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تألق عربي في »البريمييرليغ«
بــات الــدوري اإلنجليزي الممتــاز ِقبلة لالعبين العــرب المتألقين في قــارة أوروبا، 

ليؤكد أن الالعب العربي يملك الكثير في جعبته ليقدمه. ]28ـ29[

الجزائر ـ عثمان لحياني

تبــدو املعارضــة الجزائريــة متحفــزة لالعتــراض 
عبــد  الرئيــس  عليهــا  أقــدم  التــي  الخطــوة  علــى 
بدعوتــه  أمــس،  )الصــورة(،  بوتفليقــة  العزيــز 
غرفتــي البرملــان، مجلس األمة واملجلس الشــعبي 
الوطنــي، إلــى االنعقــاد في جلســة اســتثنائية يوم 
األربعاء املقبل، إلقرار مســودة الدســتور الجديد، 
بعــد موافقــة املجلــس الدســتوري علــى مشــروع 
التعديــالت. ويتوقــع أن تمنــح الغالبيــة البرملانيــة 
فــي  لبوتفليقــة  املواليــة  األحــزاب  تملكهــا  التــي 

غرفتــي البرملــان، مســودة الدســتور موافقــة تزيد 
املطلوبــة  النــواب  عــدد  أربــاع  ثالثــة  غالبيــة  علــى 
املفعــول.  ســارية  املســودة  لتصبــح  دســتوريًا، 
الــذي  الوطنــي«،  التحريــر  ويحــوز حــزب »جبهــة 
يعــّد بوتفليقــة رئيســه الشــرفي، 220 مقعــدًا مــن 
أصل 462 يضمها املجلس. فيما يحوز »التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي« 70 مقعــدًا، وحــزب »تجمع 
أمــل الجزائــر« 20 مقعــدًا، و«التجمــع الجمهوري« 
12 مقعدًا. ويتوقع أن تصوت جميع هذه األحزاب 
ملصلحــة مشــروع الدســتور الجديــد. ويتوجب أن 
يحوز املشروع على تزكية ما يقارب 450 صوتًا 

من مجموع 597 نائبًا تضمهم غرفتا البرملان.
 في مقابل هذا العدد الجارف الذي تحوزه أحزاب 
الكافــي  العــدد  املعارضــة  قــوى  تملــك  املــواالة، ال 
لالعتــراض علــى مســودة الدســتور الجديــد؛ إذ ال 
يتعــدى مجمــوع أعضائهــا فــي غرفتــي البرملــان 

الـ120 نائبًا.  
غير أّن إخفاق أحزاب املعارضة في تأمني العدد 
الكافي من املقاعد الذي يتيح لها إسقاط املسودة 
الدستورية، لن يدفعها إلى الصمت إزاء الخطوات 
السياســية التــي ينفذهــا الرئيــس بوتفليقة؛ فهي 
تســتعد لعقــد ثانــي أكبــر مؤتمــر يضــم مجمــوع 

القــوى السياســية واملدنيــة والنقابــات املعارضــة 
لالتفــاق علــى خطــوات سياســية عمليــة، تفرض 
علــى الســلطة االســتجابة ألبــرز مطالبهــا، التــي 
تتعلــق بفتــح البــاب أمــام مرحلــة انتقاليــة تحقــق 
منــذ  الجزائــر  فــي  الغائــب  السياســي  اإلجمــاع 
عقــود. ويطــرح بوتفليقــة فــي مســودة الدســتور 
الواليــة  تحديــد  تتضمــن  أخــرى  تعديــالت 
الجمهوريــة بخمــس ســنوات  لرئيــس  الرئاســية 
قابلــة للتجديــد مــرة واحدة، وترســيم األمازيغية 

لغة وطنية ورسمية.
]التفاصيل ص. 6[
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اعترفت األمم المتحدة، ممثلة بمكتب المبعوث إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بعجز محادثات جنيف عن تحقيق 
أي سالم، وسط تسجيل وفد المعارضة، الذي يبدأ اجتماعاته السويسرية اليوم األحد، نقاطًا ُتحسب لمصلحته

أحمد حمزة

مــع وصـــول وفــد الــنــظــام الــســوري املــفــاوض 
إلـــى مــديــنــة جنيف الــســويــســريــة، وانــتــشــار 
أســـمـــاء شــخــصــيــاتــه الـــذيـــن يــرأســهــم سفير 
دمــشــق فــي األمـــم املــتــحــدة بــشــار الجعفري، 
تكشفت مــعــلــومــاٌت وحــقــائــق حـــول ارتــبــاط 
ــذه األســــمــــاء بـــأجـــهـــزة مـــخـــابـــرات  ــ بـــعـــض هـ
ــريــــدي الــضــابــط  الـــنـــظـــام، ســـيـــمـــا، ســـامـــر بــ
بمخابرات النظام العامة، واملتهم بارتكاب 
جــرائــم ضــد املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن بريف 

دمشق سنة 2011.  
ــعــــرف  ــفــــري، وُيــ ــشــــار الــــجــــعــ ــن بــ ــ الــــبــــدايــــة مـ
باستماتته بالدفاع عن النظام في مجلس 
األمــن واملحافل األممية، بشكل خــاص منذ 
َم  بدء الثورة السورية عام 2011، إذ لطاملا َعمَّ
صفة اإلرهــاب، على كل املواطنن باملناطق 
الــتــي تــمــردت بــوجــه الــنــظــام الـــســـوري، كما 
اشـــتـــهـــر بـــســـيـــاســـة املــــــراوغــــــة وااللــــتــــفــــاف، 
ــاب«، حن  »اإلرهـــ بشماعة  دائــمــا  والتمسك 
ــة لــلــنــظــام فــي  يـــصـــل األمــــــر إلدانـــــــة واضــــحــ

ارتكاب جرائم حرب.

تبرير إبادة مضايا
آخـــــر هـــــذه املـــــواقـــــف، كـــــان فــــي أوج املــحــنــة 
اإلنــســانــيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا مــديــنــة مــضــايــا 
بــريــف دمــشــق الشمالي، بــدايــة هــذا الشهر، 
الحصار  نتيجة  سكانها،  بعض  تــوفــي  إذ 
ــــزب الــلــه  ــــذي فـــرضـــه الــنــظــام وحـ الــخــانــق الـ
ــال أي مـــواد إغــاثــيــة أو  هــنــاك، مــانــعــن إدخــ
طبية للمدينة املنكوبة، ما استدعى مجلس 
»الوضع  تبحث  خاصة  جلسٍة  لعقد  األمــن 

اإلنساني في سورية«.
ــفــــري »حـــــرص  ــعــ فـــــي حـــيـــنـــهـــا، ادعـــــــــى الــــجــ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــتــزامــهــا بــالــتــعــاون 
الصليب  ومكتب  املتحدة  األمــم  مــع  الكامل 
األحمر الدولي لتسليم املساعدات اإلنسانية 
لــكــل املــدنــيــن املــتــضــرريــن فـــي كـــل املــنــاطــق 
الـــســـوريـــة«، مــكــذبــا كــل الــتــقــاريــر واملــشــاهــد 
املــأســاويــة الــتــي عــرضــتــهــا فــضــائــيــاٌت عــدة 
حــول الــعــالــم، ملــآســاة املدنين هــنــاك، بقوله 
إن »الحكومة الــســوريــة لــم ولــن تــمــارس أي 

سياسة تجويع ضد شعبها«.
وزعــم الجعفري، في مؤتمر صحافي بمقر 
ــم املــتــحــدة فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، يــوم  ــ األمـ
الــثــانــي عــشــر مــن هـــذا الــشــهــر »عــــدم وجــود 
أزمـــــة إنــســانــيــة فـــي بـــلـــدة مـــضـــايـــا« متهما 
»الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بــالــفــبــركــة«، زاعــمــا 
ــة ســـطـــت عــلــى  ــيــ ــابــ أن »الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهــ
املـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي أرســـلـــت إلــى 
املدنين في املناطق التي تسيطر عليها هذه 

التنظيمات وهذا ما حصل في مضايا«.

عبسي سميسم

ــي تــركــيــا  ــام فــ ــعــ ــي الــ ــنــ اخـــتـــلـــف املـــشـــهـــد األمــ
بـــعـــد الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــتـــي وقـــعـــت فــــي مـــيـــدان 
الــســلــطــان أحــمــد فــي إســطــنــبــول، أخـــيـــرًا، مع 
الــتــشــّدد فـــي تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن، وخــصــوصــا 
في  الدوريات  وتكثيف  بالسورين،  املتعلقة 
الـــطـــرقـــات والـــتـــأكـــد مـــن هـــويـــات األشـــخـــاص 
إضافة  يحملونها،  التي  وتفتيش حقائبهم 
البيوت  بــعــض  ودهـــم  تفتيش  عمليات  إلـــى 
املــشــكــوك بــإيــوائــهــا مــتــطــرفــن أو أشــخــاصــا 
قد يشّكلون خطرًا على األمن التركي. وعلى 
الــرغــم مــن كــل هـــذا االخـــتـــاف، إال أن املشهد 
الــــذي بــقــي حـــاضـــرًا، هـــو اعــتــمــاد الــســلــطــات 
ــــن بـــلـــبـــاس مــدنــي  األمـــنـــيـــة عـــلـــى عـــنـــاصـــر أمـ
يــنــفــذون مــهــامــهــم مــن دون أن يــؤثــر عملهم 

على املظهر األمني العام للمدينة.
كما أن التشّدد األمني في مدينة غازي عنتاب 
التي شهدت عملية اغتيال الصحافي، ناجي 
الـــجـــرف، وســـط أحـــد شــوارعــهــا وفـــي وضــح 
النهار، بدأ يظهر واضحا داخل املدينة وعلى 
التشّدد  شكل حواجز عند كل مداخلها، مع 
في إجــراءات السفر عبر مطار غــازي عنتاب 

الداخلي.
ويــبــدو أن ســـوء الــوضــع األمــنــي فــي جنوب 
شـــرق الــبــاد الــتــي تسكنها غــالــبــيــة كــرديــة، 
ــــى املــــخــــاوف مــــن خـــطـــر تــســلــل  بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــة اإلســـامـــيـــة«  ــ ــدولـ ــ عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم »الـ
ــد دفــعــا  ــى األراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة، قـ )داعـــــــش( إلــ
ــــى تـــشـــديـــد الــقــبــضــة  ــلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة إلــ الـــسـ
األمنية في باقي املدن، وخصوصا الرئيسية 
كإسطنبول وعنتاب وأنقرة، خوفا من انتقال 
أعمال عنف أو العمليات التخريبية إلى تلك 

املدن.
أحياؤها  التي تشهد  ففي مدينة إسطنبول 
الــحــاالت الطبيعية تسيير دوريـــات أمن  فــي 
، بــدا 

ً
ــيـــا ــدة لـ ــواحــ تـــجـــوب شـــوارعـــهـــا بــعــد الــ

واضــحــا ملــن يسكن املــديــنــة أن فــتــرة مــا بعد 
تــفــجــيــرات الــســلــطــان أحـــمـــد تــشــهــد تـــواجـــدًا 

ولــلــجــعــفــري مـــواقـــف كــثــيــرة مــشــابــهــة، لعل 
أبرزها إبان قصف النظام السوري لغوطتي 
دمـــشـــق بـــالـــســـاح الـــكـــيـــمـــاوي، فـــي الـــواحـــد 
والــعــشــريــن مـــن أغـــســـطـــس/آب ســنــة 2013، 
إذ أنــكــر تــمــامــا اســتــخــدام الــنــظــام للساح 
الـــكـــيـــمـــاوي، مــتــهــمــا الــفــضــائــيــات بــتــرويــج 

مشاهد لخداع الرأي العام.

جزّار دوما
ـــم ســامــر  ــ ـــرز اسـ ــ ــانــــب الـــجـــعـــفـــري، بـ ـــى جــ ــ إلـ
بريدي، كأحد أعضاء وفد النظام للتفاوض 
ــعــــرف بـــكـــونـــه ضـــابـــطـــا فــي  فــــي جـــنـــيـــف، وُيــ
الـــعـــامـــة، إذ كــــان رئــيــســا لقسم  املـــخـــابـــرات 
ــا مـــع انــطــاق  ــ ــن الـــدولـــة فـــي مــديــنــة دومـ أمــ
املظاهرات فيها أواســط مـــارس/آذار 2011، 
ــقـــنـــاصـــة عــلــى  ــؤول عــــن نـــشـــر الـ ــ ــسـ ــ ــو املـ ــ وهــ
أسطح أبنية املدينة، الذين قتلوا املئات من 
املدنين والناشطن السلمين، قبل أن يفر 
مع عناصره من دوما، إثر سيطرة الجيش 

السوري الحر عليها أواخر عام 2012.

محاكمة بريدي
ــكـــر نــــاشــــطــــون مــــن املــــديــــنــــة ظــهــور  ــنـ ــتـ واسـ
شــخــصــيــة كـــهـــذه ضــمــن وفـــــٍد يــفــتــرض أنــه 
دبــلــومــاســي، مــتــهــمــن إيــــاه بــالــضــلــوع في 
أكــد ياسر  املــدنــيــن، إذ  توجيه أوامـــر بقتل 
ــــرز نــاشــطــي دومـــــا، أن  ــفــــوال، وهــــو مـــن أبـ الــ
الوفد(  )فــي  البريدي  املجرم سامر  »وجــود 
هــو تــحــدٍّ للمدنين واألبــريــاء الــذيــن عانوا 
مــن إجــرامــه«، مــؤكــدًا أن بــريــدي كــان »سبب 
اعـــتـــقـــالـــي وتـــعـــذيـــبـــي بـــفـــرع الـــخـــطـــيـــب فــي 

فا لعناصر األمن خال النهار وفي زوايا 
ّ
مكث

غــيــر مــتــوقــعــة فـــي بــعــض أحـــيـــاء إســطــنــبــول. 
من  الجامعي  الطالب  دملخي،  محمد  يقول 
تزايدًا  هناك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سورية 
فــي تــواجــد دوريــــات األمـــن فــي بــعــض أحــيــاء 
بإيقاف  تقوم  إسطنبول،  فــي  الفاتح  منطقة 
معظم الشباب والتأكد من هوياتهم وتفتيش 
حقائبهم. ويروي أن شابا استوقفه في شارع 
فرعي يوصل بن شارعي وطن وفوزي باشا، 
 
ً
ــاب ســائــا وســـألـــه مـــن أي بــلــد هـــو، فــلــمــا أجــ
عن سبب ذلــك أبلغه أنــه من األمــن. ويضيف 
دملخي: »أخبرته أنني سوري فطلب اإلقامة 
وفــــتــــش حــقــيــبــة أحـــمـــلـــهـــا قـــبـــل أن يــتــركــنــي 
وشأني«، الفتا إلى أن »هذه الحادثة تكررت 
إسطنبول،  تفجيرات  منذ  مـــرات  ثــاث  معي 
إذ يتم توقيفي من عناصر أمنية يسألونني 
ــُت لــهــم أنــنــي  ــبـ عـــن مـــكـــان إقـــامـــتـــي، وحــــن أثـ
الــذي  أمــا قتيبة محمد،  طــالــب يــتــركــونــنــي«. 
يعمل في مطعم في منطقة أكسراي الواقعة 
»العربي الجديد« إنه  في إسطنبول، فيقول لـ
عدة  توقيفي  تم  إسطنبول،  تفجيرات  »منذ 
الرسمي  بلباسهم  عناصر شرطة  من  مــرات 
أن  أمــن بلباس مــدنــي«، موضحا  أو عناصر 
»أســئــلــتــهــم تــتــركــز فـــي الــغــالــب حـــول وثــائــق 

»تسبب  وأنــه   »2011 سنة  الخامس  الشهر 
املئات من متظاهري وناشطي  باستشهاد 

أبناء مدينتي دوما«.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت إذاعـــــــــة ســـوريـــة  فـ
مــعــارضــة، أمــس الــســبــت، عــن عضو الهيئة 
ــتــــاف الــــســــوري أحــمــد  الــســيــاســيــة فـــي االئــ
رمــضــان قــولــه، إن »دعــــوة قــضــائــيــة رفعها 
حقوقيون سوريون مستقلون« في جنيف، 
بــحــق »عــضــو وفـــد الــنــظــام إلـــى املــفــاوضــات 
العقيد سامر بريدي، املتهم بارتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية في دوما. 

دبلوماسيون ومخبرون
النظام  وفــد  شخصيات  باقي  وبخصوص 
املــؤلــف بمجمله مــن 16 اســمــا، فقد تنوعت 
وظــائــفــهــم ومــنــاصــبــهــم الــحــالــيــة، فــإلــيــاس 
شـــاهـــن هـــو نـــائـــب فـــي »مــجــلــس الــشــعــب« 
وعضو املكتب السياسي في الحزب القومي 

االجتماعي السوري.
وكــذلــك فـــإن أحــمــد الــكــزبــري هــو عــضــو في 
مجلس الشعب، أما أحمد عرنوس فيشغل 

إقامتي  مكان  وعــن  تركيا  فــي  إقامتي  تثبت 
»أنهم يستوقفون  إلــى  وعــن عملي«. ويشير 
الــشــبــاب الــســوريــن واألتــــــراك الـــذيـــن يــمــرون 
مـــن مـــكـــان تـــواجـــدهـــم وال يــقــتــصــر ســؤالــهــم 
عــن الــســوريــن، واعــتــقــد أنــهــم يــدقــقــون كثيرًا 
األتـــراك من مواليد مدن  الشباب  في هويات 

جنوب شرق تركيا، كديار بكر وماردين«.
ــدأت الـــشـــوارع  ــازي عــنــتــاب، بــ وفـــي مــديــنــة غــ

حــالــيــا منصب املــســتــشــار الــقــانــونــي لــوزيــر 
الخارجية السوري وليد املعلم.

ــــد شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى مــثــيــرة  ــوفـ ــ وضــــــم الـ
ــقــــا ضــــمــــن بـــعـــثـــات  لــــلــــجــــدل، وكـــــانـــــت ســــابــ
الــنــظــام الــدبــلــومــاســيــة فــي الـــخـــارج، كعمار 
ــارة  ــفـ ــــي سـ ــفـــا فـ عـــــرســـــان، الـــــــذي كــــــان مـــوظـ
دمــشــق بــالــقــاهــرة، وتــحــوم حــولــه شــبــهــاٌت، 
بحق  السورية،  للمخابرات  التقارير  كتابة 
شخصيات سورية معروفة كانت تقيم في 

العاصمة املصرية.

الدنيا حاضرة
أمـــا رؤى شــربــجــي، فــقــد كــانــت فــي السابق 
ــم الــــســــفــــارة الــــســــوريــــة فــي  ــاســ مـــتـــحـــدثـــة بــ
واشــنــطــن، وهـــي ابــنــة فــــؤاد شــربــجــي، أحــد 
مؤسسي قناة »الدنيا« )أكثر وسائل اإلعام 
الخاصة تحريضا على املعارضة منذ سنة 
رامــي  األســـد،  بــشــار  نسيب  ويملكها   2011
مخلوف( وشغل بالسابق منصب مديرها 

العام.
ــتـــي  ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــــأسـ ــافــــــة لـ ــد إضــــ ــوفــــ ــم الــــ ــ ــــضـ  ويـ
كـــرت، حــســام الــديــن آال سفير دمــشــق لدى 

ُ
ذ

فــي جنيف، محمد خير  املتحدة  األمــم  مقر 
جامعة  فــي  الحقوق  بكلية  )مـــدرس  العكام 
دمــــشــــق(، أمــــل الـــيـــازجـــي )الــــحــــزب الــقــومــي 
)مديرة  بريدي  رفــاه  االجتماعي(،  السوري 
املحلية(،  اإلدارة  الدولي في وزارة  التعاون 
عــمــر أوســــي )عــضــو مــجــلــس الــشــعــب وهــو 
مــن مــا يــعــرف بــاملــبــادرة الـــكـــرديـــة(، جميلة 
شربجي، أمجد عيسى، أسامة علي، حسن 

البحري.

تشهد انتشارًا أمنيا مكثفا، إذ ينتشر عشرات 
الشوارع ويستوقفون من  األمــن في  عناصر 
ثابتة  دوريـــة شبه  تتواجد  كما  بــه،  يشّكون 
على طريق كلس-عنتاب، تستوقف السيارات 
الــخــاصــة، ودوريـــــة أخــــرى عــنــد مــدخــل كــراج 
السورين عن  النقل في غــازي عنتاب تسأل 

إذن السفر في حال قرروا مغادرة املدينة.
ويــؤكــد ملحم الــعــبــدلــلــه، وهـــو ســـوري مقيم 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــازي عــنــتــاب، لـــ فـــي غــ
املظاهر األمنية في غازي عنتاب بعد اغتيال 
الــصــحــافــي، نــاجــي الــجــرف، وبــعــد تفجيرات 
إسطنبول، أصبحت واضحة جدًا في املدينة، 
إذ بات مألوفا أن ترى نحو عشرين عنصرًا 
ــوا مــــن بـــاص  ــلــ ــرّجــ بـــلـــبـــاســـهـــم األحــــمــــر قــــد تــ
ونصبوا حاجزًا وسط الطريق وبدأوا بإيقاف 
ــــادف بشكل  ــــارة. ويــضــيــف الــعــبــدلــلــه: »أصـ املـ
شبه يومي على طريقي من حي غازي مختار 
إلى مكان عملي في منطقة تشارشي،  باشا 
عشرات العناصر املنتشرين في الطريق، إال 
أنــهــم لــم يــســتــوقــفــونــي، وأعــتــقــد بــســبــب كبر 
ـــي، فــهــم يــســتــوقــفــون الـــشـــبـــاب بــالــغــالــب 

ّ
ــن سـ

ومن يوحي لهم شكله بشيء مريب«. ويقول 
إنــه »يــعــرف مــن صــديــق لــي اســتــوقــفــوه أنهم 
السكن، وفي  يسألون عن اإلقامة وعن مكان 
بطاقة  يملك  ال  يستوقفونه  الـــذي  كــان  حــال 
»كملك« أو إقــامــة، يتم أخــذه إلــى مركز أمني 
الستجوابه وسؤاله عن مصدر دخله وتاريخ 
وكيفية دخوله األراضي التركية، فإذا وافقوا 
»كملك«  بطاقة  له  يستخرجون  وضعه  على 
ويــتــركــونــه، وفـــي حـــال لــم يعجبهم وضــعــه، 
يقومون بترحيله إلى سورية عبر معبر باب 

السامة«.
أمـــا بالنسبة ملــوضــوع ســفــر الــســوريــن بن 
ــة، فـــهـــنـــاك قــــــرار بـــوجـــوب  ــيـ ــتـــركـ الـــــواليـــــات الـ
يحمل  ســـوري  لكل  سفر  إذن  على  الحصول 
ــرر االنـــتـــقـــال من  ــال قــ بــطــاقــة »كــمــلــك« فـــي حــ
مــديــنــة إلـــى أخــــرى ضــمــن تــركــيــا، إال أن هــذا 
ُيــفــّعــل بشكل جـــدي ويــتــم تطبيقه  الــقــرار لــم 
فــي واليـــات دون أخـــرى. إال أنــه خــال الفترة 
فــي واليــة  تــم تطبيقه بشكل صــارم  السابقة 
غازي عنتاب، ولم يعد ُيسمح ألي سوري ال 
يحمل إقامة سياحية بمغادرة مدينة غازي 
عــنــتــاب مـــن دون إذن ســفــر، أكــــان مـــن خــال 
في  السلطات  تشترط  إذ  املــطــار،  عبر  السفر 
باملغادرة،  للسماح  السفر  إذن  املطار وجــود 
ــة األمـــن  ــ ــرًا إذ إن دوريـ أو مـــن خـــال الــســفــر بـ
املـــوجـــودة بــالــقــرب مــن بـــاب كــــراج الــبــاصــات 
تمنع سفر أي ســـوري بــرًا مــا لــم يكن يحمل 

إذنا بالسفر؟
ــقـــول الــــســــوري فــتــحــي ســعــيــد، املــقــيــم في  ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــطــاقــة إذن  عــنــتــاب لـــ
ــســتــخــرج مــن مــركــز األمــنــيــات، وهــي 

ُ
الــســفــر ت

أن  اإلذن  ، وعلى طالب 
ً
كــامــا يوما  تستغرق 

يــمــأ اســتــمــارة يــوضــح فــيــهــا مــكــان تــوّجــهــه 
فيها  التي سيمكث  والفترة  املغادرة  وسبب 
خـــارج غـــازي عــنــتــاب. ويــبــدو املشهد األمني 
في باقي املدن التركية )عدا مدن جنوب شرق 
تركيا( أقل وضوحا منه عن مدينتي عنتاب 
وإسطنبول، كونهما املدينتن األكثر حيوية 

واألكثر احتضانا لاجئن السورين.

واشنطن، جنيف ـ العربي الجديد

ــدأت مــــحــــادثــــات جــنــيــف  ــ ــ مــــا إن بـ
ــتـــحـــدة  الـــــســـــوريـــــة، بـــــن األمــــــــم املـ
والــنــظــام الـــســـوري يـــوم الــجــمــعــة، 
اليوم  املعارضة  الدولية ووفد  املنظمة  وبن 
األحد، حتى خرج تسريب من مكتب املبعوث 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا،  األممي 
ينقل اعــتــراف األخير بــأن األمــم املتحدة »لن 
تكون قــادرة على مراقبة أو فــرض أي اتفاق 
سام سوري في جنيف«. تسريب يتزامن مع 
وصول وفد املعارضة السورية إلى سويسرا، 
للقاء دي ميستورا اليوم األحد، مثلما أعلن 
األخير قبل يومن، وذلــك بعد إعــان الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، تــلــقــيــهــا »ضـــمـــانـــات 
ــة ودولــــــيــــــة« حــــــول إجـــــــــــراءات بـــنـــاء  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
املــحــادثــات.  فــي  الــضــروريــة ملشاركتها  الثقة 
ضــمــانــات تـــطـــاول تــحــديــدًا مــواصــلــة قصف 
املدنين وفك حصار التجويع عن 13 مدينة 
الروسية.  الــغــارات  واستمرار  سورية  وبلدة 
وبــدا يوم أمس السبت أن هذه الوعود ربما 
بــــدأت تــتــحــقــق، مـــع مــوقــف روســــي »غــريــب« 
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــان نــ ــلـــى لــــســ جــــــاء عـ
الروسية غينادي غاتيلوف، وفيه أن »ممثلي 
ــــام« يمكنهم أن  أحــــرار الــشــام وجــيــش اإلسـ
املــفــاِوض، وهي  يشاركوا في وفــد املعارضة 
ــرز الــتــي وضــعــتــهــا مــوســكــو في  ــ الــعــقــدة األبـ
وجه إنجاح أي مفاوضات سورية محتملة. 
ــرجــمــت 

ُ
ــــرى ســجــلــتــهــا املـــعـــارضـــة ت نــقــطــة أخـ

ــمــــغــــادرة أعــــضــــاء مــــا بـــــات يــصــطــلــح عــلــى  بــ
لــوزان  املقيم في  الــروســي«  بـ«الوفد  تسميته 
ــادثــــات جـــنـــيـــف بــصــفــة  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــحــ
ــدم دعــــوة  ــ ــتــــشــــاريــــة«، اعـــتـــراضـــا عـــلـــى عـ »اســ
)الكردي(  الديمقراطي  االتحاد  حــزب  رئيس 
صالح مسلم«، باإلضافة إلى إصرار أعضاء 
ــــد  ــــث« ال »وفـ ــالـ ــ ــد عـــلـــى صـــفـــة »وفــــــــد ثـ ــ ــوفـ ــ الـ
اســـتـــشـــاري« لــــدي مــيــســتــورا. تـــطـــوران يــرى 
ا نتيجة للضغط  فيهما مراقبون أنهما جاء
مواقفهم  عــن  للتراجع  الـــروس  على  الــدولــي 
 الستجابة املجتمع الدولي لشروط 

ً
وترجمة

املعارضة قبل الذهاب إلى جنيف، فيما يرى 
آخرون أن التراجع الروسي قد يكون مناورة 
مرحلية تعود إلى الرغبة الدولية في أن تبدأ 
تتم  أن  املفاوضات من دون إشكاليات، على 
الديمقراطي في  دعوة ممثلي حزب االتحاد 
في حال  املباحثات  هــذه  من  الثانية  املرحلة 

سارت األمور وفق املسار املرسوم لها.
وال يــــزال هــنــاك عـــدم وضــــوح حـــول األجــنــدة 
الــتــفــاوضــيــة، وأولــويــات  للعملية  املــفــتــرضــة 
الـــتـــفـــاوض الــتــي يــصــر وفــــد املـــعـــارضـــة على 

إقرار بفشل 
جنيف

األمم المتحدة تعترف بالعجز 
والمعارضة تسّجل النقاط

دعوة في جنيف ضد 
سامر بريدي المتهم 

بارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية في دوما

23
سياسة

وفد النظام: مخابرات ومجرمو حرب ومبرِّرو اإلبادة تركيا بعد تفجيرات »داعش«: تشديد أمني ال يعيق الحياة

بـــاإلضـــافـــة إلــــى 25 آخــــريــــن، وكــــل مـــن ســالــم 
املسلط ورياض نعسان آغا ومنذر ماخوس 
كمتحدثن رسمين، واتخذت فندق »إن في 
واي« مــكــانــا لــإقــامــة، وهـــو يــقــع بــالــقــرب من 
فندق »إنتركونتيننتال« الذي يقيم فيه وفد 
النظام السوري. وأمام مقر األمم املتحدة في 
جنيف تجمع ناشطون سوريون ضد النظام 
ــظــهــر 

ُ
ــات ت ــتــ ــوا صـــــورًا والفــ ــعــ الــــســــوري، ورفــ

»إجـــــرام الــنــظــام« ضــد املــدنــيــن فــي ســوريــة، 
وصور عدد كبير من الضحايا الذين قضوا 
على يــد قـــوات النظام الــســوري، كما تــم رفع 

علم ضخم للثورة السورية.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وفـــــي حـــديـــث خـــــاص لــ
الهيئة سالم  باسم  الرسمي  املتحدث  أوضــح 
املــســلــط، أنــهــا )الــهــيــئــة( تــلــقــت تــطــمــيــنــات من 
ــدول الــحــلــيــفــة بــتــطــبــيــق مــطــالــب املــعــارضــة  ــ الـ
اليوم  إلــى أنهم سيبحثون  الــســوريــة، وأشـــار 
األحد تطبيق الفقرة 12 و13 من قرار مجلس 
األمن األخير 2254 حول سورية، مع الوسيط 
الدولي ستيفان دي ميستورا، وبّن أن الوفد 
املـــفـــاوض لـــم يــطــرأ عــلــيــه أي تــغــيــيــر ومـــا زال 
للوفد وجـــورج صبرة  الــزعــبــي رئيسا  أســعــد 
للمفاوضن.  كبيرًا  عــلــوش  ومحمد  لــه  نائبا 
وأشار املسلط إلى أن الوفد ُيصر على تطبيق 
إجراءات حسن النية قبل الشروع في العملية 
بيان  إلــى  مستندة  ستكون  التي  التفاوضية 
ــاء هــيــئــة الــحــكــم  ــشــ جــنــيــف وتـــفـــضـــي إلـــــى إنــ

االنتقالية كاملة الصاحيات.
الــخــارجــيــة  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــروســي سيرغي  الــوزيــر  الروسية السبت أن 
اتفقا  األميركي جــون كيري  الفــروف ونظيره 
عــلــى »تــقــيــيــم الــتــقــدم املـــحـــرز« فــي املــحــادثــات 
السورية املنعقدة منذ الجمعة في جنيف، في 

11 فبراير/شباط املقبل.
على صعيد متصل، خــرج تسريب من مكتب 
»فــوريــن  مجلة  عليه  حصلت  مــيــســتــورا،  دي 
قد  »العالم  أن  ر من 

ّ
األميركية يحذ بوليسي« 

ق تــوقــعــات غير واقــعــيــة على قـــدرة األمــم 
ّ
يعل

املــتــحــدة على فــرض وقــف إطـــاق نــار ســوري 

مدني،  بلباس  األحياء  ضمن  الــدوريــات  هــذه  معظم  عناصر  ينتشر 
ويستوقفون بعض العابرين في الطريق، وخصوصًا الشباب بين أعمار 
18 و30 عامًا، مرّكزين في أسئلتهم على مكان والدة الشخص ومكان 
الشخص  كان  إذا  توقيفه،  لحظة  الذهاب  ينوي  كان  أين  وإلى  سكنه 
تركيًا، وبالنسبة للسوريين يتم سؤالهم عن جوازات سفرهم وإقاماتهم 
بيده  الحماية »كملك«. وفي حال كان الشخص يحمل  أو عن بطاقة 

حقيبة، تقوم الدورية بتفتيشها قبل أن تتركه يتابع طريقه.

مجالها  انتهكت  روسية  حربية  طائرة  أن  التركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الجوي. واستدعت الوزارة بناء عليه، القائم باألعمال الروسي في أنقره 
»غير مسؤول«. وجاء في  بأنه  الذي وصفته  الحادث  لالحتجاج على 
بيان للوزارة أن »طائرة حربية من طراز )سوخوي 34( تابعة للقوة الجوية 
الساعة 11 و46  التركي في  الجوي  المجال  انتهكت  االتحادية  الروسية 
دقيقة من ظهر الجمعة«. وقالت إن الحادث يثبت أن روسيا تريد للتوتر 

بين البلدين أن يتصاعد.

انتهاك روسي لألجواء التركية

»كملك« واستفسارات

أضاءة بعيوننا

حتى عبر قوات حفظ سام دولية ولو كانت 
عــســكــريــة«. وبــحــســب الــتــســريــب، يــعــتــقــد دي 
الــســوري وفصائل  النظام  قــوات  أن  ميستورا 
ــقــــادرة عــلــى فــرض  املـــعـــارضـــة وحـــدهـــا هـــي الــ
وقف إلطاق النار، وفي حال تم ذلك، من شأن 
األمم املتحدة أن توّسع دورها وتؤمن تدريبا 
وإمكانات للسورين وأن تؤدي دور الوسيط 
بـــن الــفــاعــلــن الــســوريــن والـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة 
املعنية بامللف السوري مما يعرف بـ«مجموعة 
الدعم« املؤلفة من 17 دولة سبق أن اجتمعت 
فــي فيينا قــبــل حــوالــي شــهــريــن. ووفــــق نــّص 
تــنــتــقــل دول مــجــمــوعــة  أن  الــتــســريــب »يـــجـــب 
الـــدعـــم، مــن دور الــراعــيــة لــلــمــســار الــســيــاســي، 
إلــــى دور الـــضـــامـــن لـــاتـــفـــاقـــات، لــتــقــوم هــذه 
الخاصة  الجهود  تنسيق  مهمة  بـــأداء  الـــدول 
العملياتي  الــربــط  وتــأمــن  بــالــدول األساسية 
بــن الــحــكــومــة وفــصــائــل املــعــارضــة املسلحة، 
بهدف ضمان وقف إطاق النار والتوصل إلى 

اتفاقات محلية«. 
ــــر عـــــن اعــــــتــــــراف واضـــــــــح مـــــن دي  ــّب ــعــ كـــــــام يــ
ميستورا بأن محادثات جنيف لن تتمكن من 
فرض وقف إطاق النار، وبداًل من ذلك، »على 
الهدن  مــن  تبرم مجموعة  أن  األطـــراف  جميع 
من  السورين،  عن  الحصار  لفك  فبلدة،  بلدة 
أجـــل الــتــوصــل فــي الــنــهــايــة إلـــى وقـــف إلطــاق 
النار على الصعيد الوطني السوري الشامل. 
خانة  فــي  األمــيــركــيــة  املجلة  وضعته  تسريب 
املعقودة على محادثات  اآلمــال  التخفيف من 
اتفاق على إرسال  جنيف وانعدام فعالية أي 
مــراقــبــن دولــيــن لــاتــفــاق عــلــى وقـــف إلطــاق 
النار. وتعطي الوثيقة املسربة من مكتب دي 
إلى  لــإشــارة  الــزبــدانــي،  بلدة  مثال  ميستورا 
يجب  مناطقية  محلية  هـــدن  نــجــاح  احــتــمــال 
الــذي نشرته  النّص  نطاقها، بحسب  توسيع 

»فورين بوليسي«.

انــتــقــالــي كــمــا نـــص بـــيـــان جــنــيــف1 الـــصـــادر 
فـــي مــنــتــصــف عــــام 2012، مــتــوقــعــة حـــدوث 
خــاف كبير حــول هــذه النقطة مــا »سيؤدي 
السورية  املــعــارضــة  إلــى انسحاب وفــد  ربما 
ــلـــومـــات  ــعـ ــســــب مـ ــحــ ــن املـــــــفـــــــاوضـــــــات«. وبــ ــ مــ

الهيئة  فــإن وفــد  الجديد«  »العربي  لـ  خاصة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات غــــــادر الــــريــــاض عــبــر 
طــائــرة خــاصــة ظهر يــوم السبت الساعة 12 
متوجها إلــى جنيف، وضــم الــوفــد املــفــاوض 
الـــفـــريـــق األســــاســــي املـــؤلـــف مـــن 17 شخصا 

مولود  التركي،  الخارجية  وزير  أجرى 
هاتفية  مباحثات  أوغــلــو،  جاويش 
كيري،  جــون  األميركي  نظرائه  مع 
والبريطاني فيليب هاموند، واأللماني 
فرانك شتاينماير، والقطري محمد بن 
تناولت  ثاني،  آل  جاسم  الرحمن  عبد 
بالحرب  المتعلقة  الــتــطــورات  ــر  آخ
السورية. وجرت هذه االتصاالت خالل 
أفادت  ما  بحسب  الماضيين،  اليومين 

به وكالة األنباء التركية »األناضول«. 

مباحثات هاتفية

اإلجراءات 
األمنية واضحة 
في إسطنبول 
)أوزان كوزي/
فرانس برس(

للحديث عن هيئة حكم  أن تكون مخصصة 
انتقالية كاملة الصاحيات، من دون وجود 
دور لبشار األسد فيها، فيما يحاول النظام 
ومنذ وصول وفده إلى جنيف إدخال العملية 
التفاوضية بتفاصيل غير متوافقة مع بيان 
جنيف، متبنيا الخطة اإليرانية، كوضع ملف 
اإلرهــاب أولوية في املباحثات والحديث عن 

حكومة وحدة وطنية. 
ــاد الــديــمــقــراطــي«  وقــــال مــمــثــل »حــــزب االتـــحـ
الــــكــــردي فــــي أوروبـــــــــا، خـــالـــد عـــيـــســـى، أمـــس 
السبت، إن حزبه غير معني »بما يصدر عن 
ــوار جــنــيــف 3 ولــســنــا مــلــزمــن بــتــنــفــيــذه«،  حــ
ــتـــحـــدة،  ــعـــدت األمـــــــم املـ ــبـ ــتـ ــا اسـ ــعـــدمـ وذلـــــــك بـ
الكردي، الذي يتزعمه صالح  ممثلي الحزب 
مــســلــم مــن املـــحـــادثـــات. وأضــــاف عــيــســى، في 
مجلس  »ممثلي  أن  تلفزيونية،  تصريحات 
فــي حــوار  لــن يشاركوا  الديمقراطية  ســوريــة 
الــكــرد«، مشيرًا إلــى أن  جنيف بعد استبعاد 
»األمـــم املتحدة والــقــوتــان الــراعــيــتــان رأت أال 

لزوم ملشاركتنا«.
بدورها، أكدت مصادر »العربي الجديد« في 
الوفد املعارض، أن الوفد مصّر على الشروع 
فــي مناقشة مسألة تشكيل هيئة حكم  فــورًا 

اتخذت السلطات التركية 
اجراءات أمنية مشددة  

بعد تفجير إسطنبول، 
تحديدًا في المدن 

الرئيسية كإسطنبول 
وعنتاب وأنقرة، حيث 

وجود السوريين 

)Getty( الجعفري: ما يحدث في مضايا فبركة تلفزيونية
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وائل قنديل

من أخبار األمس واأليام املاضية في 
مصر ما يلي:

1- السلطات تعتقل زوجة الباحث 
اإلسالمي يحيى رفاعي سرور، 
إلجباره على تسليم نفسه. 2- 

السلطات تمنع من دخول الباحث 
املصري املقيم في أملانيا عاطف 

بطرس مدى الحياة، وعاطف يعتصم 
في مطار القاهرة، رافضًا ترحيله 

عن بلده لألبد. 3- املستشار محمد 
السحيمي، القاضي بمحكمة قنا 
االبتدائية، يتقدم باستقالته إلى 

مجلس القضاء األعلى، هربًا من 
جحيم أحمد الزند وزير االنتقام ) 
العدل سابقًا(. 4- السلطات تلغي 

املؤتمر الصحافي ملؤسسة دراسة 
وبرامج الشفافية لحقوق اإلنسان، 

إلعالن مؤشر مدركات الفساد 
لهذا العام بذريعة »الظروف ال 

تسمح«. 5- بيان من 59 شخصية 
عامة وسياسية وحقوقية للمطالبة 
باإلفراج عن الناشط القبطي »محب 

دوس« املحبوس احتياطيًا بتهمة 
االنضمام ملا يسمى«حركة 25 

يناير«. 6- بيان من مائة شخصية 
للمطالبة باإلفراج عن الباحث 

والصحافي هشام جعفر الذي أتم 
يومه املائة في الحبس االحتياطي. 

7- أطباء مستشفى املطرية يتنازلون 
تحت التهديد عن بالغهم ضد أمناء 
شرطة سحلوهم داخل املستشفى.
8- رئيس لجنة التحفظ على أموال 

األخوان يعلن أن حجم أموال 
املستشفيات واملدارس- فقط- التي 
تم االستيالء عليها بمعرفة اللجنة 

تجاوز ثمانية مليارات جنيه.
يمكن أن أضيف أخبارًا أخرى تشي 

بأن مصر السيسية تحولت من 
»وطن للجميع« إلى لص محترف، 
يسرق الحريات واألقوات، يصادر 
الكرامة، وينشر اإلهانة في ربوعه، 

ينتقل من ممارسة االضطهاد 
واإلقصاء على املختلفني معه، إلى 
تطبيق سياسة اإلبعاد والتهجير، 

على نحو يذكرك بإجراءات االحتالل 
ضد من يقاومه، ولو سلميًا.

ويبقى بقاء الباحث عاطف بطرس 
عالقًا في مطار القاهرة، متشبثًا 

بمصريته بمواجهة فرمان إجالئه 
عن بالده، ومنعه من دخول أراضيها 

مدى الحياة، تجسيدًا نموذجيًا 
لجريمة التهجير القسري، املدانة 

بكل النصوص الدستورية واملواثيق 
الدولية.

وتظل استقالة القاضي املدوية، 
فرارًا من بطش جزار وزارة العدل، 
عنوانًا على انتقال مصر إلى حالة 

الدولة الخارجة على القانون، الدولي 
واملحلي، تتجاوز مرحلة »الدولة 

اللصة« إلى مرحلة »الدولة املعربدة« 
تلك التي تجمع بني مالمح كل أنواع 

الدول الفاسدة التي تحدث عنها 
أعالم الفلسفة التاريخية في التاريخ، 

والتي يعدد الفيلسوف أبو نصر 
الفارابي منها »املدينة الجاهلة واملدينة 
الضالة ومدينة النذالة ومدينة الخسة 

واالجتماع الخسيس«. 
بالفعل حولوها دولة نموذجية ملا 

أسماه الفارابي »االجتماع الخسيس« 
إذ ال مكان فيها إال لألوغاد 

السفاحني، الذين باتوا يهيمنون على 
املعاني واملعايير، كما يسيطرون 

على الثروات ومفاتيح السلطة، 
فحولوا الوطنية من معنى محترم 

إلى أغنية مشينة، بصياحهم املبتذل 
طوال الوقت عن الخيانة والعمالة، في 

»كورال« انتقامي كريه، يصرخ فيه 
مصاصو دماء ومنتهكو أعراض 

ولصوص أراض وثروات.
عقب جريمة دولة مبارك بحق ثوار 

التحرير، املعروفة باسم »موقعة 
الجمل«، قلُت يومها وكنا في اليوم 
الثالث من فبراير/ شباط 2011 إن 

مبارك سقط بالفعل، وما ترونه من 
سعار وشراسة في تقتيل البشر 

وإحراق األخضر واليابس في البلد 
هو صناعة البطانة الفاسدة التي 
كونت ثروتها ونفوذها في كنفه، 

ومن ثم هي تقاتل بكل ما تملك من 
أسلحة جرثومية قذرة لكي تحتفظ 

بما احتلته من مساحات شاسعة في 
خارطة البلد، أو بالحد األدنى تريد 
أن تؤمن لنفسها انسحابًا مأمونًا 

وسريعًا بما استولت عليه من أموال 
ونفوذ«.

لقد عاد األوغاد، فال مكان ملن 
يحترمون هذا الوطن ويحبونه إذن.

وطن هذا أم لص 
محترف؟

مرور 
الكرام

تجمع ألنصار الثورة أمام مقر المحادثات في جنيف )فابريس كوفريني/فرانس برس(



باريس ـ عبداإلله الصالحي

ــانـــت فـــيـــه الــدبــلــومــاســيــة  ـــــذي كـ فــــي الــــوقــــت الـ
الــدولــيــة مــشــغــولــة بــمــفــاوضــات جــنــيــف حــول 
ــأ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاجــ ــة، فــ ــ ــــوريـ ــــسـ األزمـــــــــة الـ
الـــفـــرنـــســـي لــــــــوران فـــابـــيـــوس الـــجـــمـــيـــع أثـــنـــاء 
املعتمد  الدبلوماسي  للسلك  التهاني  تقديمه 
فــي بــاريــس بمناسبة الــعــام الــجــديــد، بإطالق 
تــهــديــدات حـــول االعـــتـــراف بــدولــة فلسطينية 
ــفــــقــــت الــــجــــهــــود الــــتــــي ســـتـــقـــوم  فـــــي حـــــــال أخــ
بــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة فـــي األســابــيــع 
اإلسرائيليني  بني  املفاوضات  إلحياء  املقبلة، 
والفلسطينيني.  وأّكد فابيوس، في خطابه أمام 
األسابيع  في  تبدأ  فرنسا  أن  الدبلوماسيني، 
املــقــبــلــة الــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر دولـــــي بــمــشــاركــة 
بحضور  والفلسطيني،  اإلسرائيلي  الطرفني 
ــاء األســــاســــيــــني، األمـــيـــركـــيـــني  ــركــ جـــمـــيـــع الــــشــ
واألوروبيني والعرب، للبحث في حل سياسي 
ــتــــني اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــبــــدأ الــــدولــ ــلـــى مــ ــكـــز عـ يـــرتـ
والــفــلــســطــيــنــيــة. ولــــم يــعــط الـــوزيـــر الــفــرنــســي 
إلحــيــاء  التحضير  عملية  حـــول  تفاصيل  أي 

صالح النعامي

ــلـــي بــنــيــامــني  ــيـ ــرائـ ــيـــس الـــــــــوزراء اإلسـ ــّد رئـ ــ عـ
نــتــنــيــاهــو الــقــمــة الــثــالثــيــة الــتــي جــمــعــتــه في 
نيقوسيا الخميس املاضي بكل من الرئيس 
الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس انـــســـطـــيـــادس ورئـــيـــس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي إلــيــكــســيــس تــســيــبــراس، 
بأنها »حدث تاريخي يؤسس لوالدة تحالف 
الــثــالث«، فــي الوقت  الـــدول  استراتيجي بــني 
 هذا 

ّ
الـــذي أّكـــدت فيه أوســـاط إســرائــيــلــيــة، أن

التطور يحمل رسائل سلبية لتركيا. 
ــوم« فــي  ــ ــيـ ــ ــيــــل هـ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »يــــســــرائــ
قوله  نتنياهو  عــن  الجمعة  الــصــادر  عــددهــا 
ــثـــالثـــي يــســتــنــد إلـــــى ركـــائـــز  إن الـــتـــحـــالـــف الـ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة مــهــمــة ســتــتــرك آثـــارًا 
عــمــيــقــة عــلــى مستقبل الــعــالقــات بـــني الـــدول 
ــان في  ــونـ ــيـ الــــثــــالث. وقــــد اتــفــقــت قـــبـــرص والـ
القمة على أن يتم تسويق الغاز اإلسرائيلي 
ــر نـــقـــلـــه فــــي أنــــبــــوب ضــخــم  ــبـ فــــي أوروبــــــــــا عـ

إلى مكان وتاريخ  املفاوضات، ولم يشر  هذه 
انعقادها.  وقامت الخارجية الفرنسية العام 
املاضي بسلسلة من التحركات الدبلوماسية 
فـــي الــعــواصــم الــغــربــيــة الــكــبــرى، إضـــافـــة إلــى 
األراضي الفلسطينية املحتلة والدول العربية 
مـــن أجــــل حــشــد الـــدعـــم لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة، 
على أساس أن تقّدم فرنسا مشروع قرار إلى 
مجلس األمن الدولي بخصوص مؤتمر دولي 

مبني على حل الدولتني.
وكــانــت فــرنــســا تــراهــن فــي حينها عــلــى دعــم 
تزايدت  بعدما  خصوصًا  ملبادرتها،  أميركي 
بــاراك  األميركي  الرئيس  إدارة  بني  الخالفات 
أوبـــامـــا ونــتــنــيــاهــو. وكـــان الــتــفــاؤل الفرنسي 
ــا املــفــاجــئ في  ــامـ بــلــغ ذروتـــــه بــعــد إعــــالن أوبـ
واشنطن   

ّ
ــأن بـ  ،2015 يــونــيــو/حــزيــران  مطلع 

قـــد تــتــراجــع عـــن اســتــخــدام حـــق الــفــيــتــو ضــّد 
مشروع قرار فرنسي بعقد مؤتمر دولي حول 
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. وقام فابيوس 
ــرق أوســـطـــيـــة  ــ فــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه بـــجـــولـــة شــ
والقدس  الله  ورام  القاهرة وعمان  إلى  قادته 
املحتلة إلحياء املفاوضات بني الفلسطينيني 
واإلســرائــيــلــيــني املــتــوقــفــة مــنــذ فــشــل املــحــاولــة 
التي رعاها وزير الخارجية، جون  األميركية 

كيري، في نهاية أبريل/ نيسان 2014. 
 فــابــيــوس عـــاد بــخــفــي حــنــني مــن تلك 

ّ
غــيــر أن

بالفشل،  الفرنسية  الجهود  وبـــاءت  الــجــولــة، 
بسبب املواقف اإلسرائيلية الرافضة للمبادرة 
الفرنسية، إضافة إلى بروز تحفظات أميركية 
قوية دفنت تلويح أوباما بالتخلي عن سالح 
الــتــطــورات  الفيتو ضــّد إســرائــيــل. وأدت هــذه 
في نهاية املطاف إلى تراجع فرنسا عن فكرة 
تقديم مشروع القرار إلى مجلس األمن الدولي 

ودفن املبادرة الفرنسية في املهد. 

