعانــات ملابــس داخليــة«، فــي إشــارة 

واضحة إلى رونالدو.

الزمالــك  رئيــس  والعفاريــت..  الجــن 
المصري

كان  الصغيــر«..  الحضــري  عصــام  »عفريــت 
هذا هو ســبب مرتضى منصور رئيس نادي 
فريقــه  لتعــادل  األساســي  املصــري  الزمالــك 
مــع ضيفــه وادي دجلــة فــي الجولــة الـــ19 مــن 
وعلــق  املاضــي،  مايو/أيــار  املحلــي  الــدوري 
األهلــي  مرمــى  حــارس  تألــق  علــى  منصــور 
الســابق مــع أحد مراســلي البرامــج الرياضية 
 »نــادي الزمالك قدم مباراة رائعة، ولكن 

ً
قائــا

حارس وادي دجلة )الحضري(، حصن مرماه 
بالســحر، وهو كام حقيقي فالســحر مذكور 
فــي القــرآن« ، ولــم يكتــف مرتضــى بذلــك فقــط 
بــل هاجــم املديــر الفنــي لفريــق إنبــي املصــري 
منــذ أيــام قليلــة مطالبــا إيــاه بإيقــاف الســحر 
والشــعوذة حتــى ال تكــون نهايتــه مآســاوية 
فــي  فنــي  ملديــر  بالنصــح  »أتوجــه   

ً
قائــا

الــدوري املصــري يحقــق انتصاراتــه بالســحر 
والشــعوذة، وأنصحــه بتــرك هذه املمارســات، 

حتى ال تكون نهايته مأسوية«.

لم يجد نوير هو اآلخر 
مانعًا من توجيه ضربة 

تحت الحزام لصاروخ ماديرا

»إذا لم تتوقف عن ذلك 
سوف تتعرض إلى مس 

من الجن لن يتركك بعدها« 

صــرح عنــد اســتقبال املنتخــب عقــب خروجــه 
مــن املونديــال »مســؤولو )فيفــا( عبــارة عــن 
كان  العاهــرات،  أبنــاء  املســنن  مــن  عصابــة 
ليــس  ولكــن  عليــه،  عقوبــة  فــرض  بإمكانهــم 

بهذه الطريقة الفاشية«.
يشــار إلــى أن الرئيــس في بدايــة األمر لم يكن 
يعرف ما إذا كانت هذه التصريحات مسجلة 
يتحــدث  كان  الــذي  الصحافــي  فســأل  ال،  أم 
معه »هل ســجلت هذا؟«، فأجاب األخير »هل 

الذهبيــة،  بالكــرة  للتتويــج  قويــا  ومرشــحا 
ولكنــه فــي نفــس الوقــت يــدرك ضعــف موقفــه 
الــذي قدمــه رونالــدو مــع  القــوي  أمــام العــام 
ريال مدريد أو األرقام القياسية التي حطمها 

ميسي مؤخرًا وأحيت فرصه مجددًا.
لــم يجــد نويــر هــو اآلخــر مانعــا مــن توجيــه 
فــي  ماديــرا  لصــاروخ  الحــزام  تحــت  ضربــة 
عنــد  قــال  حيــث  الصحفيــة  الحــوارات  أحــد 
سؤاله بخصوص فرصه في التتويج بالكرة 

»انشــره  موخيــكا  مــن  الــرد  فجــاء  أنشــره؟«، 
مــن أجلــي«، لتنتشــر كلماتــه بحــق مســؤولي 

االتحاد الدولي في شتى أنحاء العالم.

جوارديوال العرّاف
بيــب  بــن  العــداوة  مــدى  الجميــع  يعــرف 
وريــال  ميونــخ  بايــرن  مــدرب  جوارديــوال 
مدريــد، الــذي واجهــه مع النادي البافاري في 
دوري  مــن  األخيــرة  النســخة  نهائــي  نصــف 
حينهــا  امللكــي  النــادي  فــاز  حيــث  األبطــال، 
ذهابــا فــي البرنابيــو بهــدف نظيــف واقتــرب 

خطوة من التأهل للنهائي.
األعصــاب  كانــت  العــودة  مباريــات  قبــل 
متوتــرة لحــد كبيــر، فــي الوقــت الــذي كانــت 
خاله الصحافة املدريدية تحتفي باالقتراب 
مــن الوصــول للنهائــي وتحقيــق حلــم اللقــب 
العاشــر، ولكــن جوارديــوال لــم يرغــب فــي أن 
يمــر األمــر مــرور الكــرام حيث قال فــي املؤتمر 
ملعــب  علــى  العــودة  مبــاراة  قبــل  الصحفــي 
اليانــز أرينــا بســخرية »لقد قــرأت في صحف 
مدريــد أن الريــال أصبــح بالفعــل فــي النهائي 

بل وفاز به أيضا«.
فــي  بايــرن ميونــخ  أن يخســر  القــدر  ويشــاء 
اليوم التالي برباعية ليتأهل الريال للنهائي 
بــل ويفــوز بــه ويتــوج باللقــب العاشــر علــى 
وقــت  فــي  أتلتيكــو مدريــد،  حســاب مواطنــه 
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العربي الجديد

هناك نجوم مهما مر عليهم الزمن ســيظلون 
يحتفظون بمكانة خاصة في قلوب محبيهم، 
بأهدافهــم  أو  للكــرة،  الســاحرة  بلمســاتهم 
الحاســمة التــي أشــعلت املدرجــات. فيما ظهر 
آخــرون كجنــود مجهولــن لــم تعــرف قيمتهــم 

إال بعد رحيلهم عن البساط األخضر.
عاقتهــم  فــي  االســتمرار  هــؤالء  بعــض  قــرر 
بعالــم الكــرة، عــن طريــق اتخــاذ خطــوة أكبــر، 
وهي الدخول عبر بوابة عالم التدريب، ولكن 
ــل عــام 2014 أال يمــر عليهــم مــن دون أن 

ّ
فض

تطيــح مقصلتــه بــرؤوس بعضهــم، أو يخــون 
ذكرياتهم الجميلة مع الكرة وهم العبون.