يــصــل حــقــول الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي بــالــيــونــان، 
ومنها يصل إلى الدول التي ستكون معنية 
كلفة   

ّ
ــإن فـ الصحيفة،  وبــحــســب  بــاســتــيــراده. 

الــذي تتم املباشرة في  تدشني هذا األنبوب، 
إنجازه قريبًا ستبلغ 6 مليارات دوالر. ومما 
يـــدل عــلــى الــخــطــوات الــكــبــيــرة الــتــي قطعتها 
ــثـــالث فـــي الــتــكــامــل بــيــنــهــا، تــوافــق  ــــدول الـ ــ ال
نتنياهو مع كل من انسطيادس وتسيبراس 
عــلــى ربــــط شــبــكــات الــكــهــربــاء اإلســرائــيــلــيــة 
والقبرصية واليونانية أرضيًا، على أن يكون 
املـــشـــروع أن تعتمد  لـــهـــذا  الــنــهــائــي  الـــهـــدف 

الدول الثالث على شبكة كهرباء مشتركة. 
وقد جاءت القمة الثالثية وما نتج عنها من 
اتــفــاق تــاريــخــي، بــعــد سلسلة مــن الــلــقــاءات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي جــمــعــت نــتــنــيــاهــو بــكــل من 
ــبــــراس فـــــي تـــــل أبـــيـــب  ــيــ ــيــــادس وتــــســ ــطــ إنــــســ
لقاء  أن  مــن  الــرغــم  وأثينا. وعلى  ونيقوسيا 
القمة قد عقد في نيقوسيا، فقد بدا واضحًا 
أن تــيــســفــاريــس، الــــذي يــمــثــل حــزبــه الــيــســار 
املــتــطــرف فـــي الـــيـــونـــان، هـــو األكـــثـــر حــمــاســًا 
لتعزيز العالقات مع إسرائيل، إذ إنه زار تل 

أبيب مرتني في أقل من شهرين. 
وقـــد رأى بــعــض املــعــلــقــني اإلســرائــيــلــيــني أن 
نــتــنــيــاهــو يـــوظـــف الـــقـــمـــة الـــثـــالثـــيـــة كـــورقـــة 
لــلــضــغــط عـــلـــى تـــركـــيـــا لـــلـــتـــراجـــع عــــن بــعــض 
الشروط التي تضعها لتطبيع العالقات مع 
تل أبيب، خصوصًا في كل ما يتعلق بشروط 
تصدير الغاز اإلسرائيلي لتركيا. فمن خالل 
إلى  اإلسرائيلي  الغاز  على تصدير  التوافق 
أوروبــــــا عــبــر الـــيـــونـــان، فــقــد قــطــع نتنياهو 
الــطــريــق عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي طــيــب رجــب 
أردوغان، الذي يشترط أن يتم تصدير الغاز 

اإلسرائيلي ألوروبا عبر تركيا. 

فرنسية  مــبــادرة  األميركي ألي  الــدعــم  ويبقى 
ــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــات بــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــاء املــ ــ ــيــ ــ إلحــ
الدبلوماسي  التحرك  مفتاح  واإلسرائيليني 
الــفــرنــســي الـــجـــديـــد، والـــــذي أعــلــنــه فــابــيــوس. 
تــبــدو األمـــور مشجعة من  وحــتــى اللحظة، ال 
األميركي  التفاعل  إلــى  بالنظر  الناحية،  هــذه 
املــتــحــفــظ عــلــى تــصــريــحــات فــابــيــوس، والــتــي 
يبدو أنها كانت على علم مسبق بها. وبحسب 
 مسؤواًل أميركيًا كبيرًا 

ّ
وكالة »رويــتــرز«، فــإن

قــــال »نـــحـــن عــلــى اطـــــالع بــتــصــريــحــات وزيـــر 

ويـــنـــقـــل مــعــلــق الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة فــــي قــنــاة 
التلفزة الثانية، عراد نير، عن نتنياهو قوله 
ألردوغـــــــان إنــــه بــإمــكــان إســـرائـــيـــل أن تــتــدبــر 
اإلقليمية  البيئة  وإن  تــركــيــا،  بـــدون  أمــورهــا 
اإلقليمية  البيئة  أفضل بكثير من  أبيب  لتل 
ألنـــقـــرة. وفـــي تــعــلــيــق لـــه بــثــتــه الــقــنــاة الليلة 
املاضية، أوضح نير أن هناك ما يدلل على أن 
ص فرص التوصل لتفاهم 

ّ
القمة الثالثية تقل

ُينهي القطيعة بني تل أبيب وأنقرة. 
من جهته، يقول معلق الشؤون االستراتيجية 
إليكس  أحـــرنـــوت«،  »يــديــعــوت  فــي صحيفة 
أعلن  الـــذي  اإلقليمي  التحالف  إن  فيشمان، 
تشارك  لم  دواًل  املاضي يضم  الخميس  عنه 
فــيــه، وخــصــوصــًا مــصــر. وفـــي مــقــال نشرته 
إلــى  فيشمان  يشير  يــومــني،  قــبــل  الصحيفة 
التي  اليونانية  القبرصية املصرية  القمم  أن 
عقدت في العامني املاضيني تكمل القمم التي 

شاركت فيها إسرائيل. 
ويــــوضــــح فــيــشــمــان أن األتــــــــراك قـــلـــقـــون مــن 
إمــكــانــيــة عــزلــهــم اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا بعد 
هذه القمة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد اتخذت 
قــــــرارًا اســتــراتــيــجــيــًا بــتــعــزيــز الـــعـــالقـــات مع 
أن  إلــى  تركيا. ويشير  الــيــونــان على حساب 
حساسية  تتجاهل  أن  يمكنها  ال  إســرائــيــل 

الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي. لــــن نــتــكــهــن فــــي شـــأن 
املــؤتــمــر املــقــتــرح واملـــوقـــف األمــيــركــي واضـــح. 
ما زلنا نعتقد أن املسار األفضل هو أن يقوم 
الــطــرفــان بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول قضايا 
ــبـــاشـــرة«.  هــــذا يــعــنــي أن  الـــوضـــع الــنــهــائــي مـ
باريس ستخوض محاولة ثانية بدون سند 
ــو مــــا يــضــعــفــهــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة،  ــ أمـــيـــركـــي، وهـ
خـــصـــوصـــًا فــــي مـــواجـــهـــة رفـــــض إســـرائـــيـــلـــي 
شرس للمبادرة من أساسها. وتواجه فرنسا 
حاليًا انــتــقــادات قــويــة مــن قبل إســرائــيــل بعد 

نـــظـــام عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي املــــصــــري ألي 
العوائد  تقارب بني تل أبيب وأنــقــرة، بسبب 
العالقة  التي توفرها  الكبيرة  االستراتيجية 

مع القاهرة لتل أبيب. 
ويـــشـــّدد فــيــشــمــان عــلــى أن إســرائــيــل تعتبر 
ــة  ــ ــام الـــســـيـــســـي أهـــــــم دولــ ــ ــظـ ــ ــر تــــحــــت نـ مــــصــ
بالنسبة لها بعد الواليات املتحدة. ويوضح 
أن إســرائــيــل مــثــلــهــا مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــا تـــغـــازل األكـــــــراد إلدراكــــهــــا الــطــاقــة  ــيــ وروســ
الكامنة في العالقة معهم، خصوصًا في حال 

للعالقات  والــســيــاســي  االقــتــصــادي  التطبيع 
ــارة  ــــذي دشــنــتــه زيـ ــران، والـ ــهـ بـــني بـــاريـــس وطـ
الرئيس اإليراني حسن روحاني األخيرة إلى 
باريس، وهذا ما يرشح تصعيدًا أكثر شراسة 
من طرف اإلسرائيليني، إزاء أي تحرك فرنسي 

إلحياء املفاوضات مع الفلسطينيني. 
وأكثر ما يثير استغراب الدوائر الدبلوماسية 
ــيــــت هــــذه  ــوقــ ــو تــ ــ ــــس هــ ــاريــ ــ ــي بــ ــ ــة فــ ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
التصريحات التي أطلقها زعيم الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة، فـــي وقــــت كــثــر فــيــه الـــحـــديـــث عن 
ــغـــادرة فــابــيــوس مــنــصــبــه وتــقــلــده  احــتــمــال مـ
رئــاســة املــجــلــس الــدســتــوري الــفــرنــســي مكان 
جــــون لــــوي دوبــــريــــه، والــــــذي تــنــتــهــي واليــتــه 
شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــقــبــل. كــمــا أن بعض 
املـــراقـــبـــني اســـتـــبـــعـــدوا أن تـــكـــون تــصــريــحــات 
فــابــيــوس مــبــنــيــة عــلــى قــــرار رئـــاســـي فرنسي 
الــواجــهــة،  إلـــى  الفلسطينية  القضية  بــإعــادة 
فــي وقــت يــركــز فيه الــرئــيــس فــرنــســوا هوالند 
عــلــى مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش«، بــاعــتــبــاره 
الفرنسية.  الخارجية  للسياسة  األول  الهدف 
 عـــن الـــحـــرص الــفــرنــســي عــلــى تجنب 

ً
فـــضـــال

االنتخابات  أزمــة مفتوحة مع إسرائيل قبيل 
املقبل،  العام  م 

َّ
تنظ التي  الفرنسية  الرئاسية 

والتي ينوي هوالند خوضها من أجل انتزاع 
والية رئاسية ثانية.

وتدور تساؤالت أيضًا حول إن كانت تهديدات 
بـــاريـــس لــلــدولــة الــعــبــريــة بـــاالعـــتـــراف بــدولــة 
فلسطينية تأتي للتعتيم على تدخل عسكري 
غــربــي وشــيــك فــي لبيبا ضــّد تنظيم »الــدولــة 
اإلسالمية« )داعش(؛ فعادة ما يطفو الحديث 
إلى  الفلسطيني  اإلسرائيلي  للنزاع   

ّ
حــل عــن 

السطح، كلما كانت هناك تحضيرات لتدخل 
عسكري غربي في إحدى الدول العربية.

تمكنوا من تأسيس دولــة، مشيرًا إلى أن تل 
أبــيــب تختار بــال تـــردد التحالف مــع األكـــراد 
فإن  فيشمان،  وبحسب  تركيا.  حــســاب  على 
أحدًا في تل أبيب ال يراهن على التحالف مع 
تركيا في حال ظل أردوغان رئيسًا لها بسبب 
عـــدائـــه الـــشـــديـــد إلســـرائـــيـــل. ويــنــقــل الــكــاتــب 
اإلسرائيلي عن مسؤولني إسرائيليني قولهم 
إن أردوغــان ينسف كل ما يتم التوصل إليه 
مع املمثلني األكراد في املحادثات التي تهدف 

لتطبيع العالقات.

ــذا الـــوقـــت، هــو فــي حاجة  اســـتـــقـــراره. فــي هـ
املسيحي، فهو يخوض »حرب  الغطاء  إلــى 
األقليات« التي ترى في هذا الشريط هروبًا 

من »البحر السني«.
إذًا، ملـــاذا ُيــغــامــر الــحــزب فــي إيــصــال رئيس 
ــة، وإعــــــــــادة تــفــعــيــل الــعــمــلــّيــة  ــهـــورّيـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الــســيــاســّيــة فـــي الـــبـــالد. هـــذا يــعــنــي، رئــيــس 
حــكــومــة قــويــا، والـــحـــّد مــن عــمــلــّيــة االهــتــراء 
اهتراء  وهــو  الــعــاّمــة،  اإلدارة  فــي  املتسارعة 
األكثر تنظيمًا  القوة  الــحــزب، ألنــه  ملصلحة 
في هذه الشرذمة املسيطرة على البلد؟ فأي 
رئيس للجمهورية، قد يسعى للحفاظ على 
بعٍض من هيبة موقعه، وعندها سيصطدم 
مع حزب الله، الــذي ال ُيريد ألحد أن يسأله 
عــّمــا هــو فــاعــل. وانــتــخــاب الــرئــيــس، يعني 
ـــح الــرئــاســي، 

ّ
خــســارة ورقــــة »ابـــتـــزاز« املـــرش

الــــذي يـــؤّمـــن الــغــطــاء املــســيــحــي. وانــتــخــاب 
الــرئــيــس حــالــيــًا، يعني اإلقــــرار بصالحيات 
رئــيــس الــحــكــومــة كــمــا هـــي، وســبــق لرئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، أن جاهر 

بعدم الرغبة بذلك. 
عمليًا، يظهر حــزب الــلــه، كــرابــح وحــيــد من 
الـــفـــراغ. األجـــهـــزة األمــنــيــة الــرســمــّيــة تحمي 
ظــهــره. الــســيــاســة الــخــارجــّيــة لــلــبــنــان تحت 
يـــرغـــب.  مــــا  تــلــبــي  الــــعــــاّمــــة،  اإلدارة  إمــــرتــــه. 
بتركها  يرغب  حينما  إال  لة 

ّ
معط الحكومة 

الــســيــاســّيــة جميعها، تسعى  الــكــتــل  تــعــمــل. 
ــات الـــعـــقـــوبـــات االقــتــصــاديــة  ــيـ ــداعـ لـــوقـــف تـ
األميركية عليه. والجميع يرغب في الحوار 
مـــعـــه. تـــيـــار املــســتــقــبــل ُيــــحــــاور عــلــنــًا. ولــيــد 
جـــنـــبـــالط قـــبـــل بـــمـــبـــدأ »عــــــدم كـــســـر مــوقــف 
اللبنانّية تسعى  الــقــوات  داخــلــيــًا«.  الــحــزب 
 لـــلـــحـــوار الــعــلــنــي واملـــبـــاشـــر مــعــه. 

ً
جــــاهــــدة

وسليمان فرنجية، 
ح الذي يملك العدد األكبر من أصوات 

ّ
املرش

الرئاسة في  إلى  الوصول  النواب ما يعني 
حال حصول االنتخابات، يقول بعد خطاب 
ــر، والــــــذي أّكـــــد فــيــه أن ال  ــيــ نــصــر الـــلـــه األخــ
استعجال إلجــراء االنتخابات إن نصر الله 

»سّيد الكل«.

بيروت ـ ثائر غندور

احــــــتــــــاج األمــــــــــني الــــــعــــــام لـــحـــزب 
ـــ 14  ــ ــه، لـ ــ ــلـ ــ ــه، حـــســـن نـــصـــر الـ ــ ــلـ ــ الـ
جــلــســة فــاشــلــة النــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــورّيــة الــلــبــنــانــيــة، بــســبــب مــقــاطــعــة 
الحّر  الوطني  التيار  ونـــواب  الــحــزب  نـــواب 
لــلــجــلــســات، لــُيــعــلــن بـــوضـــوح تــبــنــي حــزبــه 
عون،  ميشال  النائب  التيار،  زعيم  ترشيح 
لـــلـــرئـــاســـة. فــفــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
أشهر على  مــن خمسة  أكثر  بعد  أي   ،2014
 25( الرئيس ميشال سليمان  انتهاء واليــة 
مايو/أيار 2014( قال نصر الله في خطاب 
ــه، مــتــوجــهــًا لــخــصــومــه الــســيــاســيــني، »إذا  لـ
كنتم تــريــدون حـــوارًا جــديــًا حــول الرئاسة، 
يجب أن يكون الحوار األساسي مع املرشح 
الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــمــه فــريــقــنــا، والــحــرف 

األول من اسمه العماد ميشال عون«.
الـــيـــوم، وبــعــد إعــــالن رئــيــس حــــزب الــقــوات 
ترشيحه  ســحــب  جعجع  سمير  اللبنانّية 
املستقبل  تــّيــار  زعيم  وتبني  عــون،  لصالح 
املــردة  تيار  رئيس  ترشيح  الحريري  سعد 
الله أن  أّكــد نصر  النائب سليمان فرنجية، 
هذا األمر ُيعد نصرًا لفريقه السياسي، كون 
رئــيــس الــجــمــهــورّيــة الــجــديــد، ســيــكــون من 
حــصــة فــريــق 8 آذار. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
ــــواب الـــحـــزب والـــتـــيـــار الــوطــنــي  ســيــمــتــنــع نـ
ــن املــــشــــاركــــة فــــي جــلــســة انــتــخــاب  ــّر عــ ــحــ الــ
الــرئــيــس، ألن انــتــخــاب عـــون لــيــس مـــؤّكـــدًا. 
وفي كلمة له ليل الجمعة، سعى نصر الله 
ح حزب الله الرئاسي 

ّ
لنفي مقولة إن »مرش

هو الفراغ«، فقال: »إذا كان من املضمون غدًا 
العماد  وُينتخب  الــنــواب،  مجلس  ُيعقد  أن 
ــــون رئـــيـــســـًا لــلــجــمــهــوريــة، نــحــن  مـــيـــشـــال عـ
ننزل، ونشارك بالجلسة، وننتخب وال نريد 
تأسيسيا  مؤتمرا  وال  دستورية،  تعديالت 

وتحت الطائف«.
أتــى كــالم نصر الــلــه هـــذا، بعد دقــائــق على 

حزب اهلل والرئاسة
لهذه األسباب ال انتخابات قريبة في لبنان

ينفي حزب اهلل، أن يكون »الفراغ« مرشحه للرئاسة اللبنانية. لكن سلوك الحزب، في ما خّص انتخاب 
التوافق على انتخاب عون  أنّه كرر اشتراط  اللبنانيّة يشي بعكس ذلك، خصوصًا  رئيس للجمهوريّة 

قبل إجراء االنتخابات

حزب اهلل جاهر بأنه لن 
يشارك بأي انتخابات إال بعد 

االتفاق على عون

يريد نتنياهو القول 
ألردوغان إنه بإمكان 

إسرائيل أن تتدبر أمورها 
من دون تركيا

الُصباحة لقوات العملية 
الخاصة من المعسكرات 

المحسوبة على صالح

45
سياسة

تحليل

متابعة إضاءة
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األخرى،  النيابيّة  الكتل  جانب  إلى  اهلل،  حزب  نواب  بأن  التذكير،  من  بّد  ال 
وافقوا على تمديد والية المجلس النيابي الحالي مرتين، بحجة عدم 
القدرة على إجراء االنتخابات النيابيّة بسبب األوضاع األمنيّة. وحزب اهلل، 
منذ  الرئاسيّة  االنتخابات  عّطل  آذار،   8 قوى  مع  والتضامن  بالتكافل 
وصول  دعم  بحجة   ،2008 مايو/أيار  إلى   2007 الثاني  نوفمبر/تشرين 

عون إلى الرئاسة األولى.

تمديد والية البرلمان

رّده الــقــاســي عــلــى الــنــائــب ولــيــد جــنــبــالط، 
الــذي شّبه طاولة الحوار الوطني بمجلس 
 نصر الله 

ّ
تشخيص مصلحة النظام، فشن

»الــديــمــقــراطــيــة اإليــرانــيــة«،  ــادة بـــ حملة إشــ
والتأكيد أنها أجرت 35 استحقاقًا انتخابيًا 
خالل 37 عامًا. وُيكمل نصر الله دفاعه عن 
ــا لــيــت تصبح  ــرانـــي بــالــقــول »يـ الــنــظــام اإليـ
ــوار هــيــئــة مــجــلــس تــشــخــيــص  ــحــ طــــاولــــة الــ
ــــس تـــشـــخـــيـــص  ــلـ ــ ــجـ ــ مــــصــــلــــحــــة نــــــــظــــــــام، مـ
مــصــلــحــة الــنــظــام وضــــع إليـــــران مـــا يسمى 
باستراتيجية أو ما تتطلع إليه إيران بعد 
وتكنولوجيًا  وعلميًا  اقــتــصــاديــًا  ســنــة   25
وفنيًا وإداريًا وثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا 

آخــره،  إلــى  وصناعيًا  وعسكريًا  وسياسيًا 
ــّبـــه حـــالـــنـــا بــمــجــلــس  نـــحـــن فــــي لـــبـــنـــان نـــشـ
كيف  نعرف  ال  النظام،  مصلحة  تشخيص 
نــحــل مــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات الـــتـــي بــشــوارعــنــا 
ــا«. يـــبـــرز الــتــنــاقــض فـــي خــطــاب  ــنـ ــاتـ ــرقـ وطـ
الله،  الــعــام لحزب  فــاألمــني  الله جليًا.  نصر 
يفاخر بأن إيران أجرت االنتخابات في ظل 
الحرب اإليرانّية العراقّية. في الوقت عينه، 
في  واملشاركة  البرملان  إلى  للنزول  يشترط 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أن تــتــعــّهــد الــكــتــل 

النيابّية مسبقًا انتخاب عون. 
النائب وليد جنبالط كان  أن  البعض  يــرى 
مصيبًا في رّده على نصر الله، إذ أشار إلى 
اإليــرانــيــة،  بالديمقراطية  تيمنًا  »ربــمــا  أنــه 
فإن اشتراط تحقيق النتائج من االنتخابات 
الرئاسية سلفًا قبل تأمني النصاب في جلسة 
االنتخاب يعني عمليًا تحديد النتائج وثم 
الـــذهـــاب ملــمــارســة االقـــتـــراع الــشــكــلــي، وهــذا 
يماثل حالة غربلة األصوات التي تقوم بها 
املجالس الديموقراطية املتعددة في طهران 
ذاك وتقبل  املرشح وتقصي  فتستبعد هذا 
بذلك«. وأضاف جنبالط في رده »وإذا كانت 
الرئاسية  االنتخابات  ل 

ّ
تعط ال   

ً
فعال إيــران 

مواطن  ألي  فيحق  تقولون،  كما  اللبنانية 
أن يسأل عن األسباب الحقيقية التي تمنع 
تأمني النصاب في مجلس النواب النتخاب 
رئيس لبناني جديد، طاملا أن 8 آذار تفاخر 
ــأن املـــرشـــحـــني الــرئــاســيــني يــنــتــمــيــان إلــى  بــ

خطها السياسي وهنيئا لها بذلك؟«.

بـــّرر نصر الــلــه األمـــر »بــااللــتــزام األخــالقــي« 
تجاه عــون. وأضــاف »عالقتنا مع حلفائنا 
قائمة على قاعدة الثقة، االحترام، والحوار 
ــالـــذي نــتــفــق عــلــيــه«.  والـــتـــواصـــل، نــمــشــي بـ
عمليًا، بــات »الــخــالف« فــي املــلــف الرئاسي 
م الخالف بعد؟ 

ّ
بني »الحلفاء«. ملاذا لم ُينظ

ال يوجد جواب دقيق لدى القوى السياسّية 
في لبنان على هذا األمر. سبق لجنبالط أن 
ريد أن تقبض ثمن الرئاسة 

ُ
قال إن إيــران ت

اللبنانّية من الواليات املتحدة، أو ربما من 
إلى  يــذهــب  الــســعــوديــة. بعضهم  أو  فرنسا 
ُيريد تعديالت دستورية،  الحزب  إن  القول 

وهو ما نفاه نصر الله في خطابه األخير.
ــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة. حـــــزب يــخــوض  ــركـ ــعـ إنـــهـــا املـ
 إقليمية. ُيدرك الحزب أن نتيجة هذه 

ً
معركة

املــعــركــة ســتــؤثــر عــلــى وضـــع لــبــنــان بشكٍل 
كــبــيــر. فـــأي نــظــام يــحــكــم فــي دمــشــق، يملك 
اللبنانّية. هناك  الساحة  على  كبيرًا  تأثيرًا 
حــــرب دائـــــرة فـــي شــريــط يــمــتــد مـــن الــعــراق 
االستراتيجي  وعمقه  فلبنان،  ســوريــة  إلــى 
ــان االســتــراتــيــجــي لحزب  ــران. يكمن األمــ ــ إيـ
الله في السيطرة على هذا الشريط وتأمني 

عودة غارات صنعاء
10 أهداف قديمة جديدة لـ»التحالف«

صنعاء ـ العربي الجديد

ال تــكــاد االنــفــجــارات فــي الــعــاصــمــة اليمنية 
ــع تــكــثــيــف  ــ ــود، مـ ــ ــعـ ــ صـــنـــعـــاء تــــهــــدأ حـــتـــى تـ
الجوية  غاراتها  العربي  التحالف  مقاتالت 
ضد العديد من املواقع واملقرات التي يسيطر 
عليها الحوثيون واملوالون للرئيس املخلوع 
ملحوظ  تركيز  عبدالله صــالــح، وســط  علي 
ــّددة يـــجـــري اســتــهــدافــهــا  ــ ــــحـ ــع مـ ــواقــ عـــلـــى مــ

بصورة متكّررة.

منطقة النهدين
لسكان ومــصــادر محلية في صنعاء  ووفقًا 
 منطقة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــــإن تــحــدثــت لـــ

الـــنـــهـــديـــن )شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة(، كـــانـــت أبــــرز 
هـــدف لــضــربــات الــتــحــالــف الــعــربــي الــجــويــة 
بصورة شبه يومية خالل األسابيع املاضية. 
اليمنية  الــرئــاســة  منطقة  النهدين  وتعتبر 
وحلفاؤهم.  الحوثيون  عليها  يسيطر  التي 
وتقع النهدين في منطقة السبعني التي تعّد 
أهــم املــرّبــعــات العسكرية واألمــنــيــة فــي عهد 
الرئيس املخلوع. كما يقع بالقرب من ميدان 
الــعــاصــمــة، معسكر  مــيــاديــن  أكــبــر  السبعني 
»قـــــــوات األمــــــن الـــخـــاصـــة« الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 

الداخلية اليمنية.
ني صغيَرين 

َّ
تضّم منطقة النهدين املسّورة تل

متجاوَرين على شكل نهَدي امرأة، وأمامهما 
يــقــع دار الـــرئـــاســـة. كــمــا تــضــّم املــنــطــقــة مــقــّر 
اللواء األول، وهو حرس خاص تابع للحرس 
الرئاسي، باإلضافة إلى اللواء الثالث مدرع، 
األلــويــة، وجميعها تحت سيطرة  أكبر  أحــد 
ــــرس الـــجـــمـــهـــوري  ــــحـ الـــحـــوثـــيـــني وقـــــــــوات الـ
بمختلف  املنطقة  وكــانــت  لــصــالــح.  املــوالــيــة 
مــقــراتــهــا ومـــواقـــعـــهـــا، هـــدفـــًا لـــغـــارات جــويــة 
متكررة منذ بدء العمليات الجوية للتحالف 
الفترة األخيرة عادت  أنها في  العربي، غير 

هدفًا شبه يومي.

فج عّطان
ـــان الــجــبــلــيــة جــــزءًا من 

ّ
تــعــد مــنــطــقــة فـــج عـــط

بصنعاء  يحيط  الـــذي  عيبان  جبل  سلسلة 
ــان فــي الــجــزء 

ّ
مــن الـــغـــرب. وتــقــع منطقة عــط

الجنوبي الــغــربــي مــن الــجــبــل، وكــانــت هدفًا 
لعدد كبير من الغارات الجوية بسبب وجود 
مــقــر قـــيـــادة ألـــويـــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
العربي فيها  التحالف  غــارات  ذت 

ّ
فيها. ونف

ضربات باملئات، وحصل فيها أكبر انفجار 
فــي صنعاء فــي 20 أبــريــل/نــيــســان2015. وال 
ـــان عــلــى مــواقــع 

ّ
تــقــتــصــر الـــضـــربـــات فـــي عـــط

األلـــويـــة، بــل اســتــهــدفــت مــنــازل تــابــعــة لنجل 
الرئيس املخلوع، أحمد علي عبدالله صالح 
ومــــقــــرًا لــلــمــؤســســة االقـــتـــصـــاديـــة الــيــمــنــيــة 
الجبل  األهــداف في  العسكرية، والعديد من 
ــلـــى شـــــــارع الــــســــتــــني، وكــــانــــت آخـــر  املــــطــــل عـ

الضربات فيه يوم الجمعة املاضي.

قاعدة الديلمي الجوية
ــيـــســـي لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة  تــعــتــبــر املــــقــــّر الـــرئـ
الــيــمــنــيــة. ســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون بــعــد 
تقع   .2014 العام  أواخــر  اجتياحهم صنعاء 
الــقــاعــدة فــي الــجــزء الــشــمــالــي مــن العاصمة 
قرب مطار صنعاء الدولي. وتعتبر القاعدة 
ــاع جــوي.  ــّدة ولــــواء دفـ مــقــرًا أللــويــة جــويــة عـ

كانت »الديلمي« هدفًا للضربة األولــى التي 
ن فيها التحالف العربي حملته الجوية 

ّ
دش

فــي 26 مــــارس/آذار الــعــام املــاضــي. ونجحت 
الضربات بإخراجها عن الجاهزية وتعطيل 
القوات الجوية منذ اليوم األول. كانت قاعدة 
الــديــلــمــي وال تـــــزال هـــدفـــًا لـــضـــربـــات جــويــة 
محاوالت  تستهدف  يبدو  مــا  على  متكررة، 

الحوثيني استخدام أسلحة من داخلها.

معسكر الُصباحة
يقع في الجزء الغربي من العاصمة بالقرب 
ــــوات العملية  ـــان. هـــو مـــقـــّر قـــيـــادة قـ

ّ
مـــن عـــط

ــعــد قـــوات النخبة في 
ُ
الخاصة الــتــي كــانــت ت

الــجــيــش، ومـــن املــعــســكــرات املــحــســوبــة على 
الُصباحة  املخلوع. جرى استهداف معسكر 
منذ اليوم األول للحملة الجوية وفي أوقات 
مــتــفــرقــة. وأخــــيــــرًا، عـــــادت الــــغــــارات مــجــددًا 
الســـتـــهـــداف »الــــُصــــبــــاحــــة«، بـــعـــدمـــا تــوقــفــت 

األشهر املاضية.

الفرقة األولى ومحيطها
يسيطر  مناطق  على  التحالف  غــارات  ترّكز 
العاصمة، وأبرزها  عليها الحوثيون شمال 
ــــى مــــدرع )ســـابـــقـــًا(، والــتــي  مــقــر الــفــرقــة األولـ
كــانــت بــقــيــادة الـــلـــواء عــلــي مــحــســن األحــمــر، 
ــرى أبــــرزهــــا مــعــســكــر الــصــيــانــة  ــ ومــــواقــــع أخـ
وصــــواًل إلـــى منطقة الــتــلــفــزيــون، واملــنــشــآت 

القريبة منها في املدينة الرياضية.

جبل نُقم
ــــقــــم فــــي املـــنـــطـــقـــة الــجــبــلــيــة املــحــيــطــة 

ُ
يـــقـــع ن

الحفا،  الشرق، وفيه معسكر  بالعاصمة من 
وهــو مــن أهــم املــواقــع العسكرية التي كانت 
تــحــتــوي مــخــازن لــأســلــحــة. تــعــّرض الجبل 
لــســلــســلــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــضــــربــــات مـــنـــذ بـــدء 

ها تراجعت، أخيرًا، 
ّ
عمليات التحالف، غير أن

بعدما بات كغيره من املواقع العسكرية شبه 
معطل نتيجة القصف.

سنحان وريمة ُحميد
تستهدف مقاتالت التحالف العربي منطقة 
ســنــحــان الـــواقـــعـــة جـــنـــوب الــعــاصــمــة، وهــي 
مراكز  وأحـــد  املخلوع  الرئيس  رأس  مسقط 
نفوذه العسكري. ومن أبرز األهداف في هذه 
املنطقة، معسكر ريمة ُحميد الذي كان ُيعرف 
كمعسكر تدريبي لحراسة صالح، وتعّرض 
آخــرهــا، منذ  الضربات  لسلسلة متكررة من 

يوَمني.

معسكرات الحرس
تــنــفــذ مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــعــربــي ضــربــات 
جوية على مواقع ومعسكرات متفرقة لقوات 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري الـــتـــي كـــانـــت بــقــيــادة 
نجل صــالــح، ومــعــروفــة بــالــوالء لــه. وتتركز 
مــواقــعــهــا الـــتـــي تــتــعــرض لـــالســـتـــهـــداف في 
الــعــاصــمــة، ومنطقة  الــســواد جــنــوب  منطقة 
ضالع همدان إلى الشمال منها، والعديد من 

املواقع في أجزاء متفرقة من العاصمة.

شرقي العاصمة
ــة فـــــي األشــــهــــر  ــويــ ــجــ ــــات الــ ــربـ ــ ــــضـ وتــــــرّكــــــز الـ
األخــيــرة، على مناطق ومــواقــع عسكرية في 
الــواقــعــة شــرق صنعاء وتحديدًا  املــديــريــات 
خــــوالن، وبــنــي حــشــيــش، وِنــهــم، باعتبارها 
مديريات حــدوديــة مــع محافظة مـــأرب، قبل 
أن تــنــتــقــل املـــعـــارك فـــي الــشــهــريــن األخــيــريــن 
إلـــى مــنــاطــق ِنــهــم عــلــى إثـــر تــقــدم »املــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة« والـــقـــوات الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة من 
تابعة  مناطق  على  وسيطرتها  مــأرب  جهة 

إداريًا لصنعاء. 
التي تصاعدت  الجوية  تستهدف الضربات 
ــيــــرة، الـــعـــشـــرات من  مـــجـــددًا فـــي الــفــتــرة األخــ
ــــداف واملــــواقــــع، أبـــرزهـــا؛ مــعــســكــر قـــوات  األهــ
ــن الــخــاصــة أكــبــر قـــوى وزارة الــداخــلــيــة،  األمـ
الواقع في منطقة السبعني، ومقرات ومخازن 
تموين تابعة للمؤسسة االقتصادية اليمنية 
العسكرية، ومصانع ومواقع أخرى، وصواًل 
إلــى مــنــازل ومــقــرات لــقــيــادات تابعة لصالح 

والحوثيني.

أعلنت مصادر في المقاومة والقوات اليمنية الموالية للشرعية السيطرة 
بين محافظات  الحدودية  المناطق  على مواقع جبلية مهمة في 
ــجــوف بعد  مـــأرب وصــنــعــاء وال
والموالين  الحوثيين  مع  معارك 
عبداهلل  علي  المخلوع  للرئيس 
األنباء  صالح. ونقل موقع وكالة 
اليمنية بنسختها التابعة للحكومة 
مــأرب  فــي  عسكري  مصدر  عــن 
الــوطــنــي  ــش  ــي ــج ال »قـــــوات  أن 
)أمس(  اليوم  والمقاومة تمكنت 
استعادة سلسلة جبلية هامة  من 

واستراتيجية أهمها جبل قرود«.

ــوزراء  ال رئيس  اتهام  انتقد  )الــصــورة(  فابيوس  ــوران  ل أن  الفتًا  كــان 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، 
بـ»اإلرهاب«،  وصفه  ما  بتشجيع 
لسياسة  بــان  انتقادات  على  رّدًا 
ــّدد  وش اإلســرائــيــلــي.  االستيطان 
عدالة«.  بدون  سالم  »ال  أنّه  على 
إلى  تطرق  أن  لفابيوس  وسبق 
 ،2014 العام  في  القضية  هذه 
ستتحمل  فرنسا  أن  أعلن  عندما 
األمن  مجلس  في  مسؤوليتها 
الدولي، في حال عرقلت إسرائيل 

الجهود إلحياء السالم.

اقتراب من العاصمة

تهديد فرنسي مكرَّر

السبت،  أمس  اللبناني،  الجيش  أصــدر 
بيانًا، أعلن فيه عن غرق زورق حربي 
من  بالقرب  البحرية،  للقوات  تابع 
وأشــار  اللبنانية.  ــ  السورية  الــحــدود 
حربي  »زورق  قيام  أثناء  أنه  إلى  البيان 
تابع للقوات البحرية، على متنه أربعة 
ومراقبة  تفتيش  بمهمة  عسكريين، 
قبالة  الشمالية  البحرية  الحدود  على 
تعرّض  أمس،  ليل  القليعات  منطقة 
لعطل فني طارئ ما أدى إلى غرقه 
جزئيًا وفقدان االتصال بطاقمه، وتّم 

إنقاذ عنصرين، فيما توفي اآلخَران«.

غرق عنصرين 
من الجيش

يتوقع أن تجري 
الدبلوماسية الفرنسية 

محاولة ثانية خالل 
األسابيع المقبلة، لعقد 

مؤتمر دولي حول 
عملية السالم الفلسطينية 

اإلسرائيلية

دّشنت إسرائيل وقبرص 
واليونان تحالفًا ثالثيًا 

استراتيجيًا خالل القمة 
التي جمعت زعماء 

هذه الدول في نيقوسيا. 
ويبدو أن هذا التحالف، 
موّجه ضد تركيا أساسًا

يعتبر نصر اهلل أنه ملتزم »أخالقيًا« مع عون )جوزف برّاك/فرانس برس(

من القمة 
الثالثية في 
نيقوسيا 
)يانيس كورت 
أوغلو/فرانس 
برس(

معظم المواقع ُتستهَدف للمرة الثانية والثالثة )محمد حويس/فرانس برس(

  شرق
      غرب

السراج في القاهرة لبحث 
أزمة الحكومة الليبية

الوطني  الــوفــاق  قــام رئيس حكومة 
ــة، فــــايــــز الــــــســــــراج، بــــزيــــارة  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ــة املـــصـــريـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــة إلــــــى الـ ــعـ ــريـ سـ
الـــقـــاهـــرة، أمـــس الــســبــت، اســتــغــرقــت 
ســاعــات عـــدة. وبــحــث الــســراج خالل 
الــــزيــــارة تـــطـــورات الـــوضـــع الــلــيــبــي، 
وفــقــًا ملـــصـــادر دبــلــومــاســيــة. وقــالــت 
هــذه املــصــادر لــوكــالــة »األنـــاضـــول«، 
ــراج الــتــقــى عـــــددًا مـــن كــبــار  ــســ  الــ

ّ
إن

ــــني، لـــبـــحـــث  ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ املـــــــســـــــؤولـــــــني املـ
تــطــورات الــوضــع فــي بــــالده، وسبل 
املشاورات للحصول على  استكمال 
على  الليبي  النواب  موافقة مجلس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة، تــمــهــيــدًا لــبــدء 

مهامها.
)األناضول(

مدّمرة أميركية تخترق 
المياه الصينية

أبـــــحـــــرت مـــــدمـــــرة أمــــيــــركــــيــــة تــحــمــل 
ــطــــاق 12  ــــي نــ صـــــواريـــــخ مــــوّجــــهــــة فـ
 بــحــريــًا حــــول جـــزيـــرة مــتــنــازع 

ً
مــيــال

عــلــيــهــا فـــي بــحــر الــصــني الــجــنــوبــي، 
أمس السبت، في عملية قالت وزارة 
ها 

ّ
إن )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع 

مــــحــــاوالت تقييد  »لـــتـــحـــدي  تـــهـــدف 
ــتـــحـــدث  حــــريــــة املـــــــالحـــــــة«. وقــــــــال املـ
ــم الـــبـــنـــتـــاغـــون، الـــكـــابـــن جــيــف  بـــاسـ
ـــــه »لــــم تكن 

ّ
ديـــفـــيـــز، فـــي بـــيـــان لــــه، إن

الصيني  هناك سفن تابعة للجيش 
فـــي الــــجــــوار، حــيــنــمــا كـــانـــت املـــدمـــرة 
األمـــيـــركـــيـــة كــيــرتــيــس ويــلــبــر تبحر 
الواقعة ضمن  تريتون  قــرب جــزيــرة 

جزر باراسيل«. 
)رويترز(

تونس تقلّص فترة حظر 
التجّول للمرة الثانية

الــتــونــســيــة،  الــّداخــلــيــة  وزارة  قــــررت 
أمــــس الــســبــت، تــقــلــيــص فــتــرة حظر 
الجمهورية،  تـــراب  بــكــامــل  الــتــجــّول، 
ساعتني، لتصبح من منتصف الليل 
حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة صــبــاحــًا. 
انية التي تقلص فيها 

ّ
وهذه املرة الث

الـــّداخـــلـــيـــة، فــتــرة حــظــر الــتــجــول في 
البالد بواقع ساعتني، حيث سبق أن 
قلصته بنفس القدر مطلع األسبوع 

الحالي.
)األناضول(

»هيومن رايتس«: إيران 
تجند أفغانًا في سورية

كشف تقرير ملنظمة »هيومن رايتس 
ووتــش« الدولية أن الحرس الثوري 
اإليراني يقوم منذ عام 2013 بإرسال 
اآلالف من الالجئني األفغان، ممن ال 
في  للقتال  ثبوتية  أوراقــــًا  يحملون 
إلــى مشاركة  التقرير  ســوريــة. ولفت 
ــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم فــــي املــــواجــــهــــات  ــ عــ
ــة فــــــي عــــــــدد مــــــن املــــنــــاطــــق  ــلــــحــ املــــســ
ــزور، وحمص  ــ الــســوريــة مــثــل ديـــر الـ
ــســــؤولــــني  ــــت إمـــــــــــرة مــ ــــحـ وحـــــــلـــــــب، تـ

عسكريني إيرانيني.
)العربي الجديد(
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مع الحدث



ــود أعــــــضــــــاءه، بــســبــب  ــســ ــة تــ ــ ــعـ ــ غـــضـــب واسـ
ة بعينها تابعة 

ّ
اإلقصاء املتعّمد من قبل شل

ــتــــاف، تــنــفــرد بــكــافــة الــــقــــرارات  لــرئــيــس االئــ
إلــى عاقاتها  الــوقــت  املهمة، مستندة طــوال 
مــع األجــهــزة الــســيــاديــة، منذ أن أسهمت في 
تشكيل تــحــالــف فــي حــب مــصــر االنــتــخــابــي. 
البوح  مــن  تخجل  ال  املجموعة  هــذه   

ّ
أن كما 

بـــذلـــك صـــراحـــة عــنــد مـــواجـــهـــتـــهـــا«، بحسب 
 »مــن بني 

ّ
املــصــدر. ويضيف القيادي ذاتــه أن

ـــني رئـــيـــســـّيـــني لـــائـــتـــاف، 
ّ
املـــهـــّمـــشـــني، مـــمـــول

على  الجنيهات  من  املايني  صرفوا عشرات 
حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم؛ رجــل 
األعـــمـــال مــحــمــد فــــرج عـــامـــر، ورئـــيـــس حــزب 
ــيـــدة األعـــمـــال  املــحــافــظــني أكـــمـــل قـــرطـــام، وسـ

سحر طلعت مصطفى«.
»ال أحــد يزايد علينا في الوطنية وفــي حب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي. كانوا يركضون 

خلفي عندما كانوا بحاجة لي ماديًا، واليوم 
ــة انــتــخــابــيــة  ــركـ ــعـ ــّمـــشـــونـــنـــي. خـــضـــت مـ يـــهـ
فت عن 

ّ
شرسة، لكن انتهى دوري عندما توق

الـــدفـــع«. بــهــذه الــكــلــمــات يــعــّبــر رئــيــس نــادي 
 
ً
ســمــوحــة، فـــرج عــامــر، عــن غــضــبــه، متسائا

عن هوية األمني العام الذي اختاره االئتاف، 
اختيار  منتقدًا  للمنصب،  وماهية مؤهاته 
ــد، مــنــافــســه املــنــتــظــر لــرئــاســة »لجنة  أبـــو زيــ
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة«. ويــضــيــف عـــامـــر، في 
ــــه مــعــتــرض 

ّ
حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

تمامًا على االختيارات التي تّمت في غياب 
موقتة  إدارة  بأنها  الــحــديــث   

ّ
وأن األعــضــاء، 

مــرفــوض، »ألنــهــا ستصبح دائــمــة مــع مــرور 
الوقت«، مطالبًا القيادات التي افتعلت األزمة 
 ما حدث »ال يناسب أحدًا، 

ّ
ها، باعتبار أن

ّ
بحل

وتسّبب في استياء عدد كبير من النواب«.
من جانبه، يعتبر عضو »االئــتــاف«، أحمد 
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ــر«  يــــعــــيــــش تــــكــــتــــل »دعــــــــــــم مــــصــ
الــبــرملــانــي فـــي حـــالـــة غــلــيــان، إثــر 
تشكيل رئيسه، لواء االستخبارات 
السابق سامح سيف اليزل، مكتبًا سياسيًا 
موقتًا إلدارة »االئتاف« من دون علم غالبية 
األعـــضـــاء فــي اجــتــمــاع مغلق ضــم 40 نائبًا 
فقط، األسبوع املاضي. هذا األمر، دفع عددًا 
باالنسحاب،  للتلويح  »التكتل«  أعضاء  من 
فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــجــاهــل والــتــهــمــيــش لــهــم، 
قــيــاداتــهــم بشكل مــخــالــف لائحة  واخــتــيــار 

الداخلية.
وتـــحـــاول قـــيـــادات »االئــــتــــاف« املـــدعـــوم من 
التمرد  حالة  احتواء  األمنية،  الدولة  أجهزة 
الــداخــلــي بــني مــعــظــم نـــوابـــه، اعــتــراضــًا على 
ــذي  ــر مـــن رئـــيـــســـه، والــ ــيـ ــذا الــتــشــكــيــل األخـ هــ
شــمــل اخــتــيــار أربـــعـــة نــــواب لـــه، هـــم: أســامــة 
هــيــكــل، وأحــمــد ســعــيــد، ومــحــمــد الــســويــدي، 
وسعد الجمال. كما تّم تعيني وزير الرياضة 
األسبق، طاهر أبو زيد ملنصب األمني العام، 
املنعم بمهام االتصال  مع تكليف عاء عبد 
السياسي مع األحــزاب والتكتات تحت قبة 
املنظمة  الداخلية  الائحة  وتنص  الــبــرملــان. 
 »املـــكـــتـــب الــســيــاســي 

ّ
ــتــــاف« عــلــى أن ـــ«االئــ لــ

يـــتـــكـــّون مــــن رؤســــــــاء الـــهـــيـــئـــات الــبــرملــانــيــة 
ثمانية  إلــى  إليه، إضافة  املنضمة  لــأحــزاب 
ــلـــني، يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم  ــقـ ــتـ ــن الـــــنـــــواب املـــسـ ــ مـ
آليات  بوضع  املكتب  ويختص  باالنتخاب. 
مـــنـــاقـــشـــة الــــــقــــــرارات واتــــخــــاذهــــا، وتــحــديــد 

مواقف االئتاف املختلفة«.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــصــدر قـــيـــادي في 
»االئـــتـــاف«، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حالة 

غليان »دعم مصر«
تهميش يُغضب الممّولين... 
وتلويح المستقلين باالنسحاب

أوًال بأول
يواجه تكتل »دعم مصر« البرلماني شبح التفكك، في ظّل االنتكاسات وتفرّد قادته 
باتخاذ القرارات والتي كانت آخرها، تشكيل إدارة مؤقتة دون علم غالبية األعضاء، 

ما أغضب ممّوليه
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الثورية  والحركات  القوى  عــدم مشاركة  حــول  كثيرة  استفهام  رحت عالمات 
ُ
ط

واقتصرت  يناير.   25 لثورة  الخامسة  الذكرى  فعاليات  في  املصرية  والشبابية 
املحافظات، حتى وصلت في بعض  عــدد من  االنــقــالب على  رافضي  تظاهرات 

التقديرات إلى عشرات الفعاليات مّوزعة بني الصباح واملساء.
املصرية  األمــن  قــوات  التي فرضتها  الشديدة  األمنية  القبضة  مــن  الــرغــم  وعلى 
 أن الفعاليات كانت مؤثرة بشكل كبير في املحافظات 

ّ
بالتعاون مع قوات الجيش، إال

ومتوسطة في العاصمة. ولم تعلن الحركات الثورية بشكل مسبق قبل انطالق 
فعاليات  ذكرى الثورة عن خطة للنزول والحشد في 25 يناير، وسط االكتفاء 
مبارك  حسني  املخلوع  الرئيس  سياسات  الحالي  النظام  انتهاج  على  بالتأكيد 
للنزول في ذكرى  االجتماعي  التواصل  الدعوات عبر مواقع  انطالق  ذاتها. ومع 
الثورة، لم تتفاعل القوى الثورية معها بشكل يوحي بوجود ترتيب وتنسيق على 
الحشد، ما أوحى أّن ثمة اتفاقًا بني مختلف الحركات الثورية والشبابية على عدم 
الحشد والنزول في هذا اليوم، وهو ما تؤكده مصادر في القوى الثورية. وتقول 
هذه املصادر لـ«العربي الجديد«، إّن »أسباب عدم الحشد تأتي في إطار عدم إعطاء 
العشرات  تــعــّرض  أو  الشباب،  دمــاء  مــن  إســالــة مزيد  فــي  الحالي  للنظام  فرصة 
لالعتقال بفعل القبضة األمنية املفروضة«. وتضيف املصادر نفسها أّن املوقف 
املعلن لكل القوى الثورية رفض النظام الحالي وضرورة إسقاطه، لكن هذا املوقف 

لم يترجم حتى اآلن في شكل فعاليات أو تظاهرات.
وتؤكد أّن الضربات األمنية املتالحقة التي شنتها قوات األمن املصرية ضد القوى 
رت سلبًا 

ّ
بْيل ذكرى الثورة، أث

ُ
الثورية خالل األشهر القليلة املاضية، والتي زادت ق

على الترتيبات، مشيرة إلى أّن القوى الثورية ترى أّن الفرصة لم تِحن للخروج ضد 
التي يتعّرض لها معارضو  التشويه   حمالت 

ّ
الحالي، خصوصًا في ظل النظام 

السيسي من وسائل اإلعالم، وهو أمر له مردود لدى رجل الشارع العادي.
وتلفت املصادر في القوى الثورية، إلى أّن »هناك رفضًا لسياسات وممارسات 
في  حالية  رغبة  هناك  ليست  لكن  الشعب،  مــن  بسيطًا  ليس  قطاع  لــدى  النظام 
التغيير، وهو أمر يمكن قياسه في التعامالت اليومية مع املواطنني. وتشير إلى أن 
فرصة الخروج ضد النظام تسبقها عمليات تمهيد وشحن كبيرة ال تقل أهمية 
املجتمع مثلما  الشرائح في  الواسعة من مختلف  املشاركة  النزول، لضمان  عن 

حدث في 25 يناير 2011 ضد مبارك ونظامه.
بــدأ عملية شحن ضد السيسي،  الــشــارع املصري  أّن  املــصــادر ذاتــهــا،  وتوضح 
ها ليست كافية للحشد الجماعي ضده. كما أن الثورة فعل عفوي، ال يمكن 

ّ
لكن

الترتيب لها وتحديد موعد للنزول، مشددة على أن سياسات السيسي  أن يتم 
االقتصادية،  واألزمـــات  والغالء  مبارك  القديمة من عهد  الوجوه  وعــودة  ونظامه 
الــنــظــام الــحــالــي. وتعتبر املــصــادر »الــثــوريــة«، أّن  لــلــخــروج على  ستكون أســبــابــًا 
الشعب متخوف من الخروج ضد السيسي مع عدم وجود رؤية واضحة للمرحلة 
م الجيش في 

ّ
التي تعقب رحيله، وهو خطأ وقع فيه الجميع بعد 25 يناير، إذ تحك

مقاليد األمور، وسّير األوضاع بحسب أهوائه.
من جانبه، يتفق أحد شباب حركة االشتراكيني الثوريني، محمد الشافعي، حول 
رؤية الحشد والشحن للشارع قبل النزول في تظاهرات. ويقول الشافعي لـ«العربي 
نظرًا   ،

ّ
إال ليس  وقــت  مسألة  السيسي  نظام  والحشد ضد  التظاهر  إن  الجديد«، 

ألن األوضــاع تسير من سيئ إلى أســوأ. ويضيف أن السيسي يسير على نهج 
الشعبي  الرفض   

ّ
ظــل في  نهايته مشابهة، خصوصًا  وبالتالي ستكون  مــبــارك، 

 عن عدم وجود إصالحات حقيقية. ويشير الشافعي 
ً
لسياساته ونهجه، فضال

إلى أن السيسي يتحدث بشكل دائم عن الشباب وضرورة احتوائهم، لكنه لم يأخذ 
خطوة واحدة في سبيل ذلك، ولم يفعل ألنه يتخوف منهم باعتبارهم قادة التغيير.

تعبئة بانتظار اللحظة المناسبة

 »هــنــاك حــالــة تــجــاهــل متعمدة 
ّ
درويــــش، أن

بالنواب  املمثلة  العددية  التحالف  ألغلبية 
 ســيــطــرة مــجــمــوعــة من 

ّ
ــل املــســتــقــلــني، فـــي ظــ

األشخاص على مقاليد االئتاف، وتهميش 
قطاع واسع من النواب، ال يتم األخذ بآرائهم، 
الــقــرارات«. ويضيف  اتخاذ  وإخطارهم بعد 
 »هذا قد يدفع 

ّ
درويش لـ«العربي الجديد«، أن

عــــددًا كــبــيــرًا مــن الـــنـــواب لــانــســحــاب، ودعــم 
ــة،  ــدولـ الــتــشــريــعــات الـــتـــي تـــصـــّب لــصــالــح الـ

بعيدًا عن أي عباءة حزبية«.

أعــّد »االئــتــاف« قائمة  على صعيد متصل، 
بـــاألعـــضـــاء املـــجـــّمـــدة عــضــويــتــهــم، تــمــهــيــدًا 
ــابـــات الــلــجــان  ــتـــخـ لــفــصــلــهــم بـــعـــد إجـــــــراء انـ
مصطفى  اإلعامي  مقدمتهم  وفي  النوعية، 
بكري، ومؤسس حركة »تمرد« محمود بدر، 
بسبب الـــدور الــذي قــام بــه األول فــي إسقاط 
مـــرشـــح »االئـــــتـــــاف« فــــي انـــتـــخـــابـــات وكــيــل 
املجلس لصالح مرشح حزب »الوفد«، وعدم 
التزام الثاني بمواقف »االئتاف« تحت قبة 

البرملان. 

اليوم  اجتماعًا،  »االئــتــاف«  قــيــادات  وتعقد 
األحــد، في مقّره الجديد في منطقة »غــاردن 
سيتي« وسط القاهرة، يضم رؤساء الهيئات 
البرملانية ألحزاب؛ »مستقبل وطن«، و«ُحماة 
الوطن«، و«املؤتمر«، و«الشعب الجمهوري«، 
و«املــــــحــــــافــــــظــــــني«، و«الـــــــحـــــــريـــــــة«، و«مــــصــــر 
الــفــتــرة  »االئـــتـــاف«  أداء  لتقييم  الــحــديــثــة«، 

املاضية، ووضع آلية عمله للفترة املقبلة.
ــل  ــادر مـــن داخـ فـــي هــــذا الــــصــــدد، تـــقـــول مـــصـ
 »إعــــــــادة الــهــيــكــلــة مــحــاولــة 

ّ
»االئـــــتـــــاف« إن

للسيطرة على النواب خوفًا من خروج األمور 
عن السيطرة تمامًا، في ظل محاوالت حزب 
داخله«.  أعضاء  استمالة  األحـــرار  املصريني 
ه 

ّ
وتؤكد هذه املصادر لـ«العربي الجديد«، أن

الـــنـــواب مــن أعــضــاء مجلس  »ســيــتــم تقسيم 
إلى مجموعات يكون مسؤواًل عنها  النواب 
أحد قيادات التحالف، للتواصل معهم، ومن 
أمر  التقسيم جغرافيًا وهــو  أن يكون  املمكن 
لـــم ُيــحــســم بــعــد، وهـــو مــقــتــرح يــأخــذ طابعًا 

جديًا«.

عماد  مصر«،  حب  »في  قوائم  على  بعضويته  الفائز  النائب  يدحض 
لـ«العربي الجديد«، وصول عدد أعضاء االئتالف إلى  جاد، في حديثه 
حال  بأي  االئتالف  أعضاء  يزيد  »ال  قائًال  قيادته،  تزعم  كما  عضوًا   370
عن 200 عضو بين أحزاب ومستقلين. وال تجمعهم رؤية موحدة أو 
تسيطر عليهم قيادة بعينها، وهذا ظهر جليًّا عندما صّوت أعضاؤه 

ضد قرار رئيس االئتالف الُمعلن بدعم الخدمة المدنية«.

200 ال 370 نائبًا

باسم دباغ

ــنــــذ إعــــــــالن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مــ
ــري عـــن  ــ ــيــ ــ األمــــــيــــــركــــــي جـــــــــون كــ
على  وشــروطــه  الكبيرة  ضغوطه 
املــعــارضــة الــســوريــة لــلــدخــول في 
بـــدأت شريحة  مــحــادثــات جنيف، 
واســعــة مــن الــســوريــني تــدعــو إلــى 
ــــض مـــشـــاركـــة املـــعـــارضـــة فــي  رفـ
املــحــادثــات، ألنــهــا تـــرى املــشــاركــة 
»بيعًا للثورة« السورية، األمر الذي 
لطيف  بــالــنــســبــة  حكيمًا  يــبــدو  ال 
، إن 

ً
ــثــورة؛ أوال آخــر مــن مــؤيــدي ال

الــذهــاب إلـــى املــحــادثــات حــتــى في 
ظـــل الـــشـــروط املــجــحــفــة، ال يعني 
بالضرورة الخنوع أو التوقيع على 
معاهدة استسالم، فمجال املناورة 
لتحقيق مكاسب  يــزال واســعــًا  ال 
ــدأت أولــهــا، يـــوم الــثــالثــاء،  عــالــيــة، بـ
التفاوض  هيئة  استطاعت  عندما 
نــجــاحــاتــهــا وكــســر  تــحــقــيــق أول 
الشروط األميركية وحصلت على 
شــرعــيــة الــوفــد املــفــاوض الــوحــيــد، 
بــعــدمــا اســتــطــاعــت تــركــيــا إبــعــاد 
ممثلي حزب االتحاد الديمقراطي 
املعارض،  الوفد  املشاركة في  عن 
وكذلك تم إبعاد »معارضة سقف 
الــوطــن« عــن املــشــاركــة إال بصفة 
مستشار بال أي قدرة على اتخاذ 
بدا  العاملي،  املستوى  على  القرار. 
واضحًا أنــه ال أحــد مستعد لدعم 
إلسقاط  الكافية  بالطريقة  الثورة 
ــتــزام  الــنــظــام، كــمــا بـــدا واضـــحـــًا ال
ــه بـــمـــا ال يــقــبــل  ــنـــظـــام بــ حـــلـــفـــاء الـ
الشك. التزام لن يسعى الغرب إلى 
وقفه ألنه يرى أن »سقوط النظام 
سيكون لحساب داعش والنصرة 
ــا على  والــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة«. أمــ
املــســتــوى اإلقــلــيــمــي، تــبــدو جلية 
الــخــلــيــج  تــركــيــا ودول  كـــل  رغـــبـــة 
ــع املـــعـــارضـــة لــلــمــشــاركــة،  ــى دفــ ــ إل
ــأن هــزيــمــة  ألنـــهـــم يـــعـــون تــمــامــًا بــ
أمام  هزيمتهم  املعارضة ستعني 
ــران، وبــذلــك ال يشبه  ــ روســيــا وإيــ
الــذيــن  الفلسطينيني  الـــســـوريـــون 
ذهــبــوا وحيدين إلــى أوســلــو. لكن 
هذا الدعم قد ال يستمر إلى األبد، 
وارتفاع  النفط  أسعار  فانخفاض 
تمدد  مع  السورية،  الحرب  تكلفة 
حزب العمال الكردستاني بالنسبة 
ــــش  ــدد نــــفــــوذ داعـ ــ ــمـ ــ لـــتـــركـــيـــا، وتـ
بما  الجهادية  والسلفية  والنصرة 
ستشكله من ضغوط غربية على 
املفاوضات من  الخليج، قد يحيل 
مــحــادثــات ألجـــل بــقــاء املــعــارضــة، 
رؤوس  ــلــــى  عــ ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ إلـــــــى 
ــة  ــعــــارضــ ــقــــى مــ ــبــ املــــــعــــــارضــــــة. تــ
الذهاب لجنيف غير واقعية، ألنها 
الـــذهـــاب ســيــكــون فـــرصـــة ذهــبــيــة 
بــشــكــل جيد  اســتــغــاللــهــا  تـــم  إن 
العام  الـــرأي  أمـــام  الجميع  إلحـــراج 
أمــر شهدناه بكسر  العاملي، وهــو 
ــاب  ــتـــسـ ــة واكـ ــيــ ــروســ ــ الـــــشـــــروط ال
الوحيد،  الوفد  شرعية  املعارضة، 
الكيان  تــبــدو  الــتــي  بالهيئة   

ً
ممثال

والقدرة  تماسكًا  األكثر  املعارض 
الــثــورة  على الــحــركــة منذ انــطــالق 

السورية حتى اليوم.

للحديث 
تتمة

في دعم 
التوّجه 

إلى جنيف

الجزائر ـ عثمان لحياني

تبدو املعارضة الجزائرية متحفزة لاعتراض على الخطوة 
أمــس،  الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد  أقـــدم عليها  الــتــي 
الشعبي  واملجلس  األمــة  البرملان، مجلس  غرفتي  بدعوته 
األربعاء  االنعقاد في جلسة استثنائية يوم  إلى  الوطني، 
ــرار مـــســـودة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، بــعــد مــوافــقــة  ــ املـــقـــبـــل، إلقــ

املجلس الدستوري على مشروع التعديات الدستورية.
ويتوقع أن تمنح الغالبية البرملانية التي تملكها األحزاب 
الدستور  مسودة  البرملان،  غرفتي  في  لبوتفليقة  املوالية 
موافقة تزيد عن غالبية ثاثة أرباع عدد النواب املطلوبة 

دستوريًا، لتصبح املسودة سارية املفعول.
ويحوز حزب »جبهة التحرير الوطني«، الذي يعّد بوتفليقة 
رئــيــســه الــشــرفــي، عــلــى 220 مــقــعــدا مــن أصـــل 462 يضمها 
املجلس. فيما يحوز »التجمع الوطني الديمقراطي« الذي 
يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى على 70 مقعدًا، 
وحــزب »تجمع أمل الجزائر«، الــذي يقوده وزيــر السياحة 
عمار غول، على 20 مقعدًا، و«التجمع الجمهوري« بقيادة 
 12 على  ساحلي  رضــا  السابق  واملغتربني  الجالية  وزيــر 
مقعدًا، إضــافــة إلــى أحـــزاب صغيرة تحوز على عــدد قليل 
من النواب. ويتوقع أن تصوت جميع هذه األحزاب لصالح 
مشروع الدستور الجدي. ويتوجب أن يحوز املشروع على 
تزكية ما يقارب 450 صوتًا من مجموع 597 نائبًا تضمها 
ــــذي يــضــم 135 عــضــوًا  ــة الـ ــ ــبـــرملـــان: مــجــلــس األمـ غــرفــتــي الـ

واملجلس الشعبي الوطني الذي يضم 462 نائبًا.
في مقابل هذا التعداد الجارف الذي تحوزه أحزاب املواالة، 
ال تــمــلــك قـــوى املــعــارضــة الـــعـــدد الــكــافــي لــاعــتــراض على 

مسودة الدستور الجديد؛ إذ ال يتعدى مجموع أعضائها 
في غرفتي البرملان الـ120 نائبًا. وال يحوز التكتل اإلسامي 
الذي يشمل على ثاثة أحزاب إسامية سوى على 50 مقعدًا 
في البرملان. وتحوز مقاعد »جبهة القوى االشتراكية« على 
21 مقعدًا، وحزب »العمال اليساري« على 17 مقعدًا، ويحوز 
حزبا »العدالة والتنمية« اإلسامي بقيادة عبد الله جاب 
الله على سبعة مقاعد، و«جبهة التغيير« املنشقة عن حزب 
ــوان الــجــزائــر«، حــركــة »مجتمع الــســلــم« بــقــيــادة وزيــر  »إخــ
الصناعة السابق عبد املجيد مناصرة، على أربعة مقاعد. 
 إخــفــاق أحـــزاب املــعــارضــة فــي تأمني الــعــدد الكافي 

ّ
غير أن

مــن املــقــاعــد الـــذي يتيح لها إســقــاط املــســودة الــدســتــوريــة، 
التي  السياسية  الــخــطــوات  إزاء  الــصــمــت  إلـــى  يدفعها  لــن 
أكبر  ثاني  لعقد  تستعد  فهي  بوتفليقة؛  الرئيس  ينفذها 
مؤتمر يضم مجموع القوى السياسية واملدنية والنقابات 
تفرض  عملية،  سياسية  خطوات  على  لاتفاق  املعارضة 

على السلطة االستجابة ألبرز مطالبها.
انتقالية  مرحلة  أمـــام  الــبــاب  بفتح  املــطــالــب  هــذه  وتتعلق 
الجزائر منذ عقود.  الغائب في  السياسي  اإلجماع  تحقق 
وكـــانـــت املــعــارضــة قـــد نــجــحــت فـــي الــضــغــط عــلــى السلطة 
وبــوتــفــلــيــقــة فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، ودفــعــتــهــمــا نــحــو تقديم 
ــازالت فـــي شــمــل عــــروض ســيــاســيــة تــضــمــنــهــا مــشــروع  ــنـ تـ
مسودة الدستور. وهي تعتقد أن الظرف السياسي واألزمة 
ــبـــاط االجــتــمــاعــي الــنــاتــج عــن سياسة  االقــتــصــاديــة واإلحـ
عائدات  تراجع  بسبب  الحكومة،  تنتهجها  التي  التقشف 
الــنــفــط وانـــخـــفـــاض مــســتــوى املــعــيــشــة وارتــــفــــاع األســـعـــار، 
الــفــرصــة ملواصلة  فــي رصــيــدهــا، وتمنحها  عــوامــل تصب 
 مسودة 

ّ
أن املعارضة  قــوى  السلطة. وتعتبر  الضغط على 

الداخلية،  أزماتها  لحل  السلطة  قبل  من  خطوة  الدستور 
تواجهها  التي  والجدية  الحقيقة  باملشاكل  لها  صلة  وال 
ــتـــراض املــتــعــلــق بــاملــضــمــون. إذ ال  الـــبـــاد، نــاهــيــك عـــن االعـ
تحمل املسودة أّية استجابة جدية للمطالب التي رفعتها 
االنتخابات  تنظيم  املــقــّدمــة طلب سحب  وفــي  املــعــارضــة، 
تتولى  مستقلة،  هيئة  إلــى  وإحالتها  الداخلية  وزارة  مــن 
اإلشــــــراف عــلــى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، بــســبــب مـــا تعتبره 
التاعب باالنتخابات. من  املعارضة استمرار السلطة في 
جهة ثانية، فإن املعارضة ظلت تطالب بحكم برملاني يتيح 
لــلــحــزب الــفــائــز فــي االنــتــخــابــات تحمل مــســؤولــيــة تشكيل 
التي  واالقتصادية  السياسية  برامجه  وتنفيذ  الحكومة، 
يقدمها كوعود للناخبني.  وتجمع قوى املعارضة على أن 
ما تسوق له السلطة وأحزاب املواالة من مكاسب يكرسها 
ــرار تــرســيــم الــلــغــة األمــازيــغــيــة  الــدســتــور الــجــديــد، عــلــى غــ
واقـــع مرسم.  كونها تحصيل  تــعــدو  ال  الصحافة،  وحــريــة 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــصــل بـــني الــســلــطــات وتــحــريــر الــجــهــاز 
الــقــضــائــي مــن هيمنة الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، ال تــجــد أحـــزاب 
املعارضة أي تقدم يذكر، والحال أن رئيس الجمهورية أو 
وزير العدل الذي ينوب عنه، هو من يرأس املجلس األعلى 
للقضاء الذي يدير السيرة املهنية للقضاة، ما يعني إبقاء 

هيمنة سلطة الحكومة على جهاز العدالة.
ويــطــرح بوتفليقة فــي مــســودة الــدســتــور تــعــديــات أخــرى 
تتضمن تــحــديــد الـــواليـــة الــرئــاســيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيني الوزير 
األول بعد فتح مشاورات مع الغالبية البرملانية، وترسيم 
ــزام الـــوزيـــر األول  ــ األمــازيــغــيــة كــلــغــة وطــنــيــة ورســمــيــة، وإلـ

بتقديم عرض حال السياسة العامة كل عام.

»دستور بوتفليقة« يُبصر النور األربعاء: معارضة أقلية

الحدث

أعـــلـــنـــت حــــركــــة املـــقـــاومـــة 
اإلســـــالمـــــيـــــة »حــــــمــــــاس«، 
رفـــضـــهـــا دعــــــــوة فــرنــســا 
ــر دولــــي  ــمـ ــؤتـ ــد مـ ــقـ ــى عـ ــ ــ إل
الســـتـــئـــنـــاف املـــفـــاوضـــات 
اإلسرائيلية.  الفلسطينية 
وقال القيادي في »الحركة«، 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل رضــــــــــــــوان، 
لـــــوكـــــالـــــة »األنــــــــــاضــــــــــول«، 
كــافــة  إّن  الــــســــبــــت،  ــــس  أمــ
الدعوات السياسية الرامية 
الســـتـــئـــنـــاف املـــفـــاوضـــات 
ــيــــل والــســلــطــة  بــــني إســــرائــ
الــفــلــســطــيــنــيــة »مــرفــوضــة 

وغير مجدية«. 

ــــذي فقد  ال ــخــوض »االئـــتـــالف«  ي
الكتل  أمام  الوكيَلين،  أحد  منصب 
أربعة  على  المنافسة  ــزاب  ــ واألح
توّجه  في  تتمثّل  أخــرى،  مقاعد 
الــداخــلــيــة  ــالئــحــة  ال ــداد  ــ إع لجنة 
الموافقة  نحو  للبرلمان،  الجديدة 
مكتب  هيئة  أعــضــاء  زيـــادة  على 
المجلس إلى سبعة أعضاء بدًال من 
ووكــيــاله(،  المجلس،  )رئيس  ثالثة 
لتمثيل أكبر عدد ممكن من التيارات 

من خالل االنتخاب.

مصر«،  ــم  »دع تكتل  رئيس  يزعم 
)الصورة(،  اليزل  سيف  سامح  اللواء 
له  مساعدين  اختيار  له  يحق  ّــه  أن
من منطلق توزيع األدوار، حتى ال 
يحتاج  الذي  االئتالف  بمفرده  يدير 
أّن  إلــى  مشيرًا  قويًا،  إداريـــًا  هيكًال 
إعادة  نحو  جادة  خطوات  »هناك 
بناء االئتالف من جديد، كي ال تتكرّر 

األخطاء الماضية«.

خوض 
معركة شرسة

أالعيب سيف اليزل

يُشرّع ازدياد سقوط الطائرات الحربية 
المصرية، في السنوات األخيرة، الباب 

أمام أسئلة عدة، تبدأ من نوعية 
الطائرات وتنتهي بكفاءة الطيارين

تتباين المواقف السياسية 
حول دستورية تاريخ 

إجراء االنتخابات التشريعية 
في المغرب، المقرّرة 

في 7 أكتوبر/تشرين األول 
المقبل

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــزايـــد حــــــوادث ســـقـــوط طــــائــــرات عــســكــريــة 
ــيــــرة، و«تــعــكــس  مــصــريــة فـــي الـــســـنـــوات األخــ
التابعة  الحربية  الــطــائــرات  ســقــوط  حـــوادث 
منظومة  فــي  كبيرًا   

ً
فــشــا املــصــري،  للجيش 

تكاثرها بنسبة كبيرة  مــع  الــجــويــة،  الــقــوات 
ــًا ملــــا يــفــيــد  ــقـ ــــال الـــعـــامـــني املــــاضــــيــــني«، وفـ خـ
خبير عسكري، لـ«العربي الجديد«. ووصلت 
حوادث سقوط الطائرات الحربية، إلى نحو 
2013 وحتى  إبريل/نيسان  منذ  حــادثــة،   11
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، هـــذا بخاف 
ــن قــبــل املــؤســســة  ــم يــتــم اإلعــــــان عــنــه مـ ــا لـ مـ
الــعــســكــريــة، عــبــر مــتــحــدث رســـمـــي للجيش 
لعمليات  الرئيسي  السبب  وُيعتبر  املصري. 
السقوط »الخلل الفني أو املفاجئ«، من دون 
تافي تلك األخطاء على مدار أكثر من عامني، 

بــمــحــافــظــة الـــــــــوادي الــــجــــديــــد، غـــــرب مــصــر، 
وأسفر الحادث عن إصابة نحو 7 أشخاص. 
لقي   ،2013 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   13 وفـــي 
مدني مصرعه وأصــيــب آخـــرون، إثــر سقوط 
طــائــرة تــدريــب عسكرية مــن طــراز »ميغ 21« 
ــنـــوب مـــصـــر. كــمــا  ــر، جـ فــــي مــحــافــظــة األقــــصــ
سقطت طائرة »أف 16«، في 8 يناير/كانون 
الثاني 2014، داخل األراضي الزراعية بقرية 
بمحافظة  السنباوين،  ملركز  التابعة  متوه، 
الــدقــهــلــيــة. وأعــلــن مــتــحــدث عــســكــري، فــي 25 
يــنــايــر 2014، ســـقـــوط طـــائـــرة عــســكــريــة في 
مــصــر، مؤكدًا  محافظة شــمــال سيناء، شــرق 
أنها سقطت في ظروف غامضة.  في محافظة 
الفيوم، سقطت طائرة عسكرية بمنطقة كوم 
ف 

ّ
أوشيم، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، لتوق

املحرك فجأة، وأسفر الحادث عن مقتل أفراد 
طاقمها الستة. كما أعلن املتحدث العسكري 

ــــان نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات  ــذلـــك مــــن دون إعــ كـ
التي تجري مــع سقوط كــل طــائــرة. وال يــزال 
ــذا الــــعــــدد مــن  ــ ــقـــوط هـ الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف سـ
 ملــرحــلــة غــيــر مسبوقة، 

ّ
الــطــائــرات الـــذي يــظــل

 عـــن عــــدم إجـــــراء تــحــقــيــق جــــدي حــول 
ً
فــضــا

تلك الــوقــائــع. وتــحــاول مصر زيـــادة قدراتها 
من  الحربية،  الطائرات  مجال  في  العسكرية 
خال عقد صفقة شراء لطائرات فرنسية من 
نوع »رافال«. وسقطت مساء األربعاء، طائرة 
من نوع »أف 16«، في منطقة فايد بمحافظة 
الــحــادث  مــصــر، وأســفــر  اإلسماعيلية، شــرق 
عــن مــقــتــل الـــرائـــد الــطــيــار مــحــمــد جــمــال عبد 
العزيز، والنقيب الطيار محمود محمد فؤاد 
مرسي. وتسبب بالحادث خلل مفاجئ حدث 

بالطائرة أثناء هبوطها داخل املطار.
وأبرز تلك الحوادث، سقوط طائرة عسكرية 
الــعــويــنــات  منطقة  فــي   ،2013 إبــريــل   21 فــي 

املصري العميد محمد سمير، في ديسمبر/
كــانــون األول 2014، ســقــوط طــائــرة عسكرية 
أثـــــنـــــاء تـــنـــفـــيـــذ تـــــدريـــــب مــــشــــتــــرك مــــصــــري/
إماراتي، نتيجة خلل فني، وأسفر عن مقتل 
طاقمها املــكــون مــن أربــعــة ضــبــاط، مصريان 

وإماراتيان. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــصــدر عــســكــري، إن 
الحربية، مستمرة«،  الطائرات  »أزمــة سقوط 
ولـــم يــعــلــن عــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــجــري في 
هـــذا الــســيــاق. ويــضــيــف املـــصـــدر، لـــ«الــعــربــي 
واردة ولكن  املفاجئة  »األعــطــال  أن  الجديد«، 
ليس بهذا الكّم«، مرّجحًا أن »يكون الخلل في 
الهيئة الهندسية التي تقوم بأعمال الصيانة 
الـــدوريـــة«. وُيـــشـــّدد عــلــى أن »أبــــرز قــطــاع في 
الــجــيــش يــقــوم بــعــمــلــيــات دقــيــقــة فـــي مسألة 
القوات  هــو  والصيانة  والــرقــابــة  التجهيزات 
الجوية، نظرًا ألن ثمن املعدات وقطع الغيار 

بها  االهــتــمــام  فــإن  وبالتالي  للغاية،  باهظة 
يكون كبيرًا«. ويلفت إلى أن »بعض حوادث 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــعـــف الـ ــانــــت بـــســـبـــب ضـ الــــطــــائــــرات كــ
الخاصة بالطيارين، وأغلبها كانت في مهام 

تدريبية، ولكن في النهاية هناك خلل ما«. 
مــن جــانــبــه، يــقــول الــخــبــيــر الــعــســكــري الــلــواء 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ يـــســـري قـــنـــديـــل، ل

»سقوط طائرات خال عمليات 
تدريب وارد، ولكن هذا الكّم يوحي بأن هناك 
أزمــة كبيرة وال بد من تداركها، حفاظًا على 
 عن املبالغ التي تدفع 

ً
أرواح الطيارين، فضا

املايني«.  إلــى عشرات  عن كل طائرة وتصل 
ويشير إلى »ضرورة فتح تحقيق كبير حول 
 
ً
سقوط هــذا الكم ومحاسبة املــســؤول، فضا
عن رفع كفاءة العناصر والطيارين، من خال 
إرسال بعثات تدريب في الخارج، واستقدام 

خبراء لتطوير املنظومة«.

مسلسل سقوط 
الطائرات الحربية مستمر

ويشير مراقبون إلى أنه يجب أن يكون آخر 
األقصى  الحد  املقبل  سبتمبر/أيلول  شهر 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ مـ
الباد،  في  التشريعية  االنتخابات  لتنظيم 
فيما يقترح آخــرون تأجيل هذا املوعد إلى 
تــاريــخ الحـــق، لــيــكــون لـــدى األحــــزاب الــوقــت 
أن  البعض  يــرى  بينما  لاستعداد،  الكافي 
قــرار دستوري. وبحسب  أكتوبر،  اختيار 7 
الجدول الذي صادقت عليه الحكومة أخيرًا، 
التصريحات  الفترة املخصصة إليــداع   

ّ
فــإن

بالترشيح تبدأ يوم األربعاء 14 سبتمبر/
الــجــمــعــة 23 مــن  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة  أيــــلــــول 2016 
فتبدأ  االنتخابية،  الحملة  أّمــا  ذاتــه.  الشهر 
يوم السبت 24 سبتمبر/أيلول 2016 لغاية 
منتصف ليلة الخميس 6 أكتوبر من العام 

ذاته.

تطمينات حكومية
الحكومة  باسم  الرسمي  املتحدث  ويوضح 
 »أكــثــر من 

ّ
أن الــخــلــفــي،  املــغــربــيــة، مصطفى 
ثمانية أشهر، فترة زمنية كافية 

لانتخابات  ومائمة  السياسية  لــأحــزاب 
من  بها  يتصل  ما  وكــل  املقبلة،  التشريعية 
ــه، عقب  اســتــعــدادات«. ويــشــدد املــســؤول ذاتـ
على  األخير،  األسبوعي  الحكومي  املجلس 
 تــحــديــد تــاريــخ 7 أكــتــوبــر املــقــبــل إلجـــراء 

ّ
أن

املقتضيات  مــع  ينسجم  قـــرار  االنــتــخــابــات، 
الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة، كــمــا يــأخــذ بعني 

الرباط ـ حسن األشرف

ــة املـــغـــربـــيـــة، الـــســـابـــع  ــكـــومـ أثـــــــار إعـــــــان الـــحـ
مـــوعـــدًا  املـــقـــبـــل،  األّول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مــــن 
حول  واسعًا  سجااًل  البرملانية،  لانتخابات 
دســتــوريــة هـــذا الــتــاريــخ. وبــذلــك، تــكــون هــذه 
االنــتــخــابــات الــثــانــيــة الــتــي تــجــريــهــا اململكة 
بعد التعديل الدستوري عام 2011، الذي جاء 
في سياق الهّبة الشعبية لحركة 20 فبراير/

شباط من العام ذاته.

االعتبار اإلطار الزمني الذي حّدده الدستور، 
خمس  تشمل  التشريعية  الــواليــة  أن  وهـــو 
سنوات، أي أن إجراء االنتخابات يكون قبل 

افتتاح السنة التشريعية السادسة«.
وفي الوقت الذي يتخّوف فيه مراقبون من 
تــرادف تنظيم االنتخابات في الوقت املقّرر 
مع افتتاح الدورة الخريفية للبرملان من قبل 
ملك املغرب، محمد السادس في 14 أكتوبر، 
يؤّكد الخلفي أن موعد إجراء االنتخابات لن 

يؤثر بأي حال على افتتاح 
 .

ً
 بينهما أسبوعًا كاما

ّ
الدورة البرملانية ألن

انتخابات  أجــريــت  أن  »ســبــق  ـــه 
ّ
أن ويضيف 

الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة 
ــــدورة  الــســابــقــة قــبــل أســـبـــوع مـــن افــتــتــاح الـ

البرملانية من دون أي إشكال«.

ال دوافع للتأجيل
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــول أسـ ــقــ ــدد، يــ ــ ــــصــ ــــي هــــــذا الــ فـ
ــي جـــامـــعـــة  ــ الــــســــيــــاســــيــــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة فــ
ــانــــي،  ــزيــ الــــرشــــيــــديــــة، الــــدكــــتــــور عـــثـــمـــان الــ
االنتخابات  »إجــراء   

ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي 

ــتـــوري، أي  الــتــشــريــعــيــة فـــي مــوعــدهــا الـــدسـ
العقل  عــني  ُيعتبر   ،2016 أكتوبر   7 بتاريخ 
ــا يــنــص عليه  بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة وفـــقـــًا ملـ
ويــوضــح   .»2011 ــتـــور  دسـ مـــن   62 الــفــصــل 
 »الدستور فصل بشكل قطعي في 

ّ
الزياني أن

واحترامًا  املقبلة.  االنتخابات  إجــراء  موعد 
 أي تــأجــيــل قد 

ّ
ــإن لــلــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، فــ

يشكل خرقًا صريحًا للمقتضى الدستوري. 
 أي 

ّ
ــإن وبــالــتــالــي، مــن الــنــاحــيــة املــنــطــقــيــة، فــ

تــأجــيــل يــســتــلــزم إجــــــراء تــعــديــل دســـتـــوري 
للفصل 62«.

ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الــســيــاســي والـــدســـتـــوري، 
االنتخابات  لتأجيل  دافـــع  أي  يــوجــد  ـــه ال 

ّ
أن

السياسية  الـــظـــروف  أن  املــقــبــلــة، خــصــوصــًا 
مــنــاســبــة إلجـــــراء االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
فـــي مـــوعـــدهـــا، مـــن أجــــل الــتــأســيــس لــقــاعــدة 
تنظيم االنتخابات التشريعية في موعدها 
ــد املـــمـــارســـة  ــ ــواعـ ــ ــريــــس قـ ــكــ الــــقــــانــــونــــي، وتــ
إبعاد  الديمقراطية«. ويشّدد على »وجــوب 
ــفـــاظ عـــلـــى اآلجـــــــال الــقــانــونــيــة  مـــســـألـــة الـــحـ
ــدات ســيــاســيــة  ــ ــنـ ــ لـــانـــتـــخـــابـــات عــــن أي أجـ

ضيقة«.
تـــأجـــيـــل  »أي  أن  إلــــــــى  الـــــزيـــــانـــــي  ويــــلــــفــــت 
يدخل  قــد  املقبلة  التشريعية  لــانــتــخــابــات 
ــاك،  ــ ــبـ ــ ــال مــــن الــتــخــبــط واالرتـ ــ الــــبــــاد فــــي حـ
الــذي  الــفــراغ املؤسساتي  ويبلور حــالــة مــن 
يــســاهــم فــي إفــــراغ الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي من 
مــضــمــونــه ومـــحـــتـــواه«. ويـــــرى أن »تــأخــيــر 
مــوعــد االنــتــخــابــات ألي ســبــب كــــان، يشكل 
خطرًا على استقرار املؤسسات الدستورية، 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــاعـــتـــبـــار  ويـــمـــنـــع املــــأســــســ
 الــتــدبــيــر الـــزمـــنـــي لــتــشــكــيــل املــؤســســات 

ّ
أن

فـــي صلب  بــانــتــظــام، يجعلها  الــدســتــوريــة 
دورهــا  وتعزيز  الحكومة  مقومات  تكريس 

في ممارسة الديمقراطية«.

المغرب: جدل دستوري حول موعد االنتخابات التشريعية
تقرير

متابعة

دعوة إلبعاد االنتخابات عن األجندات السياسية )فاضل سينا/فرانس برس(

تحليل

األحد 31 يناير / كانون الثاني 2016 م   21 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 517  السنة الثانيةاألحد 31 يناير / كانون الثاني 2016 م   21 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 517  السنة الثانية
Sunday 31th January 2016 Sunday 31th January 2016

تتناحر قيادات »دعم مصر« البرلمانية في ما بينها )األناضول(

ينوي المصريون ضّم طائرات »رافال« ألسطولهم )خالد دسوقي/فرانس برس(
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اقتصاد
نفط أربيل وبغداد يعود للواجهة

أربيل ـ العربي الجديد

أن  عراقــي،  كــردي  مســؤول  أكــد 
شــمال  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
محادثاتهــا  ستســتأنف  البــاد، 
مــع الحكومــة العراقيــة، بهــدف الوصــول إلــى 
حــل للخافــات العالقــة بــن الجانبــن، والتــي 
تتصدرها مشــكلة حصة اإلقليم من امليزانية 
العامــة، والتــي أوقفــت بغــداد صرفها، بســبب 
مــن  كردســتان  صــادرات  علــى  االتفــاق  عــدم 

النفط الخام.
وقال مســؤول العاقات الخارجية في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، هيمن هورامي، إن 
وفــدًا مــن حكومــة اإلقليــم في أربيل ســيتوجه 
اليوم األحد إلى بغداد، الستئناف املحادثات 

التي توقفت منذ فترة حول الخافات.
»العربــي  لـ حديــث  فــي  هورامــي  وأضــاف 
اإلقليــم ســيكون  أن »وفــد حكومــة  الجديــد«، 
برئاســة رئيــس الــوزراء نيجيرفــان البارزاني 

وســيلتقي برئيس الوزراء االتحادي العراقي 
حيــدر العبــادي«، الفتا إلى أن الوفد ســيلتقي 
أيضــا الســفير األميركــي في بغداد ســتيوارت 

جونز.
فــي الســياق ذاتــه، أوضــح كاك أمــن النجــار، 
عضــو املكتب السياســي للحــزب الديمقراطي 
أن  البارزانــي،  مســعود  بقيــادة  الكردســتان 
فــي  خــذ 

ُ
ات بغــداد  مــع  املحادثــات  اســتئناف 

السياســية  األحــزاب  مــع  للبارزانــي  اجتمــاع 
يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

نفــط  صــادرات  »ملــف  أن  النجــار  وأضــاف 
كردســتان واســتحقاقات اإلقليم مــن امليزانية 
ســتتصدر املحادثات«، متوقعا »فتح صفحة 
جديــدة مــن العاقــات بــن اإلقليــم والحكومــة 

االتحادية العراقية«.
وكان وزيــر املاليــة العراقي هوشــيار زيباري، 
قــد توقــع حصــول تقــارب بــن أربيــل وبغــداد 
امللــف  فــي  الحاصلــة  التطــورات  ظــل  فــي 

االقتصادي.

جــوالت  أجــرت  قــد  اإلقليــم  حكومــة  وكانــت 
عــدة مــن املحادثــات مــع مســؤولي الحكومــة 
العراقيــة الحاليــة، ووقعــوا اتفاقــا نهايــة عــام 
2014، بهــدف تنظيــم صــادرات النفــط الخــام 
مــن كردســتان وحصــول اإلقليــم علــى حصــة 
أن  إال  للبــاد،  العامــة  امليزانيــة  مــن   %17
الجانبــن قــررا عــدم االلتــزام باالتفــاق، وأخــذ 
اإلقليــم يصــدر نفطــه بشــكل مباشــر لتأمــن 
اإلقليــم  منــح  بغــداد  أوقفــت  بينمــا  األمــوال، 

حصة من امليزانية.
وكان االتفــاق ينــص علــى أن تصــدر حكومــة 
اإلقليــم 550 ألــف برميل نفط خام، عبر شــركة 
سومو الحكومية العراقية للتسويق النفطي 
فــي  العــراق  كردســتان  حصــة  صــرف  مقابــل 

امليزانية.
وتضغــط األزمــة االقتصاديــة التــي يمــر بهــا 
العــراق والكثيــر مــن مصــدري النفــط بســبب 
فــي  الحكومــة  علــى  عامليــا،  األســعار  تراجــع 
مــن  الكثيــر  مراجعــة  بهــدف  وأربيــل  بغــداد 

اإلجراءات والسياســات االقتصادية. وتتأخر 
رواتــب  دفــع  فــي  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
األشهر الثاثة املاضية، فيما قدرت الحكومة 
الحالــي  العــام  فــي ميزانيــة  العجــز  العراقيــة 

بمبلغ 20 مليار دوالر.
مليــون   730 مبلــغ  إلــى  الحكومــة  وتحتــاج 
دوالر شــهريا لدفــع رواتــب املوظفن، في حن 
تراجعت إيرادات اإلقليم من بيع النفط بشكل 
مباشــر فــي الســوق العامليــة إلــى أقــل مــن 500 

مليون دوالر شهريا.
وكشف برملان إقليم كردستان في وقت سابق 
مــن يناير/كانــون الثاني الجــاري، عن إصدار 
البارزانــي حزمــة  نيجيرفــان  الــوزراء  رئيــس 
األمــوال  توفيــر  هدفهــا  جديــدة  إصاحــات 

وتقليل الهدر للمال العام ومعالجة الفساد.
وفــي ديســمبر/كانون األول املاضي، خفضت 
الــوزراء  بــدالت  العــراق  كردســتان  حكومــة 
 %50 إلــى  يصــل  بمــا  اآلخريــن  واملســؤولن 

وألغت امتيازات لكبار املوظفن.

مسقط ــ العربي الجديد

املحلــي  الناتــج  أن  رســمية،  إحصــاءات  أظهــرت 
اإلجمالــي فــي ســلطنة ُعمــان بلــغ نحــو 20 مليــار ريال 
مــن  الثالــث  الربــع  بنهايــة  مليــار دوالر(   52( عمانــي 
عــام 2015، بتراجــع بلغــت نســبته 14.2% عــن نفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق 2014، التــي ســجل خالهــا 
23.3 مليــار ريــال. وبحســب اإلحصــاءات الصادرة عن 
فــي الســلطنة  املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات 
وفــق وكالــة األنبــاء العمانيــة الرســمية أمــس، فإن هذا 
االنخفــاض يعــود لتراجــع القيمــة املضافــة لألنشــطة 

النفطية بنســبة 38.5%، مقابل ارتفاع القيمة املضافة 
لألنشطة غير النفطية بنسبة %4.7.

 6.9 ســجلت  النفطيــة  األنشــطة  أن  املركــز  وأوضــح 
مليــارات ريــال، مقارنــة بالفترة نفســها من عــام 2014، 
أن نصيــب  إلــى  مشــيرا  مليــارا،   11.29 ســجلت  التــي 
الربــع  بنهايــة  النفطيــة  األنشــطة  مــن  الخــام  النفــط 
الثالــث مــن العــام املاضــي ســجل نحو 6 مليــارات ريال 
بنســبة انخفــاض قدرهــا 42.7%، مقارنــة بنحــو 10.5 

مليارات ريال في الفترة نفسها من 2014.
فــي املقابــل ســجلت أنشــطة الغــاز الطبيعــي ارتفاعــا 
بنســبة 20%، لتبلــغ 912.3 مليــون ريــال، بعد أن كانت 

760.2 مليون ريال خال الربع الثالث من 2014.
أمــا عــن األنشــطة غيــر النفطيــة، فقــد ســجل إجماليهــا 
نحــو 14 مليــار ريــال، مقارنــة بـــ 13.4 مليــار ريــال فــي 
فــي  الخدميــة  األنشــطة  جــاءت  حيــث  املقارنــة،  فتــرة 
مقدمــة األنشــطة غيــر النفطيــة مســجلة 9.5 مليــارات 
ريال بنسبة زيادة قدرها 4%، بينما سجلت األنشطة 
الصناعيــة 4.25 مليــارات ريــال بنســبة ارتفــاع قدرهــا 

.%6.4
وكانت الســلطنة أعلنت، قبل أســبوعن، زيادة أســعار 
البنزيــن والديــزل، ضمــن خطــة اقتصاديــة تهــدف إلــى 
النفــط  أســعار  هبــوط  جــراء  امليزانيــة  عجــز  خفــض 

عامليــا، بحســب وكالــة األنبــاء العمانيــة. وقــال الوزيــر 
بــن  املاليــة، درويــش  الشــؤون  العمانــي املســؤول عــن 
إســماعيل بــن علــي البلوشــي فــي تصريحــات نهايــة 
ديســمبر/كانون األول املاضــي، إن الحكومــة اعتمــدت 
امليزانيــة العامــة للدولــة للعــام 2014 بعجــز يصــل إلى 

8.57 مليارات دوالر.
وكالــة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  البلوشــي،  وأضــاف 
األنباء العمانية الرسمية آنذاك، أن إجمالي اإليرادات 
املتوقعــة لعــام 2016 يبلــغ 8.6 مليــارات ريــال عمانــي 
)22.33 مليار دوالر(، بينما يصل حجم اإلنفاق املقدر 

إلى 11.9 مليار ريال )30.9 مليار دوالر(.

تراجع الناتج الُعماني %14.2

النفط الرخيص يقلص االهتمام 
بالطاقة المتجددة

أفاد تقرير نفطي، أن قطاع الطاقة 
املتجددة فقد ترتيبه ضمن أولويات 

التنمية لدى الكثير من دول العالم 
خالل الفترة القصيرة املاضية، في 

ظل تراجع أسعار النفط وتزايد 

املعروض عامليًا. وذكر التقرير 
الصادر عن شركة نفط الهالل 

)غير حكومية(، أن من شأن الهبوط 
املتواصل في أسعار النفط الخام، 

أن يؤثر سلبًا على ربحية مصادر 
الطاقة املتجددة واستثماراتها.