يأتي على رأس هذه املجموعة، الفرنسي زين 
الديــن زيــدان، الــذي قــرر 2014 أن يطعنــه مــن 
دون قتلــه، ليتركــه يتألــم بعــض الوقــت. فبعد 
أن ابتسم الحظ له وهو ال يزال مساعدا ملدرب 
ريــال مدريــد أنشــيلوتي بالفــوز بلقــب دوري 
لــم  امللــك،  وكأس  العاشــر  األوروبــي  األبطــال 
يجعلــه يســعد فــي تجربتــه األولــى بالتدريب 

منفردا مع كاستيا، رديف النادي امللكي.
مــن حيــث ال يحتســب،  زيــدان  جــاءت طعنــة 
تدعــى  إســبانية  أكاديميــة  قدمــت  حينمــا 

)سينافي( إلعداد املدربن باغا ضده، بحجة 
مزاولتــه املهنــة مــن دون الرخصــة املطلوبــة، 

لتصدر لجنة املسابقات قرارا بإيقافه.
مدريــد  وريــال  الفرنســي  االتحــاد  وتحــرك 
للتأكيد على أن الشهادات التي بحوزة زيدان 
والتي حصل عليها من باده تتيح له مزاولة 
املهنــة، ليتــم تجميــد اإليقــاف، وبعدهــا صــدر 

حكم قضائي بإلغائه.
ومــن الناحيــة الثانيــة فــإن جينــارو جاتــوزو 
املقاتــل  اإليطالــي،  ميــان  إيــه ســي  أســطورة 
العصبي العنيف ورمز »الجرينتا« اإليطالية 
لــم يقــدم فــي 2014 نتائــج تذكــر مثلمــا حــدث 
مســيرته  فيــه  بــدأ  الــذي  املاضــي  العــام  فــي 

التدريبية مع سيون السويسري.
 2014 يونيو/حزيــران  فــي  جاتــوزو  وتولــى 
تدريــب أوفــي كريــت اليوناني، واســتقال بعد 

فــي  الفريــق  تــاركا  فقــط،  أشــهر  أربعــة  مــرور 
املركــز التاســع، بعــد أن فــاز بأربــع مباريــات 

فقط وخسر في ثاث.
التــي  جاتــوزو  اســتقالة  أن  األمــر  فــي  املثيــر 
مــن  الكافــي  الدعــم  يجــد  لــم  بأنــه  بررهــا 
مسؤولي النادي للقيام باألشياء كما يرغب، 
فيــه  انتقــد  لــه،  شــهير  تصريــح  بعــد  كانــت 
شــيزاري  الســابق  اإليطالــي  املنتخــب  مــدرب 
برانديلــي، معتبــرا أن »األزوري« لعــب تحــت 

قيادته في املونديال »مثل املاعز«.
قدمــه  مــا  كل  مــن  الرغــم  وعلــى  املقابــل  فــي 
الهولنــدي ســيدورف لكــرة القــدم كاعــب، إال 
أنــه لــم يســلم مــن مقصلــة 2014 بمرســوم مــن 
ســيلفيو برلســكوني رئيــس إيــه ســي ميــان 
اإليطالــي الــذي احتــرف فيــه قرابــة عقــد كامــل 

من 2002 وحتى 2012.
تعامــل ســيدورف مــع تجربتــه التي اســتمرت 
أربعــة شــهور مــن منطلــق أنــه قائــد ال يحــب 
ولكــن  اختصاصــه،  فــي  التعليمــات  تلقــي 
برلســكوني كان لــه رأي آخــر، ممــا ســاهم فــي 
خلق جو من التوتر بن الطرفن. فعلى الرغم 
مــن تحســن أداء الفريق تحــت قيادته وانهائه 
أن  إال  الثامــن،  املركــز  فــي  املاضــي  للموســم 

رئيس النادي قرر اإلطاحة به من منصبه.

حسم هيوسنت روكتس موقعة املنطقة الغربية 
مــع مضيفــه ممفيــس جريزليــز بعــد التمديــد 
االميركــي  الســلة  كــرة  دوري  فــي   111-117
»فيديكــس  ملعــب  علــى  وذلــك  للمحترفــن 
فوروم« وامام 18119 متفرجا. وضرب جيمس 
 32 نقطــة و10 تمريــرات 

ً
هــاردن بقــوة مســجا

البديــل  مــع  بالتعــاون  متابعــات  و8  حاســمة 
الــذي خــاض بعــد  جــوش ســميث )21 نقطــة( 
تخلــي ديترويــت بيســتونز عنــه االثنــن اولــى 
مبارياتــه مــع روكتــس، فرفــع االخيــر رصيــده 
الى 21 انتصارا و7 خســارات في املركز الثالث 
واحــد  انتصــار  وبفــارق  الغربيــة  للمنطقــة 
عــن ممفيــس. وســجل كل مــن هــاردن ودوايــت 
هــاورد 4 نقــاط فــي الوقــت االضافــي واضــاف 
تريفور اريزا 15 نقطة و10 متابعات، فيما كان 
االســباني مارك غاســول االفضل لدى ممفيس 
التوالــي  علــى  الرابعــة  بخســارته  منــي  الــذي 
البديــل  واضــاف  متابعــات  و8  نقطــة   29 مــع 

السلوفيني بينو اودريه 17 نقطة.
وقــاد الثنائــي ليبــرون جيمــس )29 نقطــة و8 
نقطــة(   22( لــوف  وكيفــن  حاســمة(  تمريــرات 
مضيفــه  علــى  للتغلــب  كافالييــرز  كليفانــد 

اورالندو ماجيك 89-98.
هيــت  ميامــي  تــرك  الــذي  جيمــس،  وســجل 
الصيــف املاضــي للعــودة الــى فريقــه الســابق، 
15 نقطــة فــي الربــع االخيــر، فيمــا جلــس لــوف 
علــى مقاعــد البــدالء فــي الربــع االخيــر ليحقــق 
كافالييرز فوزه االول بعد 3 خســارات متتالية 
خــارج ارضــه. ورفــع كليفانــد رصيــده الــى 18 
فــوزا و11 خســارة فــي املركــز الخامــس ضمــن 
املنطقــة الشــرقية، فيمــا منــي اورالندو صاحب 
بخســارته  الشــرقية  فــي  عشــر  الثانــي  املركــز 

السابعة في اخر تسع مباريات.
ولقي اتانتا هوكس وصيف املنطقة الشرقية 
امــام ضيفــه 107-77. والتقــط  خســارة قاســية 

العربي الجديد

املديــر  مورينيــو،  جوزيــه  البرتغالــي  أعــرب 
ســعادته  عــن  اإلنجليــزي  لتشيلســي  الفنــي 
بفريقــه الحالــي، وذلــك بعــد الفــوز علــى وســت 
هــام يونايتــد بهدفن نظيفن. وقال مورينيو، 
جيــدة،  »النتائــج  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
الاعبون سعداء وأنا سعيد كمدرب ألن الفريق 
يلعب بصورة جيدة. أنا سعيد كشخص ألنني 
أحــب العبــي. مــن الهام أن أشــعر بالســعادة مع 
املحيطــن بــي، هــذا شــعور افتقدتــه لفتــرة مــن 

الوقت، اآلن لدي فريق أحبه«.
وأوضــح »الكمــال غيــر موجــود، ولكننــا لعبنــا 

أعمــال  وكيــل  مينديــش،  جورجــي  أكــد 
النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو 
أن »صاروخ ماديرا« يعتزم االعتزال في 

الفريق امللكي.
فــي مقابلــة مــع موقــع  وقــال مينديــش، 
»تعارفنــا  البرازيلــي،  )جلوبوســبورت( 
منذ كان في الخامســة عشــرة من عمره، 
ومــن هنــا لهنــاك، نتحــدث بشــكل شــبه 

يومي. إنها عاقة صداقة«.
وأوضــح »أعتقــد أنــه ســينهي مســيرته 
وال  الريــال  فــي  ســعيد  إنــه  الريــال.  فــي 
هــذا  فــي  إلنجــازه  الكثيــر  أمامــه  يــزال 
االحتــرام  كل  »مــع  مشــيرًا  النــادي«، 
لاعبن من طراز راؤول ودي ستيفانو، 

ال يمكــن مقارنــة أي العــب بكريســتيانو 
رونالدو«.

كل  فــي  األفضــل  الاعــب  »إنــه  وأضــاف 
فــي  األفضــل  الرياضــي  هــو  العصــور، 
التاريخ، وأعتقد كذلك أننا لن نتمكن من 
العثــور علــى شــخص مثــل كريســتيانو 

رونالدو. سيكون مستحيا«.
وعــن احتمالية تجاوزه الكرات الذهبية 
األربــع التــي فاز بها النجــم األرجنتيني 
ليونيل ميسي العب برشلونة، قال »إذا 
كان معافى، وال يعاني من أي ســوء، أنا 
متأكد من أنه سيظل األفضل في العالم 

لفترة طويلة من الوقت«.
)العربي الجديد، إفي(

طه محمد

عمليــة  يكــون  قــد  القــرار  اتخــاذ 
ربطــة  باختيــار  بدايــة  معقــدة، 
نــوع  أو  للبدلــة  املائمــة  العنــق 
الســيارة الجديدة، فكيف يكون األمر بالنســبة 
لقرارات مصيرية، ســواء في معترك الحياة أو 
فــي الســاحات الرياضية. وقد كانت الســاحات 
باألحــداث  ذاخــرة   2014 فــي  الرياضيــة 
الرياضيــن  مــن  تطلبــت  التــي  واملســتجدات 

قا.
ّ
اتخاذ قرارات لم يكن بعضها موف

 
نادال.. خطأين في عودة واحدة

نجــم  علــى  الجديــد  باألمــر  ليســت  اإلصابــات 
التنــس اإلســباني رافائيــل نــادال وعشــاقه فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، ولكــن املختلــف في 2014 
الكثيــرون  يــرى  قراريــن  اتخــذ  »رافــا«  أن  هــو 
فــي  كبيــرة  بدرجــة  موفقــن  يكونــا  لــم  أنهمــا 

عودة واحدة.
تعــرض نــادال إلصابة في معصم يده اليمني، 
ثالــث  ويمبلــدون،  بطولــة  مــن  خروجــه  بعــد 
بطــوالت الجرانــد ســام األربع الكبرى، ليغيب 
وفقــا  تورونتــو وسينســيناتي،  بطــوالت  عــن 
ملــا أعلــن فــي بــادئ األمــر، ثــم الواليــات املتحدة 

املفتوحة كما كان متوقعا.
ولكــن مــا لــم يتوقعــه الكثيــرون أن يقــرر نــادال 
العــودة فــي بطولــة بكــن، التــي طاملــا شــكا مــن 
ســوء أرضيتها وكراتها، فضا عن أن املاعب 

الصلبة ليست من تخصصه.
فقــد توقــع البعــض أن يعــود فــي بطولــة بــازل 
املنافســة  ليســتعيد شــعور  نقطــة  الـــ500  ذات 
قبــل خــوض منافســات باريس بيرســي لتنس 
األســاتذة، التــي تغيــب عــن خزانتــه رغــم تأهله 

لنهائي 2007.
وكانــت نتيجــة هــذا القــرار أن خســر فــي ربــع 
فــي  مــا جــرى  نهائــي مارتــن كليــزن، بعكــس 
2013 حينما عاد من إصابة في الركبة أبعدته 
عن املاعب سبعة أشهر، لكن اختياراته كانت 
صائبة باملشاركة في بطوالت املاعب الرملية 
الســتعادة الثقــة والشــعور الجيــد قبــل خوض 

منافسات األراضي الصلبة.
بعــد أيــام مــن قــرار العــودة فــي بطولــة بــازل، 
الكثيــرون  بقــرار أجمــع  الجميــع  نــادال  فاجــأ 
فقــد  مبــرر،  وبــا  للغايــة  خاطــئ  أنــه  علــى 
أعلــن »رافــا« أنــه مصــاب بالتهــاب فــي الزائــدة 
لعمليــة جراحيــة  يتطلــب خضوعــه  الدوديــة 
ســيعمل علــى تأجيلهــا قــدر اســتطاعته، كــي 
يتمكــن مــن املنافســة ألطــول فتــرة ممكنــة مــن 

هذا املوسم.
لــم يتمكــن نــادال مــن تجــاوز أول مبــاراة لــه في 
شــنغهاي، وربــع نهائــي بطولــة بــازل، ليعلــن 

عــن  تمامــا  تختلــف  بصــورة  موســمه  انتهــاء 
2013 عندما اتخذ قرارات موفقة.

فورموال1
لســباقات  فورمــوال1  بطولــة  منظمــو  قــرر 
القواعــد  علــى  تعديــات  إدخــال  الســيارات 
الفنيــة الســتخدام محــركات شــاحن توربينــي 
 V6 بصيغــة   1988 عــام  منــذ  األولــى  للمــرة 
للمحــرك ســعة 1.6 لتــر مــع علبــة تــروس شــبه 

أوتوماتيكية بثماني سرعات.
أثــار هــذا القــرار اســتياء الكثيريــن فــي حلبــات 
الســائقن  أداء  علــى  ســلبا  وأثــر  الفورمــوال1، 
قــوة  وتنخفــض  الشــكاوى  لتــزداد  والفــرق، 

املنافسة خاصة بن الفرق الصغيرة.
كان  أنــه  ســريعا  البطولــة  مهندســو  أدرك 
قــرارا غيــر موفــق، ليتداركــوه جزئيــا فــي العام 
الجديــد، الــذي ســيقدم لعشــاق الرياضات بكل 
أنواعهــا وجبــة متنوعــة، لكنهــا بــكل تأكيــد لن 

تخلو من القرارات الخاطئة.

الخبرة وحدها ال تكفي
لم تكن األنظار موجهة ملنتخب إسبانيا فقط، 
اللقــب، وإنمــا خســارة كأس  عــن  املدافــع  ألنــه 
القــارات أمــام البرازيــل، صاحبــة الضيافــة، مــا 
دفــع البعض إلى التشــكيك فــي قدرة »الروخا« 
علــى الدفــاع عــن لقبهــا. لم يلتفــت املدير الفني 
ملنتخب إســبانيا، فيســنتي ديل بوســكي، إلى 
مغــزى تلــك الخســارة، وجــدد ثقتــه فــي الهيكل 
علــى  يعتمــد  كان  الــذي  للفريــق  األساســي 
الاعبن ذوي الخبرة. ولم ال؟ فهم كانوا أدواته 
للفوز بكأس األمم األوروبية مرتن متتاليتن 
عــن  أفريقيــا 2010، فضــا  ومونديــال جنــوب 
لنهائيــات  األوروبيــة  التصفيــات  عبــر  تأهلــه 
ولكنــه  الصعوبــات،  ببعــض  العالــم،  كأس 
حجــز تذكــرة املشــاركة فــي الحــدث الرياضــي 
املرتقب. كانت التصريحات مليئة بالحماســة 
والتأكيد على أن الهيمنة اإلســبانية مســتمرة 
علــى مجريــات الكــرة العامليــة، خاصة بعد فوز 
ريــال مدريــد وأشــبيلية بــدوري أبطــال أوروبــا 