صندوق النقد 
يصلح قوانين إقراض

ذكر صندوق النقد الدولي أنه قام 
بإصالح قوانني اإلقراض للدول، 
التي ترزح تحت ديون كبيرة من 

بينها قانون صدر في 2010 
يسمح للصندوق بمساعدة اليونان. 
واألسبوع املاضي تخلى الصندوق 

عن قاعدة »االستثناء املنهجي«، التي 
كان يستخدمها لتبرير منح اليونان 

مساعدات كبيرة رغم الشكوك 
بشأن قدرتها على سداد ديونها 

السيادية. وأقر الصندوق وفق وكالة 
فرانس برس أمس، بأن هذه القاعدة 

املثيرة للجدل »لم تفلح« وأدت إلى 
تكاليف ومخاطر »كبيرة« للصندوق 

والدول األعضاء فيه. وإضافة إلى 
ذلك فإن هذه السياسة يمكن أن 

تشجع الجهات الدائنة على اإلفراط 
في إقراض دولة بشروط أسهل، 

العتقادها بأن هذه الدولة ستتلقى 
مساعدات مالية عامة في حالة األزمة.

مصرفيون عرب يطالبون 
بتمويل مشاريع البنية التحتية

طالب املشاركون فى منتدى 
التمويل واالستثمار الذي عقده 

اتحاد املصارف العربية في مدينة 
شرم الشيخ املصرية، املؤسسات 

املالية بتبني نماذج جديدة لتمويل 
مشروعات البنية التحتية لدورها في 

تنشيط االقتصادات.
ودعا املشاركون في البيان الختامي 

للمنتدي أمس وفق وكالة أنباء 
الشرق األوسط الرسمية املصرية، 

إلى إجراء إصالحات تشريعية 
واقتصادية، بهدف تحسني بيئة 

األعمال، من أجل االرتقاء بمستوى 
النمو والتشغيل.

خط بحري للمسافرين 
بين إيران وُعمان

أعلن حامد علي مباركي، مدير عام 
مؤسسة املنطقة التجارية الحرة 

فی ميناء جابهار جنوب إيران، أنه 
سيتم تدشني خط بحري بني بالده 

وسلطنة ُعمان لنقل املسافرين 
خالل األيام القليلة القادمة، وفق ما 
ذكرته أمس وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »إرنا«.

مؤتمر بالسعودية 
عن الثروة المعدنية

أعلنت املنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين، أن السعودية 

ستستضيف الدورة الـ 14 للمؤتمر 
العربي الدولي للثروة املعدنية، خالل 

الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر/
تشرين الثاني القادم.

أخبار

محنة النفط 
الصخري 

تتواصل

قدرت مصادر مالية أميركية ديون الشركات النفطية املشكوك في تحصيلها بأكثر من 230 مليار دوالر. وحجم هذه الديون يعكس أزمة النفط الصخري 
األميركي. وخفضت  ثاث شركات أميركية كبرى للنفط الصخري خططها لإلنفاق، بعد أن هوت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.

وقالــت شــركة بيكــر هيــوز للخدمــات النفطيــة األميركيــة، فــي تقريرهــا الــذي يحظــى بمتابعــة وثيقــة إن شــركات الحفر أزالــت 12 حفارًا نفطيا في األســبوع 
املنتهي في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصل إجمالي الحفارات قيد التشغيل إلى 498 حفارا وهو األدنى منذ مارس/ آذار 2010، مقابل 1223 حفارًا 
)Getty( في نفس األسبوع قبل عام. وتوقعت بيكر هيوز هبوط أنشطة الحفر النفطي في أنحاء العالم بنحو 30% في 2016.  
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حرب »داعش« و»طالبان« تطرح األسئلة الصعبة

الصراع األميركي الروسي ينبعث في أفغانستان

التقارب اإليراني ـ األوروبي
طهران تنتزع مكاسب سياسية بعناوين اقتصادية

إعالن روسي حول وجود 
تنسيق بين »طالبان« 

وموسكو ضد »داعش«

زيارة روحاني إلضفاء 
الشرعية الدولية على 

الدور اإلقليمي إليران

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

فــي  األخيــرة  التطــورات  تشــي 
صــراع  بــوالدة  أفغانســتان 
األميركيــن  بــن  بالوكالــة 
إلــى  ســنن  بذلــك  البــاد  لتعــود  والــروس، 
الــوراء، حــن كانــت األرض األفغانيــة مســاحة 
بدحــر  انتهــت  القطبــن،  بــن  ســاخنة  حــرب 
االتحــاد الســوفييتي عبــر »املجاهديــن«، لكــن 
يخشــى  الحاليــة،  الدوليــة  الظــروف  ظــل  فــي 
األفغانيــن،  علــى حســاب  الصــراع  يكــون  أن 
 »املجاهديــن« الذيــن تدعمهــم الواليــات 

ّ
إذ إن

املتحــدة هنــا، هم ألــّد أعدائها في بقاع أخرى: 
أبــرز  )داعــش(.  اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم 
هذه التطورات وأخطرها ادعاء رموز القبائل 
األميركيــة  القــوات  أن  السياســين  وبعــض 
املتواجدة في أفغانســتان تساهم في توسيع 
اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  نفــوذ  رقعــة 
عمليــا  وتســاعده  أفغانســتان،  فــي  )داعــش( 
علــى  البــاد  شــرق  فــي  ســيطرته  بســط  فــي 
حســاب حركــة »طالبــان«. فــي املقابــل، تتوجه 
عــدّو  مــع  عاقاتهــا  تطوريــر  نحــو  روســيا 
»داعش«،  األمس، حركة »طالبان«، املنافســة لـ
الوســطى  آســيا  دول  ليهــّدد  بالتمــّدد  اآلخــذ 
أفغانســتان.  شــمال  وصولــه  بعــد  وروســيا، 
وعلــى الرغــم مــن أن »طالبــان« نفــت التنســيق 
مع موسكو ملواجهة »داعش«، غير أنها أكدت 
أن لها صات مع بعض دول املنطقة ملحاربة 
»االحتــال األميركــي«، مــا يشــير إلــى إمكانية 
وجــود عاقــة بــن »طالبــان« وروســيا بشــكل 
»داعــش«.  محاربــة  ألجــل  فقــط  وليــس  عــام، 
التــي  روســيا،  اّدعــاءات  تدعمهــا  فرضيــة 
جــاءت علــى لســان املنــدوب الخــاص للرئيس 
كابلــوف،  ضميــر  أفغانســتان،  إلــى  الروســي 
حول وجود تنســيق بن »طالبان« وموســكو 
ملحاربة »داعش«. في ظل شائعة تتحدث عن 
لقاء جمع زعيم »طالبان« املا أختر منصور، 
فــي  بوتــن  فاديميــر  الروســي  والرئيــس 

طاجكستان. 
وفــي وقــت يرجــح أن يكــون وراء اإلعــان عــن 
اللقاء بن بوتن ومنصور أغراض سياسية، 
إذ إنــه احتمــال بعيــد في الوقــت الراهن، إال أن 
»العربــي الجديــد« علــم مــن خال مصــادر في 

إن  بعــد  يعــرف  لــم  لكــن  للطائــرات.  املضــادة 
كانت روسيا لبت هذا املطلب أم ال.

وفــي ظــل وجــود كثيــٍر مــن املشــاكل والثغــرات 

الرئيــس أشــرف غنــي، لكنهــا  داخــل حكومــة 
نجحــت، إلــى حــد كبيــر، خــال العــام املاضــي، 
فــي تغييــر رأي بعــض دول املنطقــة وإقناعها 
العســكري  املجــال  فــي  أفغانســتان  بمســاندة 
والجماعــات  »طالبــان«  مواجهــة  بهــدف 
كل  مــع  العاقــات  تعزيــز  وكان  املســلحة. 
كليــا  االعتمــاد  وعــدم  وموســكو  بكــن  مــن 
أهــم  مــن  املتحــدة وحلفائهــا،  الواليــات  علــى 

نجاحات حكومة غني. 
مــا  األفغانــي، وهــو  الروســي  التقــارب  ولعــل 
كانــت تحتاجــه كابــول بالنظــر إلــى التباطــؤ 
األميركــي فــي مســاعدتها عســكريا، لكــن هــذا 
الواليــات  املقدمــة  وفــي  الــدول،  بعــض  أزعــج 
خــال  أصــوات،  بــرزت  هنــا،  مــن  املتحــدة. 
الحكومــة  داخــل  مــن  األخيــرة  األســابيع 
باملســاعدة  غنــي  حكومــة  تتهــم  األفغانيــة، 
فــي تشــكيل كيــان لتنظيــم الدولــة اإلســامية 
وكان  نفــوذه.  وبســط  املنطقــة،  فــي  »داعــش« 
نائــب رئيــس البرملــان، ظاهــر قديــر، أول مــن 
يقــوده  الــذي  األفغانــي  األمــن  مجلــس  اتهــم 
تنظيــم  بدعــم  نفســه  األفغانــي  الرئيــس 

»داعش«. 
جــاء التقارب الروســي األفغانــي نتيجة تمّدد 
قوة ونفوذ »داعش«. لكن بعد هذه االتهامات، 
بدأت موسكو تشك في مساعي كابول الرامية 
لقمع »داعش«، وباتت وســائل إعامها تولي 
اهتمامــا كبيــرًا لألصــوات املعارضــة لحكومة 

ظهــر  التطــورات،  هــذه  خضــم  وفــي  غنــي. 
التقــارب الروســي مــع »طالبــان«، األمــر الــذي 
ودفعهــا  األفغانيــة،  الحكومــة  اســتياء  أثــار 
إلــى اســتدعاء الســفير الروســي لــدى كابــول، 
مطالبــة إيــاه بإعطــاء توضيحــات بخصوص 
ضميــر  الروســي،  الرئيــس  منــدوب  تنســيق 

كابلوف، مع »طالبان«.
دارت  والسياســي،  الشــعبي  املســتوى  علــى 
وراء  تقــف  التــي  الجهــة  حــول  تســاؤالت 
اتهامــات نائــب رئيــس البرملــان، ظاهــر قديــر، 
»داعــش«  لـ للحكومــة األفغانيــة بخلــق كيــان 
ومســاعدته، ومــن يقــدم لــه عشــرات الســيارات 
ملليشــياته  األســلحة  مــن  مختلفــة  وأنواعــا 
الخاصــة. ورأى بعضهــم أن قديــر ومــن معــه 
ال  مجــاورة،  دول  مــن  بتوجيهــات  يعملــون 
مــع  أفغانســتان  عاقــات  بتحســن  ترضــى 
بعــض الــدول مثــل روســيا والصــن، فــي حــن 
األفغانيــة  الحكومــة  اتهــام  أن  آخــرون  يــرى 
بمســاندة »داعــش« جــزء من مشــروع أميركي 
لــه عــدة أهــداف: األول إتاحة الفرصة لتشــكيل 
مليشــيات خاصــة خارجــة عــن نطــاق الدولــة 
التــي  كتلــك  »داعــش«،  محاربــة  بذريعــة 
روســيا  بــن  واإليقــاع  قديــر،  يقودهــا ظاهــر 
وأفغانســتان. والهــدف األخيــر هو خلق كيان 
»داعــش« نفســه، ومســاندته فــي بســط نفــوذه 

ليهّدد روسيا.

دعم أميركي لـ»داعش«!
يــروي ســكان املنطقــة أحداثــا متفاوتــة تشــير 
»داعــش«؛  حي 

ّ
ملســل األميركــي  الدعــم  إلــى 

كلــي«  »هجــرة  ســكان  مــن  عيــان  شــهود 
بمديريــة بهســود املجــاورة ملدينــة جــال أباد 
يقولون، إن مروحيتن أميركيتن هبطتا في 
وضــح النهــار فــي التــال القريبــة مــن الحــي، 
وأنزلتــا مســلحن مــن تنظيــم »داعــش«، كمــا 
أن كميــة كبيــرة مــن املؤنــة تركــت لهــم فــي تلك 
التــال. وقــد أثــار هــذا التصــرف ضجــة كبيــرة 
في األوســاط األفغانية، إذ تمت مناقشــته في 

جلسات البرملان ومجلس الشيوخ.
وفــي هــذا الســياق، قــال أحــد أعضــاء البرملــان 
القــوات  إن»عمــل  رحمانــي،  عبدالرحمــن 
أفغانســتان  فــي  الوضــع  إلربــاك  األميركيــة 
بــدا  وجعلهــا ميــدان صــراع دولــي وإقليمــي 
واضحــا مــن خــال دعمهــا لداعــش«. و لفــت 
»صــوت  بـ املســماة  »داعــش«  إذاعــة  أن  إلــى 
أميركيــة  قاعــدة  داخــل  مــن  تبــث  الخافــة« 
البرملــان  اســتدعى  كمــا  أبــاد.  جــال  بمدينــة 
األفغاني مســؤولن أمنين إلعطاء تفســيرات 
بشأن التصرفات األميركية األخيرة، وموقف 

الحكومة األفغانية منها.
تصريحــات  بمــوازاة  التطــورات  هــذه  تأتــي 
»داعــش«  أن  مغزاهــا  أميركيــن  ملســؤولن 
يســعى لجعــل شــرق أفغانســتان، وبالتحديد 
ومركــزًا  لعملياتــه  منطلقــا  ننجرهــار  إقليــم 
قويا له في املنطقة على غرار ما فعل بمدينة 
فــي  الديــن  صــاح  ومدينــة  الســورية  الرقــة 
العــراق. وقــد عبــر قائــد القــوات األجنبيــة فــي 
أفغانســتان الجنــرال كيمبــل عــن خشــيته مــن 
هــذا األمــر أكثــر من مرة. كمــا أملح وزير الدفاع 
األميركــي، أشــتون كارتــر، إلــى القضيــة خــال 
زيارته األخيرة أفغانستان في الـ 18 من شهر 

ديسمبر/ كانول األول العام املاضي.

»طالبان« أن وفودًا من الحركة زارت موسكو، 
بوســاطة  الطاجيكيــة،  العاصمــة  ودوشــنبه، 
إيرانية، وأن آخر هذه الزيارات جرت برئاسة 
ديــن  قــاري  »طالبــان«،  فــي  البــارز  القيــادي 

محمد. 
وبحســب املعلومات، لم تطلب »طالبان« دعم 
روسيا ألجل مواجهة »داعش«، ولعل السبب 
هو أن طهران تتكفل حاليا بذلك، وأنها بدأت 
تدعم »طالبان« في هذا الصدد. لذا كان هدف 
بالقيــادة  وفودهــا  لقــاءات  وراء  مــن  الحركــة 
الصواريــخ  علــى  الحصــول  هــو  الروســية 

8
سياسة

لندن ـ نواف التميمي

رّحب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، 
بالرئيــس اإليرانــي، حســن روحانــي، بكلمــات 
تماثيلهــا  بتغطيــة  رومــا  وســبقته  فارســية، 
اإليرانــي  الضيــف  بقــدوم  احتفــاًء  العاريــة 
وحفاظا على مشــاعره. أّما البابا فرانســيس، 
»ميداليــة  بـ اإليرانيــة«  »الســجادة  فقابــل 
القديــس مارتــن«، مخاطبــا روحانــي بالقــول، 
نــزع  الــذي  مارتــن  ــل 

ّ
»تمث )امليداليــة(  هــا 

ّ
إن

ها رمز لألخوة 
ّ
معطفه وألبسه لرجل فقير، إن

بــا مقابــل«. لكــن مقابل هــذا الترحيب بزيارة 
اعتبــر  أخيــرًا،  األوروبيــة،  اإليرانــي  الرئيــس 
 »مرحلــة العقوبــات االقتصاديــة 

ّ
روحانــي أن

ــن خســائر كبيــرة، 
َ
علــى إيــران حّملــت الطرف

العقوبــات،  بعــد  مــا  مســتقبل  يفتــح  بينمــا 
أبــواب إيــران أمــام االســتثمارات العامليــة، بما 

يحقق الربح لجميع األطراف«.
بعــد  األوروبيــة  روحانــي  جولــة  كانــت   

ْ
وإن

أســبوع مــن رفــع العقوبات الدوليــة عن إيران، 
والتي رافقه فيها وفد مكّون من 120 شخصا، 
مــن بينهــم وزراء في الحكومة، ورجال أعمال، 
شهدت توقيع العديد من االتفاقيات والعقود 
التجاريــة واالســتثمارية، تبــدو فــي ظاهرهــا 
 أن بعــض املراقبــن رأى فيهــا 

ّ
اقتصاديــة، إال
أبعد من ذلك.

تثير هذه الزيارة قلق العديد من دول املنطقة 
الغاضبة من سلوك طهران وسياساتها التي 
فــي  والعنــف  والفوضــى،  االضطــراب،  تدعــم 
املنطقــة عبــر تدخلهــا فــي ســورية، والعــراق، 
واليمــن، وال ســيما أن الزيــارة تجّســد »اقتدار 
إيــران الدبلوماســي«، علــى حــّد تعبيــر وزيــر 
ظريــف.  جــواد  محمــد  اإليرانــي،  الخارجيــة 
موقــع  عبــر  صفحتــه  علــى  األخيــر  وغــّرد 
»تويتــر«، عــن بــدء مرحلة جديدة من التعاون 
فــي  وأوروبــا  إيــران  بــن  واملتبــادل  ــاء 

ّ
البن

والسياســية  االقتصاديــة  املجــاالت  مختلــف 
والثقافية. 

 الزيــارة تأتــي وكأنها اعتراف أوروبي 
ّ
كمــا أن

بالــدور الجديــد إليــران فــي املنطقــة، وهــو مــا 
بالبابــا  روحانــي  لقــاء  خــال  حرفيــا  رجــم 

ُ
ت

فرانســيس، إذ اعتبــر األخيــر فــي تصريحــات 
 »إيــران العــب محــوري فــي الشــرق 

ّ
علنيــة، أن

األوســط، وعليهــا مشــاركة الــدول األخــرى في 
مناســبة  حلــول سياســية  لتشــجيع  املنطقــة 
األوســط  الشــرق  علــى  تؤثــر  التــي  للمشــاكل 

ومحاربة انتشار اإلرهاب«.
خبــراء  يــرى  املعلنــة،  غيــر  األهــداف  عــن  أّمــا 
روحانــي  زيــارة   

ّ
أن سياســيون  ومحللــون 

إلــى أوروبــا تنــدرج فــي إطــار مســاعي طهران 
دورهــا  علــى  الدوليــة  الشــرعية  إلضفــاء 
املنطقــة،  فــي  نفوذهــا  وتعزيــز  اإلقليمــي، 
اســتقرارًا  األكثــر  »الدولــة  أنهــا  أســاس  علــى 
وأمنــا فــي كل املنطقــة«، كمــا جــاء علــى لســان 
الرئيــس روحانــي أمــام مجموعــة مــن رجــال 

األعمــال اإليطاليــن واإليرانيــن. وهــو الطرح 
الــذي تجــاوب معه وزيــر الخارجية اإليطالي، 
نســعى  »ال  قــال،  عندمــا  جنتيلونــي،  باولــو 
إلى تنشــيط تعاوننا مع إيران بل إلى إطاق 

تحالف استراتيجي شامل«.
أوروبــا  دخــل  روحانــي   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

مــن بواباتهــا االقتصاديــة وبصفقات قوامها 
الطيــران،  قطــاع  فــي  الــدوالرات  مليــارات 
واملصرفــي،  التجــاري  والتبــادل  والســياحة، 
النفطيــة  الصناعــات  فــي  واالســتثمارات 

هــذه  شــّرعت  التحتيــة،  البنيــة  وقطاعــات 
العاقــات  مســتقبل  حــول  أســئلة  الزيــارة 
املشــهد  ومســتقبل  الخارجيــة،  اإليرانيــة 
ويتســاءل  الداخلــي.  اإليرانــي  السياســي 
مراقبــون، عّمــا إذا كان االنفتــاح الغربــي علــى 
سياســاتها  فــي  تغييــر  إلــى  ســيؤدي  إيــران 
إذا كانــت طهــران تشــهد  املنطقــة، وعّمــا  فــي 
 
ْ
وإن الداخليــة،  القــوى  موازيــن  فــي  تغيــرًا 
التيــار  ســيدعم  أوروبــا  علــى  االنفتــاح  كان 

اإلصاحي في إيران.
خلفيــة  علــى  طــرح 

ُ
ت وغيرهــا  األســئلة  هــذه 

التباينات بن تياَري املتشددين و»املعتدلن« 
املتواجَهن في إيران، ورؤية كل منهما ملسار 
الباد داخليا وخارجيا. ويخشى املحافظون 
للجمهوريــة  األعلــى  املرشــد  مــن  املقربــون 
اإلسامية، علي خامنئي و»الحرس الثوري« 
االجتماعــي  التحــّرر  يــؤدي  أن  اإليرانــي 
والثقافــي والسياســي واالنفتــاح علــى الغرب 
تــآكل  إلــى  املتحــدة  الواليــات  وخصوصــا 
القيــم املحاِفظــة وإضعاف قوتهم السياســية، 
حكمهــم.  علــى  ناعــم  انقــاب  إلــى  والتمهيــد 
فــي املقابل، يــرى »املعتدلــون« واإلصاحيون 
الدوليــة  املجموعــة  علــى  إيــران  انفتــاح  فــي 
واإلقليمية، مع جذب االستثمارات األجنبية، 

بوابة نحو التحرر السياسي. 
علــى الرغــم مــن خافاتهــم الداخليــة، يتفــق 
تعزيــز  علــى  واإلصاحيــون  املتشــددون 
يختلفــان  لكنهمــا  اإلقليمــي،  إيــران  نفــوذ 
»الحــرس  يواصــل  فبينمــا  األســلوب.  علــى 
الثــوري« دعــم حلفاء إيران في الخارج، يأمل 
النــووي  االتفــاق  يــؤدي  أن  اإلصاحيــون 
إلــى  أوروبــا  علــى  االقتصــادي  واالنفتــاح 
إعادة تأهيل صورة إيران الدولية والســماح 
اقتصــادي  العــب  إلــى  بالتحــول  لطهــران 
عاملي، وقوة إقليمية لتحقيق االســتقرار في 

املنطقة.

تقلق المداهمات الليلية للقوات األميركية التي عادت لتنتشر في إقليم 
المالعمر  الراحل  »طالبان«  زعيم  منزل  من  وجعلت  المواطنين،  زابل 
القوات  أن ممارسات  لها في مديرية شاجوي. وبات معروفًا  قاعدة 
والحكومة  الشعب  بين  فجوة  خلق  في  سببًا  تكون  لن  األميركية 
نحو  الشباب  من  كبير  طيف  توجه  إلى  ستؤدي  بل  فحسب،  األفغانية 

»طالبان« أو الجماعات المسلحة األخرى بذريعة االنتقام منها.

اإليراني  ـ  األميركي  التقارب  أن  الغريبة  السياسية  المفارقات  بين  من 
جراء  إيران،  إلى  الذهاب  من  لمواطنيها  واشنطن  تحذير  مع  يترافق 
»ما يتعرضون له من مضايقات وإلقاء قبض واحتجاز«. وقالت وزارة 
األميركيين  المواطنين  جميع  »على  إن  بيان،  في  األميركية،  الخارجية 
)داخل  المحلية  لألحداث  اإلعالمية  التغطيات  على  االطالع  مواصلة 
إيران(، واألخذ بعين االعتبار عدم السفر ألجل قضايا ليست على قدر من 

األهمية«.

مداهمات ليلية

غرائب واشنطن

استعار الحروب في 
المنطقة العربية، لم 

يدفع نحو هدوء 
الساحة األفغانية، حيث 
تدّل المؤشرات على أن 

قطبي الحرب الباردة 
في القرن الماضي، عادا 

لخوض حرب بالوكالة، 
لكن بعنوان حرب 

»داعش« و»طالبان«

أصوات تتهم الرئيس األفغاني بدعم »داعش« )عارف كريمي/فرانس برس(

■ عقب تلقيها ضمانات دولية 
الهيئة العليا للمفاوضات 
تقرر املشاركة في #جنيف.

■ إرسال ثاثة ممثلن عن 
املعارضة السورية إلى جنيف 

ليس لهم صفة مفاوضن 
طريقة دبلوسية ملعوبة لعدم 

املشاركة في املفاوضات.

■ األفضل أن يطلقوا رصاصة 
الرحمة على مفاوضات 
#جنيف حتى ال تصبح 

مسلسل عذابات مترجما 
للشعب السوري، 

يكفي أن نفهمه باللغة 
العربية.

■ مشاركة #جيش_اإلسام 
في وفد املعارضة للتفاوض 

في #جنيف معلنة قبل عشرة 
أيام، الروس تحدثوا عنها، 

اليوم، فجأة لتغطية هزيمتهم 
املهينة باعتذار الوفد.

■ ممثلو #مجلس_سورية_
الديمقراطية لن يشاركوا في 
#جنيف بعد استبعاد الكرد.

■ تم رفع دعوى قضائية، 
أمس، في جنيف ضد عضو 

وفد النظام، العقيد سامر 
بريدي، رئيس فرع أمن 

الدولة في دوما بريف دمشق، 
املتهم بارتكاب جرائم ضد 

اإلنسانية.
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قالت مصادر مسؤولة في القطاع 
ــلــــيــــبــــي، لــــــ »الــــعــــربــــي  املــــصــــرفــــي الــ
أزمــة نقص السيولة  الــجــديــد«، إن 
قد تحول دون تسليم الرواتب ملوظفي القطاع 

الحكومي خالل أشهر قليلة.
نفق ليبيا نحو 16 مليار دينار ليبي )11.4 

ُ
وت

مليار دوالر( سنويا لسداد رواتــب املوظفني، 
لــكــن األزمــــة املــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــالد منذ 
خــمــس ســـنـــوات، أفــضــت إلــــى تــأخــر الـــرواتـــب 
لفترة تقترب من الثالثة أشهر أحيانا، في ظل 

نقص السيولة بالجهاز املصرفي.
الحكومية  املؤسسات   aاضــطــرت بعض وقــد 
ــى مـــنـــح مــوظــفــيــهــا  ــ ــهــــر املـــاضـــيـــة، إلـ فــــي األشــ
صــكــوكــا مــصــرفــيــة بــقــيــمــة رواتـــبـــهـــم، غــيــر أن 
تــلــك الــصــكــوك عــــادة مـــا تــكــون بــــدون رصــيــد 
السيولة  لنقص  صــرفــهــا  يــتــعــذر  أو  حقيقي، 
في املصارف. وقال مسؤول في مصرف ليبيا 
املركزي في طرابلس، لـ »العربي الجديد«: إن 
ثمة مشكالت حقيقية تتعلق بنقص السيولة 
وضــخــهــا فـــي الــــســــوق، مــمــا اضـــطـــر املـــركـــزي 
العملة  مــعــدالت  عــلــى  لــلــحــفــاظ  تقنينها  إلـــى 
املتداولة خارج املصارف عند نحو 27 مليار 
ــار، غــيــر أن ضــعــف االدخـــــــار فـــي مــقــابــل  ــنــ ديــ
ارتفاع معدالت السحب من املصارف، أدى إلى 
وجود أغلب السيولة خارج الجهاز املصرفي. 
وأشــــار املــصــدر، الـــذي طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، 
إلى أن البنك املركزي قام بطباعة عملة جديدة 
من فئتي خمسة وعشرة دنانير وضخها في 
الــســوق نهاية الــعــام املــاضــي، فــي مسعى إلى 
إثراء السوق بالسيولة، غير أن األزمة ال تزال 
قائمة، مؤكدًا عدم قدرة املركزي على الحفاظ 
على معدالت السيولة خارج املصارف، في ظل 

عدم وجود استقرار سياسي في البالد.

غزة ــ عبد الرحمن الطهراوي

تسببت الكميات الغزيرة من األمطار والرياح 
ــتـــي صـــاحـــبـــت املــنــخــفــض الـــجـــوي  ــقـــويـــة الـ الـ
الـــعـــمـــيـــق، الــــــذي ضـــــرب دول شـــرقـــي الــبــحــر 
املتوسط على مدار األيام القليلة املاضية، في 
إحداث أضرار بليغة بمرافق البنية التحتية 
داخل قطاع غزة، بجانب غرق بعض األحياء 

السكنية وأراٍض زراعية.
وحــاولــت طــواقــم الــبــلــديــات املحلية وأجــهــزة 
الدفاع املدني التعامل مع تداعيات املنخفض 
الجوي وفق اإلمكانيات املحدودة املتاحة، إال 
أن قوة الرياح وغزارة األمطار أدت إلى تشريد 
عشرات العائالت من منازلها، بعد أن غمرتها 
ــــح وخــــان  ــدا فــــي مــديــنــتــي رفـ ــديـ ــاه، وتـــحـ ــيــ املــ

ــلـــس، مــنــذ أســـبـــوع،  ــرابـ وتـــعـــانـــي مـــصـــارف طـ
السيولة، وانــتــشــرت مشاهد  فــي  نقصا حــادا 
أمــام  طويلة  طوابير  فــي  املواطنني  اصطفاف 
املصارف منذ ساعات الصباح األولى لسحب 
ــع، فــي ظــل غياب أيــة إجــــراءات مــن البنك  ودائـ
املركزي ملواجهة األزمة، فيما حددت املصارف 
سقفا ملعدالت السحب اليومي ال يتعدى 500 
دينار. وفي ليبيا مصرفان مركزيان، أحدهما 
في شرق البالد، ويستعني بسلف وعهد مالية 
من مصرف الوحدة والتجاري الوطني لسداد 
ديونه  وصلت  وقــد  الشرقية،  املنطقة  رواتـــب 
نهاية  دينار حتى  مليارات  إلــى نحو خمسة 
ليبيا  الثاني فهو مصرف  أمــا  املاضي.  العام 
الــذي بحوزته  املركزي ومقره طرابلس، وهــو 
املــصــرفــيــة واملنظومة  األرصــــدة والــحــســابــات 

املركزية واإليرادات النفطية. 
 وخـــالل جــولــة ملــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« في 
من  فرعا وحيدا  أن  تبني  العاصمة،  مصارف 
بــني عــشــرة أفــــرع ملــصــرف الــجــمــهــوريــة وســط 
العاصمة، هو الــذي يعمل، وقد حدد مصرف 
الجمهورية، األكبر على مستوى الدولة، حدا 
امتدت  فيما  للسحب عند 400 دينار،  أقصى 
طوابير املواطنني أمام الفرع لعشرات األمتار.

وقـــــال أحــــد املـــواطـــنـــني الـــذيـــن اصـــطـــفـــوا أمـــام 

يونس جنوبي قطاع غزة. وقال رئيس لجنة 
الــــطــــوارئ ودائــــــرة الــصــحــة والــبــيــئــة بــبــلــديــة 
رفـــح، أســامــة أبـــو نــقــيــرة، إن كــمــيــات األمــطــار 
التي هطلت خــالل األيــام املنصرمة فاقت كل 
توقعات البلدية واحتياطاتها املسبقة، التي 
عند  للمياه  سحب  مضخات  بوضع  تمثلت 

ويدعى  الصريم،  بشارع  الجمهورية  مصرف 
عــمــر األحـــمـــر: »قــدمــت مــن مــديــنــة مــــزدة )200 
كلم جنوب طرابلس( لسحب نقود.. املصارف 
منذ  مغلقة  نقطنها  التي  املنطقة  في  الكائنة 

خمسة أشهر بسبب نقص السيولة«.
للسحب  األقــصــى  الحد  يتناسب  ال  وبالطبع 
مع احتياجات األحمر، فهو لم يقطع كل هذه 
املسافة لسحب 400 دينار وحسب، وفق قوله، 
مــمــا يــضــطــره إلـــى املــكــوث فــي طــرابــلــس نحو 
ــام لــســحــب 1200 ديـــنـــار تــســاهــم في  ثــالثــة أيــ
ســداد حاجته وأســرتــه. وذكــر األحــمــر أن آخر 
التعليم  راتــب تقاضاه من وظيفته في قطاع 

كان في سبتمبر/أيلول املاضي.
أمــــا حــســني مــحــمــد، املـــوظـــف فـــي هــيــئــة دعــم 
تراكمت  فقد  )حكومية(،  الصحافة  وتشجيع 
لــدى املــصــرف رواتـــب ثالثة أشهر لــم يستطع 

سحبها، بسبب أزمة نقص السيولة. 
وقـــال مــســؤول فــي الــشــركــة الــعــامــة للكهرباء، 
إن مــوظــفــي الــشــركــة الــحــكــومــيــة لــم يتقاضوا 
رواتبهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 
املواطنني بشأن  املراقبون إن مخاوف  ويقول 
ســالمــة مــدخــراتــهــم فـــي الـــبـــنـــوك، أفــضــت إلــى 
ــــالل عـــام  ــــع خـ ــــودائـ زيـــــــادة عــمــلــيــات ســـحـــب الـ
ــــل ثـــقـــة فــي  ــــات املــــواطــــنــــون أقـ ونــــيــــف، حـــيـــث بـ
املـــصـــارف بــســبــب الــصــراعــات املــســلــحــة، التي 
تدور في البالد منذ سنوات، فضال عن تراجع 
لــجــأ أكثر  الـــدولـــة بشكل حـــاد، فيما  إيـــــرادات 

املواطنني إلى اكتناز مدخراتهم في منازلهم.
ــاد فــــي جــامــعــة  ــتــــصــ ويـــــــرى عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة االقــ
طرابلس، أحمد أبولسني، أن االقتصاد الليبي 
ــاهـــرة تعني  ــي ظـ ــع فـــي فـــخ الــســيــولــة، وهــ وقــ
اكتناز وعدم  السائلة عبر  االحتفاظ بالنقود 

ضخها في الجهاز املصرفي كمدخرات.
وقــــال لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــخــطــر يــداهــم 
نظامنا املصرفي، وقد يعصف به نهائيا في 
حالة عدم اتخاد جملة من اإلجراءات كسحب 
بعض اإلصدارات من التداول وتقنني السحب 

في املصارف التجارية«.
السيولة  أن  إلــى  الرسمية  الــبــيــانــات  وتشير   
املــصــارف تزيد عن 27 مليار  املتداولة خــارج 
ديــنــار )19.2 مليار دوالر(، فــي حــني أن قــدرة 
اســتــيــعــاب االقـــتـــصـــاد ال تــتــعــدى 8 مــلــيــارات 

دينار )5.8 مليارات دوالر(.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على عائدات النفط، 
الـــذي هـــوت مــعــدالت إنــتــاجــه إلـــى حـــدود 350 
املــتــوســط، مــا يقل عن  ألــف برميل يوميًا فــي 
ــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة الــتــي تــتــوفــر عليها  ربـــع الـ
تقترب  والــتــي  الطبيعية،  الــظــروف  فــي  ليبيا 

من 1.6 مليون برميل يوميًا.

الــســواتــر  املــنــاطــق املنخفضة وإقـــامـــة بــعــض 
الرملية حول برك تجميع األمطار.

وأضـــاف أبــو نقيرة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
اإلحــصــائــيــات األولـــيـــة لــتــداعــيــات املنخفض 
قـــــدرت الــخــســائــر املـــبـــاشـــرة وغـــيـــر املــبــاشــرة 
بــقــرابــة مــلــيــون دوالر، مـــن بــيــنــهــا نــحــو 716 
الزراعية  بــالــثــروة  لحقت  خسائر  دوالر  ألــف 
خسائر  دوالر  ألــف   200 ونحو  والحيوانية، 

لحقت بمرافق البنية التحتية املختلفة.
ولفت إلى أن 60 منزال يأوي نحو 100 أسرة 
غــرقــت بــمــيــاه األمـــطـــار، بــعــد ارتــفــاع مستوى 
املــيــاه فــي أحــــواض الــتــجــمــيــع، فــي حــني نفق 
قــرابــة 12 ألـــف دجـــاجـــة، بــاإلضــافــة إلـــى تلف 
وغــــرق 60 دفــيــئــة زراعـــيـــة وألــــف دونــــم كانت 
مزروعة بالبازالء والبصل األخضر، )الدونم 

يــعــادل ألـــف مــتــر مــربــع(. وأوضــــح أبـــو نقيرة 
انــهــيــارات  بـــإحـــداث  املــيــاه تسببت  أن غــــزارة 
هائلة في التربة على طول الشريط الحدودي 
الـــفـــاصـــل بــــني مـــديـــنـــتـــي رفـــــح الــفــلــســطــيــنــيــة 
واملصرية في ظل مواصلة السلطات املصرية 
إغراق وتدمير األنفاق الحدودية بمياه البحر 
التي هطلت  األمــطــار  كمية  املالحة. ووصلت 
على القطاع منذ بدء موسم الشتاء إلى 150 
الخزان  إلــى  مليون متر مكعب، بينما وصــل 
الجوفي 40 مليون متر مكعب، في حني وصل 
املعدل العام للهطول إلى 120% وكانت حصة 
ــلـــت فــي  ــنـــوب الـــقـــطـــاع الـــكـــبـــرى حـــيـــث وصـ جـ

مدينة رفح إلى %160.
ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح مــــديــــر دائـــــــــرة اإلنــــتــــاج  ــ مـ
الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو 
حــمــد، أن املــنــخــفــض تــســبــب فــي نــفــوق قــرابــة 
5% مـــن الـــدواجـــن عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات 
قطاع غزة كافة، وتسبب أيضا بغرق عشرات 
الدفيئات واألراضي الزراعية وعدد من مزارع 
املواشي. وذكر أبو حمد لـ »العربي الجديد«، 
أن مــيــاه األمــطــار غــمــرت عـــدة مــــزارع لألبقار 
املــنــاطــق الجنوبية  فـــي  واألغـــنـــام والــعــجــول 
للقطاع، وكذلك تسببت املياه بإحداث سيول 
وانجراف للتربة في بعض املناطق الزراعية 
املــزارعــني خسائر  الـــذي كبد  األمـــر  املفتوحة، 

في األشجار واملعدات.
وأشــــــــار إلـــــى أن أزمــــــة نـــقـــص كـــمـــيـــات الـــغـــاز 
غــزة منذ  قــطــاع  الــتــي يعاني منها  الطبيعي 
قـــرابـــة ثـــالثـــة أشـــهـــر، ســاهــمــت فـــي مــضــاعــفــة 
مــعــانــاة مــربــي الـــدواجـــن، الــذيــن يــلــجــأون إلى 
في  مزارعهم  تدفئة  أجــل  من  الغاز  استخدام 

ظل االنخفاض الشديد لدرجات الحرارة. 
الغاز  العادية من  القطاع في األيــام  ويحتاج 
ــًا، ولـــكـــن الــكــمــيــة  ــيـ ــى نـــحـــو 350 طـــنـــًا يـــومـ ــ إلـ
ــاء ومـــــع مـــوجـــات  ــتـ تـــرتـــفـــع خـــــالل فـــصـــل الـــشـ
وكذلك  املــدافــئ  املــواطــنــني  لتشغيل  الصقيع، 
زيادة استهالك أصحاب مزارع الدجاج لغاز 
االستيعابية  الــقــدرة  تبلغ  باملقابل  التدفئة، 
القصوى ملعبر كرم أبو سالم التجاري، نحو 

250 طــنــا يــومــيــا. ومــقــابــل ذلــــك، شــهــد ســوق 
ــزة انــتــعــاشــا، حــيــث امــتــألت  األســــمــــاك فـــي غــ
بـــأنـــواع مختلفة من  الــتــجــاريــة  ــــواق غـــزة  أسـ
األســمــاك وال سيما مــن »الــســرديــن«، وكــذلــك 

ازداد إقبال املواطنني على شراء األسماك. 
وذكر الصياد أحمد ريان لـ »العربي الجديد« 
البحر  وأمـــواج  القوية  الهوائية  الــتــيــارات  أن 
ــنـــاطـــق  ــلـــبـــت األســــــمــــــاك مـــــن املـ املــــتــــالطــــمــــة جـ
البعيدة نحو املساحات التي يسمح االحتالل 

للصيادين الغزيني بالعمل فيها.
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــت قـــــــــوات االحـــــــتـــــــالل اإلســ ــحــ ــمــ وســ
للصيادين بالدخول إلى مسافة ستة أميال، 
ــيـــر عــلــى الــقــطــاع  ــدوان األخـ ــعــ بــعــد انـــتـــهـــاء الــ
صيف عــام 2014، على أن تتم زيــادة املسافة 
لتصل 12 ميال، إال أن قوات االحتالل لم تلتزم 
بذلك. بدوره، أوضح نقيب الصيادين في غزة، 
نزار عياش، لـ »العربي الجديد« أن الصيادين 
استقرار  شديد  بشغف  يترقبون  كانوا  كافة 
األوضاع الجوية وانخفاض مستوى ارتفاع 
املوج، للنزول إلى البحر لجمع رزقهم بالقدر 
األســبــوع  لــقــرابــة  دام  انــقــطــاع  بعد  املستطاع 
نظرا للمنخفض الجوي العميق الذي ضرب 

املنطقة.
ولفت عياش إلى أن النقابة استخلصت العبرة 
من املنخفضات املاضية في اتخاذ اإلجراءات 
املطلوبة التي تقلل من أضرار املنخفض على 
ممتلكات الصيادين، وعلى إثر ذلك لم تسجل 
خــســائــر فـــي الـــقـــطـــاع الـــبـــحـــري خــــالل األيــــام 
االحــتــالل ألربعة  اعــتــقــال  املــاضــيــة باستثناء 
مركبهم. ويستهدف  مــصــادرة  مــع  صــيــاديــن 
عبر  يومي  شبه  بشكل  الصيادين  االحــتــالل 
إطــــالق الـــنـــار عــلــيــهــم أو نــحــو مــراكــبــهــم دون 
ســـابـــق إنــــــــذار، بـــجـــانـــب اعـــتـــقـــالـــهـــم وتــدمــيــر 
معدات الصيد، بينما يحتجز منذ عام 2008 
أكثر من 35 مركب صيد صغيرا، تبلغ تكلفة 
الــواحــد نحو 15 ألــف دوالر. وتقلصت أعــداد 
الغزيني تدريجيا منذ عام 2000،  الصيادين 
مــن نــحــو 10 آالف صــيــاد إلـــى قــرابــة 4 آالف، 

يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة.

الرياض ـ خالد الشايع

تسبب قــرار حــرس الــحــدود السعودي، بتقليص مــدة الصيد 
من سبعة أيام إلى خمسة فقط، في أزمة لصيادي السمك في 
البرد والرياح التي  السعودية، خاصة وأنه تزامن مع موجة 
الخليج حاليا، والتي صعبت من مهمة  تتعرض لها منطقة 
األسعار الرتفاع  ما دفع  الصيد،  الصيادين وقللت من كمية 

كبير خالل األيام املاضية.
وأكــد صــيــادون من املنطقة الشرقية، أن تقليص مــدة الصيد 
ــقـــرار طــــاول املــراكــب  ألــحــق بــهــم ضــــررا كــبــيــرا، خــاصــة وأن الـ

الكبيرة، وجاء بشكل مفاجئ.
وقال كبير الصيادين جابر البوعنني، في تصريح لـ«العربي 
ــدة الــصــيــد ال يــســاعــد عــلــى تــوفــيــر  ــد«، إن تــقــلــيــص مــ ــديـ الـــجـ
األسماك بالكمية التي يحتاجها السوق، موضحًا: »الكميات 
في  البيع  أن  أعلى، وخصوصًا  يقود ألسعار  وهــذا  تتقلص، 
سوق السمك يتم عن طريق املزايدة«. وأضاف: »بدأت األسعار 
ــــح ســتــرتــفــع أكــثــر خــالل  تــرتــفــع ألكــثــر مـــن 40%، وعــلــى األرجـ
الشهر الجاري«، مشيرا إلى أن قرار تقليص أيام الصيد جاء 

بشكل مفاجئ، ما أربك الكثير من الصيادين«.
ــرار تقليص مـــدة الــصــيــد بــعــد فــتــرة أســابــيــع مــن رفــع  ــاء قـ وجـ
أسعار الديزل بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما اعتبره صيادون 

سيعزز من ارتفاع أسعار األسماك في الفترة املقبلة.
وقال الصياد زياد املشخص: »أكثر من سيتضرر من تقليص 
فــتــرة الصيد هــي املــراكــب الكبيرة، وهـــذا ســيــؤدي إلــى نقص 
كبير في كمية الصيد، وهو نقص سيكون بمقدار الثلث على 
األقل، خاصة وأن هذا القرار تزامن مع األجواء الجوية املتقلبة، 
والبرد الشديد، األمر الذي يحول دون ممارسة الصيد بشكل 
املرتفعة  الــديــزل  وأســعــار  القليلة  الصيد  كمية  ومــع  طبيعي، 

فمن الطبيعي أن يقود كل هذا الرتفاع في أسعار األسماك«.
ــاف: »كــنــا نــنــتــظــر زيـــــادة مـــدة رخــصــة الــصــيــد لتغطية  ــ وأضــ
تــكــالــيــف الــرحــلــة الـــواحـــدة ولــيــس خــفــضــهــا، وتــقــلــيــص املـــدة 

ــقـــدرة عــلــى الــعــودة  ســيــضــاعــف خــســائــر الــصــيــاديــن، لــعــدم الـ
بكميات قادرة على تغطية املصاريف املتعددة التي يتطلبها 
اإلبــحــار  مــراكــبــنــا  تستطيع  »ال  وأوضــــح  لــلــرحــلــة«.  التجهيز 
ــذا يــعــنــي أنـــنـــا ســنــحــتــاج لــفــتــرة طــويــلــة  بــســرعــات كــبــيــرة، هــ
لــلــوصــول ألمــاكــن الــصــيــد الــجــيــدة، وفــتــرة أطـــول للتنقل بني 
ملسافات  البعض  بعضها  عــن  تبتعد  التي  البحرية  املصائد 
التي  املصاعب  الفترة سيزيد  تقليص  فــان  وبالتالي  طويلة، 
لها من  التي نحتاج  الصيد  فترة  املــراكــب، وسيقلص  تواجه 
أجـــل تــوفــيــر كــمــيــة الــصــيــد املــطــلــوبــة«. وأشــــار إلـــى أن الكثير 
قــروض كبيرة، ما يجعلهم غير  الصيادين حصلوا على  من 
املالية، وهــذا األمــر قد يؤثر  قادرين على اإليفاء بالتزاماتهم 

بشكل كبير على سوق السمك املحلية.
من جهتها. أكــدت قيادة حــرس الــحــدود، أن القرار تم اتخاذه 
لدواعي األمن والسالمة. وقال الناطق الرسمي لحرس الحدود 
باملنطقة الشرقية النقيب عمر االكلبي، إن تقليص مدة إبحار 
الــبــحــريــة«،  الــســالمــة  الــصــيــد جـــاء بسبب »مقتضيات  قــــوارب 
التقيد وااللــتــزام  لــضــرورة  البحر  الصيادين ومــرتــادي  داعيا 

بالتعليمات.
وخالل األسبوع األول من تطبيق القرار بدأت أسعار األسماك 
في االرتفاع بنسبة فاقت 40% لبعض األنــواع، مع نقص في 

املعروض بلغ نحو 25% قياسا باألسبوع املاضي.
وكانت األسواق تشهد قبل القرار انخفاضا في املعروض من 
تهب  التي  والــريــاح  الجوية  التقلبات  بسبب  املحلي،  الصيد 

على املنطقة بشكل متواصل في فترة الشتاء.
مــراد جدبي، يعتقد  القطيف،  أن كبير باعة ســوق سمك  غير 
ــار ســيــكــون لــفــتــرة مــؤقــتــة،  ــعــ أن االرتــــفــــاع الـــحـــالـــي فـــي األســ
الجديد«  لـ«العربي  وقــال  لطبيعتها.  األسعار  بعدها  وتعود 
إن األســواق تترقب زيــادة املعروض من مختلف األسماك في 
غضون األيام القادمة، مع اقتراب نهاية موسم الروبيان، حيث 
يبدأ الصيادون في التحول لصيد السمك، لكن ارتفاع الطلب 

على األسماك سيظل أهم األسباب وراء ارتفاعات األسعار.