والدوري األوروبي على الترتيب.
وفــي ظــل هــذه األجــواء، لــم يكــن هنــاك أفضــل 
مــن  الســابقة  النســخة  وصيــف  مواجهــة  مــن 
بطــل  يفتتــح  كــي  هولنــدا،  منتخــب  البطولــة، 

العالم مشواره في الدفاع عن لقبه.
ولكــن ديــل بوســكي دفع ثمن رهانــه على ذوي 
الخبــرة فقــط دون عنصــر الشــباب، بخماســية 
فــي اللقــاء االفتتاحــي، وثنائيــة أمــام تشــيلي 
فــي  فــي املبــاراة الثانيــة مــن دور املجموعــات 
مفاجئــا  خروجــا  كانــت  واملحصلــة  البطولــة، 
من أول أدوار البطولة بهزيمتن، وفوز شرفي 

على أستراليا بثاثة أهداف نظيفة.

نقطــة   26 وســجل  متابعــة   25 فريــد  كينيــث 
علــى  صعــب  فــوز  الــى  ناجتــس  دنفــر  ليقــود 
ضيفــه مينيســوتا تمبروولفــز متذيــل املنطقــة 

الغربية 102-106.
الخســارة  بيليكانــز  اورليانــز  نيــو  والحــق 
بســان  مباريــات  ســبع  اخــر  فــي  السادســة 
واراح  اللقــب 90-97،  انطونيــو ســبيرز حامــل 

بصورة جيدة للغاية أمام فريق صعب للغاية. 
لعبنــا بطريقتن مختلفتــن، أواًل حّركنا الكرة 
أمام فريق لعب بأسلوب دفاعي، وقمنا باألمر 
مــن  الكثيــر  لنــا  وســنحت  جيــد،  نحــو  علــى 
الفــرص«. وتابــع »بعــد ذلــك انتقــل املنافس إلى 
الهجــوم، ومــن الهــام بالنســبة للفريــق التأقلــم 
علــى متغيــرات املبــاراة. اليــوم كان مثــاال جيــدًا 

على هذا، قاموا باألمور على نحو جيد«.
»الاعبــون  ــق 

ّ
عل قيامــه بتغييــر وحيــد،  وعــن 

أساســية.  مبــاراة  كل  ولكــن  كغيرهــم،  بشــر 
ليــس هنــاك نقــاط أفضــل مــن األخــرى. لعبنــا 
أمــام ســتوك االثنــن، وكان أمامنــا ثاثــة أيــام 
للتعافــي. الجميــع كان فــي ظــروف تمكنهم من 

مــدرب ســبيرز صانــع العابــه الفرنســي طونــي 
باركــر املصــاب بركبتــه، فســجل لــه كل مــن تيــم 
كان  فيمــا  نقطــة،   20 جــوزف  وكــوري  دنــكان 
انطونــي ديفيــس االفضــل لــدى الفائــز مــع 22 
نقطــة و12 متابعــة واضــاف راين اندرســون 22 

نقطة و7 متابعات.
وفــي باقــي املباريــات، فــاز بروكلــن نتــس على 
وديترويــت   ،107-109 ســلتيكس  بوســطن 
 ،109-119 بيســرز  انديانــا  علــى  بيســتونز 
تشــارلوت  علــى  ثانــدر  ســيتي  واوكاهومــا 
بايــزرز  ترايــل  وبورتانــد   ،75-98 هورنتــس 
 ،93-114 سيكســرز  ســيفتي  فيادلفيــا  علــى 
وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز 115-

106
)فرانس برس(

اللعــب، وأخرجــت أوســكار لضــم أوبــي ميكيــل 
من أجل تغيير تكتيكي«.

نتحلــى  أن  العــام  هــذا  الهــدف  »كان  وأوضــح 
بمزيــد مــن اإلبــداع والديناميكيــة دون إغفــال 
الجوانب الدفاعية. في بداية املوسم كان هناك 
صــراع أفــكار صغيــر. ارتكبنــا أخطــاء دفاعيــة 
ايفرتــون.  أمــام  أهــداف  ثاثــة  مرمانــا  ودخــل 
اآلن التقييــم إيجابــي، والفريــق ســعيد بالكــرة 
جيــد  فريــق  نحــن  بدونهــا،  بالراحــة  ويشــعر 
الــدوري  للغايــة«.  ويحتــل تشيلســي صــدارة 
اإلنجليــزي برصيــد 45 نقطــة وبفــارق 3 نقــاط 
وأبــرز  اللقــب  حامــل  ســيتي  مانشســتر  عــن 

منافسيه على لقب البطولة.

عام 2014 
يقسو على أساطير حديثة العهد 

في عالم التدريب  ]2/1[

جيمس هاردن يضرب بقوة مع روكتس مورينيو: اآلن لدي فريق أحبه

مينديش: رونالدو سيعتزل 
في صفوف الريال

ليبرون وكيفن قادا 
كليفالند للتغلب على 

اورالندو

3031
رياضة

رئيس سبورتنج لشبونة ينفي رحيل المدرب
نفــى مــدرب نــادي ســبورتنج لشــبونة، برونــو دي كارفاليــو، مــا أثارتــه 
العديــد مــن الصحــف املحليــة حــول الرحيل الوشــيك ملــدرب الفريق األول، 
دي  وصــرح  املقبلــة.  فريقــه  مبــاراة  فــي  وجــوده  مؤكــدًا  ســيلفا،  ماركــو 
كارفاليــو: »مــا قرأتــه فــي الصحــف عــن رحيــل ماركــو ســيلفا ليــس لــه أي 
أساس من الصحة، وهو السبب في مجيئي إلى هنا من منزلي للحديث 

إلى الجماهير«.

خوانفران: أتمنى إبرام صفقة توريس
أعرب خوانفران توريس، العب أتلتيكو مدريد اإلســباني، عن رغبته في 
إتمــام صفقــة ضــم املهاجــم فرنانــدو توريــس إلــى الفريق املدريــدي. وقال 

خوانفران: »أنا، مثل كل مشجعي أتلتيكو، أتمنى إبرام ضم توريس«.

بيدرو يثق في فوز ميسي بالكرة الذهبية
أعــرب العــب برشــلونة، بيــدرو رودريجيــز، عــن 
ثقتــه فــي فــوز زميلــه بالفريــق، ليونيــل ميســي، 
بجائــزة الكــرة الذهبيــة ألفضل العب فــي العالم، 
مؤكــدًا أنــه »أفضــل« مــن البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو. وقــال: »رونالــدو حقــق أرقامــا جيــدة، 
لكن ميسي يتخطى أي منافس آخر«، لذا يتوقع 

فوزه بالجائزة للمرة الخامسة.

سواريز يحتفل بفوز شقيقه
امليــاد  أعيــاد  فــي  اإلســباني،  برشــلونة  العــب  ســواريز،  لويــس  احتفــل 
بالبطولة الخامسة التي فاز بها فريق »كومونيكاثيونس دي جواتيماال«، 
الذي يلعب في صفوفه شقيقه األكبر باولو الذي التقط معه الصور أثناء 
احتفالهمــا بالبطولــة املحليــة. وتناقلــت وســائل اإلعــام املحليــة صــورة 

للشقيقن سواريز معا وكل منهما يرفع يده بعامة الرقم خمسة.

ميسي يظهر بوشم جديد على ساقه اليسرى
يبــدو أن النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميســي، العــب برشــلونة اإلســباني، 
ســاقه  علــى  املــرة  هــذه  ولكــن  »مجموعتــه«،  إلــى  جديــدًا  وشــما  أضــاف 
اليســرى. ونشــرت صحيفــة »آس« اإلســبانية، علــى موقعهــا االلكترونــي، 
صــورة لـ«البرغــوث« يظهــر مــن خالهــا وشــم لكــرة علــى ســاقه اليســرى. 
وأوضحت أن هذه الصورة التقطها أحد عشاق النجم األرجنتيني معه.

السويسري ريكاردو 
سيمّدد عقده مع فولفسبورج 

أكــدت الصحــف االملانيــة املتخصصــة أن املدافــع 
 22( رودريجيــز  ريــكاردو  السويســري  الدولــي 
ثانــي  فولفســبورغ،  مــع  عقــده  ســيمدد  عامــا(، 
الــدوري االملانــي لكرة القــدم، حتى 2019. وذكرت 
الجديــد  رودريجيــز  عقــد  أن  »كيكــر«  مجلــة 
فســخه  قيمــة  خالــه  مــن  حــدد  بنــدًا  يتضمــن 
لقــاء مبلــغ يــراوح مــا بــن 25 و30 مليــون يــورو، 
مضيفــة أنــه مــن املقــرر أن يوقع عليــه هذا املدافع 
املطلــوب مــن عــدة أنديــة، فــور اســتئناف التدريبات في 5 كانــون الثاني/ 

يناير املقبل.

دونجا: منحت صوتي لكريستيانو
كشف كارلوس دونجا، املدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، عن 
أنــه منــح صوتــه للبرتغالــي كريســتيانو رونالــدو للفــوز بجائــزة الكــرة 

الذهبية ألفضل العب في عام 2014.
وفــي مؤتمــر صحافــي خــال إحــدى الفعاليــات بمدينــة بورتــو أليجــري 
البرازيلية، الجمعة، قال دونجا: »منحت صوتي لكريستيانو رونالدو«، 
بحســب مــا تناقلــت وســائل إعــام إســبانية. وســيتم اإلعــان عــن الفائــز 

بجائزة الكرة الذهبية في 12 من يناير/ كانون الثاني املقبل.

أخبار مختصرة

تقرير

»أعتقــد أنــه ســينهي مســيرته فــي الريــال. إنــه ســعيد فــي الريال وال يــزال أمامه 
الكثير إلنجازه في هذا النادي«، مع كل االحترام لالعبن من طراز راؤول ودي 

ستيفانو، ال يمكن مقارنة أي العب بكريستيانو رونالدو«.
خورخي مينديش )وكيل أعمال رونالدو(

¶  ¶  ¶
»املنافسة مع ميسي ورونالدو في غاية الصعوبة، هذا الثنائي هو األفضل في 

العالم، وال يوجد من يستطيع إيقافه حالًيا«.
نيمار )العب نادي برشلونة واملنتخب البرازيلي(

¶  ¶  ¶
نحــن نقــدم أداء جيــدًا، وبإمــكان الجميــع رؤية ذلك، وســيكون مــن الصعب على 

اآلخرين اللحاق بنا إذا حافظنا على مستوانا.
جون تيري )قائد نادي تشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»ســنغلق مبــاراة اليــوم أمــام الزمالــك ألنهــا خطــوة نحــو القمــة، ولدينــا مباريات 
مهمة في الفترة املقبلة، ولدينا غيابات وإصابات كبيرة وسنعمل على تجهيز 
جميع الالعبن خالل الفترة املقبلة من أجل الحفاظ على قمة الدوري املصري«.
طارق العشري )املدير الفني إلنبي املصري(

¶  ¶  ¶
إيفــان  أمــا  لالهتمــام.  جــدًا  املثيريــن  الشــباب  الالعبــن  مــن  صــالح  »محمــد 
بيريسيتش فهو العب جيد، ويتمتع بالشخصية القوية، لكن ليس من السهل 

الحصول على خدماته حاليا«.
مانشيني )املدير الفني إلنترميانو اإليطالي(

¶  ¶  ¶
»بيــل مخطــئ فــي هــذه النقطــة، فهــو يقــول إن الــدوري اإلســباني األفضــل، ألنــه 
يلعــب هنــاك حاليــا، لكــن فــي الحقيقــة أنــا أعلــم جيــدًا الفــوارق بــن املســابقتن، 

ألنني دربت ريال مدريد«.
جوزيه مورينيو )املدير الفني لتشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»مــن الواضــح أن املبــاراة املقبلــة مــع الريــال مدريــد هامــة للغايــة، ضــد الفريــق 
األفضــل فــي العالــم فــي الوقت الراهن. ولكــن على ملعبنا، يجب أن نكون أقوياء 
وأن نعقــد األمــور عليهــم ونكــون جاديــن للغايــة علــى ملعبنــا، ونلعــب بفدائيــة 
شــديدة، وهــذا مــا يمنحنــا النقــاط وعندمــا يقــدم الالعــب بوجــه عــام واملهاجــم 

بصورة خاصة أداء جيدا، فالبد من استغالله«.
باكو ألكاسير )مهاجم فالنسيا اإلسباني(

إقالة الهولندي
سيدورف كان من أغرب 

القرارات اإلدارية

أشخاص،  اتخذها  خاطئة،  قرارات  نتيجة  معظمها  وكان  الرياضي،  الصعيد  على  بالمفاجآت  مليئًا   2014 عام  كان 
ودفع ثمنها الفريق والجماهير واللعبة بشكل كامل في بعض األحيان، ولكنها أضفت اإلثارة على عام الرياضة

أسوأ القرارات
سقوط نادال وتدهور فورموال وانهيار الماتادور المروع

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty/رافائيل نادال )شونج شي

)Getty( جيميس هاردن نجح بتسجيل 32 نقطة  في المباراة

رونالدو ومينديش )سرخيو بيريز/رويترز(

زيدان لم يحقق النجاح المنتظر مع ريال مدريد الرديف )بدرو أرمستري/فرانس برس(

جوزيه مورينيو 
)كليف ماسون/
)Getty
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البمبوطية
تغرق على شط إسكندرية

مهنة البمبوطي معروفة في موانئ اإلسكندرية، غير أنها باتت مهددة 
بفعل إجراءات رسمية تحد من قدرة الباعة على العمل

هوامش
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 Turkey TL 1.6, New York $ 1.5, Other States $ 2.00