ليبيا: أزمة سيولة تحرم موظفي 
الحكومة من رواتبهم

تونس: وعود خليجية بـ »مرفأ مالي«الدواجن والزراعة األكثر تضررًا من برودة الطقس في غزة

)Getty( نقص السيولة يقوض القدرات الشرائية للمواطنين)سوق أسماك في السعودية )فرانس برس

دواجن نافقة بسبب البرودة وغزارة األمطار )عبدالحكيم أبو رياش(

تقليص اإلبحار يرفع أسعار األسماك

تحول أزمة نقص 
السيولة، التي تعصف 

بالجهاز المصرفي 
الليبي، دون تسليم 
رواتب الموظفين 

الحكوميين ألشهر، مما 
يهدد بتفاقم األوضاع 

المعيشية

خطة سعودية لزيادة 
أسطولها الجوي

بدأت اململكة العربية السعودية، تنفيذ خطة 
تشغيلية جديدة للطيران املدني، تتضمن 

زيادة عدد الرحالت والسعة املقعدية 
الداخلية ومضاعفة األسطول وزيادة 

السعة املقعدية من خالل زيادة الرحالت 
واستبدال الطائرات الصغيرة بأخرى أكبر 
حجمًا يجري استالمها تباعًا، وفق مدير 
عام الخطوط الجوية السعودية صالح بن 

ناصر الجاسر. 

تعاون تجاري بين لبنان وإيران 
أعلن وزير االقتصاد والتجارة اللبنانی، 
آالن حكيم، أنه سيبدأ اليوم األحد زيادة 

إلى إيران، لوضع أسس التعامل بنی 
البلدين اقتصاديا وتجاريا، وتفعيل 

االتفاقات االقتصادية املوقعة وتشجيع 
االستثمارات املتبادلة. وقال حكيم في 

مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
»ارنا« تم نشرها أمس، إنه سيطلب من 
طهران مساعدة املستثمرين اللبنانينی 

علی االستثمار فی إيران، وعدم معاملتهم 
کاملستثمرين الغربينی. ويرافق الوزير 

اللبناني وفد اقتصادی کبير ومسؤولنی 
حكومينی ورجال أعمال.

مؤتمر عن الشراكة 
العربية الهندية

تستضيف سلطنة ُعمان في مايو/أيار 
املقبل، مؤتمر »الشراكة العربي الهندي 

الخامس«، الذي تنظمه غرفة تجارة 
وصناعة ُعمان بالتعاون مع األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية واتحاد غرف 
التجارة والصناعة الهندي. ومن املتوقع أن 
يشارك في املؤتمر أكثر من 500 شخص 

من املسؤولنی الحكومينی واألكاديمينی 
وأصحاب األعمال واملستثمرين واملنظمات 
ذات الصلة بالعمل التجاري واالستثماري 

في الدول العربية والهند.

إحالة مالك قنوات الحياة في 
مصر للنيابة

أحال رئيس جهاز حماية املستهلك في 
مصر، السيد البدوي بصفته املمثل 

القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة 
سيجما ميديا لإلعالم، املالكة ملجموعة 

قنوات الحياة الفضائية، للنيابة، وذلك لعدم 
التزامه بتنفيذ قرار الجهاز بتسليم قيمة 

جوائز مسابقات عرضت على القنوات إلى 
الفائزين بها.

»تويوتا« توقف إنتاجها 
من السيارات 

قالت عمالقة تصنيع السيارات اليابانية 
»تويوتا« أمس، إنها قد توقف إنتاج 

السيارات في مصانعها باليابان في شهر 
فبراير/شباط املقبل، نتيجة وجود قصور 
في إنتاج الصلب، بعد االنفجار الذي وقع 
مؤخرًا في أحد مصانع الصلب باليابان. 

صفقة لبوينغ مع الرئاسة 
األميركية

أعلنت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( 
فوز شركة بوينغ بعقد لبدء عمليات 
التصميم املبدئي ألسطول جديد من 

طائرات الرئاسة األميركية، اعتمادًا على 
طائرتها التجارية »بوينغ 8 -747«. وقال 

البنتاغون إن القوات الجوية األميركية 
منحت بوينغ عقدًا مبدئيًا قيمته 25.8 
مليون دوالر، لبدء العمل في البرنامج.

استئناف العمل في 
موانئ نيويورك

استؤنف العمل في موانئ نيويورك 
ونيوجيرزي لشحن البضائع بعد إضراب 

أكثر من ألف من عمال الشحن والتفريغ 
عن العمل ليغلقوا واحدة من أكثر شبكات 
املوانئ األميركية ازدحامًا. وأضرب العمال 
عن العمل يوم الجمعة املاضي. ولم ُيعرف 

السبب وراء هذا اإلضراب. وقالت هيئة 
مينائي نيويورك ونيوجيرزي إن العمليات 
فتح يوم اإلثننی.

ُ
استؤنفت، وإن األبواب ست

عالقات مصرفية 
بين إيران وتركيا

نقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية أمس عن 
سفير إيران في أنقرة، علي رضا بيكدلي، 

قوله إن العالقات املصرفية مع تركيا عادت 
إلى طبيعتها بعد رفع الحظر عن إيران. 

وأشار بيكدلي إلى أن مصرف »ملت« 
اإليراني وعبر أفرعه الثالثة، استأنف 

تعامله مع املصارف التركية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

27
ليبيا  مــصــرف  بــيــانــات  تشير 
السيولة  أن  إلــى  المركزي، 
الجهاز  خـــارج  الــمــتــداولــة 
المصرفي تزيد عن 27 مليار 
دوالر(،  مليار   19.2( ديــنــار 
في حين أن قدرة استيعاب 
 8 ــدى  ــع ــت ت ال  االقـــتـــصـــاد 

مليارات دينار.

تونس ـ فرح سليم

قــالــت مــصــادر مــســؤولــة فــي تــونــس، إن 
الحكومة حصلت على وعود جدية من 
العمل  بــإحــيــاء  خليجيني  مستثمرين 
في مشروع »مرفأ تونس املالي«، الذي 
يعد األضخم في منطقة شمال أفريقيا 
في  دوالر،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  5 بـــاســـتـــثـــمـــارات 
خــطــوة قــد تــعــزز مــن خـــروج االقــتــصــاد 
الــتــونــســي مــن حــالــة االنــكــمــاش بجذب 

رؤوس األموال األجنبية إلى البالد.
وتــأخــر انــطــالق الــعــمــل بــاملــشــروع منذ 
ــــى جــانــب  الــــثــــورة إلـ 2011 مــــع انـــــــدالع 
ــاريـــع كـــبـــرى أخــــــرى مـــثـــل مـــشـــروع  مـــشـ
الــريــاضــيــة« ملجموعة  »مــديــنــة تــونــس 
ــة بــاســتــثــمــارات  ــيــ ــاراتــ ــــو خـــاطـــر اإلمــ أبـ
ويـــتـــكـــون  دوالر.  مــــلــــيــــارات   5 ــز  ــاهـ ــنـ تـ
ــروع مـــن مـــركـــز مـــالـــي ومــصــرفــي،  ــشــ املــ
وقــطــب تــكــنــولــوجــي ومـــركـــز مــؤتــمــرات 
ومنطقة حرة للمؤسسات املختصة في 
واملحاسبة  والتأمني  املالية  برمجيات 
ومــنــطــقــة عــمــرانــيــة وفــنــدقــني مــن فــئــة 5 

نجوم ومرفأ بحري ووحدات تجارية.
وتــتــوقــع املـــصـــادر الــتــونــســيــة أن يــوفــر 
ــة عــمــل،  ــــف فـــرصـ املــــشــــروع نـــحـــو 16 ألـ
البحرينية  الــســلــطــات  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
ــبــــتــــهــــا فــــــي إعـــــــــــادة الـــحـــيـــاة  أبـــــــــدت رغــ
للمشروع عقب زيارة للرئيس التونسي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي إلـــى الــبــحــريــن 
فــي 28 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري. 
ــد أبــرمــت  ــانـــت اتــفــاقــيــة املــــشــــروع، قـ وكـ
بـــني الـــطـــرف الــتــونــســي ومـــصـــرف بيت 
الــتــمــويــل الــخــلــيــجــي )بــحــريــنــي(، وهــو 
املمول للمشروع منذ عام 2008، على أن 

تنطلق األشغال عام 2009.
بموجب  التونسية  الــدولــة  مكنت  وقــد 
االتــفــاقــيــة املــبــرمــة الــطــرف األجــنــبــي من 
األرض بــالــديــنــار الــرمــزي وبــامــتــيــازات 
وإعــــفــــاءات جــبــائــيــة وجــمــركــيــة كــبــيــرة 

الخارجية  األساسية  بالبنية  وتعهدت 
لــلــمــشــروع. وبــعــد تــأخــر دام 4 ســنــوات 
الخليجي  التمويل  بيت  أعــلــن  تقريبًا، 
فــي 10 مـــارس/ آذار 2014 عــن الشروع 
الشهر،  ذلــك  اإلنــجــاز نهاية  الفعلي في 
إال أن ذلك الوعد لم يتحقق ولم تنطلق 
أعمال املشروع. ويرى خبراء اقتصاد أن 
تأخر املستثمرين في إنجاز املشروعات 
ــبـــرى ربـــمـــا يـــرجـــع إلـــــى صــعــوبــات  ــكـ الـ
مالية، والسيما في ظل تراجع عائدات 
التريث  النفط، وكذلك  الخليج من  دول 
في ظل األوضاع األمنية التي تشهدها 

تونس واملنطقة العربية.
وقــــال الــخــبــيــر فــي الــشــأن االقــتــصــادي، 
لـ«العربي  فــي تصريح  الــحــطــاب،  مـــراد 
املشاريع  فــي  املستثمرين  إن  الــجــديــد« 
الكبرى ما زالوا في مرحلة جس النبض، 
الساحة  إلى  أن تكون عودتهم  متوقعًا 
التونسية مشروطة بضمانات تقدمها 
الدولة، ال سيما ما يتعلق بالضمانات 
املــــالــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــتـــحـــويـــل جــــــزء مــن 
األرباح. وأشار إلى أن تذبذب احتياطي 
املصرف املركزي من العملة األجنبية في 
الــوضــع الــراهــن قــد يحول دون تحويل 
يقلق  مــا  وهــو  املستثمرين ألربــاحــهــم، 
املستثمرين األجانب عمومًا. وال يفّوت 
املـــســـؤولـــون فـــي تــونــس أي فــرصــة في 
غيرها  أو  الخليج  بلدان  إلــى  زياراتهم 
األجنبية، إلقناع شركائهم  البلدان  من 
االقــتــصــاديــني بــاالســتــثــمــار فــي تونس 
مع تقديم عــروض وحوافز استثمارية 
جديدة سيصادق عليها البرملان ضمن 

مشروع قانون االستثمار الجديد.
املــالــيــة العاملية تونس  الــدوائــر  وتــحــث 
على اإلسراع في املصادقة على مشروع 
قــانــون االســتــثــمــار، الــــذي ال يــــزال على 

رفوف البرملان منذ أكثر من عام.
ــدد تــقــريــر لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  وشـ
مـــؤخـــرًا عــلــى أهــمــيــة املــشــاريــع الــكــبــرى 

ــــذي دخــــل في  لــالقــتــصــاد الــتــونــســي، الـ
مرحلة االنكماش، معتبرة أن املشاريع 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــرى تـــعـــد املــتــنــفــس 
الـــوحـــيـــد لـــســـوق الــتــشــغــيــل الــتــونــســيــة 
خــاصــة فــي ظــل نــســب الــنــمــو الضعيفة 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــهـــا تـــــونـــــس. وخـــصـــصـــت 
فـــقـــط مــن  الـــتـــونـــســـيـــة %18  الـــحـــكـــومـــة 
للتنمية   2016 لــســنــة  الـــدولـــة  مــيــزانــيــة 
واالســتــثــمــار، مما يعني عــدم الــخــروج 
ــة، ألن  ــنـ ــراهـ ــة االقـــتـــصـــاديـــة الـ ــ مـــن األزمــ
ــيــــدة  االســــتــــثــــمــــار هـــــو الــــطــــريــــق الــــوحــ
إلنقاذ االقتصاد وفق ما يؤكده خبراء 
االقتصاد. ومن املرجح أن تلجأ الدولة 
فــي النصف  قــانــون مالية تكميلي  إلــى 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، نـــظـــرًا إلــى 
ضعف االستثمار والركود االقتصادي، 
نتيجة نسب النمو السلبية خاصة في 
الــقــطــاع الــفــالحــي، إضــافــة إلـــى تــواصــل 
ــيـــاحـــة والـــضـــعـــف الــهــيــكــلــي  أزمـــــــة الـــسـ

للصناعة التونسية. 
وتعول تونس على ما سمته بمشاريع 
القرن، لتحسني واجهتها االستثمارية 
وامتصاص بطالة تصل إلى نحو 800 
ألـــف شــخــص، عــبــر إقـــنـــاع املــجــمــوعــات 
االقتصادية العربية الكبرى باستئناف 

نشاطها املعطل منذ سنوات.
وكان عدد من املستثمرين الخليجيني، 
 ،2014 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فــــي  أعــــلــــنــــوا 
ــم إقــــامــــة مـــديـــنـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ ــزامـ ــتـ اعـ
مــتــكــامــلــة شــــرق تـــونـــس، بــاســتــثــمــارات 
أن  يـــخـــطـــط  حـــيـــث  دوالر،  مـــلـــيـــار   50
ــدة مــــراحــــل فــي  ــ ــام املــــشــــروع عـــلـــى عـ ــقـ يـ
سوسة،  محافظة  في  النفيضة  منطقة 
عـــلـــى مـــســـاحـــة 90 كـــيـــلـــومـــتـــرًا مـــربـــعـــًا، 
وفـــــق تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس املـــؤســـس 
الــتــوكــابــري  لــلــمــشــروع، ريــــاض خليفة 
آنذاك، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 شركة 
عاملية مــن أكــثــر مــن 30 دولـــة ستشارك 

في املشروع.

تقارير عربية

مال وناس

مشاريعأسواق

السعودية

نفوق 12 ألف 
دجاجة وغرق 60 

دفيئة زراعية

قــال وزيــر النفط الــعــراقــي، عــادل 
بــــــــالده عــلــى  ــدي، إن  ــ ــهــ ــ املــ عـــبـــد 
استعداد لقبول قرار من منظمة 
الـــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبــــك« 
ــــن خـــارجـــهـــا لــخــفــض إنـــتـــاج  ومـ
للصحافينی  الوزير  وقال  الخام. 
ــداد أمــــــس وفــــــق وكـــالـــة  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ فـ
الــــعــــراق ســيــوافــق  ــرز، إن  ــ ــتـ ــ رويـ
املنتجون  أبــدى  إذا  التعاون  على 
رغبة بالفعل في التعاون لخفض 

اإلنتاج.
وأضاف أن صادرات نفط جنوب 
الــعــراق حــتــى 24 يــنــايــر/ كــانــون 
بــلــغــت 3.324  الــــجــــاري،  الـــثـــانـــي 
بلغ  بينما  يوميا،  برميل  مالينی 
برميل  3.7 مالينی  نحو  اإلنــتــاج 
يوميا. وتعاني أسواق النفط من 
تخمة فــي املــعــروض، مــا تسبب 
في تهاوي األسعار بنحو %70 
ــا دعــا  مـ مــنــتــصــف 2014،  مــنــذ 
بــعــض الـــــدول املــنــتــجــة فـــي أوبـــك 
ــــى إبـــــداء اســتــعــدادهــا لخفض  إل
اإلنتاج لدفع األسعار املنهارة إلى 

معاودة الصعود.

العراق 
لخفض إنتاج 

النفط
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اقتصاد

موسى مهدي

بعد ثماني سنوات من سياسات 
ــوال الــتــحــفــيــز«، الـــتـــي تطبع  ــ ــ »أمـ
بــدون إنتاج، وتضخ في شرايني 
االقــتــصــاد الــعــاملــي، تــجــد الــبــنــوك املــركــزيــة 
نــفــســهــا عـــاجـــزة عـــن تــحــريــك عــجــلــة الــنــمــو 
االقــــتــــصــــادي، وتـــتـــجـــه حـــالـــيـــا نـــحـــو حــيــلــة 
جــديــدة، أال وهــي حيلة »الــفــائــدة السالبة«، 
الــتــي طبقها أول مــرة »املــركــزي األوروبــــي« 
فــي منتصف الــعــام 2014، ثــم تــاه املــركــزي 
ــام نـــفـــســـه، ثــم  ــعــ الـــســـويـــســـري فــــي نـــهـــايـــة الــ

املركزي الدنماركي واملركزي السويدي.  
الــجــمــعــة، أمــــس األول، انــضــمــت  يــــوم  وفــــي 
ــة«،  ــبـ ــالـ ــــدة الـــسـ ــائـ ــ ــفـ ــ ــان إلــــــى ركــــــب »الـ ــابــ ــيــ الــ
عمليا،  يعني  مــا  وهـــو  االقــتــصــاد.  لتحفيز 
ودائعها  من  ستخسر  التجارية  البنوك  أن 

الياباني، نسبة  املركزي  اليابان«،  مع »بنك 
0.1% مـــن ودائـــعـــهـــا املـــوضـــوعـــة مـــع الــبــنــك 
املركزي.  وبخطوة »املركزي الياباني« التي 
أتخذت يوم الجمعة تكون حوالى 20% من 
اقتصادات العالم تعتمد حاليا على سياسة 
الـــفـــائـــدة الـــســـالـــبـــة لــتــحــريــك اقـــتـــصـــاداتـــهـــا 

الراكدة نحو النمو. وحدد  املركزي الياباني 
ــعـــدل فـــائـــدتـــه عــلــى  فــــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، مـ
الودائع بناقص 0.1% على أن يدخل القرار 
فبراير/شباط   16 من  اعتبارًا  التنفيذ  حيز 
يــتــم توسيعه  أن  يــمــكــن  ــال إن اإلجـــــراء  . وقــ
»إذا كان ذلك ضروريا«. وهو ما سيزيد من 
مــعــدل الــفــائــدة تــحــت الــصــفــر عــلــى إيــداعــات 

البنوك التجارية في اليابان.  
محافظ  كــان  األول،  كانون  ديسمبر/  ومنذ 
ــكـــو  ــيـ ــاروهـ الــــبــــنــــك املــــــركــــــزي الــــيــــابــــانــــي، هـ
كـــــــورودا، يـــقـــول إنــــه ســيــتــخــذ كـــل الــوســائــل 
ويــرى  التضخم.  وزيــــادة  اإلقــــراض  لتحفيز 
اقتصاديون أن سياسة الفائدة السالبة في 
الــيــابــان وبــاقــي الــــدول الــتــي أقــرتــهــا تعكس 
حــالــة االضــطــرار الــشــديــد لــهــذه الـــدول لرفع 
مستويات اإلنفاق وبالتالي رفع مستويات 
يــصــبــح  ــرة  ــ مـ املـــنـــخـــفـــض. وألول  الــتــضــخــم 
انخفاض معدل التضخم مشكلة في العالم، 
وهــــو مـــا يــــدل عــلــى أزمـــــة عــمــيــقــة تعيشها 
من حلها  تتمكن  ولم  العاملية،  االقتصادات 

منذ أزمة املال العاملية في العام 2008. 
ويــســعــى »املـــركـــزي الــيــابــانــي« عــبــر سياسة 
الــفــائــدة الــســالــبــة إلـــى تحقيق عـــدة أهـــداف 
ــادة اإلنــفــاق  ــ اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، أولـــهـــا: زيـ
واالستثمارات في االقتصاد الياباني. وذلك 
الـــفـــائـــدة الــســالــبــة ســتــعــنــي أن الــبــنــوك  ألن 
الــتــجــاريــة ستضطر إلـــى ســحــب ايــداعــاتــهــا 
تقليل حجمها حتى  أو  املــركــزي  البنك  مــن 
إيــــداعــــات  ــة  ــ أيــ ــر، ألن  ــائـ لـــخـــسـ ــعـــرض  ــتـ تـ ال 
مـــع الــبــنــك املـــركـــزي ســتــدفــع عــلــيــهــا الــبــنــوك 

حيرة المصارف 
المركزية

إقبال على 
التسوق خالل 
أعياد الميالد 

)Getty( بطوكيو

االنكماش  من  الياباني  االقتصاد  السالبة«  »الفائدة  خطوة  تنقذ  هل 
الياباني.  وتحريك القوة الشرائية واالستثمار، هذا ما يأمل فيه المركزي 
ولكن التجارب أثبتت في منطقة اليورو أنها ربما تكون آخر حيل الفشل 

في معالجة أزمة االقتصادات العالمية

المركزي األوروبي أول 
من طبق الفائدة السالبة 

على أمل إجبار البنوك 
التجارية على اإلقراض

عائدات االكتتابات في 
العام 2014 أعلى بكثير 

من العام الماضي

الين الياباني هبط 
بنسبة كبيرة بعد 

خفض الفائدة

»الفائدة السالبة« 
تقتل االدخار وتنذر 

بـ»حرب عمالت«

ارتفع الذهب في ختام تعامات األسبوع مستفيدًا من بيانات أميركية أظهرت 
أن نمو أكبر اقتصاد في العالم، كان أضعف من املتوقع في الربع األخير من 
أن تضررت  عــام بعد  فــي  زيـــادة شهرية  أكــبــر  النفيس  املــعــدن  2015، وســجــل 

األصول العالية املخاطر من رياح اقتصادية عاملية معاكسة.
وحقق الذهب مكاسب بلغت أكثر من 5.0% في يناير/كانون الثاني مدعوما 
بالقلق بشأن آفاق النمو العاملي، وخصوصا في الصني والذي أثار تساؤالت 

بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الواليات املتحدة.
وصعد سعر الذهب في املعامات الفورية في ختام تعامات الجمعة  0.25 إلى 
1116.80 دوالرًا لألوقية )األونصة( في أواخر التعامات في السوق األميركي، 
لتسجل   %0.1 فبراير/شباط  تسليم  للذهب  اآلجلة  العقود  ارتفعت  في حني 
عند التسوية 1116.40 دوالرا لألوقية. واستفادت أسعار الذهب خال الشهر 

الجاري من اضطراب أسواق املال. 

عاد التفاؤل بقوة إلى سوق املال األميركية بعد املخاوف التي ألقت بظالها 
عــلــى تــعــامــات الــشــهــر الـــجـــاري. وقـــفـــزت األســـهـــم فـــي بـــورصـــة وول ستريت 
األمــيــركــيــة أكــثــر مــن 2% فــي خــتــام تــعــامــات األســبــوع يـــوم الجمعة بــعــد أن 
فــي خطوة غير متوقعة وقــادت  الفائدة  املــركــزي أســعــار  اليابان  خفض بنك 

مايكروسوفت أسهم التكنولوجيا إلى صعود قوي.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 396.66 نقطة أو ما 
يعادل 2.47%  إلى 16466.30 نقطة في حني صعد مؤشر »ستاندرد آند بورز 

500« األوسع نطاقا 46.88 نقطة أو 2.48%  ليغلق عند 1940.24 نقطة.
التكنولوجيا مرتفعا  الــذي تغلب عليه أسهم  املجمع  وأغلق مؤشر ناسداك 

107.28 نقطة أو 2.38% إلى 4613.95 نقطة.
ــبـــوع وألول مـــرة منذ   وســجــلــت املـــؤشـــرات الــثــاثــة مــكــاســب عــلــى مـــدى األسـ

بداية العام. 

قادت أسهم البنوك األوروبية انتعاش أسواق املال في أوروبا. ومن بني أبرز 
القطاعات الرابحة في ختام يوم الجمعة  في تعامات البورصات األوروبية، 
أربــــاح مشجعة أعلنها مصرف  بــعــد  ــــي %2.8  الــبــنــوك األوروبـ صــعــد مــؤشــر 
»بانكو ساباديل« اإلسباني، كما لقيت أسهم بعض البنوك اإليطالية دعما 
كانوا  البنوك،  في  املستثمرين  أن  ويذكر  محتملة.  باندماجات  تكهنات  من 
يتخوفون من انهيار أسهم البنوك اإليطالية التي تحمل ديونا مشكوك في 

تحصيلها تفوق 230 مليار يورو. 
وصعد سهم بانكو ساباديل 11.9% بعد أن أعلن البنك عن قفزة قدرها %91 

في أرباحه الصافية لعام 2015 .
ومن بني األسهم الخاسرة تراجع سهم يارا النرويجية للمخصبات الزراعية 
)األســمــدة( 2%  بعد أن جــاءت أربــاح العمليات األساسية للربع الرابع دون 
في  مصانعها  قيمة  في  وانخفاض  املبيعات  في  بهبوط  متأثرة  التوقعات، 

فرنسا وترينيداد.

أخبار في صور

تحليق الذهب في ختام األسبوع 

انتعاش األسهم األميركية 

أسهم البنوك األوروبية 

)Getty( مستثمر في سوق المال السعودي)Getty( العريان يرأس أحد اجتماعات شركة بيمكو قبل أن يغادرها

مسقط ـ العربي الجديد

الخليجية جــفــافــا في  املــــال  شــهــدت أســــواق 
االكــتــتــابــات األولــيــة فــي النصف الــثــانــي من 
الــعــام املــاضــي 2015. وعــانــى الــربــع األخــيــر 
من عام 2015 من تباطؤ أداء سوق االكتتاب 
العام األولي على غرار الربع الثالث من نفس 
الــعــام مما يــدل على أن عــام 2015 كــان عاما 
مــتــقــلــبــا لــســوق االكـــتـــتـــاب الـــعـــام األولـــــي في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
إذ ظهر خال النصف الثاني من عام 2015 
آثار الشكوك والنظرة السلبية للسوق وذلك 
عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــقــلــبــات فــــي أســــعــــار الــنــفــط 
واالضطراب السياسي واالقتصادي الحالي 
على الساحة اإلقليمية والعاملية. وذلك وفقا 
لــقــســم أســــواق املــــال وخـــدمـــات االســتــشــارات 
املــحــاســبــيــة لــــدى شـــركـــة » بـــي دبــلــيــو سي 
الــشــرق األوســـط« فــي تقريرها الــذي نشرته 

أمس وكالة األنباء العمانية. 
ــة، أن  ــركــ ــادر عــــن الــــشــ ــ ــــصـ ــقـــريـــر الـ ــتـ وذكـــــــر الـ
الـــســـعـــوديـــة اســتــقــبــلــت االكــــتــــتــــاب الــوحــيــد 
للربع األخير من عام 2015 من خال شركة 
مليون   101 التي جمعت  العقارية  األنــدلــس 
دوالر مـــن الــصــفــقــة. وقــــد تــخــطــت الــطــلــبــات 
املــقــدمــة حــد االكــتــتــاب والــــذي نـــال استقبااًل 
حسنا من جانب املستثمرين كونه أول طرح 

تــوقــع االقــتــصــادي الــعــاملــي، محمد الــعــريــان، 
ان ال يقدم مصرف االحتياط  أمــس  لقاء  فــي 
الــفــدرالــي على رفــع جديد لسعر الــفــائــدة إذا 

ساءت االوضاع االقتصادية في العالم. 
وقـــــال مــحــمــد الـــعـــريـــان، كــبــيــر املــســتــشــاريــن 
من  أول  أليانز  لــدى مجموعة  االقــتــصــاديــني 
أمس الجمعة، إن الخطوة الصادمة التي أقدم 
اليابان املركزي بتخفيض واحد  عليها بنك 
مـــن أســـعـــار الــفــائــدة الــرئــيــســيــة إلـــى املنطقة 
في  الباد  آمــال  الضوء على  السلبية تسلط 

إضعاف الني لرفع معدل التضخم.
وقــال الــعــريــان، فــي مقابلة مــع »رويــتــرز« في 
نيويورك: »الدول تسعى إلى تحقيق أهدافها 
الداخلية بصرف النظر تقريبا عن التداعيات 
: »إنك ترى هذا بشكل 

ً
الدولية«. وأضاف قائا

بالعملة  املتعلق  الجانب  فــي  وضــوحــا  أكثر 
تأمل  املتحدة  الــواليــات  باستثناء  إنــه  حيث 
الغالبية العظمى في إضعاف عماتها وأنا 
أقــدم عليها بنك اليابان  أضــع الخطوة التي 

املــركــزي ضمن هــذه الفئة«. وفــي حــني تكهن 
مــحــلــلــون كـــثـــيـــرون بــتــمــديــد بـــرنـــامـــج »بــنــك 
اليابان« املركزي  لشراء األصول هذا العام فإن 
قليلني هم الذين توقعوا أن تنضم اليابان يوم 
السلبية  الفائدة  أسعار  منطقة  إلى  الجمعة 
الــتــي تضم البنك املــركــزي األوروبــــي وبنوك 
وسويسرا.  والــدنــمــارك  السويد  فــي  املركزية 
وقـــال الــعــريــان إن الخطوة الــتــي أقـــدم عليها 
بنك الــيــابــان تـــؤذن بــواقــع جــديــد يتمثل في 
وغياب  املــركــزيــة  للبنوك  متباينة  سياسات 
تنسيق الــســيــاســات عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. 

 »ســنــرى مجلس االحــتــيــاطــي 
ً
ومــضــى قــائــا

ــه لـــرفـــع قــدمــه  االتــــحــــادي يـــواصـــل مـــحـــاوالتـ
ــة الــســرعــة فـــي حني  بــحــرص مـــن عــلــى دواســـ
ستقدم البنوك املركزية الثاثة األخرى املهمة 
ــــي وبنك  فــي الــنــظــام -الــبــنــك املــركــزي األوروبـ
اليابان املركزي وبنك الشعب الصيني- على 
الضغط بمزيد من القوة على دواســة سرعة 
التحفيز«. وسجل الني الياباني هبوطا حادًا 
أمام الــدوالر بعد أن أعلن البنك املركزي أول 
سعر فائدة بالسالب على اإلطــاق وملح إلى 

احتمال ملزيد من الخفض.
وقال العريان إنه إذا ارتفع الدوالر بنسبة  5 
أخـــرى »ســيــبــدأ مجلس االحتياط  إلــى %10 
ــقــــى الــبــنــك  ــادي يــشــعــر بـــالـــقـــلـــق«. وأبــ ــ ــحـ ــ االتـ
املركزي األميركي أسعار الفائدة دون تغيير 
السياسة  للجنة  اجتماع  بعد  األربــعــاء  يــوم 
الــنــقــديــة اســتــمــر لــيــومــني وقــــال إنــــه »يــراقــب 
عـــن كــثــب« الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة 
»الـــدول تحارب  إن  العريان  العالم. وقــال  في 
مــن أجـــل قـــدر يسير مــن الــنــمــو الــعــاملــي على 
النقيض من أن تنهج سياسات تخلق النمو 
النظام أن يحققه.  الــذي يستطيع  التدريجي 
هــذه هــي املــأســاة الــكــبــرى. النظام قـــادر على 

النمو أسرع كثيرا لكن يجري كبحه«.
وفــــــــي أعــــــقــــــاب تــــبــــاطــــؤ اقـــــتـــــصـــــادي عـــاملـــي 
ــواق، قـــال الــعــريــان إن  ــ واضــطــرابــات فــي األسـ
زيــادتــني في  الــى  توقعاته األســاســيــة تشير 
الــعــام مقارنة  هــذا  االميركية  الفائدة  أســعــار 
بأربع زيادات في توقعات مجلس االحتياط 
االتحادي، بل إن االمر ربما يقتصر على زيادة 
واحدة فقط أو أال تحدث أي زيادة إذا ساءت 
ــــواق  ــروف االقـــتـــصـــاديـــة وأوضــــــــاع األســ ــظــ الــ
املالية. وقال العريان، والذي تم تدشني كتابه 
الجديد بعنوان »اللعبة الوحيدة في املدينة: 
البنوك املركزية.. االستقرار وتفادي االنهيار 
املقبل«، إن من املرجح بشكل أكبر ان يتراجع 

عدد زيادات الفائدة.
)رويترز(

مــن الــقــطــاع الــعــقــاري فــي الــســوق السعودية 
على مــدار خمس ســنــوات. ولــم يشهد الربع 
اكتتابات في  أي  املــاضــي،  الــعــام  مــن  الثالث 
حني أثبت الربع الثاني أنه الربع األقوى من 
حيث عدد االكتتابات بواقع أربعة اكتتابات، 

حققت عائدات قيمتها 1.2مليار دوالر.
وبالنظر إلى أداء سوق االكتتابات في الربع 
األخير من العام املاضي مقارنة بالربع نفسه 
الــعــام السابق فقد كــان عــدد االكتتابات  مــن 
والـــعـــائـــدات املــحــقــقــة فـــي الـــعـــام 2014 أعــلــى 
بـــكـــثـــيـــر، حـــيـــث وصــــلــــت إلـــــى 7.3 مـــلـــيـــارات 
كــان  اكــتــتــابــات،  دوالر، مــن إجــمــالــي خمسة 
أكبرها اكتتاب البنك األهلي التجاري الذي 
بر أكبر اكتتاب في دول مجلس التعاون 

ُ
اعت

الخليجي خال العام 2014.
الربع  اكتتابات خــال  ونظرًا لعدم طــرح أي 
الثالث فقد بلغ مجموع األموال التي تحققت 
الثاني من عــام 2015 ما قيمته  النصف  في 

101 مليون دوالر.
ــن حــيــث األداء فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ومــ
السابق فقد شهد  بالعام  عــام 2015 مقارنة 
مــا مجموعه   2014 عــام  مــن  الثاني  النصف 
ســبــعــة اكـــتـــتـــابـــات بـــإجـــمـــالـــي عــــائــــدات 8.9 
ســـوق  أداء  أن  يـــبـــني  مـــمـــا  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
االكتتاب خال الربع األخير لعام 2015 كان 

مخيبا لآلمال على جميع األصعدة.
وهــيــمــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
سوق االكتتابات األولية في 2015 حيث بلغ 
عـــدد االكــتــتــابــات ســتــة اكــتــتــابــات بــمــا يمثل 

بقيمة1.1مليار  عــائــدات  إجــمــالــي  مــن   %67
وكـــان  تــبــلــغ %77.  إجــمــالــيــة  بــنــســبــة  دوالر، 
للطاقة  العنقاء  لشركة  اآلخـــران  االكــتــتــابــان 
لإلنشاء  أوراســكــوم  بسلطنة عمان وشــركــة 

املحدودة ببورصة ناسداك دبي .
وقال ستيفن دريك رئيس قسم االستشارات 
املالية وأسواق رأس املال في الشرق األوسط 
لــدى شــركــة »بــي دبليو ســي« الــتــي أصــدرت 
النفط وعــدم  أســعــار  فــي  التقلب  إن  التقرير، 
والتباطؤ  املنطقة  فــي  السياسي  االســتــقــرار 
ــاره  ــــذي لــوحــظــت آثــ ــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي الـ االقـ
عــلــى ســــوق االكــتــتــابــات ألــقــى بــظــالــه على 
الثاني.  النصف  فــي  ذلــك  وزاد  املستثمرين 
ــاد عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات  ــتــ وأضـــــــاف أنـــــه اعــ
ــــن االكـــتـــتـــابـــات  ــعــــديــــد مـ الـــســـابـــقـــة رؤيـــــــة الــ
الناجحة ونشاط سوق املال، ولكن الشكوك 
املــتــواصــلــة قـــد دفــعــت املــســتــثــمــريــن لتوخي 
ــــو مــا  ــاه األســــهــــم، وهـ مـــزيـــد مــــن الــــحــــذر تـــجـ
السوق  في  املستثمرين  ثقة  فقدان  إلــى  أدى 
وبــالــتــالــي تــأجــيــل أي خــطــط بــالــدخــول إلــى 
ــات لــعــام  ــعـ ــوقـ ــتـ ــــوق. وأشــــــــار إلـــــى أن الـ ــــسـ الـ
2016 غــيــر مــؤكــدة، وحــتــى يــبــدأ الــســوق في 
فإنه سيكون  السالبة،  العوامل  من  التعافي 
واملــصــدريــن  املستثمرين  عــلــى  الــصــعــب  مــن 
استعادة الثقة والــعــودة إلــى الــســوق. ورغــم 
العديد من املقومات األساسية الصلبة التي 
تتمتع بها املنطقة، فإنه يأمل في أن تتعافى 
األســـواق خــال عــام 2016 ال سيما والكثير 
انتظار  في  نفسها حاليا  تعد  الشركات  من 

الوقت املناسب لاكتتاب العام.
شهد  التقرير،  قــال  الــعــاملــي،  الصعيد  وعلى 
ــي عــــــام 2015  ــ ــاملــــي فـ ــعــ ســــــوق االكــــتــــتــــاب الــ
إصدارات قوية إلى الحد املعقول وذلك على 
إزاء  املتزايد والشكوك  الرغم من االضطراب 
الــصــني والــخــوف مــن ارتــفــاع مــعــدل الفائدة. 
حيث بلغت قيمة االكتتابات العاملية 200.6 
مليار دوالر وانخفض عددها بنسبة واحد 

في املائة فقط.

العريان: أميركا قد ال ترفع الفائدةتراجع االكتتابات في أسواق المال الخليجية

يستهدف  وبالتالي  فائدة.  نسبة  التجارية 
املركزي تنشيط عمليات اإلقراض للشركات 

واألفراد.
ثــانــيــا: زيـــادة حجم االســتــثــمــار فــي األعــمــال 
ــال  ــمــ ــيــــع األعــ ــتــــجــــاريــــة الــــجــــديــــدة وتــــوســ الــ

التجارية القائمة.

إدخــارهــا ال يجلب لهم منافع مــاديــة، أو أن 
قيمتها ستتآكل ما دامت الفائدة سالبة. 

ــا: تــقــود الــفــائــدة الــســالــبــة إلـــى خفض  رابـــعـ
السابق  الياباني، كما عملت في  الــني  قيمة 
على خفض قيمة العملة األوروبية، اليورو، 
الدنماركية.  والكرونة  السويسري  والفرنك 

ــة عــــبــــر دفــــع  ــيــ ــرائــ ــم الـــــقـــــوة الــــشــ ــ ــ ــا: دعـ ــثــ ــالــ ثــ
ألنهم سيحصلون  أكثر،  لإلنفاق  املواطنني 
التجارية  البنوك  قــروض رخيصة من  على 
أقــل، هذا من جهة الحصول  وبنسبة فائدة 
ــا مــــن جـــهـــة مــــن يــمــلــكــون  ــ عـــلـــى األمـــــــــوال. أمـ
مادام  فإنهم سيضطرون إلنفاقها  األمــوال، 

ويــرى بنك اليابان، أن انخفاض قيمة الني، 
من األهداف املهمة إلنعاش االقتصاد. وذلك 
مــن حجم  املنخفض سيرفع  الــني  ألن سعر 
الصادرات اليابانية، عبر زيادة تنافسيتها 
عامليا من جهة. ومن جهة أخــرى، فإن سعر 
ــراء  ـــى شـ ــرف الــــني املــنــخــفــض ســيــقــود إلـ صــ

املواطنني في اليابان السلع املصنعة محليا، 
ستكون  الــعــاملــيــة،ألنــهــا  بنظيراتها  مــقــارنــة 
الــيــابــان  بــنــك  أرخـــــص. وبــالــتــالــي سيتمكن 
عبر هذه الحيلة من إنعاش القوة الشرائية 
داخــل  محليا  اليابانية  الــشــركــات  لبضائع 
ــواق االســتــهــاك  ــ الــيــابــان وخــارجــيــا فـــي أسـ

الرئيسية.
ولكن في مقابل هذه الفوائد التي يستهدفها 
»املـــركـــزي الــيــابــانــي«، فـــإن هــنــالــك مــخــاوف 
إلى  السالبة«،  »الــفــائــدة  نسبة  تقود  أن  مــن 
»حـــرب عــمــات« عــاملــيــة، ألن الــــدول األخـــرى 
الصادرات  على سوق  اليابان  تنافس  التي 
الــعــاملــي ستقوم هــي األخـــرى بخفض قيمة 
لليابان.  أسواقها  ال تخسر  عماتها، حتى 
كما يرى اقتصاديون أن »الفائدة السالبة« 
ــار. وفــي  ــ االدخـ تلقائيا  الــيــابــان ستقتل  فــي 
هـــــذا الــــصــــدد يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي 
كــيــت جــوكــز بــمــصــرف »ســوســيــتــه جــنــرال« 
الفرنسي، »إن اليابان عبر هذا اإلجراء تقول 

ملواطنيها أوقفوا االدخار«.
وكـــان الــبــنــك املــركــزي األوروبـــــي الـــذي طبق 
قيمة  خفض  بهدف  ليس  السالبة،  الفائدة 
ســعــر صـــرف الـــيـــورو، ولــكــن بــهــدف إنــعــاش 
االقــتــصــاد. ولــكــن الــخــطــوة أدت فــي النهاية 
ــيــــورو وهــجــرة  إلــــى خــفــض ســعــر صــــرف الــ
األموال من دول منطقة اليورو إلى سويسرا. 
وهــــو مـــا قــــاد الــبــنــك الـــوطـــنـــي الــســويــســري 
الفرنك  قيمة  تعليق  إلـــى  املـــركـــزي«  »الــبــنــك 
الــســويــســري، الــــذي كـــان مـــحـــددًا بــقــيــمــة1.2 
الفائدة  الــيــورو. خفض مــعــدل  فــرنــك مقابل 
تحت الصفر، لوقف تدفقات رؤوس األموال 
األوروبية إلى البنوك السويسرية. وتدفقات 
ــة إلـــى ســويــســرا قــد تبدو  ــيـ ــــوال األوروبـ األمـ
إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لــلــبــنــوك الــســويــســريــة، 
ولكنها كانت ذات آثار سلبية على صادرات 

السلع وبالتالي على النمو االقتصادي. 

المركزي األوروبي
يـــعـــد الـــبـــنـــك املــــركــــزي األوروبــــــــــي، أول بــنــك 
ــة ســعــر  ــاسـ ــيـ ــبـــق سـ مــــركــــزي فــــي الــــعــــالــــم طـ
لتحفيز  اإليــداعــات«  على  السالبة  »الفائدة 
اقــتــصــادات منطقة الــيــورو، وإخــراجــهــا من 
النمو. وكــانــت خطوة  إلــى  دائـــرة االنكماش 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا فــي  ــــزي األوروبـــــــــــي«، الـ ــركـ ــ »املـ
الـــعـــام 2014، ســابــقــة  مـــن  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
تاريخية لم يتخذها أي بنك مركزي رئيسي 

بالعالم من قبل.