خطيب بدلة

انتبهــُت، مــن خــالل امللــف الذي أنجزه القســُم الثقافي في 
»العربــي الجديــد« عــن األديــب الســوري الراحــل ممــدوح 
عدوان، إلى أن عشَر سنوات، بالتمام والكمال، قد مضت 
علــى رحيلــه. وامللــف، بالطبــع، يتنــاول الجوانــب األدبيــة 
اإلبداعية في شخصيته، بينما تنتابني رغبة ألن أتحدث، 
هنــا، عــن الجوانــب اإلنســانية، باعتبــار أنــه، فــي زعمــي: 

شخصية إشكالية، ومثيرة للجدل، وبالغة األهمية.
هذا الشــاعر القروي الوســيم، ذو الشــعر الغزير الســابل 
خصلــة  شــكل  علــى  املبطنتــن  عينيــه  فــوق  املنهمــر 
متحركــة، أتــى إلــى دمشــق ، فــي الســتينيات، مــن قريــة 
صغيــرة مجهولــة فــي ريف حمــاه الغربي، اســمها »دير 

ماما«، ليقول ملثقفي سورية الكبار: ها أنذا.
 عليــه هــذا االقتحــاُم للوســط الشــعري، 

ً
لــم يكــن ســهال

ــَن 
َّ
بســبب كثــرة الشــعراء، يومــذاك، إلــى الحــد الــذي َمك

شــاعرًا، كعلــي الجنــدي، مــن إطــالق دعابــة تقــول إن كل 
مية«، 

َ
ــل شــخصن يمشــيان في أحد شــوارع بلدته، »السَّ

هم ثالثة شــعراء. وكذلك الحال بالنســبة للبلدة الكردية 
»عامــودا«، التــي كانــت تنتج من الشــعراء أكثر مّما تنتج 

البطيــخ األصفــر. عــدا عــن أن النمــوذج األدبــي الــذي كان 
املــرء  يكــون  أن  فــي  ــص 

ّ
يتلخ األيــام،  تلــك  فــي  ســائدًا، 

قاّصــا أو روائيــا أو كاتبــا مســرحيا، ويكــون، فــي الوقت 
نفســه، شــاعرًا، كما هو الحال مع عبد الســالم العجيلي 

وشوقي بغدادي وحسيب كيالي وغيرهم.
ما فعله ممدوح عدوان هو التالي: قرر أن ُيلغي النوم في 
الليل، وأن يتحول إلى ورشة إبداعية ُمنتجة، وأن َيجعل 
الشــعَر واحــدًا مــن أصواتــه املتعــددة، فراح يشــتغل على 

األجناس األخرى التي تحقق الحضور الذي يبتغيه.
عــدوان،  ممــدوح  امتلكهــا  التــي  الكبيــرة  الطاقــة  إن 
ــاه مــن أن 

َ
ن
َّ
والتصميــم علــى قــول شــيء مــا للحيــاة، َمك

ُيصــدر، فــي الوقــت نفســه، مجموعــة شــعرية، وروايــة، 
قصيــدة  عــن  عــدا  اإلنكليزيــة،  عــن  مترجمــا  وكتابــا 
أدبيــة  منشــورة هنــا، وبحــث منشــور هنــاك، ومعركــة 

حامية الوطيس يخوضها في مكان ثالث.
فــي  يشــتغل  بآخــر،  أو  بشــكل  عــدوان،  ممــدوح  كان 
اإلعالم؛ وعدا عن نشاطه الصحافي املتمّيز، كان يكتب 
، حينما كتبُت 

ً
 تلفزيونية. ففي ســنة 1993، مثال

ً
أعماال

أنا أول تمثيلية تلفزيونية، اتصلُت به من إدلب، وسألته 
ُم لهــا تمثيليتــي، فقال  ــدِّ

َ
ق
ُ
 جهــة إنتاجيــة أ

ُ
إن كان يعــرف

اقتنتهمــا شــركة  تمثيليتــن  أخيــرًا،  كتــب،  قــد  إنــه  لــي 
بأرقــام  وزودنــي  حقــي،  هيثــم  وســيخرجهما  الســيار 

الهواتف ألجل التواصل، وكان ذلك.  
أوقع التماسُّ مع الوســط اإلعالمي ممدوحا في مفارقة 
عجيبــة، تتلخــص فــي أن اإلعــالم الســوري كــذاب، وهــو 
قــال  أنــه  حــد  إلــى  وجــريء  وصــادق،  شــفاف،  رجــل 
للمسؤولن السورين الكبار في سنة 1980 إنه يخجل 
من العمل في إعالم ُيخفي اإلصابات بالكوليرا، ويكذب 
حتــى فــي درجــات الحــرارة. اشــتغل ممــدوح عــدوان في 

املســرح بطريقــة جــد فريــدة، فمــا كان متعارفا عليه في 
الســابق أن الكاتــب املســرحي يعطــي نصــه للمخــرج، ثــم 
يأتــي يــوم العــرض ليــرى كيــف أخرجــه، وأمــا ممــدوح 
فــكان، بحســب مــا أعلمنــي املخــرج محمــود خضــور، 
يحضر البروفات املسرحية كلها، ويتفاعل مع املمثلن 
 فــي النــص بمــا يــراه 

ُ
ل واملخــرج واملســاعدين، وكان ُيَعــدِّ

مناســبا على املســرح أكثر مّما هو مناســب على الورق. 
ولم يكن، كذلك، يطبع نصه املسرحي في كتاب، إال بعد 

أن يستفيد من آراء الفريق املسرحي بكامله. 
 أبرز ملمح من مالمح شخصية ممدوح عدوان هو 

ّ
لعل

العــداء للركــود والقوالــب الجاهــزة، وامليــل إلــى التجريــب. 
ولذلــك، اســتهوته فكــرة العمــل مــع الفنــان الفلســطيني 
زناتي قدســية في املونودراما )مســرح املمثل الوحيد(، 
القيامــة، والزبــال، وحــال   متمّيــزة، منهــا 

ً
فكتــب أعمــاال

الدنيا. كان ممدوح عدوان أقرب ما يكون في شخصيته 
الروائــي  شــخصية  إلــى  أو  كازنتزاكــي،  زوربــا  إلــى 
الروســي، ميخائيل بولغانوف، ففي الســهرات التي كان 
الليبراليــون واليســاريون كان ممــدوح يغنــي،  يعقدهــا 

ويرقص، وغالبا ما يكون نجمة السهرة بال منافس.
الرحمة لروحك أبا زياد.