ألف من سيارات  إنها ستستدعي حوالى 930  »نيسان موتور«  قالت شركة 
المحرك  غرفة  غطاء  سقاطة  في  محتمل  عيب  إلصالح  ألتيما  نيسان 
 2014 عــام  منذ  الثالثة  المرة  وهــي 
صناعة  شركة  فيها  تستدعي  التي 
لمعالجة  مركبات  اليابانية  السيارات 
إن  الشركة  وقالت  المشكلة.  هذه 
السيارات التي يشملها االستدعاء هي 
من  الفترة  في  إنتاجها  تم  التي  تلك 
العيب  أن  وأضافت   .2015 إلى   2013
يتسبب  أن  يمكن  إصالحه  تريد  الذي 
في فتح غطاء غرفة المحرك فجأة 

أثناء القيادة.  )رويترز(

نيسان تستدعي سيارات إلصالح أعطال

مال وسياسة

أثر انخفاض أسعار النفط 
واالضطرابات في الصين 

على حجم االكتتابات 
في أسواق المال بدول 

مجلس التعاون خالل 
النصف الثاني من العام 

الماضي
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عدلي صادق

على النقيض مما قيل، في سياق السجال 
أنباء  على  تعقيبًا  اإلقليم،  في  السياسي 
تــحــدثــت عــن فــرضــيــة تــرمــيــم الــعــاقــة بني 
أنـــقـــرة وتـــل أبـــيـــب؛ فـــإن مـــن شـــأن حقائق 
الــعــاقــة بــني أثينا وتــل أبــيــب أن تأخذنا 
إلـــى وجــهــٍة مــغــايــرة. فــمــن مــتــابــعــة الخط 
بالعاقة  املتعلق  املــنــحــنــى،  أو  الــبــيــانــي، 
للمعلق،  يتبني  اليونانية،  ــ  اإلسرائيلية 
الــبــاحــث املــوضــوعــي، أن هـــذه العاقة  أو 
لم تزدهر، إال في مراحل تراجع العاقات 
الــتــركــيــة. فمنذ تسلم حزب  اإلســرائــيــلــيــة 
الــعــدالــة والتنمية الــحــكــم فــي تــركــيــا، في 
اليونانية  الــعــاقــة  تــقــدمــت   ،2002 الــعــام 
أن  األمـــام، بعد  إلــى  اإلسرائيلية خطوات 
كــانــت شــهــدت انــفــراجــًا مــع وفـــاة الرئيس 
اليوناني، أندرياس باباندريو، في 1996. 
ــات األمــيــركــيــة  ــعـــاقـ ــًا الـ وتــحــّســنــت أيـــضـ
اليونانية، ليسجل رئيس دولة إسرائيل 
آنــــذاك، مــوشــي كــاتــســاب، الـــزيـــارة األولـــى 
ــيــــونــــان. وملـــا  ــى الــ ــ لـــرئـــيـــس إســـرائـــيـــلـــي إلـ
حــــدث الــــتــــرّدي الــكــبــيــر، فـــي عــاقــة أنــقــرة 
بتل أبيب، إثــر »حــادث مرمرة« في 2010 
إلــى توثيق   الحاكمون في تل أبيب 

ّ
خــف

الصات مع أثينا، فقام جورج باباندريو، 
ابن الراحل أندرياس، الذي أصبح رئيسًا 

برهان غليون

لعل أعظم مــا حصل ســوريــًا، فــي األسبوع 
املاضي، وأنعش األمل في إمكانية إحباط 
الــخــطــط األمــيــركــيــة والــروســيــة واإليــرانــيــة 
ــو الـــتـــنـــاغـــم غــيــر  ــ ــًا، هـ ــعــ ــة مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ واإلســ
املــســبــوق، الــــذي ال يــمــاثــلــه ســـوى الــتــفــاعــل 
ــــاق املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــطـ ــ ــع انـ ــ ــامــــل مـ الــــشــ
ــة تــشــكــيــلــه، بـــني جميع  ــدايـ الــــســــوري فـــي بـ
ــثـــوري  مـــكـــونـــات وأطــــيــــاف الـــــــرأي الــــعــــام الـ
ــقــــويــــة لــهــيــئــة  ــــع املـــــواقـــــف الــ واملــــــعــــــارض مـ
الــتــفــاوض العليا الــتــي رفــضــت االنــصــيــاع 
إلرادة الدول الكبرى والخضوع البتزازها. 
وســبــب هـــذا الــتــنــاغــم هــو رفـــض املــعــارضــة 
املشاركة في مؤتمر جنيف 3 بشروط الدول 
الشعب  قضية  كليًا  همشت  الــتــي  الــكــبــرى 
الـــســـوري املــتــجــّســدة فـــي الـــتـــحـــّرر مـــن نير 
نظام القهر والعبودية املدعوم من الخارج، 
ــار عـــشـــوائـــي،  ــ ــــاق نـ ــــف إطــ لـــتـــرّكـــز عـــلـــى وقـ
القصف  باستمرار  يسمح  الطلب،  وحسب 
ــتـــل املــنــهــجــي لــلــمــدنــيــني،  ــقـ والـــحـــصـــار والـ
ــب فـــــي الــــحــــرب  ــعــ ــشــ ــد الـــــبـــــاد والــ ــيـ ــنـ وتـــجـ
الدولية ضد اإلرهاب الذي كان الثمرة املّرة 
وخططها  الفاشلة،  الـــدول  هــذه  لسياسات 
تــكــون مسألة  أن  على  وإصــرارهــا  الهزيلة، 
االنتقال السياسي محور هذه املفاوضات، 
وأن يكون تطبيق قرار مجلس األمن 2254 
الــذي ينص على الــوقــف الــفــوري للحصار 
للمدنيني  العشوائي  والقصف  والتجويع 
وإطــــــــــاق ســــــــراح املـــعـــتـــقـــلـــني املـــــدخـــــل ألي 
مــفــاوضــات جــديــة مــع الــنــظــام الـــذي تــحــّول 

إلى قناع للسيطرة الروسية.
ــار إعــــان هــيــئــة املــفــاوضــات عن  ولـــذلـــك، أثــ
قــبــولــهــا حـــضـــور مـــحـــادثـــات جــنــيــف، بعد 
ــن تــطــمــيــنــات دولــــيــــة، قــلــق  ــا قـــــدم لـــهـــا مــ مــ
قــطــاعــات واســعــة مــن الـــرأي الــعــام الــســوري 
ــة الــهــيــئــة  ــاومــ ــقــ ــارض الــــــــذي تــــابــــع مــ ــ ــعــ ــ املــ
لتمسكها  وتــحــمــس  الـــدولـــيـــة،  الـــضـــغـــوط 
الرائع بحقوق السوريني األساسية، وعدم 
التي  الصارخة  االنتهاكات  على  املساومة 
وصــفــتــهــا املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة بــالــجــرائــم 
ضــد اإلنــســانــيــة، وفـــي مقدمها االعــتــقــاالت 
الــبــربــريــة وحـــصـــارات الــتــجــويــع والــقــصــف 

بالبراميل والقنابل العنقودية للمدنيني. 
والـــحـــال، لــيــس مــا كـــان مــرفــوضــًا املــشــاركــة 

بشرى المقطري

لم يــدرك ثــوار الربيع العربي أن أحامهم 
بــالــتــغــيــيــر الــســلــمــي وإقـــامـــة مــجــتــمــع حر 
ُمرًا  ستكون، بعد خمس سنوات، حصادًا 
لــويــات صــراع سياسي، واحــتــراب أهلي، 
العربي  الربيع  فثورات  أمنية،  وماحقات 
ــم تــحــقــق غـــايـــاتـــهـــا الــنــبــيــلــة، وتــكــشــفــت  لــ
عـــن مــــآالت مـــأســـاويـــة؛ حــيــث وقــفــت ثـــورة 
الياسمني على عتبة التحول الديمقراطي، 
الــطــبــيــعــي،  ــا  مـــســـارهـ تــكــمــل  أن  مــــن دون 
ــالـــب االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــشــعــب  ــطـ وتـــحـــقـــق املـ
اجتماعية وسياسية  ردة  وفي  التونسي. 
فـــارقـــة، أصــبــح مــجــرد املــشــاركــة فـــي ثـــورة 
يناير تهمة تاحق مصريني كثيرين،   25
وقــد تــزج بهم في السجون، في ظل نظام 
الــثــورة،  انــقــض على مكتسبات  عــســكــري، 
ولـــيـــس الـــحـــال أفـــضـــل فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي لم 
تشهد استقرارًا سياسيًا ُيذكر، على الرغم 
من كل املساعي الدولية. كما تدخل الثورة 
السورية عامها الخامس، وقد تحولت من 
ثـــورة إلـــى اقــتــتــال أهــلــي وصــــراع إقليمي، 
ــام عــــلــــى الــــضــــد مـــــن رغـــبـــة  ــظــ ــنــ يـــحـــمـــى الــ
الـــســـوريـــني املـــســـحـــوقـــني، ويــعــيــش الــيــمــن 
السورية،  الطريقة   دراماتيكيًا على 

ً
فصا

فالثورة التي أطاحت علي عبدالله صالح 
لــم تــصــمــد، أصــبــحــت الــبــاد ســاحــة حــرب 

وإقليمية. 
واقع ثورات الربيع العربي، اليوم، ال يقلل 
من مبدئية الثوار، وال من عظمة األهداف 
السامية لــهــذه الــثــورات، لكن هــذا الــواقــع، 
مقاربة  علينا  يحتم  تــعــقــيــداتــه،  كــل  ومـــع 
الــثــورات، ليس مــن منظور تسطيحي في 
مدى نجاحها أو إخفاقها وإلقاء املسؤولية 
فــي حــرف هذه  اإلقليمية  الــتــدخــات  على 
ــثـــورات عـــن مــســارهــا، بـــل ال بـــد مـــن فهم  الـ
الخلل الـــذي أفــضــى إلــى هــذا الــواقــع، عبر 
واالجتماعية  السياسية  اآللــيــات  تشريح 
لقوى ثورات الربيع العربي التي- برأيي- 
تمثل سببًا رئيسيًا من أسباب عجزها عن 
أصـــاب مجتمعات  ومـــا  أهــدافــهــا،  تحقيق 
الــربــيــع الــعــربــي مـــن انــتــكــاســة ســيــاســيــة.  
مــنــذ انـــــدالع ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، في 
الـــثـــوري في  الــفــعــل  مــطــلــع 2011، تــجــســد 
حــالــٍة عــفــويــٍة مــن نــقــاء حــالــم أراد إســقــاط 
األنظمة العربية، وتغيير الواقع املعيشي 
الذي كابدته الشعوب. ومثل مشهد محمد 
احتجاجًا  نفسه  يحرق  وهــو  البوعزيزي، 
 ، على وضــع اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي مــتــردٍّ
أخــطــاء  عــن  يكفر  عــربــي،  ملسيح  تجسيدا 
شـــعـــوب صــمــتــت عـــقـــودًا طــويــلــة، وتــحــول 
ــة لـــلـــشـــرائـــح  ــ ــونـ ــ ــقـ ــ ــزي« إلــــــــى أيـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ »بـ
االجتماعية املسحوقة في مصر والبحرين 
واليمن وسورية وليبيا، ومحدثًا الشرارة 
ــع الـــعـــربـــي.  ــيــ ــربــ الــــتــــي فــــجــــرت ثـــــــــورات الــ
الــتــي مثلها  الـــثـــوري  الــنــقــاء  أن حــالــة  إال 
أزيــحــت لصالح  أن  لبثت  مــا  الــبــوعــزيــزي 
مـــنـــطـــق بـــراغـــمـــاتـــي ثـــــــوري صــــاعــــد وســـم 

غّسان رباح

يــظــهــر، يــومــًا بــعــد يـــوم، أن حــركــة 14 آذار 
فـــي لــبــنــان بــــدأت بــالــتــراجــع فـــي مــســتــوى 
وعي حقيقة الشؤون املهمة التي غالبًا ما 
العام،  الـــرأي  على  طرحها  عند  تفاجئها، 
املــحــلــي والـــدولـــي مــعــًا. ويــبــدو أن السبب 
عائد إلى حاجتها التقنية إلى أمانة عامة 
دائــمــة الــعــمــل، للسهر عــلــى مــســار األمـــور 
بمختلف وجوهها، حتى كدنا ننسى من 

هو األمني العام للحركة حاليًا.
مـــن ذلـــــك، مـــثـــا، الــتــصــريــحــات املــتــســرعــة 
الــصــادرة عــن بعض أركـــان الحركة بشأن 
ــرًا، مــحــكــمــة  ــ ــيـ ــ ــه، أخـ ــذتــ ــرار الـــــــذي اتــــخــ ــ ــقـ ــ الـ
سبيل  تخلية  لجهة  الــعــســكــريــة،  التمييز 
املتهم ميشال سماحة مقابل كفالة مالية، 
املتخذ  للموقف  الــســيــاســي  تــأيــيــدنــا  فــمــع 
بـــوجـــوب إصـــــدار الـــقـــرار األشــــد واألقــســى 
ــر املــــــــدان نـــهـــائـــيـــًا بــعــد،  ــيـ ــم غـ ــهـ ــتـ بـــحـــق املـ
العميل ميشال سماحة، ومع تأكيد جعل 
صــاحــيــة املــحــكــمــة الــعــســكــريــة مــحــصــورة 
بــالــقــضــايــا الــعــســكــريــة، واملــــثــــارة بسبب 
مـــخـــالـــفـــات يــرتــكــبــهــا أفـــــــراد الـــجـــيـــش فــي 
دون  بسببه،  أو  الــعــســكــري،  عملهم  أثــنــاء 
غــيــرهــا مـــن املــخــالــفــات املــتــعــلــقــة بــاألمــور 
املدنية. مع ذلك كله، صحيح أنه ال يجوز 
إدخـــــال الـــنـــزاعـــات املــدنــيــة ملــجــرد أن أحــد 
املؤجر  اختلف  إذا  كما  عسكري،  فرقائها 
ــــي(،  ــدنــ ــ ــع املـــســـتـــأجـــر )املــ ــ )الــــعــــســــكــــري( مـ
وحصل تضارب بينهما. وبالتالي، إحالة 
الخاف، ملجرد كون الضارب أو املضروب  
عــســكــريــًا، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــًا أن إلــغــاء 
املــحــكــمــة الــعــســكــريــة نــهــائــيــًا لــيــس الــحــل 
املــنــاســب، ألن مـــن شـــأن إحـــالـــة الــخــافــات 
الــعــســكــريــة أمـــام املــحــاكــم املــدنــيــة املــســاس 
بــمــعــنــويــات عــنــاصــر املـــؤســـســـة، وتـــراجـــع 
التي سيشعر بها  العزة  هيبتها، وضــرب 
أفــــــراد هــــذه املـــؤســـســـة بـــني بـــاقـــي شــرائــح 
ذلــك،  إلــى  فئاتها.  اخــتــاف  على  املجتمع، 
ــــاءات الــســبــيــل من  االســتــنــســابــيــة فـــي إخــ
عدمها أمر يعود لتقدير القاضي الجزائي 
ذي الصاحية، وليس من املنطقي بشيء 
معرفة مدى تلك االستنسابية من عدمها. 
وقــــد حــصــل ســابــقــًا، وأخـــلـــي ســبــيــل قــاتــل 
الضابط الطيار سامر حنا بكفالة، ولبث 
األخـــيـــر، وإن اخــتــفــى بــحــجــة مــصــرعــه في 
الله خارج  القتال في صفوف حــزب  أثناء 
يــزال حيًا  إنــه ال  اللبنانية، وقيل  الــحــدود 

ُيرزق. ونورد، هنا، املاحظات اآلتية: 
إلـــى طــلــب تــحــويــل قضية  املــســارعــة  أواًل: 
مــيــشــال ســمــاحــة أمـــــام املــجــلــس الــعــدلــي، 
بواسطة مجلس الوزراء، غير صحيح على 

للوزراء، بزيارة رسمية إلى إسرائيل، في 
يوليو/تموز 2010، لتعزيز العاقات بني 
الدولتني. وفي تلك الغضون؛ قام بنيامني 
نــتــنــيــاهــو، بـــزيـــارة جــوابــيــة إلـــى الــيــونــان 
مباحثاته هناك،  التالي. وفي  الشهر  في 
اختلى ساعة ونصف الساعة، مع جورج 
باباندريو، ليبحثا آفاق التعاون وخططًا 
وبعد  واالقــتــصــادي.  العسكري  للتساند 
أشـــهـــر قــلــيــلــة، قـــــام أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
ــة، إلـــى الـــيـــونـــان، أعــلــن فيها  ــ بـــزيـــارة دولـ
الـــجـــانـــبـــان عـــن تــشــكــيــل لــجــنــٍة مــشــتــركــٍة 

للتعاون االستراتيجي واألمني.
ــرأوا في  أمـــا الــيــونــانــيــون، مــن جــهــتــهــم، فــ
ــع إســـرائـــيـــل إحـــــدى ضـــــرورات  الـــعـــاقـــة مـ
ــــن هـــنـــا،  ــا. مـ ــيــ ــة تــــركــ ــهــ ــــي مــــواجــ الـــــــــردع فـ
تــتــالــت الـــخـــطـــوات. فــمــع اتـــســـاع الــشــرخ 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة اإلسـ ــيـ ــركـ ــتـ ــــي الــــعــــاقــــات الـ فـ
الجو  لساحي  مشتركة،  تدريباٌت  جــرت 
ــانـــي فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــونـ ــيـ ــلـــي والـ ــيـ ــرائـ اإلسـ

أعــربــت  بــعــد،  فــيــمــا  األول 2010.  تــشــريــن 
تل أبيب عن امتنانها لليونان، إلعاقتها 
ملتضامنني  ثــانــيــة  بــحــريــة  رحــلــة  تسيير 
ذلــك استضافة إسرائيل،  غــزة. تبعت  مع 
ــن  الـــســـاح  ــ ــًا مـ ــربـ فــــي قــــاعــــدة عــــوفــــدا، سـ
الــــجــــوي الـــيـــونـــانـــي، لــلــقــيــام بــتــدريــبــات 
مــشــتــركــة. ورد الــيــونــانــيــون االســتــضــافــة 
ســاح  مــن  طـــائـــراٍت  فاستقبلوا  بمثلها، 

عــســكــريــة. وملـــا جـــاء اكــتــشــاف حــقــل الــغــاز 
الــقــبــرصــي الــكــبــيــر »الـــلـــوفـــاثـــيـــان«، رأتــهــا 
لتشكيل تحالف طاقٍة  إسرائيل فرصتها، 
 ملد 

ً
ثــاثــي مــع قــبــرص والـــيـــونـــان، تــوطــئــة

أطول أنبوب للغاز في العالم، تحت البحر. 
وقـــّعـــت األطـــــــراف الـــثـــاثـــة فـــي نــيــقــوســيــا، 
عــلــى مـــذكـــرة تـــفـــاهـــم، أعــقــبــتــهــا مـــذكـــرات. 
قبرصيًا،  إسرائيليًا  اتفاقًا  أنتجت  وتــلــك 

لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة )مــــن خــال 
وفازيليكوس  اإلسرائيلية  هديرا  شركتي 
الـــقـــبـــرصـــيـــة(. وطــــــــاول األمـــــــر الـــســـيـــاســـة، 
الــيــونــانــي واإلســرائــيــلــي  الــطــرفــان  ليتفق 
عــلــى تــوحــيــد جــهــود مــجــمــوعــات الضغط 
ــات« الــيــونــانــيــة والــصــهــيــونــيــة،  ــيـ ــوبـ ــلـ »الـ
 
ً
الناشطة في الواليات املتحدة. ذلك فضا
عن التعاون في مجاالت الزراعة والثقافة، 
بل والتعاطي مع فرضية أن اإلسرائيليني 
يــعــشــقــون املــوســيــقــى الــيــونــانــيــة، فــســافــر 
ــيـــونـــان  ــيــــب أشــــهــــر مـــطـــربـــي الـ ــى تــــل أبــ ــ إلــ
ومــطــربــاتــهــا. وألن لــكــل عــاقــة مـــزاعـــم أو 
أســـانـــيـــد ومـــنـــتـــجـــات كـــامـــيـــة، فـــقـــد ســمــع 
الشعب اليوناني ثناًء إسرائيليًا عليه، إذ 
استخرج الصهيونيون من جراب الحاوي 
قــــــواًل يـــؤكـــد عـــلـــى أن الـــيـــونـــانـــيـــني كـــانـــوا 
الشعب األفضل واألكثر إنسانية في أثناء 
الــنــازيــة، ألنــهــم خــبــأوا مواطنيهم  الحقبة 
اليهود في منازلهم. وكأن سائر الشعوب 
أو  لليهود   

ً
قتا أو  إحــراقــًا  أو  تؤيد  كانت 

لغيرهم.
 الحفاوة التي تلقاها نتنياهو 

ً
كانت الفتة

ألــيــكــســيــس  ــان،  ــيــــونــ الــ وزراء  رئـــيـــس  مــــن 
ــاري صـــديـــق  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ــراس، وهــــــــو ال ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـ
ــذي يـــلـــّوح لـــأوروبـــيـــني بــورقــة  الـــــروس، الــ
التحالف معهم. فقد تمّكن الكريه الظامي 
االستراتيجية،  الــحــركــة  بخفة  نتنياهو، 

يــلــّوح بورقتها  الــيــونــان، حــني  مــن تعزيز 
لأتراك. وقد بدا في األمر، أنه وتسيبراس، 
اســتــأنــس واحــدهــمــا بـــاآلخـــر. األول، يــرى 
للمناورة  الكبير  الهامش  اليونانيني  في 
ــاد الـــغـــاز  ــتـــصـ وفـــتـــح األجــــنــــحــــة، ودفــــــع اقـ
ــام. والــثــانــي يرى  خــطــوات أخـــرى إلــى األمــ
في التعاون االقتصادي والعسكري، وفي 
ــثـــاثـــي، ضـــالـــتـــه، فـــي هــذه  حــلــف الـــغـــاز الـ

الضائقة. 
لعل، في هذا السياق، ما يدعو الى التأّسي 
ــاع مــنــهــا  ــ ــال الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ضـ عـــلـــى الــــحــ
التكتيك، بعد طول ضياع لاستراتيجية. 
فتح األجــنــحــة، إال فــي ماعبهم ضد 

ُ
فــا ت

بعضهم بعضًا، وتنتعش الديكتاتوريات، 
ويعلو شــأن إسرائيل، حتى فيما ال شأن 
ُيفترض  الـــذي  الطبيعي  كــالــغــاز  فــيــه،  لها 
تـــجـــود  تـــتـــلـــقـــاه وتـــســـتـــجـــديـــه وال  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ
نـــا  بــــه. كــــان هـــــؤالء الــيــونــانــيــون أصـــدقـــاء
تــاريــخــيــًا، وكــــان فـــي مـــقـــدور الـــعـــرب، منذ 
ــول  ــدخــ وفــــــــاة أنــــــدريــــــاس بــــابــــانــــدريــــو، الــ
لتثبيت  واستثماراتهم،  بدبلوماسيتهم 
الـــعـــاقـــات وإدامــــتــــهــــا، عــلــى الــنــحــو الـــذي 
ــي،  ــ يــســاعــد عــلــى انـــكـــشـــاٍف إقــلــيــمــي ودولـ
لــســيــاســات إســـرائـــيـــل الــعــنــصــريــة. وكــيــف 
في   

ٌ
مــاضــيــة سياساتهم،  بينما  يفعلون، 

م. تجزئة املجزأ وتقسيم املقسَّ
)كاتب فلسطيني(

إلــى حل سياسي،  التوصل  مفاوضات  في 
الــقــبــول بــالــدخــول فيها،  وإنــمــا: أواًل، عـــدم 
بينما يستمر التجويع والقصف الهمجي 
ــــني وعــــمــــلــــيــــات االخــــتــــطــــاف  ــيـ ــ ــدنـ ــ عــــلــــى املـ
العملية  توجيه  إعـــادة  وثانيًا،  واالعــتــقــال. 
ــا عـــلـــى الـــطـــريـــق  ــهــ ــعــ ــة، ووضــ ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
الـــصـــحـــيـــح، أي تــحــويــلــهــا مــــن مــبــاحــثــاٍت 
لـــاتـــفـــاق عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب على 
ــران  ــاب لــصــالــح روســيــا وأمــيــركــا وإيـ ــ ااٍلرهـ
ــد مــوســكــو  ــريـ وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول، كـــمـــا تـ
وطهران، إلى مفاوضاٍت تهدف إلى تعبيد 
الطريق نحو تغيير سياسي، بدءًا بتشكيل 
تقود  الــصــاحــيــات،  كاملة  انتقاليٍة  هيئٍة 
عمليات إعادة هيلكة أجهزة الدولة، وبسط 
املليشيات األجنبية  األمــن والسام، وطــرد 
ــة، وكـــــل املــلــيــشــيــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة وااليـ الـــداعـــشـ
ســيــاســة  أن  ــبـــدو  يـ اآلن،  حـــتـــى  األجـــنـــبـــيـــة. 
التمسك بحقوق الشعب، ورفض التنازالت 
املجانية لصالح التفاهم الدولي قد حققت 
بعض أهدافها، وإن كان من السابق ألوانه 
التأكد من أن كل ما وعدت به الدول واألمم 
املتحدة سوف يتحقق بالفعل. فبعد خمس 
ــنـــواٍت مـــن ســيــاســات الــخــديــعــة والــكــذب  سـ
والــتــحــلــل مـــن االلـــتـــزامـــات واملـــســـؤولـــيـــات، 
أصــبــح مــن الــصــعــب عــلــى الــســوريــني إيــاء 
التزمت  إذا  لكن،  الــدولــي.  باملجتمع  ثقتهم 
الفوري  بالوقف  املتحدة  واألمـــم  واشنطن 
ــدن، وحـــل مــشــكــلــة االعــتــقــاالت،  ــ لــحــصــار املـ
وتجنيب املدنيني القصف، وتعريف هدف 
ــه االنــتــقــال  ــفـــاوضـــات الــرئــيــســي عــلــى أنــ املـ
انتصارًا  هــذا  نــظــام جــديــد، فسيكون  نحو 
كــبــيــرًا لـــوفـــد املـــفـــاوضـــات، ولـــقـــوى الـــثـــورة 

واملعارضة.
مفاوضات السام معركة قد تكون أصعب 
الــعــســكــريــة، ال يمكن أن نهرب  مــن املــعــركــة 
مــنــهــا، وال يــمــكــن أن نــتــهــاون فــيــهــا، وفــي 
أي  قبل  يستدعي،  وهـــذا  لكسبها.  اإلعــــداد 
عــامــل آخــــر، أن نــبــقــى مــوحــديــن خــلــف وفــد 
ــار دعــمــنــا  ــهـ املـــفـــاوضـــات، وأن ال نـــوفـــر إظـ
وتأييدنا له، وثقتنا به، وبحرص رجاالته 
عــلــى مــصــالــح ســـوريـــة وشــعــبــهــا. وبــهــذه 
ــد، ونــــزيــــد مــن  ــ ــوفـ ــ ز مــــوقــــف الـ

ّ
الـــثـــقـــة، نــــعــــز

وإصـــراره  بموقفه  التمسك  على  تصميمه 
على النصر.  إن تصحيح وجهة املفاوضات 
وحل امللف اإلنساني، قبل بدء املفاوضات، 

أيدولوجيتها  الــثــورة، على اختاف  قــوى 
ومــشــاريــعــهــا الــســيــاســيــة، وكــــّرســــت هــذه 
انحصر معه  ثوريًا،  واقعًا ال  البراغماتية 
أداء هذه القوى في سياق وصولي، غايته 
استحقاق  وتحقيق  التموضع  الرئيسية 
ــادم، مـــحـــواًل الـــثـــورة إلــــى أداة  ــ ســيــاســي قــ
وذرائــع  إلــى شعارات  وأهدافها  سياسيٍة، 

للنيل من الخصوم. 
بــراغــمــاتــيــة قـــوى ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي 
ــو الــخــطــأ الـــجـــوهـــري الـــــذي وقـــعـــت فيه  هـ
هـــذه الــقــوى، وســبــب إخــفــاقــهــا فيما بعد، 
اعتمادها  في  انحرافاتها  أخطر  ويتمثل 
ــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة واجـــتـــمـــاعـــيـــٍة، ال  ــ ــيـ ــ عـــلـــى آلـ
الــثــوريــة ضــد فساد  تنسجم مــع حــالــتــهــا 
الــحــاكــمــة وقــمــعــهــا، ولــيــس فقط  أنظمتها 
ــبـــدال رمـــــوز هــــذه األنــظــمــة.  ــتـ مـــن أجــــل اسـ
آليات  على  الثورية  البراغماتية  باعتماد 
الــنــظــام الــقــديــم ومـــراكـــز قــــواه الــســيــاســيــة، 
الرمزي  عكست هذه اآلليات، في مدلولها 
والــســيــاســي، تــشــوهــات قــوى الــثــورة التي 
لم تكن في أدائها سوى صدى للتشوهات 
العميقة للمجتمع العربي، والنظام املثار 
عليه والقوى السياسية األخرى، بما فيها 
ــن تــمــظــهــرات هــذه  ــة. ومــ ــزاب املـــعـــارضـ ــ أحــ
اآللـــيـــات تــركــيــز جــهــود قـــوى الـــثـــورة على 
العسكر  مــن  التقليدية،  الــقــوى  استقطاب 
ورجال دين ووجاهات قبلية واجتماعية، 
واالعــتــمــاد فــي ثورتها ضــد األنظمة على 
ــقــــوى، وتــحــويــلــهــا من  اســتــقــطــاب هــــذه الــ
صـــف الــنــظــام إلـــى صـــف الـــثـــورة، إلـــى حد 
اســتــخــدام أســالــيــب الــنــظــام نفسها، ســواء 
إغـــــراءات بالسلطة واملــكــاســب  تــقــديــم  فــي 
السياسية، أو في طريقة التحشيد للثورة، 
بل والدخول في تحالفاٍت نفعيه مع هذه 
الـــقـــوى الـــتـــي مـــا لــبــثــت، تــالــيــًا، أن شكلت 
قوام الثورة املضادة، برز هذا في تحالف 
ثوار 25 يناير في مصر مع الجيش الذي 
أزاح قوى الثورة بعد ذلك، وفي الحالتني، 

اليمنية والليبية. 
كما لجأت قوى الثورة إلى آليات املعارضة 
فــــي الــــحــــرص عـــلـــى الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
للثورات، ما جعل هذه الثورات تتحول من 
فــي مصلحة  خــيــارًا وطنيًا، يصب  كونها 

تـــزال عالقة  القضية ال  اإلطــــاق، ألن هـــذه 
أمــــام املــحــكــمــة الــعــســكــريــة، وقـــد أصبحت 
األمر  ويستدعي  املقضية.  القضية  بحكم 
 تــشــريــعــيــًا مـــن املــجــلــس الــنــيــابــي، 

ً
تــعــديــا

ــدلــــي الــجــهــة  ــعــ ــن املـــجـــلـــس الــ ــ ســـيـــجـــعـــل مـ
الــصــالــحــة، بــــداًل مــن املــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 

ومع مفعول رجعي.
ثانيًا: أن يتباكى أحد أركان حركة 14 آذار 
اإلدارة والــعــدل( على إحالة  )رئيس لجنة 
ســمــاحــة بــمــادة حجته نــقــل الــســاح، بــداًل 
من جناية محاولة إيقاع الفتنة في الباد، 
أمــر غير مقبول اليوم، وقــد كــان باإلمكان 
للقيام  العسكرية  العامة  النيابة  مراجعة 
قــلــم  إن  إذ  مـــمـــكـــنـــًا،  األمــــــــر  ــك. وكــــــــان  ــ ــذلـ ــ بـ
النيابات العامة يبقى متحركًا مبداًل، على 
عكس القضاء الجالس، إذ كان في الوسع 
تعديل االدعــاء، ما دام أن القرار القضائي 
مـــبـــرم لـــم يـــصـــدر بـــعـــد. أمــــا وأن األمـــــر لم 
العسكرية  التمييز  محكمة  فــإن  يحصل، 
البدائي من  للقرار  تبقى محكمة محاكمة 

النواحي القانونية، وليس الواقعية.
الــدســتــور،  ينص  كما   ، اللبناني  الــقــضــاء 
 بــمــفــهــوم فــصــل الــســلــطــات، سلطة 

ً
وعــمــا

طـــرف، وال تسير  بـــأي  تــأتــمــر  ال  مستقلة، 
املرعية،  والــقــوانــني  الــدســتــور  تأثير  تحت 
وذلـــــك بـــاســـم الــشــعــب الــلــبــنــانــي. املــهــزلــة 
القضائية أو السياسية في قضية املخرب 
ــرى،  ــ ــرة أخــ ــ ــة بــــرهــــنــــت، مــ ــاحـ ــمـ ــال سـ ــيـــشـ مـ
عـــدم وجـــود هـــذا املـــبـــدأ، أو عـــدم مــراعــاتــه. 
وعــلــى الــرغــم مــن صحة الــدعــوة إلــى الحد 
للمحكمة  الــهــمــيــونــيــة  الـــصـــاحـــيـــات  مـــن 
ــبـــع، عــبــر  ــتـ ــــإن األســــلــــوب املـ الـــعـــســـكـــريـــة، فـ
تــســيــيــس هــــذا املــطــلــب لـــن يـــــؤدي إال إلــى 
التفاف قسم من اللبنانيني حول املحكمة، 
رمــزًا مذهبيًا بحتًا من أجل تحّدي القوى 

السياسية املقابلة. 
يــضــع مــيــشــال ســمــاحــة، بــوصــفــه معضلة 
والسياسي  القضائي  الجسمني  أخاقية، 
في لبنان في سلة واحــدة، وكذلك يعّرض 
املــؤســســة الــعــســكــريــة لــلــنــقــد والــتــجــريــح، 
فـــي وقــــت تــحــتــاج كـــل مــؤســســات الـــدولـــة، 
والســـيـــمـــا الـــجـــيـــش، إلــــى الـــدعـــم الــشــعــبــي 
والدولي، ملقارعة الخطر اإلرهابي من أين 

ما أتى.
ومع اقتراب ذكرى 14 شباط، نجد مناسبة 
مؤاتية  األرز  ــورة  وثــ آذار   14 حــركــة  قــيــام 
لــلــنــقــد الــــذاتــــي، خــصــوصــًا لــنــاحــيــة بنية 
العمل التقني السليم في ضوء املتغيرات  
املتسارعة في لبنان واملنطقة معًا، وإال فإن 
الــثــقــة بــالــحــركــة ســـوف تــتــراجــع إلـــى أدنــى 

مستوياتها. واآلتي أعظم.
)عضو املجلس العدلي في لبنان سابقًا(

الجو اإلسرائيلي، في جزيرة بليبونيس 
فــي جنوبي الــيــونــان. وتــطــور األمـــر، بــدءًا 
مــن الــعــام 2011 عــلــى صــعــيــد األســاطــيــل 
الخط،  على  األميركيون  البحرية، ودخــل 
ــنــــاوراٍت  ــثـــاث نـــظـــام مــ فــشــكــلــت الــــــدول الـ
بحرية سنوية، أسموها »نوبل دينا«. في 
تلك املناورات، اختلط التدريبي العسكري 
بــاالســتــراتــيــجــي واالقـــتـــصـــادي، إذ جــرت 
املناورات للتدّرب على الدفاع عن منصات 
حــقــول اســتــخــراج الــغــاز الــطــبــيــعــي. كلما 
اتــســعــت شــقــة الــتــعــارض الــســيــاســي بني 
اليوناني  الطرفان،  أبيب، ظل  وتــل  أنقرة 
ــرام،  ــ ــغـ ــ ــــي الـ ــتــــوغــــان فـ ــــي، يــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واإلسـ
أكــثــر فــأكــثــر. وعــنــدئــٍذ، حــضــرت رمــزيــات 
األعـــــــام واأللـــــــــوان فــــي تــســمــيــات وقـــائـــع 
استضافت  فعندما  الــعــســكــري.  الــتــعــاون 
إســرائــيــل أضــخــم املـــنـــاورات الــجــويــة، بني 
ــــاورات  ــنـ ــ ــتــــني، ُســـمـــيـــت املـ ــدولــ ســـاحـــي الــ
»العلم األزرق«، تيمنًا باللون الطاغي في 
إسرائيل، زعيمة  تتبّدى  علميهما. ولكي 
ــن جـــانـــبـــهـــا، بــســبــعــة  ــــت، مــ ــاركـ ــ ــو، شـ ــجــ الــ
أســــراب، مقابل ســرب يــونــانــي واحـــد، مع 

سرب أميركي وآخر إيطالي!
ــقـــال، هــنــا، إن إســرائــيــل كــانــت  يــمــكــن أن ُيـ
االستراتيجي. عينها  التحرك  ناشطة في 
على البحر، وعلى تركيا. أما اليونان، فقد 
ملحقية  أبــيــب،  تــل  فــي  لنفسها،  افتتحت 

يــنــبــغــي أن نستهني  مــكــاســب أســاســيــة، ال 
بها بالتأكيد. فهي مقدماٌت مهمة، لتعزيز 
موقف وفــدنــا، وفــي الــصــراع العنيف الــذي 
سيستمر في املراحل التالية والصعبة من 
 عن ذلك، 

ً
املفاوضات التي ليس لها، فضا

سوى أمل صغير في النجاح. 
نــتــوهــم أن ما  أيـــضـــًا أن  يــنــبــغــي  لـــذلـــك، ال 
ُوعدنا به قد أنجز، أو أنه سُينجز ببساطة. 
سوف يستمر أعداء الثورة في السعي إلى 
االلــتــفــاف عــلــى هـــذه املــكــاســب، وتــفــريــغــهــا 
مـــن مــضــمــونــهــا. فــخــصــمــنــا لــيــس بــالــعــدو 
الـــســـهـــل. وهــــو لــيــس طـــرفـــًا واحـــــــدًا، وإنــمــا 
أظهرناه  مــا  بسبب  علينا  تكالبت  أطـــراف 
فــي املــرحــلــة السابقة مــن انــقــســام وضعف، 
وتباين في الــرأي والرؤية، لم يعّوض عنه 

سوى استعداد شعبنا الهائل للتضحية. 
الــوحــدة والثقة  أمــا اآلن، فينبغي أن تكون 
والـــتـــعـــاون والــعــمــل كــفــريــق بـــني كـــل أبــنــاء 
الـــثـــورة وأنـــصـــارهـــا، مــقــاتــلــني ونــاشــطــني، 
النصيحة والنقد  أســاس عملنا، وأن تحل 
البناء محل التشهير والتجريح والشماتة 
التي سيطرت على سلوك كثيرين منا في 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة. إذا بــقــيــنــا مــوحــديــن، 
ألن  قــوة خصومنا،  كانت  مهما  سننتصر 
قضيتنا عـــادلـــة، وهـــم ظــاملــون ومــعــتــدون. 
ولن نكون موحدين ما لم تتغلب روح الثقة 
التي تجمع بيننا على روح الشك واملناكفة 
واملــخــاصــمــة الـــتـــي فــرقــتــنــا عـــقـــودًا طــويــلــة 

سابقة.
)أكاديمي وأول رئيس 
للمجلس الوطني السوري(

ــار فـــوقـــي  ــ ــيـ ــ ــــني إلـــــــى خـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــهــــور املـ ــمــ جــ
لأقليات أو النخب واألحــزاب السياسية، 
تــمــثــيــلــهــا  الـــــثـــــورة  ــــوى  قــ ــيـــف  تـــوظـ وأدى 
الــســيــاســي إلـــى فـــرض تــســويــات سياسية 
مــشــوهــة، كــمــا فــي الــيــمــن وســوريــة أخــيــرًا، 
وحولت الثورة في هذه البلدان إلى صراع 
متصارعة،  سياسية  أطـــراف  بــني  محموم 
لـــهـــا امـــتـــداداتـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، جـــاعـــلـــة مــن 

بلدانها ساحة للتنافس اإلقليمي. 
أمــــا الــخــلــل اآلخـــــر فـــي أداء قــــوى الـــثـــورة 
الجماعات،  روح  مــن  إعائها  فــي  فيتمثل 
الــديــنــيــة منها عــلــى اخــتــاف مــذاهــبــهــا أو 
الــروح  حساب  على  والجهوية،  املناطقية 
ــد هـــذه  ــيـــة، وإطـــــــاق يــ ــنـ واملـــصـــلـــحـــة الـــوطـ
الجماعات التي كانت حبيسة صراعاتها 
املـــاضـــويـــة وتــنــاقــضــاتــهــا، والـــســـمـــاح لها 
تاليًا بتشكيل املشهد الثوري ومصادرته 
ــاء ذلـــك بــالــتــوازي مــع عمل  لــصــالــحــهــا. جـ
قوى الثورة على تغييب األفراد وحجبهم، 
ــذه الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي حـــاولـــت  ــ لـــصـــالـــح هـ
استثمار ثورات الربيع، لتثبيت وجودها، 
كـــمـــا فـــعـــلـــت جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املــســلــمــني 
فـــي مــصــر والــيــمــن، وعــنــدمــا شــعــرت هــذه 
الــجــمــاعــات أن الــتــســويــات الــســيــاســيــة ملا 
عملت  مكاسبها،  تحقق  لــم  الــثــورات  بعد 
 
ً
املرحلة االنتقالية متحالفة على تقويض 
املثار عليه، كما فعلت جماعة  النظام  مع 
الحوثي في اليمن، وكما تفعل الجماعات 
املتطرفة املسلحة التي استغلت الفوضى، 
للسيطرة على بعض املناطق، وتحويلها 

إلى دول داخل الدولة. 
إصـــاح اخــتــاالت مــا بــعــد ثــــورات الربيع 
ال بــد أن ينطلق مــن قــــراءة هـــذه الــثــورات 
تاريخية لشعوب  وتشريحها كمسؤولية 
هذه الثورات، وأال تكون هذه القراءة وفقًا 
لفقه املؤامرات الخارجية والقوى الداخلية 
هذه  بنية  بتشريح  وإنــمــا  بها،  املتربصة 
الـــثـــورات واشــتــغــاالتــه فـــي ســيــاق الــظــرف 
ــذا الــفــهــم  الـــتـــاريـــخـــي، حــيــث ســيــجــعــلــنــا هــ
مــآالتــهــا وتــصــحــيــح  قـــادريـــن عــلــى إدراك 
كـــبـــواتـــهـــا، ولـــيـــس الـــتـــبـــاكـــي عـــلـــى مــصــيــر 
التنصل منها واالرتــــداد عن  أو  الــثــورات، 
أهــدافــهــا الــوطــنــيــة الــنــبــيــلــة، واســتــبــدالــهــا 

بمشاريع ما دون وطنية.
ال يــــــــزال فـــــي الـــــوســـــع إصــــــــاح مــــســــارات 
ــادة إيــجــاد  ــإعــ ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، بــ
الجامع الوطني الرافض أشكال االحتراب 
ــتـــدخـــات اإلقــلــيــمــيــة، وإنـــتـــاج  ــلـــي والـ األهـ
ــادرة عــلــى كــبــح الــصــراع  ــ ســلــطــة وطــنــيــة قـ
أن  فــي  شــك  وال  السني/الشيعي.  املذهبي 
العربي  الربيع  ثـــورات  مــســارات  تصحيح 
في  باملخاطر،  ومحفوف  مكلف،  مــشــروع 
ظــــل تـــحـــديـــات تـــصـــاعـــد نـــمـــو الــجــمــاعــات 
الــديــنــيــة املـــتـــشـــددة، لــكــنــه يــظــل املـــشـــروع 
مــشــكــات مجتمعات  ملــعــالــجــة  الــحــقــيــقــي 
الربيع العربي، خصوصًا مع وجود نقاط 
انـــطـــاق مــشــابــهــة لــلــتــي كـــانـــت فـــي بــدايــة 
ثورات الربيع العربي، حيث تشهد تونس، 
انطلقت  شعبية  احتجاجات  األيـــام،  هــذه 
من مدينة القصرين، بعد أن أحــرق  رضا 
حرمانه  على  احتجاجا  نفسه  اليحياوي 
مــــن حـــقـــه فــــي الـــعـــمـــل والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة. 
كــمــا تشهد مــصــر حــالــة احــتــقــان سياسي 
كبير، جّراء منع النظام العسكري القمعي 
ــدار األزهــــر فــتــوى تــحــّرم  ــ املــظــاهــرات وإصـ
ــَر عــنــه فــعــل فــــردي بصبغة  ــَبـ الــتــظــاهــر، َعـ
ــادي أبــــو زيـــد،  ــ ــام بـــه شـ ســخــريــة مـــريـــرة قــ
ــرافـــض مــــآالت الـــثـــورة،  الـــشـــاب املـــصـــري الـ
احتجاجي مغاير  بفعل  معبرًا عن رفضه 
في وجه الدولة األمنية، وليؤكد لنا شادي 
أن الثورات، ومهما بهتت بعد سنوات من 
انــطــاقــهــا، أو انــحــرفــت عــن مــســاراتــهــا، إال 

أنها أبدًا ال تموت.
)كاتبة يمنية(

عندما يعبر نتنياهو إلى اليونان

المعارضة السورية بالطريق الصحيح

الثورات... آمال كبيرة ومآالت محبطة

مسألة ميشال سماحة

كان اليونانيون 
أصدقاءنا تاريخيًا، 

وكان في مقدور 
العرب الدخول 

بدبلوماسيتهم 
واستثماراتهم، لتثبيت 

العالقات وإدامتها

إذا بقينا موحدين، 
سننتصر مهما كانت 

قوة خصومنا، ألن 
قضيتنا عادلة

واقع ثورات الربيع 
العربي، اليوم، ال يقلل 
من مبدئية الثوار، وال 
من عظمة أهدافها 

السامية

آراء

ميشيل كيلو

1ـ يقال بنص صريح: إن مرجعية قرار مجلس األمن الدولي بشأن سورية 2254 
هي وثيقة جنيف واحد والقرار 2118. هذا القول ال يحترمه القرار الذي يناقض 
مع ما ينصان عليه كالهما، وهو أن الحل السياسي »يبدأ بتشكيل هيئة حاكمة 
انتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية«، هي مرجعية ذاتها ألنها ستشكل بقرار 
دولي، ينقل إليها صالحيات رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه. على النقيض من 
هذا النص الواضح، يدعو القرار 2254 إلى تشكيل »جسم حكم انتقالي« بتخويل 

من جهٍة ال يحّددها، هي مرجعيتها. 
وثيقة جنيف  تجعل  وفي حني  أمامها.  التي ستكون مسؤولة  الجهة  وبالتالي، 
واحد والقرار 2118 هدف الهيئة إقامة نظام ديمقراطي، يتحدث القرار 2254 عن 
»حكم جامع وذي مصداقية وغير طائفي«، قافزًا بذلك عن النظام الديمقراطي 
كما حددته الوثيقة التي ألزمت جميع األطــراف السورية بفعل كل ما من شأنه 
إقامته، ورعته بضماناٍت دوليٍة، يتوالها أعضاء مجلس األمن الدولي، وتجاهلها 

القرار2254 بدورها. 
الثقة،  بــنــاء  إجــــراءات  ملــا يسمونها  »الـــفـــوري«  بالتطبيق  الــقــرار 2254  يــقــول  2ـ 
الغذائية  املــواد  والسماح بوصول  الحصار عن جميع مناطق سورية،  وهي فك 
وخصوصًا  للمدنيني،  والــجــوي  املدفعي  القصف  ووقـــف  إليها،  اآلمـــن  والطبية 
املعتقلني،  ســراح  وإطــالق  العنقودية،  والقنابل  املتفجرة  بالبراميل  القصف  منه 
وخصوصًا منهم النساء واألطفال، ووقف تجويع السكان وتدمير املراكز الطبية 
الــقــرار أكثر من مــرة كلمة »فـــورًا«، في مطالبته بتطبيق ستة  إلــخ. يستخدم   ...
قرارات أصدرها مجلس األمن واألمم املتحدة بني عامي 2012 و2015، دان فيها 
واإلنساني  الدولي  القانونني  تنتهك  جرائم ضد شعبه،  من  النظام  يمارسه  ما 
والقوانني السورية التي تمنع الرئيس من قتل الشعب وتجويعه، واعتقال بناته 

وأبنائه وتهجيره. 
الــقــرارات، فقد قــّرر املجتمع الدولي  وألن النظام حتى اليوم لم ينفذ أيًا من هذه 
مكافأته بإلغاء قراراته، وجعل املسألة اإلنسانية موضوعًا تفاوضيًا، على الرغم 
من أن عدد ضحايا جرائمه بلغ خمسة عشر مليون سوري، بشهادة منظمات 
النظام والسوريني، وليست  التي تؤكد أن املشكلة بني  املتحدة وتقاريرها  األمم 
بينه وبني املعارضة، وأنها تحل بتوقف األسد عن قتل الشعب السوري وتجويعه 
وحصاره، تطبيقًا لستة قرارات دولية، يجعل تنفيذها مسؤولية محض دولية. 
النظام  املعارضة مع  إذا فشلت مفاوضات  الدولي،  املجتمع  مــاذا سيفعل  تــرى، 

حول تطبيق قرارات دولية خاصة باملسألة اإلنسانية.
3ـ يكّرر مبعوث األمم املتحدة لألمم املتحدة، ستيفان دي ميستورا، الحديث عن 
ضرورة إجراء مباحثات من دون شروٍط مسبقة. ليس هناك قرار دولي واحد 
والنظام سيكون  املعارضة  لقاء وفــدي  أن ما سيجري عند  التأكيد على  يغفل 
»مفاوضات«. لكن دي ميستورا يريد »مباحثات ومــشــاورات«، مع أنه يعلم أنه 
أو ملزمة. هل سيحل دي  لن تتمخض عنها غير نتائج تمهيدية، غير رسمية 
تطيل  بأالعيب  يتسلى  وهــل  مفاوضات،  دون  من  السورية  املعضلة  ميستورا 
فهي  عليها،  يعترض  التي  املسبقة«  »الــشــروط  أمــا  السوريني وموتهم؟  عذابات 
الحاكمة  كالهيئة  للسوريني،  والقرار 2118  وثيقة جنيف  أعطتها  التي  الحقوق 
املجتمع  منحها  حقوقًا  ميستورا  دي  ينكر  الديمقراطي.  واالنتقال  االنتقالية 
 
ً
السياسي مستحيال الــحــل  بــهــا، وجــعــل  للتمسك  لــلــســوريــني، ودعــاهــم  الــدولــي 

تكون  أن  ورفـــض  »شـــروط مسبقة،  إلــى  أن دي ميستورا حولها  بيد  بــدونــهــا، 
موضوع تفاوض أو حتى تباحث وتشاور«. 

إذا كان ُيراد لنا التخلي عن حقوٍق معترف بها دوليا. ويراد للنظام أن يواصل 
قتل شعبنا وقصفه وتجويعه وحصاره وتعذيبه وتهجيره.    

معن البياري

تسلمت مدير عام منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، إيرينا 
ــع عليها نحو ثالثمئة كاتب وأديـــب وإعــالمــي عربي، 

ّ
 وق

ً
أيـــام، رســالــة بــوكــوفــا، قبل 

اإلعــدام  بشأن حكم  الدولية  املنظمة  تستهجن صمت  السطور(  هــذه  كاتب  )بينهم 
بالتدخل إلنقاذ  وتطالبها  السعودية،  في  فياض،  أشرف  الفلسطيني،  الشاعر  على 
حياته، كما فعلت في قضايا شبيهة في الصني وغيرها. وُيشكر املنتدى الفلسطيني 
للثقافة واإلعالم في باريس على صياغته الرسالة وإيصالها، في جهٍد ُيضاف إلى 
عشرات الفعاليات والتظاهرات في غير بلٍد، عربي وأوروبــي، وإلى بيانات منظماٍت 
ضي، في نوفمبر/تشرين 

ُ
حقوقية وثقافية، انتصرت لحرية الشاب املحتجز، والذي ق

بالسجن  عليه  لحكم سابق  تطويرًا  بــاإلعــدام،  عليه  )ابتدائي(  املاضي، بحكم  األول 
أربعة أعوام )و800 جلدة(، بذريعة سطوٍر في مجموعٍة شعرية له نشرها في بيروت 
قبل سبعة أعــوام، تم تأويلها إلحادًا، وهو ما نفاه الشاب. وقد أهاب مثقفون عرب 
بالعاهل السعودي أن ُيغلق هذه القضية التي في غير صالح صورة اململكة، غير أن 
ك في أحكام القضاء 

ّ
وزارة العدل أشهَرت بيانًا، هــّددت فيه بمقاضاة كل من يشك

السعودي. ُيلفت النظر في القصة كلها أن مساندة املثقفني العرب إنقاذ أشرف فياض 
 للّسلم بالعْرض، وال تنغيصًا 

ً
 جدًا، وهذا كله مبعث غبطٍة. وليس حمال

ً
كانت واسعة

على أصــحــاب الــنــّيــات الــصــادقــة، فــي حــمــالت مناصرتهم الــشــاب الــســجــني، إشهار 
عوا على الرسالة إلى مديرة اليونسكو 

ّ
»نقطة نظام« هنا. موجزها أن بعض من وق

)ُيفترض أن ترّد عليها(، وجمعوا بياناٍت وعرائض، وأرسلوا مناشداٍت إلى السلطات 
التواصل االجتماعي من أجل أشرف فياض، بعض  السعودية، ونشطوا في مواقع 
هؤالء ما كانوا يفعلون ذلك إال من باب النكاية باململكة العربية السعودية، وصدورًا 
عن مواقفهم الخاصة من الحكم فيها، بدليل أن صوتهم معدوٌم في قضايا حرّيات 

عامة، وفي قضايا اعتقاالٍت مريعة، في بالد عربية أخرى. 
بشار  أقبية  فــي  مــوت سجناء ومحتجزين ومختطفني  بــشــأن  بــصــراحــٍة، خــرســك 
فياض موقفًا  انتصارك ألشــرف  السيسي، ال يجعل  الفتاح  وزنــازيــن عبد  األســـد، 
مبدئيًا، بل يجوز حسبانه استعراضًا منك مْرجلتك وصوتك العالي ضد السعودية، 
صادف بني الذين طالبوا بتدخل إيرينا 

ُ
ال لشيء إال ألنها السعودية. من املريع أن ن

الــبــارعــة الصياغة، هــم ممن يسخرون  الــرســالــة،  بوكوفا إلنــقــاذ أشــرف فياض فــي 
 من أجل إنقاذ ناس مضايا من القتل جوعًا، فقناعتهم 

ً
من طلبك من العالم تدخال

نة بأن حزب الله والجيش »العربي السوري« الُهمام ال يقترفان ضد ناس هذه 
ّ
متوط

على  ــعــوا 
ّ
وق ممن  هناك  نعم،  لــإرهــاب.  يتصّدون  وإنما  أي جريمة،  املنكوبة  البلدة 

الرسالة التي تسلمتها بوكوفا، خرسوا، منذ اليوم األول النتفاضة أطفال درعا قبل 
نحو خمس سنوات، عن االنتصار ألي هتاٍف من أجل حرية املواطن السوري. وقفوا 
مع نظام األســد، وتعاموا عن جرائمه، وصمتوا عن نزع حنجرة إبراهيم قاشوش، 
قبل أن تستجّد داعش وجبهة النصرة وقصة اإلرهاب هذه، ومنهم من أشهر موقفه 
، ثم 

ً
البائس ذاك، لسبب وحيد، هو أن السعودية طالبت األسد بشيء من الحكمة أوال

عارضته، ثم طالبت بتنحيه. 
عــربــي، وليست  مــواطــٍن  أشــرف فياض قضية حرية  إن قضية  الــقــول، هنا،  موجز 
ظهرانينا،  بني  كــان  وإذا  السعودية.  العربية  اململكة   الستثمار خطابيٍّ ضد 

ً
مسألة

من أهل الكتابة والثقافة، من يرْون أن تقدمّيتهم ويساريتهم ال تستقيمان من دون 
أن ُيخّيطوا بمسلٍة  لهم  صح األوجــب 

ّ
الن البلد، فإن  الّسوءات في هذا  التفّرغ لتصيد 

أخــرى. ببساطة، ألن الحَول أخو العمى، وألن االنتصار لحرية الشاّبة السورية طل 
رها أحد؟(، ولحرية الشباب املصريني من ثوار »يناير« املحتجزين 

ّ
امللوحي )هل يتذك

في سجون السيسي ألنهم ال يسبحون له، هو الذي يأخذنا إلى مطالبة إيرينا بوكوفا 
أهل   من 

ً
الشاب يحتاج مساندة هــذا  أن  نظن  فياض. وال  أشــرف  باملساعدة إلنقاذ 

التشبيح بني أهل الثقافة والكتابة والشعر ... في فلسطني خصوصًا.

محمد أبو رمان

ــدى األغــلــبــيــة، وفــق  ــل لـ ــران فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، عــلــى األقــ ــ ــورة إيـ مــا طــغــى عــلــى صــ
استطالعات الرأي العام، هو البشع، من التدخالت السافرة في العراق وسورية، عبر 
السياسة  بما يخدم  يتم توظيفها  التي  الطائفية  والـــروح  الــلــه،  الــقــدس، وحــزب  فيلق 
الرابحة  األطـــراف  أكثر  املنظور، من  املــدى  إيـــران، على  للدولة. وربما تبدو  الخارجية 
واملنتصرة في املنطقة، وهنالك تحوالت جوهرية في املواقف الدولية والغربية تجاهها، 
ل توقيع االتفاق النووي بينها وبني الواليات املتحدة األميركية 

ّ
في الفترة األخيرة، وشك

مفتاحًا ذهبيًا لقادتها، أو اعترافًا دوليًا بها قوة إقليمية أساسية في املنطقة، إن لم 
الرهان اإليراني على املدى  القوة اإلقليمية األولــى. هذا صحيح. لكن، قد يكون  يكن 
ه يجر إيران والشيعة العرب 

ّ
البعيد خاطئ في االعتماد على »الورقة الطائفية«، إذ إن

الذين سحبتهم إليها، إلى مواجهات إقليمية ومحلية، لها أول وليس لها آخر، وال يوجد 
رابح حقيقي من ورائها!

مع ذلك، من الضروري أن ننظر، نحن العرب، إلى »الوجه اآلخر« إليران، وأن نعترف 
ها كسبت وانتصرت في معاركها الدولية 

ّ
أمام أنفسنا بحقيقة ناصعة البياض، هي أن

واإلقليمية، واستطاعت أن تجبر العالم بأسره أن يعترف بها، وأن يقبل التعامل معها 
ها، ليشكال معًا محورًا إقليميًا، يملك 

ّ
طرفًا قويًا مفاوضًا، ووضعت الروس في صف

التأثير األكبر، على األقل في اللحظة الراهنة، على ملفات املنطقة األساسية، أو بعبارٍة 
أدق على تقرير مصير اإلقليم وميزان القوى فيه. هذا وذاك يدفعنا إلى السؤال األكثر 
أهمية: ملاذا نجحت إيران في تكسير كل الحواجز، والتحول إلى قوٍة إقليمية، بينما 

 ذريعًا، ونسير من سيئ إلى أسوأ؟
ً
فشلنا، نحن العرب، فشال

ذلك هو الوجه اآلخــر إليــران الــذي من املفترض أن ننظر إليه بموضوعية، بعيدًا عن 
الشعور باأللم املرتبط بالتدخل االستفزازي الخاطئ لها في الدول العربية املختلفة، 
م من أخطائنا، واملقارنة املوضوعية بني موازين القوى وصناعة القوة 

ّ
والهدف هو التعل

وإدارة الدول وغيرها من ملفاٍت، ننساها في غمرة الصراع مع طهران.
 تمامًا، 

ً
 نموذجية

ً
بالطبع، هنالك مشكالت كبيرة وعديدة في إيران، فهي ليست دولة

ها مع ذلك تبقى دولة مؤسسات 
ّ
، باملعنى املعروف واملتداول تمامًا، لكن

ً
وال ديمقراطية

 منها نفوذًا ومساحة اختصاص، ولها كلمتها في إدارة 
ّ

حقيقية راسخة، تملك كل
الشؤون الخارجية والداخلية على السواء، ما يخلق »توازن سلطات« من نوع آخر، بني 

املؤسسات الدستورية والسياسية املعلنة ومؤسسات الظل النافدة.
لكنه عميق  العليا، وهناك دور غير معلن  الكلمة  الثورة صاحب  أّن مرشد  صحيح 
لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، لــكــّن هــنــالــك أيــضــًا دورًا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة والــبــرملــان 
واملؤسسات املختلفة، وتسويات سياسية تعقد في النظر إلى إدارة الشأن العام. وعلى 
أّن ثمة تيارات   

ّ
إال اإلنــســان،  املرير والقيود على اإلعــالم وحقوق  الــصــراع  الرغم من 

متصارعة وانتخابات تعقد وتداول سلطة، وإدارة سلمية بدرجة نسبية كبيرة للصراع 
الداخلي. وفوق ذلك كله، وهو األكثر أهمية، النخب والقوى والتيارات واملؤسسات تعمل 
جميعًا لهدف محدد واضح واحد، هو »املصلحة القومية اإليرانية«، فهي تعلو فوق أي 
كلمة أو اعتبار آخر. هل ثّمة داٍع لتكملة الفقرة واملقارنة بينها وبني األنظمة العربية؛ 
الشخصية،  الخاصة، حساباتهم  مصالحهم  لهم  نرجسيون،  أشخاص،  دول  نحن 
ر عند األزمـــات، ومــوازنــات ال 

ّ
الــفــرد، بال رقيب أو حسيب، ومؤسسات تتبخ سلطة 

ة قليلة كيف تعّد وتصرف!
ّ
 الله وقل

ّ
يعرف إال

كلمة السّر األخــرى هي االستقاللية، فإيران دولــة قرارها يقع في أروقــة املؤسسات 
اتخاذ  أو  أخــرى في رســم سياساتها،  دولــة  أي  تعتمد على  والسيادية، ال  الرسمية 
قراراتها. لذلك، يحترمها العالم، مع اختالفه معها. أما نحن، فالسفارات الغربية تعرف 
قرارات وأسرارًا في دوٍل عديدة، قبل أن تعرف بها حكوماتها ورجال الدولة فيها، وفي 
القرار الخارجي ال مجال للمقارنة بني دولٍة ترسم السياسات على املدى البعيد، وفق 
التنظير االستراتيجي ودول تضع سياساتها الخارجية وفق تقديرات أفراد، وربما 

نزواتهم وعقولهم القاصرة في تعريف أمنهم القومي ومصالحهم االستراتيجية.

مالبسات جنيف حاشية في مسألة أشرف فياض

الوجه اآلخر إليران
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أزمــات وانكســارات  الفلســطينية تعيــش  القضيــة  عقــود طويلــة انقضــت، ومــا زالــت 
متالحقة، سببها الضعف والوهن العربي والخوض في قضايا هامشية على حساب 
قضايــا األمــة املركزيــة، ورغبــة األنظمة في العيش دور الضحية أمام مؤسســات العالم 
التــي ال تنصــف ضعيفــا، باإلضافــة إلــى تهميــش دور العقول في مواجهة االســتعمار، 
والــزج بهــا فــي أقبيــة الســجون، حتى دول الطــوق التي كان يجب أن تكون أول من يقف 
ضد دولة الكيان، وصلت إلى حالة مزريٍة من التنسيق وتوقيع االتفاقيات امللزمة التي 
تحابــي دولــة الكيــان علــى حســاب الفلســطينيني، مــن أجــل مصالــح ال تخــدم املشــروع 
 إلى الواقع الجديد 

ً
العروبي، األمر الذي أودى بالقضية الفلسطينية إلى الهاوية، وصوال

الذي فرضته الثورات املضادة، وبروز شــخصيات سياســية فاشــلة وضعيفة تمارس 
القتل واالضطهاد بحق شعوبها، ما دفع بها إلى محاباة الصهيونية العاملية، من أجل 

الحصول على شرعيات واهنة. 
تشــتيت اإلقليــم ملناكفــات وحــروب داخليــة جعــل فلســطني تخــوض حروبهــا وموتهــا 
، مــن دون أن يتحــرك أي نظــام لنصرتهــا، بــل علــى العكــس، فربمــا تدعــم هــذه 

ً
وحيــدة

الدولــة أو تلــك دولــة االحتــالل إلســقاط حكــم حركــة حماس التــي ترفع البندقية شــعارًا 
 ذريعــا. كمــا 

ً
فــي مواجهــة االحتــالل الغاشــم، خصوصــا بعــد فشــل املفاوضــات فشــال

أن الشــعوب لــم تعــد قــادرة علــى التظاهــر والتظاهــر فقــط مــن أجل غزة وفلســطني، ألن 
الصراعات الداخلية أنهكتها من الداخل.

وإزاء ذلــك، كان ال بــد مــن الحديــث عــن الواقــع الجديد، وعّما إذا كانت املقاومة تســتطيع 
أن تحقــق التحــرر الوطنــي، أم أن كــي الوعــي الجمعــي الذي صنعتــه الحروب أرهق عقل 
املواطن الفلســطيني، فوصل إلى حالة االستســالم والتســليم باملفاوضات والتنســيق 

األمني؟
فــي الوقــت الــذي يعلــن فيه رئيس جهاز املخابرات العامة لدى الســلطة الفلســطينية في 
رام اللــه، ماجــد فــرج، عــن إحبــاط 200 عمليــة فدائيــة )إرهابيــة علــى حــد قولــه( يمــوت 
فــي غــزة ســبعة شــبان فــي ســن الزهــور، وهــم يحفــرون نفقــا تحــت األرض ملواجهــة 
الجند املدججني بالسالح من مسافة صفر. وفي الوقت الذي يردد فيه رئيس السلطة 
أمــام حشــد مــن الصهاينــة برغبتــه فــي الحل والتــودد، ملن هم على شــاكلة قاتلي عائلة 
دوابشــة، يتوعــد قــادة فصائــل املقاومــة الكيــان الصهيونــي بأن الجولة املقبلة ســتكون 
أكثر عنقا وبطشا. كي الوعي لم يعد يجدي أمام املحاصرين الذين فقدوا خالل عشر 
ســنوات كل مقومات الحياة ويعيشــون أزمات متالحقة. ولكن هل البندقية هي الحل؟ 

وأي بندقية إذًا؟ 
يسري الغول )فلسطين(

علــى الرغــم مــن مــرور 14 عاًمــا منــذ بــدء »الحــرب 
اإلرهابيــة  الهجمــات  مــن  لالنتقــام  اإلرهــاب«  علــى 
الواليــات  فــي   ،2001 عــام  ســبتمبر/أيلول   11 فــي 
أنهــا  إال  ذلــك«،  عــن  املســؤولني  و»معاقبــة  املتحــدة، 
العالــم  ضــد  إعالنهــا  تــم  إذ  مســتمرة،  زالــت  مــا 
اإلســالمي بحجــة »محاربــة اإلرهــاب«، وظلــت تكبــر 
وتتوسع مثل موجة وحشية تبتلع املزيد من البالد 

اإلسالمية في طريقها.
فيهــا  الشــروع  تــم  والتــي  البشــعة،  الحــرب  هــذه 
للتخلــص مــن بعــض قــادة اإلرهــاب، أدت إلــى قتــل، 
وجــرح، وإصابــة ماليني املســلمني األبريــاء بالعجز، 
وتهجيرهم من أوطانهم. واحدة من أخبث األسلحة 
بــدون  الطائــرات  الحــرب هــي  ســتخدمة فــي هــذه 

ُ
امل

طيــار، والتــي تــم اســتخدامها فــي أفغانســتان للمرة 
األولــى عــام 2001، ثــم فــي اليمــن عــام 2002، وفــي 
عــام  باكســتان  وتلتهــم   ،2003 عــام  العــراق  غــزو 
اليــوم  لتصبــح   ،2007 عــام  الصومــال  ثــم   ،2004
الســالح األكثــر فاعليــة لنشــر الحــرب علــى املناطــق 
اإلســالمية. تعتبــر أجهــزة الواليــات املتحدة الســرية 
املناطــق  هــذه  فــي  يعيــش  بالــغ  ذكــر  أن كل مســلم 
تــم  بصواريــخ  وتســتهدفهم  محتمــل،  إرهابــي 
إطالقهــا مــن طائــرات بــدون طيار، بــدون أي تحقيق 
فيــد أنهــا ُمدبــرة 

ُ
أو محاكمــة. هــذه الهجمــات، والتــي أ

ال   CIA األميركيــة  املركزيــة  االســتخبارات  مــن 
تقــل، بــأي حــال، عــن كونهــا »جرائــم حــرب«، لكنهــا 
أصبحــت اليــوم جزءًا مهما من السياســة األمريكية 

الخارجية غير الرسمية.
اســتمرار  علــى  طيــار  بــدون  الطائــرات  تحافــظ 
هجمــاٍت،  تنفــذ  كمــا  االســتخباراتية،  النشــاطات 
بمنتهــى الســهولة، فــي بالد مثل باكســتان، واليمن، 
وليبيا، والصومال - حيث ال توجد حروب مباشرة 

أيــة  بــدون   - هنــاك  املتحــدة  الواليــات  تخوضهــا 
محاســبة أو رد فعــل مــن هــذه البــالد، ألن مســؤولي 
الــدول املســلمة يوافقــون علــى هــذه الهجمــات علــى 
أراضيهــم، أو أنهــم يتجاهلونهــا ويلوذون بالصمت، 
علــى الرغــم مــن أن هناك مئات من النســاء واألطفال 
واملدنيني األبرياء الذين تم قتلهم حتى اليوم، فحكام 
الــدول اإلســالمية من املســؤولني عن هــذه الهجمات، 

ولو لم يعترفوا بذلك.
واضــح أن هــذه الهجمــات، املســتمرة منذ عام 2001 
أو  القاعــدة،  اســتئصال  فــي  كبيــر  بشــكل  فشــلت 
طالبــان، أو أي مــن هــذه املنظمــات اإلرهابيــة، وعلــى 
العكس، تمزقت أشالء مدنيني كثيرين، وتم حرقهم 
حتــى املــوت، بمــا فيهــم النســاء واألطفــال، إلى درجة 
فــي  وهــم  ثــاٍن،  بصــاروخ  يســتهدفون  النــاس  أن 
طريقهــم للمســاعدة، مــا يــؤدي إلــى التحــاق مزيــد 
من األشــخاص باملنظمات اإلرهابية بدافع االنتقام، 
اليــوم،  داعــش  ظهــور  إلــى  أدوا  أنهــم  إلــى  إضافــة 
وعلــى األغلــب ســيؤدون إلى ظهور بعــض املنظمات 
املتطرفــة األخــرى غــًدا، وليــس هنــاك ضمــان أن هذه 
املنظمــات لــن تظهــر فــي الواليــات املتحــدة أو أوروبا. 
علــى الحــكام املســلمني وضــع حــد فــوري ملوافقتهم 
فــي  الهجمــات  هــذه  علــى  الضمنيــة  أو  الصريحــة 
بالدهم، ومن الضروري أيضا أن يتعاونوا مع قادة 
الــدول اإلســالمية املجــاورة لوضــع حــد لهــذا القتــل 
والتخريــب والشــر الناتــج مــن هــذه الحــرب البشــعة، 
ويجــب التصــدي للتطــرف الناتــج مــن ســوء الفهــم 

اإلجمالي لإلسالم.
إذا لــم يحــدث هــذا، وإذا أصــّر القــادة علــى التصــرف 
 من االتحاد مًعا، فســيظلون 

ً
كأجــزاء صغيــرة، بــدال

ُيســتخَدمون مــن األجهــزة الســرية للواليات املتحدة 
إراقــة  عــن  مســؤولني  ســتجعلهم  والتــي  وأوروبــا، 

دمــاء مســلمني أبريــاء. وال يجــب أن ننســى أن الدول 
األوروبيــة، والتــي كانــت تتقاتــل قبــل ســبعني ســنة 
إلبــادة بعضهــا البعــض، تســتطيع اآلن، بطريقــة أو 
بأخــرى، أن تتصــرف وحــدة واحــدة. الدافــع األكبــر 
خلــف هــذا االتحــاد كان الرغبــة فــي تجنــب تكــرار 
املجــازر واملجاعــات والفقــر واملعانــاة التــي تســببت 
بهــا هــذه الحــروب. عندما تــم وضع هذه الرغبة فوق 
اســتطاع  دولــة  أليــة  منفــردة  أخــرى  اهتمامــات  أيــة 
األوروبيــون أن ُيركــزوا علــى أهمية الحياة البشــرية، 
وحقوق اإلنسان، والحق في الحياة والديموقراطية.
لذلك، اتحاد الدول املسلمة ممكن للغاية، بل وعاجل 
جــًدا، وعلــى هــذه الــدول أن تكــون قــدوة فــي الحــب، 

والسالم، والعطف.
نقطــة أخــرى فــي غايــة األهمية، أن التطــرف ال يمكن 
ُيمكــن  فــال  والقنابــل،  البنــادق  خــالل  مــن  تدميــره 
للنــاس  بكشــفها  إال  الفكريــة  األخطــاء  تصحيــح 
بإخبارهــم الحقيقــة وإيضــاح حقيقــة هــذه األفــكار. 
حينمــا تتوحــد الــدول اإلســالمية معــا فــي مثــل هــذا 
بدعــم  بفاعليــة،  التطــرف  محاربــة  يمكــن  االتحــاد، 
مــن قــادة الــرأي والرمــوز الدينيــة املعروفــني بآرائهــم 
إلــى  ســيؤدي  مــا  اإلســالمي،  العالــم  فــي  املعتدلــة 
حرمــان العناصــر املتطرفة من أنصارها واملســاحة 
الالزمة لها للبقاء، وبالتالي، ســتتوقف عن تمثيلها 
أي تهديــد.  حــروب وصراعــات كثيــرة فــي األراضي 
اإلســالمية، بما فيها أفغانســتان والعراق وســورية، 
ســتنتهي، لكــن كل مــا يحتاجــه األمــر أن يتصــرف 
الــدول اإلســالمية كشــخص واحــد، ويســعوا  قــادة 
إلــى نشــر الجمــال والرأفة واملحبة والســالم الروحي 
املســتمد مــن القــرآن الكريــم، وأال نعتبــر هــذه الفكرة 

بعيدة املنال ومستحيلة.
هارون يحيى )تركيا(

فضاء مفتوح

آراء

سالم الكواكبي

علــى  صفحــة  ســوريون  نشــطاء  أطلــق 
»الشــعب«  تعليقــات  لجمــع  »فيســبوك« 
الســوري املوجهة إلى ســتيفان دي ميستورا، 
املبعــوث الخــاص، والخــاص جــدًا مــن ناحيــة 
األداء، لألمم املتحدة في الشــأن الســوري. ولم 
تنتــج هــذه املبــادرة عــن تداعيــات املفاوضــات 
لقــاء  عقــد  بخصــوص  القائمــة  واملباحثــات 
النظــام  بــن  فــي جنيــف وإجــراء املفاوضــات 
عــن  عبــرت  هــي  بــل  الســورين،  واملعارضــة 
الســيد  توجيــه  إثــر  »مواطنيــة«،  فعــل  ردة 
املذكــور خطابــا متلفــزًا إلــى الشــعب الســوري. 
وبالتالــي، صــار مــن حــق مــن تلقــى الخطــاب 
أن ُيعّبــر عــن رأيــه بــه وبصاحبــه وبمؤسســة 
صاحبــه وبمجتمــع دولــي ُيغطــي ارتكابــات 

صاحبه بسلبها و»إيجابها«.
إلــى املســحوقن مــن  بمــا أن املبعــوث توّجــه 
ســورين ومــن ســوريات، فقد صــار لهم ولهن 
»حفــاوة«  مــن  يســتحقه  بمــا  يجيبــوه  أن 
غيــر  املوقــف  لهــذا  ودرءًا  وإال،  و»تكريــم«. 
األهميــة،  بهــذه  منصبــا  يشــغل  ملــن  املشــّرف 
رمزيــا علــى األقــل، فقــد كان عليــه أن يتوجــه 
إلــى أطــراف »النــزاع« الســوري، ممّوهــا بهــذا 
النــاس   

ّ
ليظــن خطابــه،  االلتفافــي  األســلوب 

البســطاء، مثلنا، بأنه يتوجه إلى النظام كما 

عالء بيومي

فــي  ينايــر  لثــورة  الخامســة  الذكــرى  مــّرت 
مصــر فــي أجــواء تحمل بصيص أمــل ألنصار 
الثــورة، علــى الرغــم من الظروف الصعبة التي 
تعانــي منهــا مختلــف القوى الثوريــة، واتفاق 
الثــورة تعّرضــت النتكاســٍة  أن  كثيريــن علــى 
قويٍة، وتحتاج فترة ليست قصيرة الستعادة 

زخمها. 
يتقدم أسباب التفاؤل الشعور بإفالس النظام 
الحاكــم، فاالنقــالب دفــع الدولــة العميقــة إلــى 
الســطح، فظهــر تدريجيــا تحالــف املؤسســات 
األمــن  مــع عمــالء  مــع شــبكة واســعة  األمنيــة 
ومؤسســات  واإلعــالم  املــال  قطاعــات  فــي 
املجتمــع املدنــي، وصعــود هــذا التحالــف على 
الســطح وانكشــافه أمــر إيجابــي، فــي حد ذاته، 
الســري ضــرورة  التحالــف  هــذا  انكشــاف  ألن 
 
ً
فشــال أثبــت  نفســه  التحالــف  وألن  لهزيمتــه، 
فالدولــة  مختلفــة.  مســتويات  علــى  واســعا 
تمتلــك مشــروعا  اآلن ال  التــي تحكــم  األمنيــة 
سياســيا أو اقتصاديا يذكر، ولعل هذا يفســر 
لجوءهــا الهائل واملســتمر للقمــع، ومخاوفها 
مــن  الرغــم  الثــورة، علــى  مــن ذكــرى  املتزايــدة 

القمع الواسع.
أعلنهــا  التــي  الطريــق  خارطــة  اكتمــال  ومــع 
 ،2013 يوليو/تمــوز  فــي  العســكري  االنقــالب 
يناير/كانــون  فــي  النــواب  مجلــس  بانعقــاد 
فــي  الحاكــم  النظــام  يبــدو  الحالــي،  الثانــي 

املعارضــة علــى درجــٍة واحــدٍة مــن املســؤولية، 
وُيعفــي عمــوم الشــعب الضحيــة القابــع تحت 
نيران املوت أو الالجئ في تغريبته امللحمية.
وعلــى الرغــم مــن نصائح األطبــاء املتكّررة لي 
القاســية  املصــورة،  الشــرائط  عــن  باالبتعــاد 
والدمويــة  املحتــوى  والقبيحــة  الحمولــة 
وتجــرأت  تجاوزتهــا،  أننــي  إال  النتائــج، 
وتابعت كلمة السيد املبعوث، ألحاول أن أجد 
بارقة أمل، أو فتحة نور لهذا الشعب السوري 
العظيم، أو ملن تبقى منه. أو حتى، وبسذاجٍة 
عاليــة املســتوى، أملــت أن أســمع منــه كالمــا 
بخصــوص  الدوليــة  بالدبلوماســية  يليــق 
وال  طعــم  ال  ســنوات:  خمــس  منــذ  ســورية 
رائحة، مع كمشٍة من القلق الذي تعودنا على 
االســتهزاء بــه. وبالنتيجــة، ال شــيء مــن هــذا 
كلــه، بــل كان الشــكل واملحتــوى مثبطــن أكثــر 
من صفعة »شــبيح« يعترض مســار معارٍض 

أو مواٍل، ال يعجبه منظره. 
»الكليــب«  هــذا  مصاحبــة  مــن  الرغــم  فعلــى 
زرقــاء،  خلفيــٍة  مــن  يلــزم  بمــا  التلفزيونــي 
مــا  تمــأل  األمميــة  املنظمــة  أن  إلــى  طمئــن 

ُ
ت

اســتطاعت دورهــا األساســي، املنــوط بهــا في 
ميثاقها األساســي، واملتعلق بإحالل الســالم، 
إال أن بداية الشــريط بعبارة »الســالم عليكم« 
تدفــع فــورًا علــى انتقــاص عشــرة عالمــات مــن 
األســلوب  هــذا  إلــى  فاللجــوء  العــام.  املعــدل 

تقدمــت  فكلمــا  أفضــل،  وليــس  أســوأ  وضــع 
األمــام صعــدت  إلــى   

ً
الطريــق خطــوة خارطــة 

علــى الســطح أكثــر تحالفــات الدولــة العميقــة 
املختلفــة، حتــى باتــت مصــدرًا لســخط النــاس 
أي  مــن  وفراغهــا  تهافتهــا  لفــرط  وتنّدرهــم، 

عمق سياسي. 
الســبب الثانــي للتفاؤل تزايد شــعور مختلف 
بأزماتهــا،  وشــبابها  السياســية  القــوى 
وبضــرورة البحــث عــن حلــول خــارج القيادات 
الشــعور،  هــذا  تبلــور  وقــد  القديمــة،  واألطــر 
خــالل العــام املاضــي، فــي صــور مختلفــة، فــي 
مقدمتهــا االنقســام الداخلــي الذي تعرضت له 
جماعة اإلخوان املسلمن، فمنذ الثورة بصفة 
خاصــة،  بصفــة  العســكري  واالنقــالب  عامــة، 
وقــوى ثوريــة كثيــرة تطالب »اإلخــوان« بأنهم 
أكثــر الجماعــات املعارضــة تنظيمــا، بتغييــر 
مسارهم، والعودة إلى أهداف ثورة يناير، من 

دون صبغة أيدولوجية أو تنظيمية خاصة.
»عــودة  مســار  أن  األصــوات  تلــك  رأت  وقــد 
الشرعية« واملواجهة الذي سارت فيه جماعة 
اإلخوان وأنصارها في تحالف دعم الشرعية 
خاطــئ، لــن يقــود الجماعــة إال إلــى تعريــض 
عائــد  دون  مــن  القمــع،  مــن  ملزيــد  أتباعهــا 
سياسي ُيذكر، ألنه ال يتم وفقا الستراتيجية 
حقيقية للثورة، وســبل اســتعادتها، فالثورة 
غيــر  شــاملة  وأفــكار  واســعة  قيــادة  تحتــاج 
جــاد  لوعــي  أيضــا  وتحتــاج  اســتقطابية، 
املناســبن،  والدولــي،  املحلــي  بالســياقن، 

عــن  يتحــدث  املبعــوث  الســيد  »اإلرهابيــن«. 
االســتقرار والســالم والكرامــة التــي يحتاجها 
ــر 

ّ
الســوريون، وكأنــه ُيحّملهــم مســؤولية تعث

إمكانيــة إجــراء املفاوضــات التي يســتعد، هو 
إلــى جانــب  وموظفــوه، لعقدهــا بمــن حضــر 
ممثلــي النظــام من معارضٍة أمنيٍة أو روســيٍة 
أعضاؤهــا  ــل 

ّ
ُيمث ال  هالميــة،  أو  إيرانيــٍة  أو 

أفراد أسرتهم الضّيقة. 
ضربــات  وتتســارع  املتابــع،  ضغــط  يرتفــع 
 إلى 

ً
قلبه، لكنه يأمل بعبارٍة تشير، ولو قليال

مســؤوليٍة، ولــو جزئيــٍة، مــن تســبب بالعنــف، 
أن  إال  الهائلــة،  التدميريــة  قــواه  يملــك  ومــن 
عــن  يشــيح  مــا  ســرعان  املوضوعيــة  ســراب 
تعبيــر فّجــر التعليقــات، عندمــا أشــار الســيد 
املبعــوث إلــى أن النــاس »ال يعرفــون مــن أيــن 
يأتيهــم القصف«، وحــدد أدواته بالصواريخ، 

علــى  بالتركيــز  السياســية  النخــب  حاليــا 
االقتصــاد والوظائــف والبعــد عــن الصراعات 
شــغلتهم  التــي  واأليدولوجيــة  الحزبيــة 
وفــي  األولــى.  الخمســة  الثــورة  ســنوات  فــي 
بنــاء  إلــى  الدولــي  املجتمــع  يســعى  ليبيــا، 
حكومــة توافــق وطنــي، تضــم مختلــف القــوى 
السياســية لتوحيــد الدولــة ومواجهة داعش، 
ضربــة  ســتكون  الجهــود  هــذه  نجحــت  ولــو 
قويــة لقــوى الثورة املضادة في ليبيا والعالم 

العربي كذلك. 
اللــه  عبــد  علــي  أطمــاع  قــادت  اليمــن،  وفــي 
صالح والثورة املضادة ملواجهة لم يتمنوها 
مــع  صالــح  تحالــف  بعدمــا  الســعودية،  مــع 
الحوثيــن، حيــث أعــاد دعــم الســعودية نظــام 
االعتبــار  هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس 
قــوى  تتمّكــن  ولــم  اليمنيــة.  الثــورة  لقــوى 
الثــورة املضــادة مــن هزيمــة الثــورة الســورية، 
بعــد أن حولــت ســورية لســاحة معركــة دولية 

حتــى يصبــح املشــهد أكثــر ضبابيــة. وربمــا 
السيد املبعوث لم يسمع بالبراميل املتفجرة، 
أنــه  أو  والفراغيــة،  العنقوديــة  القنابــل  أو 
املنظمــات  تقاريــر  قــراءة  تناســى  أو  نســي 
اســتخدامات  حــول  الدوليــة  الحقوقيــة 
األســلحة الكيميائيــة، فهــو غالبــا مــا يعتمــد 
علــى تقاريــر موظفــن أمميــن، يبحثــون عــن 
لقمــة العيــش فــي أروقــة جنيــف أو نيويــورك، 
والذين وصلت حرفيتهم للتشاور مع ممثلي 
الحكومة السورية وتعديل عبارات تقاريرهم 
»اإلنسانية«، كما ذكرت، أخيرًا، مجلة »فورين 

بوليسي«. 
إقنــاع  إلــى  ســعى  الــذي  املبعــوث  الســيد 
فــي  املشــاركة  بقبــول  الســورية  املعارضــة 
املفاوضــات مــع النظــام، مــن دون تحقيــق أٍي 
والتــي   ،2254 األمــن  مجلــس  قــرار  بنــود  مــن 
القتــل اليومــي وفــك الحصــار  تتعلــق بوقــف 
عــن املناطــق الســكنية، يتوجــه الى الســورين 
 عنكم، 

َّ
ختاما بالقول: »األمم املتحدة لم تتخل

ولن تخذلكم«. وكل ما سبق قوله، كما مجمل 
توجهــا  والتــي  وإنجازاتــه،  وســاطته  مســار 
العكــس  علــى  يــدل  املصــّورة  الكلمــة  بهــذه 
تمامــا. ونســتعير عبارتــن وردتــا بالعربيــة 
االستشــراقية فــي كلمتــه، ونعيــد رميهمــا في 

ملعبه: »خلص.. كفاية«.
)كاتب سوري(

بالوكالــة، وعلــى الرغــم من وحشــية آلــة القتل 
السورية والروسية والطائفية في سورية، لم 
تتمكن من حسم املعركة لصالحها، وال يبدو 

أنها ستتمكن.
كل هــذه التطــورات، ولــو أضفنــا إليهــا تزايــد 
مصــر،  فــي  الحاكــم  النظــام  بفشــل  الشــعور 
وبشــرت  املضــادة،  للثــورة  حــدودًا  وضعــت 
بانحســارها تدريجيــا، خصوصا لو اعتبرنا 
أن الثــورة عمليــة تحــول مجتمعــي ضخمــة، 
تحتــاج ســنوات وربمــا عقــودًا، لتؤتــي أكلهــا، 
املجتمــع  فــي  واســعا  تغييــرًا  تتطلــب  ألنهــا 
ولنظامــه  لنفســه  ونظرتــه  وقيمــه،  نفســه 

الحاكم.
مســؤول  أخبــر  الخامســة،  الذكــرى  وقبيــل 
أن  بــرس  أسوشــيتد  وكالــة  مصــري  أمنــي 
الســلطات داهمت في القاهرة وحدها خمســة 
مــن  خوفــا  ناشــطن،  عــن  بحثــا  منــزل،  آالف 
يعنــي  وهــذا  ينايــر،  ثــورة  فــي  مشــاركتهم 
املحافظــات  عبــر  الناشــطن  آالف  هنــاك  أن 
املصرية املتمسكن بالثورة واملحافظن على 

شعلتها، على الرغم من القمع الهائل.
ومع انتشــار الشــعور بإفالس النظام، وعودة 
الشــباب إلــى تنظيــم صفوفهم، ولــو من خالل 
شبكات مرنة ومتنوعة، وتزايد سخط الناس 
على وضع البالد االقتصادي والسياسي، قد 
تعــود الحيــاة تدريجيــا إلــى أوصــال مياديــن 

الثورة املصرية في عامها السادس.
)كاتب مصري(

االستشــراقي »املمجــوج« ُيذّكــر بعتــاة الغــزاة 
يومــا،  ظنــوا،  الذيــن  واملحتلــن  والفاتحــن 
ســيقرّبهم  الضحايــا  بلغــة  تلفظهــم  بــأن  مــا 
أن  بعــد  خصوصــا  الضحايــا،  هــؤالء  مــن 
أدمــت أجســادهم براميــل املتفجــرات، وخنقت 
أصواتهم غازات الخردل والســارين. سيتبّرع 
أحدهم، من أصحاب العقل والتحليل الهادئ، 
بانتقاد هذا التوصيف، واعتباره وقوفا عند 
الشــكل وليــس املضمــون. ولكــن، ككل رســالٍة 
يفضحهــا عنوانهــا، يبقــى مــا تــال فــي خطاب 
 لــم 

ْ
املبعــوث أســوأ وقعــا وحّمــااًل لرســائل، إن

تكــن ســيئة، فهــي وعلــى أقــل تقديــر، مشــّوهة 
للحقائق، وال تليق بمهمة وساطة أو توسط.
مفهومــي  يدمــج  أن  بعــد  املبعــوث،  فالســيد 
»املفاوضــات« و »املباحثــات« بــن الســورين، 
يناجــي  بالتأكيــد،  وترّصــد  قصــد  غيــر  عــن 
فــي  مســاعدته  طالبــا  الضحيــة،  الشــعب 
ر لهــذا الشــعب الــذي  ــدِّ

ُ
وقــف النــزاع، وكأنــه ق

 يومــا أن لــه حقوقــا يطالــب بهــا ســلميا، 
ّ
ظــن

فتعــّرض إلــى حــرب إبــادٍة جماعيــٍة متعــددة 
أن يجيــب  علــى  قــادرًا  يكــون  أن  الجنســيات، 
ُيعيــد  املبعــوث  الســيد  وكأن  املناجــاة.  هــذه 
إنتــاج املقطــع التلفزيونــي الــذي ظهــرت فيــه 
»إعالميــة« نظاميــة متوجهة إلى إمرأٍة تموت 
وتئــن، طالبــة منها أن تشــير بإصبــع االتهام، 
إلــى  أطرافهــا،  كل  فقــدت  ربمــا  التــي  وهــي 

للمطالبــة بإســقاط النظــام. وفــي أواخــر عــام 
مداهــا،  إلــى  »اإلخــوان«  أزمــة  وصلــت   ،2015
وظهــر االنقســام واضحــا فــي صفــوف قادتها 
أنفســهم، وبــات الحديــث عــن أخطــاء القيــادة 
جــزءًا مــن الجــدل اليومــي لكثيريــن من أنصار 

الجماعة وأعضائها، خصوصا من الشباب.
ولــم يقتصــر الشــعور بخطــأ املســار وغيــاب 
»اإلخــوان« وأنصارهــم،  علــى  االســتراتيجية 
فقــد أصبــح نقــد مختلف القيادات السياســية 
مختلــف  بفشــل  الشــعور  وبــات  أســهل،  أمــرًا 
قيــادات ثــورة ينايــر، بمــا في ذلك قــادة التيار 
وحمديــن  البرادعــي  محمــد  مثــل  املدنــي، 

صباحي، أكثر قبواًل وانتشارًا.
قــادة  القناعــة بتعــرض  باختصــار، انتشــرت 
علــى  للخديعــة  ينايــر  ثــورة  قــوى  مختلــف 
الثــورة  قــادت  التــي  األمنيــة  املؤسســات  يــد 
 تخطــي تلــك القيــادات 

ً
املضــادة، وباتــت فكــرة

أكثر رواجا وانتشــارًا، وقد يشــهد عام الثورة 
الســادس مســاع طــال انتظارهــا، إلعــادة بنــاء 
التكتــالت الشــبابية التــي قــادت ثــورة ينايــر، 
والتحالفــات  واألفــكار  القيــادات  عــن  بعيــدًا 
القديمــة، ولــو تمّكــن الشــباب مــن الســير علــى 
هــذا الطريــق، فســتكون تطــورًا مهمــا للثــورة 

وأنصارها.
الســبب الثالــث واألخيــر أن الثــورة لــم تمــت، 
سواء في مصر أو اإلقليم، فالثورة التونسية 
بنــاء  علــى  لقدرتهــا  نوبــل،  بجائــزة  فــازت 
التوافــق السياســي، ويطالــب شــباب تونــس 
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إنفلونزا الطيور تحصد 25 مواطنًا مصريًا 

يوم 
الشهداء

17

القاهرة ـ العربي الجديد

ســادت حالــة مــن الذعــر بــن املواطنــن فــى 
محافظات الدلتا املصرية، بعد وفاة خمسة 
مستشــفيات  فــى  الســبت،  أمــس  أشــخاص، 
بفيــروس  إصابتهــم  نتيجــة  الشــرقية،  محافظــة 
»إنفلونــزا الطيــور«. بذلــك، يرتفــع عــدد حــاالت الوفاة 
فــي املحافظــة إلــى 25 شــخصا، منــذ شــهر ديســمبر/ 
ــى 

ّ
كانــون األول املاضــي، حتــى يــوم أمــس، فيمــا يتلق

العــالج فــي مستشــفيات املحافظة، نحــو 105 مرضى، 
بعــد ظهــور أعــراض، منهــا ارتفــاع فــى درجــة حــرارة 
أعمــار  أن  ُيذكــر  مســتمر.  وســعال  ورشــح  الجســم 

الضحايا تتراوح ما بن 18 و35 عاما.
إلــى  الشــرقية  محافظــة  أهالــي  املــرض  انتشــار  دفــع 
لقضــاء  كثيــرًا  الخــروج  وعــدم  منازلهــم  مالزمــة 
حاجاتهــم، خوفــا مــن اإلصابــة باملــرض املنتشــر فــى 
عدد من القرى واملدن. كذلك، سادت حالة من القلق بن 
املواطنــن، بعــد األخبــار عــن انتشــار اإلصابــات بهــذا 
النــوع مــن اإلنفلونــزا. لكــن وزارة الصحــة أكــدت عــدم 
تفشــي املــرض، مشــيرة إلــى أنهــا اتخــذت كل التدابيــر 
والوقايــة  ملواجهتــه  الالزمــة  الوقائيــة  واإلجــراءات 
منــه. ونصحــت الــوزارة ممثلــة بمديريــة الصحــة فــي 
الشرقية، األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بفيروس 

اإلنفلونــزا بتلقــي اللقــاح الخــاص ســنويا، خصوصــا 
هــؤالء الذيــن يعانــون من نقص فــي املناعة. ونصحت 
أيضا بغسل األيدي باستمرار، وتهوية املنازل جيدًا، 
واستشــارة الطبيــب في حاالت ارتفــاع درجات حرارة 
الجسم. إلى ذلك، ناشدت مديريات الطب البيطري في 
املحافظــات عــن طريــق مكّبــرات الصــوت، بمنــع تربية 
الطيــور الحّيــة وإعدامهــا، خشــية مــن انتقــال املــرض. 
قــد ضــرب محافظــات مصريــة عديــدة،  املــرض  وكان 
خالل األيام القليلة املاضية، وأودى بحياة العشرات. 
عــّد إنفلونــزا الطيــور األكثر خطــورة فى محافظات 

ُ
وت

الوجــه البحــري، إذ إن تربيــة الدواجن وتجارتها هما 
مصــدر رزق اهلهــا الوحيــد، ســواء في القــرى أو املدن. 
بالتالي، فإن انتشــار املرض بن الدواجن أو األهالي، 
يعــّد خطــورة علــى حياتهــم وأرزاقهــم، فــى ظــل صمت 
حكومــي وعــدم االعتــراف بتفشــي املــرض، باإلضافــة 
علــى  للحفــاظ  وقائيــة  إجــراءات  اتخاذهــا  عــدم  إلــى 

حياة املواطنن وأرزاقهم.
وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  يؤكــد  الســياق،  هــذا  فــي 
تقاريــر عديــدة  »الــوزارة تنشــر  أن  الصحــة املصريــة 
مغلوطــة عــن الوضــع علــى أرض الواقــع بخصــوص 
انتشــار املــرض«. يضيــف املصدر لـــ »العربي الجديد« 
فيــروس  جــّراء  مــن  املتوفــن  املواطنــن  حّملــت  أنهــا 
يشــير،  مــا  بحســب  هــم  وفاتهــم.  ســبب  اإلنفلونــزا، 

مرضــى ســكري أو يعانــون مــن أمــراض فــي الجهــاز 
التنفســي أو فــي القلــب والكبــد، وهــو مــا يــؤدي إلــى 
وفاتهم بســرعة. ويعّد املصدر نفســه األمر، تهربا من 
املســؤولية، مشــيرًا إلــى أن »عــدم وجــود برامج توعية 
ونقــص املعلومــات حــول طــرق مكافحة العــدوى، أديا 
إلى مقتل املواطنن على أيدي املســؤولن عن القطاع 
انتشــار  مــن  الرغــم  الصحــي«. يتابــع املصــدر، »علــى 
املــرض وكثافتــه فــى املحافظــات، إال أن وزارة الصحــة 
والحكومــة فــى واد والشــعب فــى واد آخــر. والــوزارة 
واملديريــات التابعــة لهــا دائمــا مــا تهــّون مــن املــرض 
مشــيرة إلى أنه عرض إعالمي«. ويشــّدد على واقعّية 
ذلــك، مستشــهدًا بمــا أكدتــه منظمــة الصحــة العامليــة 
عندمــا بّينــت أن مصــر مــن ضمن 134 دولة يســتوطن 
بهــا املــرض منــذ أكثــر مــن ســّت ســنوات. ويوضــح أن 
هــذا العــام، »يأتــي أكثــر خطــورة مقارنــة بالســنوات 
املاضيــة، وهــو مــا يجعل مصر في مرتبة متقدمة بن 

دول العالم حيث يستوطن املرض«.
تــاج  عــوض  محمــد  الدكتــور،  يوضــح  جهتــه،  مــن 
الديــن، وهــو وزير صحة أســبق وأســتاذ في األمراض 
فيروســي  »مــرض  الطيــور  إنفلونــزا  أن  الصدريــة، 
معــدي، تظهــر أعراضــه في الجســم بأكمله، مع ارتفاع 
فــي درجــات الحــرارة، وإصابــة الجهازيــن التنفســين 
مضاعفــات  أخطــر  إن  ويقــول  والســفلي«.  العلــوي 

اإلصابــة باإلنفلونــزا، هــو االلتهــاب الرئــوي، مشــيرًا 
إلــى أن أكثــر الفئــات عرضــة للخطــر هــي األطفــال دون 
الخمســة أعــوام وكبــار الســن فوق 65 عامــا، باإلضافة 
إلــى املصابــن بأمــراض حساســية الصــدر والحوامــل 
والنســاء املرضعــات، ومــن يعانون مــن أمراض مزمنة 
الذيــن  وهــؤالء  والســكري،  والكلــى  القلــب  فــي  ســواء 
الذيــن خضعــوا  مثــل  املناعــة  بجهــاز  لديهــم ضعــف 

لعمليات زرع أعضاء«.
في اإلطار نفسه، يخّيم الخوف والقلق على قرية برما 
فــي محافظــة الغربيــة إحدى محافظات شــمال الدلتا، 
مرّبــو  عّبــر  وقــد  مــن جديــد.  الفيــروس  انتشــار  بعــد 
الدواجــن فيهــا عــن تخوفهــم مــن انتقــال املــرض إليهم 
مالهــم ومصــدر  رأس  تعــّد  التــي  نفــوق طيورهــم  أو 
نحــو  تنتــج  القريــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  دخلهــم. 
30% مــن ثــروة الدواجن في مصر، ويفد إليها التجار 
مــن كل املحافظــات لشــراء منتجاتهــا. ويشــير محمــد 
مسعد وهو صاحب إحدى املزارع، إلى أن »ال عاطلن 
لــذا  الدواجــن.  تربيــة  بســبب  القريــة  فــي  العمــل  مــن 
أصابت عودة اإلنفلونزا الجميع بالهلع«. يضيف أن 
»كثيريــن مــن أصحاب املزارع مهددون بالســجن، بعد 
نفوق الدواجن. وذلك نتيجة املالحقات القضائية من 
املصــارف وأصحــاب محــال األدويــة وتجــار األعــالف، 

بسبب الديون«.

مجتمع
لقي ما ال يقل عن 33 مهاجرًا حتفهم، من بينهم خمسة أطفال، في بحر إيجه، بعدما غرق زورقهم 
الــذي كان متجهــا إلــى جزيــرة ليســبوس اليونانيــة، قبالــة الســواحل التركيــة. وأوضحــت وكالــة 
»األناضــول« أن قــوات خفــر الســواحل أنقــذت 75 مهاجــرًا آخريــن من البحر أمس الســبت. والناجون 
هــم مــن أفغانســتان وســورية وميانمــار. وكانــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة قــد أعلنــت عــن مقتل 218 
شخصا منذ بداية العام الجاري 2016، خالل محاولتهم العبور بحرًا من تركيا إلى اليونان. ُيذكر 
)أسوشييتد برس( أن نحو 2.5 مليون الجئ من سورية »مستقّرون« في تركيا اليوم.  

قتــل خمســة أشــخاص جــراء انهيــار جليــدي »كبيــر جــدًا« فــي إقليــم كولومبيــا، غــرب كنــدا، بحســب 
 الحادث وقع 

ّ
مكتــب الطبيــب الشــرعي فــي اإلقليــم. وقالــت املســؤولة في املكتب بــارب ماكيلنتــوك إن

 طواقم اإلنقاذ علمت بسرعة أنه كان هناك 
ّ
ملجموعات كانت تقود مركبات تزلج. وقالت الشرطة إن

ثــالث مجموعــات منفصلــة علــى األقــل مــن قائدي املركبات عندما وقع االنهيار. وســاعدت في إنقاذ 
 عن أشــخاص يعتقــد أنهم دفنوا 

ً
العديــد مــن األشــخاص خــالل فتــرة الظهيــرة وأجــرت بحثا شــامال

)أسوشييتد برس( تحت الثلوج. لتكون الحصيلة الكاملة 5 قتلى.  