قضية ممدوح عدوان

وأخيرًا

أبرز ملمح من 
مالمح شخصية ممدوح 

عدوان هو العداء للركود 
والقوالب الجاهزة

عزمي بشارة

شــهدت بلــدان مهمــة فــي الوطــن العربي، طــوال العامن 2011 -2012، تحركات شــعبية 
واســعة هدفــت إلــى التخلــص مــن االســتبداد. وتحــت عنــوان إســقاط النظــام، ُرِفَعــت 
شــعارات الحريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة. إن أي تحــرك شــعبي واســع خــارج 
نظــام الحكــم القائــم، بهــدف تغييــر هــذا النظام، هو ثورة، فالبعد الشــعبي يميزها عن 
االنقــاب، وطــرح مســألة نظــام الحكــم يفصلهــا عــن حــركات االحتجــاج. ويميــل بعض 
املثقفن إلى تعريف أكثر كثافة للثورة، بحيث تشمل برنامج نظام حكم جديد، وغير 
ذلك. ولكن الثورة ليست مصطلًحا علمًيا نختلف بشأن تعريفه، وما سّماه املؤرخون 
بالثــورات مــن »ثــورة العبيــد« بقيــادة ســبارتاكوس، و«ثــورة الزنــج« وحتــى الثــورة 
اإليرانية التي أصبحت الحقا ثورة إسامية، والثورة البلشفية، مرورًا بالثورة األهم 
وهي الثورة الفرنسية، لم تبدأ ببرنامج سياسي مفّصل. وبعضها تطّور، بالتدريج، 
من احتجاج عفوي إلى قلب نظام الحكم. كما أن بعضها انتهى إلى أنظمة استبدادية 

شمولية.
ِســبت لهــا، الحقا، بالضــرورة، بل 

ُ
ولــم تحمــل جماهيــر الثــورة الفرنســية قيمهــا التي ن

بلورهــا مثقفوهــا. كمــا أنهــا فشــلت في إقامة نظام سياســي جديد فــي البداية. ولذلك، 
فقــد انتهــت إلــى عهــد »اإلرهــاب«، ثــم نظــام اإلدارة، واالمبراطوريــة، وبعدهــا ُحِكَمــت 
فرنسا بنظامن ملكين، كل هذا قبل أن تعود الجمهورية الديمقراطية )الثالثة(، بعد 

ما يقارب املائة عام. وحتى هذه لم تتوقف ديمقراطيتها عن التطور حتى أيامنا.
يت االنتفاضــات العربيــة العفويــة فــي عــام 2011 بحــق ثــورات، ألنهــا كانــت  لقــد ُســمِّ
تحــّركات شــعبية واســعة، تطــرح مســألة نظــام الحكــم ككل، ولــم تتمحــور حــول مطلب 
ــه فــي إطــار النظــام القائــم كالحــركات االحتجاجيــة. وقــد 

ُ
واحــد محــّدد، يمكــن تحقيق

اعتبرنــا روحهــا وخطابهــا وشــعاراتها ديمقراطيــة بحــق، ألنهــا كانــت تنشــد الحريــة 
والكرامة اإلنسانية وحقوق املواطن ووضع حد ملمارسات االستبداد التعسفية.

وتعــود مشــكلة الثــورات العربيــة إلــى عوامــل عديدة، منها أن حزبهــا الديمقراطي كان 
ة تنهار بدون النظام 

ّ
ضعيفا، والدولة إما عميقة ال تتزحزح بسقوط الرئيس، أو هش

زالــت قويــة ومتضامنــة، واألحــزاب املنظمــة  مــا  الرجعيــة  الســلطوي، وقــوى اإلقليــم 
الوحيدة التي عايشت االستبداد وتعايشت معه ليست قوى ديمقراطية.

نقلت هذه القوى الحزبية أحقادها وخافاتها، التي درجت القوى األمنية على العبث 
بهــا فــي حقبة االســتبداد، إلى مرحلة الثــورة الديمقراطية، وكأنها تخوض انتخابات 
إلــى مســتوى  ترتــق  ولــم  املحامــن.  نقابــة  انتخابــات  أو  فــي جامعــة،  مجلــس طلبــة 
املســؤولية الوطنيــة عــن التحــول الديمقراطــي التــي تتلخــص، أواًل، بانتــزاع الســلطة، 
وخــوض معركــة علــى انتزاعهــا مــن قــوى النظــام القديــم، وثانيــا االتفــاق علــى مبــادئ 
الحكم الديمقراطي، وكل هذا قبل التنافس االنتخابي. ولكن هذا لم يحصل فاختلفت 
القوى السياســية دون أن يكون بيدها الســلطة، وقبل أن تتفق على مبادئ دســتورية 

للنظام الجديد.
صــادرت هــذه القــوى السياســية املنظمــة أحــام الشــباب الديمقراطــي، وآمــال الشــعب 
التــي انعقــدت علــى هــؤالء الشــباب عــام 2011، وضّحــت بهــا علــى مذبــح خافاتهــا 
والفوضــى،  العنــف  املضــادة  الثــورة  قــوى  وأججــت  والثأريــة.  واالنتقاميــة  العقيمــة 
وتآمرت إلفشال التحول الديمقراطي منذ بدايته. وتمّكن العسكر وجهاز الدولة بدعم 
من قوى إقليمية رجعية، في ظل شبكة العاقات الريعية القائمة في املنطقة، من طرح 
أنفســها قــوة صاحبــة مشــروع اســتقرار علــى األقــل. وهــذا مــا حــّول الثــورة إلــى موجــة 
ثوريــة أولــى، وآلــت هــذه املوجــة األولى إلى مــا آلت إليه. ولكن املوجــة تتبعها موجات. 

وهذا ما تحاول قوى الثورة املضادة إجهاضه، ومنع أي احتمال لحصوله.
لكــن، مــا بعــد هــذه املوجــة ليــس كمــا قبلهــا علــى كل حــال. فشــبح الديمقراطيــة يجــول 
املنطقــة عابــرًا الحــدود واألجــواء، وتجــاوزت الشــعوب حاجــز الخــوف، ودخــل الشــعب 
املجــال العمومــي مــن أوســع أبوابــه. واألهــم مــن هــذا كلــه أن القــوى الديمقراطية فهمت 
أنهــا ال يمكــن أن تضــع مصيرهــا فــي أيــدي قــوى غيــر ديمقراطيــة، وال يجــوز لهــا أن 

تكتفي بالعفوية بعد اليوم، بل عليها أن تتنظم.
أمــا فــي املشــرق العربــي، فتبــّن مــا ســبق أن أشــرنا إليــه في مناســبات ســابقة، وهو أن 
مشكلة الديمقراطية الكبرى هي هشاشة الدولة وتشوش العاقة بينها وبن مفهوم 
األمة، واحتال صراعات الهوية محل الصراع السياسي مع االستبداد، ومحل الصراع 
بــن قــوى سياســية. لقــد مّرت الشــعوب األوروبيــة بمثل هذا قبل عــدة قرون، وخاضت 
حروبــا دمويــة حتــى اســتنتجت أن ســيادة الدولــة هــي الحــل ملســألة الطائفيــة، وأن 
الديمقراطيــة السياســية واالجتماعيــة هــي الحــل ملســألة العاقــة بــن الســيادة املطلقة 
للدولة من جهة، ونسبية السلطة ومحدوديتها وعاقتها مع الشعب من جهة أخرى.
لــن نحتــاج إلــى قــرون، حتــى نصــل إلــى ذلــك، فــي ظل ثــورة االتصــاالت الحاليــة. ولكن، 
يبــدو علــى كل حــال أن الشــعوب ال تتعلــم مــن تجــارب غيرهــا، بــل مــن تجربتهــا فقــط. 
ونأمل أال يطول التعلم، لكي تقصر مدة التجربة املرعبة التي يمر بها املشرق العربي.
لقــد خــرج الشــباب مــن املحيــط إلــى الخليــج مــن مرحلة االســتبداد وطرق البــاب خلفه، 
وال عــودة إلــى االســتبداد. خــرج ولــن يعود. وفي تشــبيه أدبي يخطــر في الذاكرة، طرق 
الزوجــة نــورا البــاب مــن خلفهــا عنــد خروجهــا، فــي مســرحية بيــت الدميــة إلبســن، في 

مشهد مجازي يصّور نهاية مرحلة كاملة في التاريخ األوروبي.
انتهــت مرحلــة عربيــا، ونحــن نعيــش مخــاض املرحلــة الجديــدة الطويــل. فمثــل هــذه 
األنظمــة الفاشــلة القبيحــة والدمويــة ال يمكــن أن تغادر التاريخ بســهولة ويســر. وكما 
يبــدو يجــب أال نتوقــع نهايــة ورديــة لنظــام دمــوي، مثلمــا ال يمكــن أن ينتهــي الحــب 

الفاشل بنهاية سعيدة.

ليس للحب الفاشل 
نهاية سعيدة

اإلسكندرية ـ محمد محسن

يقــف محمــد جابــر، 58 عامــا، 
بن بضاعته التي لم تجد من 
يشــتريها بميناء اإلسكندرية 
الســائحن،  حركــة  انخفــاض  بســبب 
واالضطرابــات  األحــداث  نتيجــة 
فــي  البــاد  تشــهدها  التــي  السياســية 
علــى  أثــرت  والتــي  األخيــرة،  الفتــرة 
حركة البيع وضاعفت من ركود السلع 
واملنتجــات التــي يبيعهــا للقادمن إلى 
الســفن  مــنت  علــى  الخــارج  مــن  البــاد 

والبواخر.
»جابــر« أو عــم محمــد كمــا يناديــه كل 
وصــول  بشــغف  ينتظــر  يعرفــه،  مــن 
بالســياح  للمينــاء محملــة  أي ســفينة 
عليــه  يعملــون  الذيــن  البحــارة  أو 
وزيارتهــم لــه، ليعــرض عليهــم أصنافا 
والهدايــا  التحــف  مــن  كثيــرة  وأنواعــا 
النحــاس،  أو  الفضــة  مــن  واملصنعــة 
وبعض املنتجات النادرة من البرديات 
التــي تعبــر عــن  الفرعونيــة  واألشــغال 
فشــل  بعــد  للبــاد،  التاريخــي  التــراث 
بعــد  العــادة  غيــر  علــى  تســويقها  فــي 
قــرار الســلطات برفــض صعودهم على 
البواخــر والســفن، بحجــة االحتياطات 
املشــددة لتأمــن ســامة املاحــة داخــل 

امليناء.
حــال عــم محمد، الذي يتقــن العديد من 
اللغات رغم عدم حصوله على شهادات 
باألجانــب،  احتكاكــه  بســبب  دراســية 
ال يختلــف كثيــرا عــن أقرانــه مــن أبنــاء 

مهنــة البمبوطيــة التــي تتعرض لكثير 
وعلــى  عليهــم  انعكســت  املشــاكل،  مــن 
فــي  العاملــن  غالبيــة  أســرهم ومعهــم 
أكثــر مــن 40 مهنــة أخــرى مرتبطة بهم، 
مما يجعل مستقبل »البمبوطية« على 
وشك االختفاء أو االندثار، خاصة بعد 
أن قــررت الحكومــة أيضــا وقــف توريث 

الرخص.
شــكوى عــم محمــد لم تتوقــف عند عدم 
اليــد،  ذات  تصريــف بضاعتــه وضيــق 
كاهلــه  علــى  امللقــاة  املاديــة  واألعبــاء 
مــن  وإنمــا  وضرائــب  إيجــارات  مــن 
تجاهــل شــكواهم مــن قبــل املســؤولن، 
: »حرفــة بمبوطي مهنة تاريخية 

ً
قائــا

ــى 
ّ
القصائــد وتغن فيهــا  الشــعراء  ألــف 

بمدحهــا الكثيــر مــن املغنن الشــعبين 
فــي األفــراح واملوالــد، ويعمــل بها تجار 
القــدم  منــذ  باملوانــئ  الســاحلية  املــدن 
يتوارثهــا االبــن عــن أبيــه.. لكنهــا اليوم 

في خطر يهددها االنقراض«.
ســنة(   53( ســمارة  ســعيد  وأوضــح 
التطويــر  أعمــال  مــع  بــدأت  »مشــكلتنا 
تجديــد  بعــد  اإلســكندرية  مينــاء  فــي 
محاتنــا داخــل املينــاء بمعرفــة الهيئة 

املحــل  رخصــة  أن  اشــترطت  التــي 
عــن   

ً
فضــا ســنويا،  تجــدد  شــخصية 

وفــاة  وبعــد  الرخصــة،  توريــث  عــدم 
للهيئــة  املحــل  يعــود  البمبوطــي 
وأكــد  بمعرفتهــا«.  فيهــا  للتصــرف 
بتقديــم  الجمعيــة  قيــام  »ســمارة« 
بعــد  للمســؤولن،  جماعيــة  شــكاوى 
والبــازارات  املحــات  أعــداد  تقليــص 
باملينــاء إلــى 37 محــا فقــط يعمــل بهــا 
املئات يوميا، رغم أن أعداد البمبوطية 
مــن 180 وفقــا  أكثــر  باملهنــة  العاملــن 
للسجات والتراخيص املمنوحة لهم.

النقابيــة  اللجنــة  عضــو  حــذر  فيمــا 
الســام،  عبــد  مرســي  للبمبوطيــة 
التــي  القــرارات  مــن خطــورة مثــل هــذه 
وصفها بغير املدروســة على مســتقبل 
املهنــة التاريخيــة والتــي ال يعمــل بهــا 
غربــاء، والائحــة الداخلية للجمعية ال 
تســمح بانضمــام غيــر أبنــاء األعضــاء، 
إلــى جانــب أن عملنا موســمي ويرتبط 
صعــود  تصاريــح  ومعنــا  بالســياحة 

البواخر لعرض منتجاتنا.
بدورها، أكدت مصادر في هيئة ميناء 
اســمها،  ذكــر  رفضــت  اإلســكندرية، 
إلــى البواخــر  قــرار منــع صعودهــم  أن 
والسفن جاء تنفيذًا لإلجراءات األمنية 
لتأمــن  األخيــرة  الفتــرة  فــي  املشــددة 
التــي  املينــاء  داخــل  املاحــة  ســامة 
صعبــة،  وإجــراءات  شــروطا  تفــرض 
مــن  كبيــر  عــدد  مطالبــة  عــن   

ً
فضــا

مــع  التعامــل  رفــض  البحريــة  الطواقــم 
البمبوطية خشية الحوادث اإلرهابية.

االحتياطات األمنية تهدد بتشريد الباعة )إبراهيم رمضان/األناضول(

حرفة بمبوطي 
تاريخية ألف الشعراء 
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