كندا: مقتل 5 أشخاص في انهيار جليدي33 مهاجرًا قضوا غرقًا قبالة تركيا

»يــوم  الســبت،  أمــس  الهنــد  أحيــت 
أيــام  ة 

ّ
ســت مــن  واحــد  وهــو  الشــهداء«. 

تحمل االسم نفسه، »يوم الشهداء«، وإن 
اختلفت تواريخها وحتى مناسباتها.

قبــل 68 عامــا، فــي مثــل يــوم أمــس، أّي 
 ،1948 الثانــي  كانــون  ينايــر/   30 فــي 
غانــدي  كرمشــاند  موهانــداس  اغتيــل 
فــي العاصمــة الهندّية نيــو دلهي، عندما 
أطلــق عليــه أحــد الهنــدوس املتعصبــني 
ثــالث  جوتســى،  ناثــورم  ويدعــى 
رصاصــات قاتلــة. وقــد ســقط املهاتمــا 
أو »الــروح العظيمــة« في السنســكريتّية، 
عــن عمــر يناهــز 78 عامــا. هــو كان قــد 
تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الثانــي  فــي  ولــد 

األول من عام 1869.
فــي  يظهــر  االحتفــاالت،  إطــار  وفــي 
املؤتمــر  حــزب  مــن  عضــوان  الصــورة 
الوطنــي الهنــدي، وهمــا يزّينــان نصــب 
املهاتمــا غانــدي فــي مدينــة أمريتســار 

في والية بنجاب، بأطواق من األزهار.
مــا  أّســس  قــد  غانــدي  املهاتمــا  وكان 
بـ«املقاومــة  السياســة  عالــم  فــي  ُيعــرف 
»الالعنــف«  فلســفة  أو  الســلمّية« 
وجــه  فــي  ذلــك  وكان  )ســاتياغراها(. 
هــذه  وتقــوم  البريطانــي.  االســتعمار 
املبــادئ  مــن  مجموعــة  علــى  الفلســفة 
وسياســّية  دينّيــة  أســس  علــى  ترتكــز 
ــص 

َّ
لخ

ُ
ت واحــد،  آن  فــي  واقتصادّيــة 

والالعنــف.  والحقيقــة  بالشــجاعة 
وتســتند سياســة الالعنف إلى أســاليب 
عديدة لتحقيق أغراضها، منها الصيام 
واملقاطعة واالعتصام والعصيان املدني 
والقبــول بالســجن وعــدم الخوف من أن 
تقود هذه األســاليب إلى املوت. بالنســبة 
إلــى غانــدي، »الالعنــف هــو أعظــم قــوة 
متوفــرة للبشــرية. إنهــا أقــوى مــن أقوى 

سالح دمار صنعته براعة اإلنسان«.
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)نارندر نانو/ فرانس برس(



»زيكا« هو الفيروس الذي سوف يتصّدر األخبار 
الصحيّة حول العالم، في الفترة المقبلة. هذا ما 

يُنبئ به انتشاره أخيرًا، وال سيّما في األميركيَتين

الخبز اليابس يُنقذ فقراء الجزائر

1819
مجتمع

نيويورك ـ ابتسام عازم

تـــــدرس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
حاليًا احتمال أن تستدعي الزيادة 
ــلــــحــــوظــــة فـــــي عـــــــدد اإلصـــــابـــــات  املــ
ــــع رقــعــة  ــــوّسـ ــرًا وتـ ــيــ ــا« أخــ ــ ــكـ ــ بـــفـــيـــروس »زيـ
ــة طـــــــــوارئ عـــاملـــيـــًا.  ــالــ ــاره، إعــــــــان حــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
وأشـــارت إلــى أنها ســوف تعقد غــدًا اإلثنني 
في األّول من فبراير/ شباط 2016، اجتماعًا 
ــراء ومــتــخــصــصــني من  ــبـ فـــي جــنــيــف مـــع خـ
مجاالت وبلدان مختلفة ملناقشة الخطوات 
ــذا املــــجــــال. يــأتــي  الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا فـــي هــ
ــــول عــدد  ــقـــّدر املــنــظــمــة وصـ ذلــــك فـــي حـــني تـ
ني، إلى نحو أربعة 

َ
اإلصابات في األميركيت

مايني إصابة.
من  حاليًا  العاملية  الصحة  منظمة  وتعمل 
أجــل دعــم وتعزيز نظام الترصد في الــدول 
ـــغـــت عــــن وجــــــود إصــــابــــات لــديــهــا 

ّ
الـــتـــي بـــل

ــغـــر الـــــــرأس،  ــا وحـــــــــاالت صـ ــكــ ــيــــروس زيــ ــفــ بــ
وغيرها من األعراض العصبية التي ُيحتمل 
الفيروس. كذلك،  وجــود عاقة بينها وبــني 
ــذ عمليات رصـــد فــي الــبــلــدان املــعــّرضــة 

ّ
تــنــف

النــتــشــار الــفــيــروس أكــثــر مــن غــيــرهــا. ُيــذكــر 
ني 

َ
األميركيت بلدان  في  إصابات سّجلت  أن 

كلها، ما عدا كندا وتشيلي.
ــف املــنــظــمــة حــالــيــًا 

ّ
فـــي اإلطــــــار نــفــســه، تــكــث

جهودها بغية التوصل إلى معلومات أكثر 
ة 

ّ
األجن على  املحتملة  الفيروس  آثــار  حــول 

واألطـــفـــال والــبــالــغــني. وقـــد أوضـــحـــت أنــهــا 
وأدوات  لــقــاحــات  لتطوير  األولـــويـــة  أعــطــت 
الفيروس(  )ناقل  البعوض  جديدة ملكافحة 
والعمل على تحسني اختبارات التشخيص 

والتشخيص املبكر.
وردًا عــلــى اســتــفــســار »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
يــقــول املــتــحــدث بــاســم األمــــني الـــعـــام لــأمــم 
املتحدة في نيويورك، ستيفان دو جاريك، 
ــواقــــم مــحــلــيــة تـــابـــعـــة ملــنــظــمــة األمــــم  إن »طــ
تابعة ملؤسسات محلية  أو طواقم  املتحدة 
ــل بــلــد  ــراقــــب كــ ــعـــاون مــعــهــا املـــنـــظـــمـــة، تــ ــتـ تـ
مـــن األمــيــركــيــتــني مـــن أجــــل تــوثــيــق ورصـــد 
الفيروس منذ مايو/  انتشار  تطور مسألة 
أول حــالــة في  بــعــدمــا ســجــلــت  أيــــار 2015، 

البرازيل«.
إلــى ذلــك، بــدأ عــدد كبير من األميركيني في 
أخيرًا،  بالقلق  يشعرون  املتحدة  الــواليــات 
خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اكـــتـــشـــاف حــــــاالت إصـــابـــة 
بالفيروس في الباد، لدى أشخاص كانوا 
فــي املناطق املصابة وعـــادوا إلــى الــواليــات 
ــــى. تجدر  املــتــحــدة أو دخــلــوهــا لــلــمــرة األولـ
اإلشــــــارة إلــــى أنــــه لــغــايــة الـــيـــوم، لـــم تــحــدث 
األميركية  اليابسة  على  بالفيروس  إصابة 
نفسها، بــل فــي الـــدول األخـــرى التي انتشر 
األميركية  السلطات  أعلنت  وأخــيــرًا،  فيها. 

ــر حتى 
ّ
فــحــوصــات الـــــدم، فـــي حـــني ال يــتــوف

الساعة أي لقاح قادر على وقاية األشخاص 
من اإلصابة بالفيروس. لكن املركز يؤكد أن 
العمل على ذلك يجري على قدم وساق. وفي 
بالفيروس  املــصــابــني  ذلـــك، ينصح  انــتــظــار 
بأخذ قسط كبير مــن الــراحــة وشــرب كثيرًا 
من السوائل، باإلضافة إلى تناول أدوية من 
شأنها التخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، 
إلى  بالنسبة  واألهــم  األسبرين.  ب 

ّ
تجن مع 

القّيمني على املركز، هو مراجعة الطبيب.
وفــــي حـــني يــشــيــر املـــركـــز األمـــيـــركـــي ملــراقــبــة 
ــــى إمــكــانــيــة  األمــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، إلـ
ـــن شـــخـــص مـــصـــاب إلـــى  ــفــــيــــروس مـ نـــقـــل الــ
إلــى أكثر من  بعوضة، فتنقله هي بــدورهــا 
شــخــص مــعــافــى، يــنــصــح الــنــســاء الــحــوامــل 
الــدول التي ينتشر فيها  بعدم التوجه إلــى 
املــــرض فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. كــذلــك وبــهــدف 
الــوقــايــة، يشدد على ضـــرورة تنجب قرص 
البعوض، عن طريق ارتــداء مابس بأكمام 
طــويــلــة، واســـتـــخـــدام مــســتــحــضــرات واقــيــة. 
ويــنــصــح بــالــبــقــاء فــي داخــــل الــبــيــوت حيث 
يكثر البعوض. إلى ذلك، يلفت  املركز إلى أن 
الــذي ينشر فيروس الزيكا غالبا  البعوض 

ما يقرص خال ساعات النهار.

تفّضل عائالت عدم رمي 
الخبز، وتخزينه في أكياس 

لتسهيل األمر على األشخاص 
الذين يجمعونه

الفيروس ينتشر عن 
طريق البعوض، وما زال 

انتقاله من شخص إلى 
آخر أمرًا غير مؤكد

فـــي واليـــــات مــخــتــلــفــة عـــن اكــتــشــاف حـــاالت 
بــه عن  أو أصيبت  الفيروس  عــديــدة تحمل 
طـــريـــق الـــبـــعـــوض فـــي إحـــــدى دول أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة أو الــوســطــى أو جـــزر الــكــاريــبــي 

حيث ينتشر الفيروس.
ثـــّمـــة ســـــؤال يـــطـــرح نــفــســه هـــنـــا. هـــل يمكن 
للفيروس أن ينتشر داخل الواليات املتحدة 
ويــنــتــقــل فــيــهــا؟ يــوضــح الــطــبــيــب أنــطــونــي 
ــراض  ــ فـــوتـــشـــي، مــــن املـــعـــهـــد األمـــيـــركـــي ألمـ
الــحــســاســيــة واألمــــــــراض املـــعـــديـــة، أن »فــي 
ــــاالت مــصــابــة  ــــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، حـ داخـ
ــارج الـــبـــاد. لكن  ــاءت مـــن خــ بــالــفــيــروس جــ
ويطال  املــرض  ينتشر  عندما  تبدأ  املشكلة 
أشخاصًا سليمني داخل الواليات املتحدة، 
عــن طــريــق شــخــص أصــيــب بــه فــي الــخــارج 
عــبــر بــعــوضــة تــحــمــل الــــفــــيــــروس«. ويــؤكــد 
ــذا ســيــنــاريــو مــحــتــمــل، وقــد  فــوتــشــي أن »هــ
حدث بالفعل في املاضي مع أمراض أخرى. 
لكن يمكن السيطرة عليه من دون أن ينتشر 

ويطاول املايني«.
تفيد منظمة الصحة العاملية وكذلك املركز 
منها  والــوقــايــة  األمـــراض  ملراقبة  األميركي 
)سي دي سي(، بأن الفيروس ينتشر بشكل 
ــبــــعــــوض، ومـــــا زال  أســــاســــي عــــن طــــريــــق الــ
انتقاله من شخص إلى آخر أمرًا غير مؤكد. 
والدراسات والتحاليل ما زالت مستمرة في 
هذا املجال للتأكد من األمــور. ُيذكر أن ثّمة 
شكًا في انتقال الفيروس في إحدى الحاالت 
عن طريق العاقة الجنسية، إال أن األمر ما 

زال غير مؤكد.
أمــا أعـــراض املـــرض، فهي مختلفة وكثيرة، 
ــاع درجـــــــة حــــــــرارة الــجــســم  ــ ــفـ ــ مــــن قـــبـــيـــل ارتـ
والحّكة وألم في الحلق وجفاف في العينني 
ــا. ويـــوضـــح املـــركـــز األمــيــركــي  واحـــمـــرارهـــمـ
ملراقبة األمراض والوقاية منها أن األعراض 
ــدة أو أســـــبـــــوع، لــكــن  ــ قــــد تــســتــمــر أليـــــــام عــ
اإلصـــابـــة فــي الــغــالــب ال تتطلب الــبــقــاء في 

املستشفى.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد أصدرت 
ــار تــوّجــهــت  ــ ــذا اإلطــ بــيــانــًا تــحــذيــريــًا فـــي هــ
إلــى األميركيتني، بعد اإلعــان عن أول  فيه 
إصــابــة فــي الــبــرازيــل فــي مــايــو/ أيــار 2015. 
تجدر اإلشارة إلى أن على أثر تلك اإلصابة، 
ومــنــاطــق  ـــل  ــرازيـ ــبــ الــ ـــي  فـ والدات  ُســـّجـــلـــت 
ــانـــي األطـــــفـــــال فـــيـــهـــا مــــن صــغــر  ــعـ أخـــــــرى يـ
حجم الجمجمة واملخ الناجم عن اضطراب 
أن معدالت  أخــيــرًا  املنظمة  وأكـــدت  عصبي. 
ــرة فــــي مــنــاطــق  ــ اإلصــــابــــة تــضــاعــفــت 30 مـ
كالبرازيل منذ توثيق اإلصابة األولى. وهي 
تعزو انتشار الفيروس في أكثر من 20 دولة 
في أميركا الوسطى والجنوبية، إلى نقص 
في التحصني وقلة الوقاية وانتشار بعوض 
ــراء« الــــــذي يــنــقــل املـــــرض.  ــفــ ــمـــى الــــصــ »الـــحـ

كان  السابق  الفيروس في  انتشار  أن  ُيذكر 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا،  محصورًا في 
إلى أن بدأ ينتشر في األميركيتني ابتداًء من 
أيـــار 2015، ودائــمــًا بحسب منظمة  مــايــو/ 

الصحة العاملية.
ملراقبة  األمــيــركــي  املــركــز  يتوقع  مــن جهته، 
ــة مـــنـــهـــا ازديــــــــــاد عـــدد  ــ ــايـ ــ ــــوقـ األمــــــــــراض والـ
ــــدة، مــع  ــــحـ ــتـ ــ ــات املـ ــات فـــــي الـــــــواليـــــ ــابـــــ اإلصـــــ
احتمال انتشارها في مناطق محددة. لكنه 
يــوضــح أن واحــــدًا مــن كــل خمسة مصابني 
ــــرض.  ــــوف يـــعـــانـــون مــــن املـ ــيـــروس، سـ ــفـ ــالـ بـ
ــــؤدي إلــى  كـــذلـــك، فـــاإلصـــابـــة بـــه نـــــادرًا مـــا تـ
إلــى دخـــول املستشفى. أما  الــوفــاة أو حتى 
التأكد من حمل الفيروس، فيأتي عن طريق 

البرازيل

االرجنتين

فنزويال
كولمبيا

اكوادور

بيرو

بوليفيا

باراغواي

في الجزائر، امتهن أطفال 
فقراء جمع الخبز اليابس 

لبيعه إلى تجار الجملة. 
بعدما ضاقت بهم الحياة، 
كان هذا العمل فرصتهم 

الوحيدة للعيش

الجزائر ـ جازية سليماني

ــتـــشـــرت فــي  ــوات تـــقـــريـــبـــًا، انـ ــنــ قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــر ســ
األحـــيـــاء الشعبية والــراقــيــة الــجــزائــريــة، عــلــى حد 
الــيــابــس. وعــادة  ســـواء، ظــاهــرة جمع بقايا الخبز 
ما يتولى هــذه املهام األطــفــال وكبار السن. هؤالء 
الذين يفترض أن يكونوا في بيوتهم أو مدارسهم 
أو أعمالهم أو غيرها، باتوا يحترفون هذا العمل 
ـــهـــم يــســتــطــيــعــون 

ّ
ويـــجـــمـــعـــون الـــخـــبـــز الـــيـــابـــس عـــل

فــي نهاية الــيــوم شـــراء الخبز الــطــازج، وغــيــره من 
التفاصيل األساسية لتأمني معيشة أسرهم.

ــل عــائــات جــزائــرّيــة عـــدة عـــدم رمـــي الخبز 
ّ

وتــفــض
الــيــابــس، بـــل تــخــزيــنــه فـــي أكـــيـــاس لتسهيل األمـــر 
على األشخاص الذين يجمعونه، ويضعونها في 
مداخل املباني، التي يسكنون فيها. ويرى هؤالء أن 
اليابس ستكون في جميع  إعــادة استغال الخبز 

األحوال أفضل من رميه. 
وتــــــشــــــّكــــــل املــــــنــــــشــــــآت الـــــــكـــــــبـــــــرى، كــــالــــجــــامــــعــــات 
واملــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا، مـــصـــادر لــجــمــع الــخــبــز 
اليابس. وبطبيعة الحال، يلجأ جامعو الخبز إلى 
أماكن أخرى، ويحرصون على التوجه إلى األحياء 
ذات الكثافة السكانية، لضمان الحصول على أكبر 

كمية ممكنة.  
هــــذا هـــو الـــحـــال. تــشــتــري عـــائـــات كــمــيــات كــبــيــرة 
لديها لتسترزق منه  فــاض  مــا  الخبز وتــرمــي  مــن 
عائات أخرى. في السابق، كانت األحياء الشعبية 
األمــر  اختلف  لكن  الــيــابــس،  الخبز  مــا ترمي   

ً
قليا

ــعــد رؤيـــة أطــفــال، يــتــحــدرون مــن عائات 
ُ
الــيــوم. وت

أمــرًا  الــيــابــس،  الخبز  فــقــيــرة، ويعملون على جمع 
الفقر. هكذا  عــاديــًا. هــؤالء تركوا مدارسهم بسبب 
يوميًا.  مأساوية  مشاهد  رؤيــة  للجزائريني  يمكن 
بعض هـــؤالء لــم يــتــجــاوزوا الــعــاشــرة مــن عمرهم. 
جبروا على التخلي عنها 

ُ
وا عن طفولتهم أو أ

ّ
تخل

لخوض رحلة يومية شاقة.
ومهما اختلفت تفاصيل قصصهم، تبقى النتيجة 
واحدة، وهي محاولة الحصول على املال ملساعدة 
عــائــاتــهــم. يــقــول مــحــمــود )15 عـــامـــًا( لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، وهــــو مـــن حـــي الـــحـــراش فـــي الــعــاصــمــة 
الجزائر، إنه ترك دراسته بهدف العمل. وقد أجبره 
باكرًا.  عائلته  تحمل مسؤولية  على  والـــده  مــرض 
يشير إلى أنه ينهض في السادسة صباحًا يوميًا 
لــجــمــع الــخــبــز الــيــابــس املــلــقــى عــنــد أبــــواب املــنــازل 
املــال  يــومــيــًا، صيفًا وشــتــاء، ويحصل على بعض 
ليبيع ما يجمعه يوميًا لتجار الجملة. يضيف أن 

املاشية،  للفاحني ومربي  يبيعونه  الجملة  تجار 
ــام حـــيـــوانـــاتـــهـــم. أمـــا  ــعــ ــذيــــن يــســتــخــدمــونــه إلطــ الــ
يبدو وضعه  فا  عامًا،   14 العمر  من  البالغ  عمر، 
ــه  ــدتـ أفــــضــــل. فـــقـــد تـــوفـــي والـــــــده فــيــمــا تـــعـــانـــي والـ
ــن الـــعـــمـــل. يـــقـــول لـ  ــزة عـ ــاجـ مـــن مــــرض يــجــعــلــهــا عـ
وخصوصًا  للعمل  »اضــطــررت  الجديد«:  »العربي 
بــعــد  االنــتــهــاء مــن دوام املــدرســة للمساهمة  في 
أمتهن  الــوقــت، صــرت  مــع  البيت.  تأمني مصاريف 
 أفضل 

ً
هــذه  الحرفة، على األقــل إلــى أن أجــد عما

أو أنهي دراستي«. وعن املبلغ الذي يجنيه، يقول 
الخبز.  ما جمع كمية أكبر من 

ّ
إنه قليل، ويزيد كل

يبيع الكيس )25 كيلوغرامًا( بـ 60 دينارًا، والكيس 
)100 كيلوغرام( بمائة دينار«، الفتًا إلى أن التجار 

سيبيعونها بعد رفع سعرها. 
وتــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن فــــي الــــبــــاد مــجــمــعــات 
الفقراء،  اليابس من  الخبز  لتجار جملة يجمعون 
الطلب  زاد  وقــد  للماشية.  كعلف  غالبًا  ليستخدم 

عــلــيــه فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، فــي ظــل غـــاء األعــــاف. 
لـــذلـــك، يــعــمــد كــثــيــرون إلــــى خــلــط الــشــعــيــر وعــلــف 
كان  الحال،  وبطبيعة  اليابس.  الخبز  مع  النخالة 
لأطفال الفقراء دور كبير في هذا العمل، علمًا بأن 
التجار يستغلون أوضاعهم لجمع كميات أكبر من 

الخبز اليابس. 
ق بترتيب وفــرز كميات 

ّ
وهــنــاك مهام أخــرى تتعل

هائلة من الخبز للتخلص من الشوائب، وتصنيفه 
بــحــســب الـــحـــاجـــة، وطـــبـــقـــًا لــطــبــيــعــة املـــــــواد الــتــي 
أيــامــًا قبل أن تصل  رّبــمــا يستغرق األمــر  صنعت. 
إلـــى املــصــنــع أو إلـــى رعــــاة الــغــنــم، مــمــا يــــؤدي إلــى 

تكاثر البكتيريا والفطريات على الخبز. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه، بحسب إحصائية نشرتها 
ما  الجزائري  قبل نحو عامني، يستهلك  الصحف 
بــني 500 و900 غــرام مــن الخبز فــي الــيــوم الــواحــد، 
رغيفًا  مليونًا و27   15 مــن  يقرب  مــا  أن هنالك  أي 
أكثر مــن 30 مليون جــزائــري.  يوميًا، مــوزعــة على 
فــي املــقــابــل، فــإنــه يــرمــي مــا بــني اثــنــني إلـــى خمسة 
مايني رغيف في اليوم، باعتبار أن سكان املناطق 
الحضرية واملـــدن يــبــذرون نحو 18 فــي املــائــة من 
ي 

َ
مليون  2.7 نحو  أن  )أي  يشترونه،  الـــذي  الخبز 

رغــــيــــف تــــرمــــى فــــي ســـــال الـــقـــمـــامـــة وعــــلــــى حــافــة 
الطرقات(. في املقابل، يرمي سكان املناطق الريفية 
نحو 12 في املائة من الخبز، أي حوالى 1.8 مليون 
رغيف يوميًا، وإن كانت املناطق الريفية تعمل على 
إيجاد حل من خال تحويله إلى املزارع للمواشي، 

علمًا بأنه يلقى في سال القمامة في املدن.

فيروس زيكاتحقيق
الخوف المنطلق من أميركا

تطبيق للصّم من غزة إلى العالم

يبلغ عدد مستخدمي 
تطبيق »هوب« حاليًا أكثر 
من 500 ألف شخص على 

نظام »ويندوز«

غزة ـ يامن سلمان

فــي قطاع غزة  بــات بإمكان الشخص األصـــّم 
التحدث  يمّكنه من  استخدام تطبيق هاتفي 
إلى من هو أمامه برسائل صوتية. التطبيق 
الـــذي أشـــرف على تصميمه وتــطــويــره فريق 
»هــــوب« لــتــطــويــر الــتــطــبــيــقــات لــــذوي اإلعــاقــة 
 

ّ
الــســمــعــيــة، انــطــلــق إلــــى مــســتــخــدمــني فـــي كــل

أنحاء العالم مع ضمه لغات متعددة.
بـــدأ مــديــر فــريــق »هــــوب« خــلــيــل ســلــيــم عمله 
الــبــرمــجــي مــنــذ دراســتــه الــجــامــعــيــة. طـــور في 
عمله بعد ذلك وافتتح مكتبًا يضم مهندسني 
 العدوان األخير على 

ّ
ومبرمجني وفنيني. لكن

غـــزة عـــام 2014 وقـــف عــائــقــًا أمــــام اســتــكــمــال 
املبنى  دمــر  بعدما  التطبيق،  تطوير  مرحلة 
)برج الباشا( الذي يضم مكتب الفريق كليًا. 
ــان املــكــتــب يــعــمــل فـــي بــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات  كــ
وتصميم املواقع، ويقدم خدماته للعديد من 
الدول حول العالم. بعد العدوان افتتح سليم 
مكتبًا في منزله. أما فكرة التطبيق فتعود إلى 
ثاثة أعوام خلت، عندما علم سليم عن فتاة 
من فئة الصّم جرى اختراق جهازها وسرقة 
الحماية  في  على مساعدتها  وافــق  صورها. 
 حديثه معها استغرق أربع 

ّ
من االختراق. لكن

ســاعــات مــتــواصــلــة. وبـــذلـــك، تشكلت الــفــكــرة 
لـــديـــه، وهــــي بــبــســاطــة مـــســـاعـــدة غــيــر الــصــّم 
عــلــى الــتــواصــل مــع األشــخــاص الــصــّم. وبعد 
دراسة السوق وتحليله، ودراسة لغة اإلشارة 

واستشارة مختصني، توصل إلى ابتكاره.
يــقــول سليم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا يميز 
مــن جهات  اإلشـــارة  لغة  أنــه يجمع  التطبيق 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة عــــــدة، فـــهـــذه الـــلـــغـــة فــي 
قطاع غــزة تختلف عنها خــارج القطاع وفي 
مناطق أخرى حول العالم. وبذلك، يمكن لهذا 
كــبــيــر على  بــخــط  الــكــلــمــة  يــكــتــب  أن  التطبيق 
يريد،  مــاذا  أمــامــه  الشخص  ليعرف  الشاشة 
الــتــي يستخدمها،  ــارة  اإلشــ لغة  كــانــت  مهما 
إن فــي غــزة أو الضفة أو الـــدول املــجــاورة أو 
غيرها«. استغرقت دراسة السوق والتطبيق 
ستة أشــهــر. الفكرة كــانــت فــي الــبــدايــة إنجاز 
 
ّ
 الــفــريــق وجـــد أن

ّ
قــامــوس لــغــوي لــلــصــّم، لــكــن

من املفيد أكثر للصّم تقديم خدمات أخرى ال 
 الشخص 

ّ
يوفرها القاموس. ومن املعروف أن

األصّم في غزة يتنقل عبر املواصات العامة 
 وهــــو يــســتــعــني بــبــطــاقــات كــتــب عليها 

ً
مــثــا

الــعــنــوان أو غــيــر ذلـــك مــن إمــكــانــيــات تــواصــل 
بسيطة.

التطبيق يقدم مجموعة من الخدمات  وهــذا 
ــي: لغة  ــّم وهــ ــ ــّم ولــغــيــر األصـ ــ لــلــشــخــص األصـ
اإلشــارة، فلكل كلمة إشارتها. باإلضافة إلى 
تحويل الصوت إلى إشــارة. وأيضًا، تحويل 
االتـــصـــال إلـــى لــغــة إشــــارة عــلــى الــشــاشــة، ما 
يــمــّكــن الــشــخــص األصــــــّم مـــن الـــفـــهـــم. كــذلــك، 

يجري الفريق عملية تطويرية على التطبيق 
ــمــــاع الــــراديــــو  ــل اســـتـــخـــدامـــه فــــي ســ ــ مــــن أجــ
والــتــلــفــزيــون. وفــي سبيل الــوصــول إلــى هذا 
اإلنجاز، تعاون فريق »هــوب« مع »مؤسسة 
صّمًا  أشخاصًا  تضم  الــتــي  للصّم«  أطفالنا 
بهدف  وذلــك  العمر.  مــن  الثامنة عشرة  دون 
معرفة أهم احتياجات األشخاص الصّم في 
ويحتوي  التطبيق.  فهمهم  وطريقة  القطاع 
بــالــفــيــديــو  كــلــمــة  الــتــطــبــيــق حــتــى اآلن 2700 
 
ّ
من أجل شرحها لأشخاص الصّم، علمًا أن

لغة اإلشــارة تضّم كحد أدنى 10 آالف كلمة. 
وبـــذلـــك يــســعــى الــفــريــق إلــــى جــمــع الــكــلــمــات 

املتبقية وضمها إلى التطبيق.
يبلغ عدد مستخدمي تطبيق »هوب« حاليًا 
أكثر من 500 ألف شخص على نظام »ويندوز« 
في األجهزة الذكية وهم من األشخاص الصّم 
ــّم. وهــــو مــتــوفــر بــاثــنــتــي عــشــرة  وغـــيـــر الــــصــ
لــغــة، منها الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة واألملــانــيــة 
والكورية  والصينية  واإليطالية  والفرنسية 
اللغة  األســاس يستهدف  لكنه في  والتركية، 

العربية خصوصًا.
يــجــري فــريــق »هــــوب« دراســــة عــلــى التطبيق 
بشكل أكبر من خال جلسات مع األشخاص 
الــصــّم، يــهــدف مــن ورائــهــا إلـــى تــوســيــع عمل 
التطبيق ليصبح مرجعًا لغويًا وحواريًا مع 
اآلخرين في حياتهم اليومية. وهو ما يعزز 

دمج األشخاص الصّم في املجتمع.
من جهته، يقول املدير املالي واإلداري لفريق 
ــــوب« خــالــد نــجــم لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن  »هـ
»التطبيق سهل جدًا بالنسبة إلى األشخاص 

الكلمات   
ّ

كــل التعبير عن  إلــى  الصّم، ويهدف 
في  لهم  بموّجه  أشبه  وهــو  عليهم.  الصعبة 
لــغــة الــكــام الــعــادي واإلشـــــارة. الــفــكــرة كانت 
 
ً
طويا وقتًا  منا  وأخـــذت  باملستحيل،  أشبه 

جــدًا حتى أنــجــزنــاهــا، ومــا زلــنــا نــطــور فيها 
حتى اليوم«.

ــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون  ــثــ ــم إلــــــى أكــ يـــشـــيـــر نـــجـ
مستخدم للتطبيق حول العالم، يدفع الواحد 
فقط.  أميركية سنويًا  دوالرات  منهم خمسة 
أكثر  وتطويره  التطبيق  عمل  على  ويــشــرف 

من 15 مصممًا ومبرمجًا.
ــام املــقــبــلــة إلــى  ــ يــهــدف الــتــطــبــيــق خـــال األيـ
مــســاعــدة الشخص األصـــّم فــي دراســتــه إذا 
أراد التواصل عبر وسائل مسموعة. كذلك 
يسعى إلى زيــادة عدد اللغات، وإلى نشره 
عبر نظامي »أندرويد« و«أبل«. يشير نجم 
 التأخير كان بسبب صعوبات مالية، 

ّ
إلى أن

كون التطبيق مكلفا جدًا، وفي الغرب عادة 
مـــا تــشــرف شـــركـــات كــبــيــرة عــلــى مــثــل هــذه 

املشاريع.

كثيرًا ما نلتقي بثنائي سعيد. يبتسم 
ويضحك، ويبدو أنه يستمتع بالحياة 
ــه. نـــســـأل: »كــيــف يمكن  عــلــى أكــمــل وجــ
ــان مـــــع بــعــضــهــمــا  ــيـــشـ ــعـ لـــشـــخـــصـــني يـ
العثور  ســعــيــديــن؟«.  يــكــونــا  أن  بعضًا 
على السعادة بني زوجني ليس صدفة. 
هــي لــيــســت كــربــح ورقــــة يــانــصــيــب، بل 
نتيجة ثماني عادات، بحسب صحيفة 

»هافينغتون بوست«، وهي:
الحياة،  الطرفني: في  االمتنان بني   -  1
التركيز عليه.  عــادة ما نختار  نحصد 
املــــشــــاكــــل، ســنــجــدهــا  ــا عـــلـــى  ــزنــ إذا ركــ
تكبر يومًا بعد يوم. وهذا هو حال أي 
ثنائي. الشعور باالمتنان بني الطرفني 

يساعدهما على تخطي املشاكل. 
2 - ال يخلدان إلى النوم وهما غاضبان: 
الثنائي السعيد يواجه املشاكل أيضًا. 
مـــع ذلـــــك، يـــحـــرص الـــطـــرفـــان عــلــى حل 
ــراش.  ــفــ ــــاب إلـــــى الــ ــــذهـ ــل قـــبـــل الـ ــاكـ ــشـ املـ
يــقــبــان بــعــضــهــمــا بــعــضــًا، إذ يــدركــان 
أن الـــنـــوم قــبــل حـــل املــشــكــلــة ســيــزيــدهــا 

تعقيدًا. الغرور ال يفيد هنا.
3 - اســتــمــرار الــعــاطــفــة: يــكــون الشغف 
ــة. مــع  ــعــــاقــ عـــــــادة أقـــــــوى فــــي بــــدايــــة الــ
األمــر ليس  الوقت، تهدأ املشاعر. وألن 
ســرًا، يــحــاول البعض إبــقــاء الحميمية 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. لــلــقــبــل والــلــمــســات 
التفاصيل الصغيرة،  وغيرها من هذه 
تأثير قوي. من دون عاطفة، يمكن ألي 
عاقة بني شخصني أن تموت بسهولة. 

أمــرًا بسيطًا في  والحفاظ عليها ليس 
ظل الضغوطات الحياتية اليومية.

ــا... :  ــِك مــــهــــمــ ــبــ ــَك/أحــ ــبــ ــقــــوالن أحــ 4 - يــ
الــبــقــاء معًا.  مهما حـــدث، يــصــّران على 
لها  املــوت«  يفّرقنا  وعبارة »معًا حتى 
»أحّبك/ أيضًا:  يقوالن  إيجابي.  تأثيٌر 

ــِك مــهــمــا حــــــدث«. وبـــغـــض الــنــظــر  ــ ــّب أحــ
حّبهما  حقيقة  تبقى  خافاتهما،  عــن 

لبعضهما بعضًا.
5 - يــخــرجــان مــســاًء: الــثــنــائــي السعيد 
يــحــرص على الــخــروج مــســاء مــن وقت 
إلى آخر. يعرف الطرفان أن هذا الوقت 
أطفال، تصبح  لديهما  كان  وإذا  ثمني. 
لاستمتاع  أهمية  أكثر  املــســاءات  تلك 
ر الروتني 

ّ
بالوقت. ومع السنني، قد يؤث

على حياة أي ثنائي، لكن األكثر سعادة 
يحرص على عدم االستسام. 

 املشاكل من دون صراخ: يحرص 
ّ

6 - حل
دون  من  مشاكلهما  حل  على  الطرفان 
صــراخ. يدركان أنهما ليسا في سباق 
عيش  الــوحــيــد  همهما  يتنافسان.  وال 

حياة هادئة سويًا.
بعضًا:  بعضهما  ملشاعر  يكترثان   -  7
يجعل كل طرف نفسه في مكان اآلخر. 
وهـــذا األمـــر يجعلهما أكــثــر قـــدرة على 

وضع أسس لعاقة صحية وسعيدة.
ــافـــران مـــعـــًا: يــكــتــشــفــان أمــاكــن  8 - يـــسـ
جديدة ويسعيان إلى التعرف معًا على 

ثقافات مختلفة. وهذا جّيد للعاقة.
)إعداد: ربى أبو عمو(

ثماني عادات لـ »ثنائي سعيد«

رلى المصري

»أكيد مرا )امرأة( يللي عم تسوق« عبارة يجري تداولها بكثرة في لبنان 
من قبل الرجال السائقني. يحدث أن ُيخرج رجل رأسه من شباك السيارة، 
ويبدأ بالصراخ والشتم. تنهال شتائمه على اآلخر بصيغة املخاطب الذكر. 
وما أن يجد أن السائقة امرأة، يهز برأسه باستهزاء وكأن من املنطقي أن 
تكون امرأة، فيشتم من أعطاها رخصة القيادة. تتكرر هذه الحادثة بشكل 
يومي وربما لحظوي في لبنان. ويكمن في هذه الحادثة كّم من االعتبارات 
وحتى  السائقني  من  الكثير  ع 

ّ
يتوق عندها.  الوقوف  يمكن  التي  الجندرية 

السائقات أن كل من يجلس خلف املقود أمامنا أو خلفنا هو رجل، وبالتالي 
نخاطبه أو نشتمه بصيغة املذكر. وكل امــرأة وراء املقود مشروع سائقة 
ع هو املوقف العام السائد بأن القيادة للرجال. وإال 

ّ
فاشل. منشأ هذا التوق

فلماذا نحتفل حني نلتقي بسيدة تقود سيارة أجرة؟ 
يكمن جذر هذا املوقف في أدلجة اجتماعية ألجيال من الصبيان والبنات. 
ــوا وركــّبــوا كل 

ّ
يكبر جيل مــن الصبيان وقــد رســمــوا ولــّونــوا ولعبوا وفــك

أنواع السيارات والشاحنات والقطارات واآلليات. ويكاد ال يخلو منزل فيه 
والسيارات  والكهربائية  الهوائية  الــدراجــات  مــن  عــدد  وجــود  مــن  صبيان 
السيارات وأنواعها  أبعاد  تآلفوا مع  الصبيان وقد  وغيرها. وهكذا، يكبر 

وقطعها فتصير القيادة فعال تلقائيا. 
وفي صعيد متصل، تشير تقارير قوى األمــن الداخلي في لبنان إلى أن 
حوالي 500 قتيل )كمعدل سنوي( يقضون بحوادث السير، 77 في املائة 
بتفوقهم وقدرتهم  املفارقة. رجــال يؤمنون  الرجال. هنا تكمن  منهم من 
االجتماعي  بالسيستم   

ً
أوال املشكلة  ضحيتها.  ويــذهــبــون  الــقــيــادة  على 

وُيشترى،  ُيباع  فاسد  بنظام سير  وثانيًا  والقناعات،  املواقف  يفرز  الــذي 
دون  من  قيادة  على رخصة  االستحصال  على  الــقــدرة  لجهة  خصوصًا 
شير إلى تهّور الرجال في القيادة 

ُ
تدريب أو امتحان جدي. فنسب القتلى ت

لقناعتهم بأنهم »األفضل«، ما يؤدي لحوادث قاتلة.
السيارة فــي أحد  قــيــادة  النساء مــن  وفــي مكان غير بعيد، يأتي حــرمــان 
النساء.  عن  السائدة  الثقافي  ـ  االجتماعي  السيستم  نظرة  ليعزز  البلدان 
يريد النظام ترسيخ االعتقاد بأن »النساء غير مؤهالت للقيادة«. لكن هذه 
من حقهن  النساء  العمق. حرمان  في  أكثر  جــذور ضاربة  لها  املمارسة 
بالقيادة يعني ضمان بقائهن في الحيز الخاص/املنزل. وهذا يعني ضمان 

قيام النساء بأدوارهن التقليدية »بالقوة«. 
تشير إحدى الدراسات األولية إلى أن ازدياد نسبة تعنيف الرجال لزوجاتهم 
يأتي كردة فعل استباقية لخروج النساء إلى سوق العمل وما ينتج عنه من 
تبدل األدوار. يخشى الرجال تمّرد زوجاتهن وعدم اعتبارهن لهم كمرجع 
فيستعملون العنف وسيلة لكسر »شوكة« النساء. يأتي العنف إذًا إلثبات 
بعملية  القيام  ويمكن  مهددة.  الرجال  بنظر  باتت  ذكــوري  وتفوق  حظوة 

حسابية لنعرف السببية التي تربط العنف بقيادة النساء للسيارة. 
)ناشطة نسوية(

عن النساء والسيارة

تاء

عندما تقرصك بعوضة حاملة فيروس »زيكا«، تصاب به. لكن شخصًا 
مصابًا واحدًا من بين خمسة، يعاني من المرض. وأعراضه هي الحّمى، 
والطفح الجلدي، والتهاب ملتحمة العين، وآالم المفاصل، والصداع. 
يتسبب  قد  حامًال،  امرأة  أصاب  لو  أنه  في  فيكمن  الفيروس  خطر  أما 
في ضمور مّخ الجنين، من دون تحديد أي عالقة سببيّة بين العدوى 

بالفيروس وبين العيوب الوالدية والمتالزمات العصبية.

أنِت امرأة حامل؟ تجنّبي البعوض

»شتيمة مشهورة عند أّمي«
 

ٍّ
طــوال يــوم أمــس، كــان املــغــردون املصريون على موعد مع هاشتاغ مسل
أمي«  من  فقد حصد هاشتاغ »شتيمة مشهورة  واســعــة.  شهد مشاركة 
كثيرًا من التغريدات التي شكلت ما يشبه معجمًا شبابيًا شعبيًا للشتائم 

املتداولة، من غير أن يتضمن ذلك قبيح ألفاظ.
ها تلحق بها 

ّ
 الشتائم غالبًا ما توجهها األم ألبنائها لكن

ّ
ويتضح هنا أن

أو بوالدهم. من ذلك، يقول حسن التاسع: »تقول لي: يا صايع ما عرفتش 
أربيك«. أو ما تقوله أوزعة: »جاتها نيلة اللي عايزة خلف«. وما يقوله عز: 

»يا موكوس يا ابن املوكوسة«.
كذلك تحكم األم في كثير من األحيان على أوالدها وبناتها بالفشل. ومن 
ذلك شتيمة والدة ميسرة جال: »ابقوا قابلوني لو نفعتم يا مواكيس«. أو 
 بعض الشتائم الشهيرة 

ّ
»والله ما انتم نافعني« من أم أفنان. إلى ذلك، فإن

تمثل املكان، من ذلك: »جاتك 60 نيلة«. والنيلة نبات كان يزرع عند نهر 
النيل ويستخرج منه الصباغ املعروف، وقد ارتبط في مصر باملوت. ففي 

العصور الفرعونية كانت املرأة تضعه على رأس زوجها امليت.
ــيــــرة مـــحـــمـــد: »أمــــــي ال تـــشـــتـــم.. بــــل تــرمــيــنــي  مــــن جــهــتــهــا، اخـــتـــصـــرت أمــ

بالشباشب«.

هاشتاغ

)Getty( ُسّجلت والدات في البرازيل يعاني فيها األطفال من صغر حجم الجمجمة

تفضل عائالت كثيرة وضع الخبز اليابس في أكياس )فاروق باطيش/فرانس برس(
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يعزز دمج األشخاص الصّم في المجتمع )محمد الحجار(



قضايا

نويد أحمد

تبدأ املحادثات املباشرة بني حركة 
ــة أفـــغـــانـــســـتـــان  ــكــــومــ ــبــــان وحــ ــالــ طــ
فــــي األســــابــــيــــع املـــقـــبـــلـــة. حـــيـــث تــم 
 )QCG( الـــربـــاعـــي الــتــنــســيــق  ــريـــق  تــشــكــيــل فـ
الـــذي يــضــم أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والــصــني 
والــــواليــــات املـــتـــحـــدة، لـــإشـــراف عــلــى طــريــقــة 
سير املــحــادثــات. وقــد أثبت االجــتــمــاع فــي 18 
القاطع  الثاني الجاري بالدليل  يناير/كانون 
أن هناك نضجًا متزايدًا اآلن، أكثر من أي وقت 

مضى.
إال أن إدارة الحدود بني أفغانستان وباكستان 
مــن  ــــرات  ــــشـ عـ إن  اذ  ــًا،  تــــحــــديــ تـــمـــثـــل  تـــــــزال  ال 
اإلرهــابــيــني عــبــروا، أخــيــرًا، الــحــدود ملهاجمة 
إحــــــدى الـــجـــامـــعـــات الــبــاكــســتــانــيــة الــقــريــبــة، 
وقتلوا نحو ستني من الطالب في إطالق نار 
عشوائي، باإلضافة إلى استخدام املتفجرات، 
في حني أن عشرات من املهاجمني قتلوا أيضًا. 
ومع ذلك، هناك مزيد من التهديدات للمدارس 
ضعيفون  اإلرهابيني  أن  حيث  الباكستانية، 
جـــــــدًا، وال يـــســـتـــطـــيـــعـــون مـــهـــاجـــمـــة الــجــيــش 
كــابــول  تــبــقــى  بــيــنــمــا  بــعــد اآلن.  الـــشـــرطـــة  أو 
ــــالق حـــدودهـــا ومــالحــقــة  غــيــر قـــــادرة عــلــى إغـ
اإلرهــابــيــني الــذيــن يختبئون فــي الــبــالد. ومع 
التفاؤل، ملنع تكرار  قــدر كبير من  هــذا، هناك 

هذه األحداث. 
)املــكــان  أفغانستان  فــي  الــقــاعــدة  تنظيم  مــات 
نــفــســه الــــذي ُولــــد فــيــه(. وخــالفــًا ملــا يــــروج من 
مــخــاوف، فــإن اغتيال أسامة بن الدن في عام 
 في نعش مشروع 

ّ
2011 كان آخر مسمار ُيدق

أنــه،  كما  الجنسيات.  متعدد  اللعني  التطّرف 
ومنذ أكثر من سنة، كانت األخبار عن اختفاء 
زعيم »طالبان« املاّل عمر تتأكد يومًا بعد يوم. 
ومــع هــذا الــعــدد الكبير مــن الــوفــيــات الــتــي تم 
لفظهـَا مرة واحدة، قد نستنتج أن أفغانستان 
واملناطق امُلجاورة من باكستان في استعداد 
تاّم كي تحتضن السالم واالزدهار من جديد. 
ومن السهل جّدا الوصول إلى هذا االستنتاج، 
إذا مــــا أخــــذنــــا بـــاالعـــتـــبـــار الـــعـــوامـــل الــثــالثــة 
القبلية  املناطق  على  الدولة  سيطرة  التالية: 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــثـــل وزيــــرســــتــــان، وعـــشـــرات 
املصالحة  ألفغانستان،  املــجــاورة  املحافظات 
السياسية في كابول، ووتيرة إعادة اإلعمار. 

جنوب شرق أفغانستان ومنطقة شمال غرب 
بـــاكـــســـتـــان، عــلــى طــــول الــــحــــدود، هـــي مــفــتــاح 
كثيرين،  لخبراء  بالنسبة  واالزدهـــار.  السالم 
ــُر فـــوضـــى. أّمـــا  ــثـ مــنــطــقــة وزيـــرســـتـــان هـــي األكـ
العاِمالن اآلخران فيأتيان في درجٍة ثانيٍة، من 

حيث اإللحاح والتأثير. 
أعلنت إسالم آباد عن أنباء طيبة من جانبها، 
مــا ُيــعــتــبــر إنـــجـــازا عــظــيــمــًا. كــمــا أن باكستان 
تقول إن عملية »ضرِب غضب« املكّلفة واملكثفة 
التي تشّنها توشك على االنــتــهــاء. ثــم إنــه تم 
تطهير املناطق القبلية التي تقع على الحدود 
القاعدة،  وتنظيم  »طالبان«  من  الباكستانية 
باستثناء بعض فصائل امُلقاومة في الشمال 
ــال املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــد قـ ــ ــّي. وقـ ــسـ ــنـ الـــغـــربـــي املـ
باجوا،  عاصم  الباكستانية،  املسلحة  القوات 
فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــه لــوســائــل االعــــــالم: »تــم 
ُمنا اآلن هو 

َ
تمشيط وداي شوال أيضًا. ما يلز

الغربي  ـ  الشمال  االستمرار في عملياتنا في 
مـــن الـــــــــوادي«. وبـــعـــد انــطــالقــهــا ســنــة 2014، 
دخــلــت عملية »ضــــرِب غــضــب« فــي مرحلتها 
ــر أغـــســـطـــس/آب املــاضــي،  ــ الــنــهــائــيــة فـــي أواخـ
عندما شن الجيش هجومًا بريًا في »شوال« 
التي كانت تعتبر من آخر معاقل املسلحني في 
 وادي شوال الذي يحد جنوب 

ّ
املنطقة. كما أن

وزيــرســتــان مــن جــهــة وأفــغــانــســتــان مــن جهة 
أخرى، يتميز بأصعب التضاريس في املنطقة 
القبلية، ناهيك عن الجبال والغابات الغادرة. 
ويـــقـــول الــجــيــش إنــــه تـــم إنـــهـــاك قــــوى جميع 
املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة، بــمــا فــي ذلـــك »طــالــبــان 
باكستان« وحركة شرق تركستان اإلسالمية 
ــة تـــركـــســـتـــان الـــشـــرقـــيـــة اإلســــالمــــيــــة(،  ــ ــركـ ــ )حـ
و»الحركة اإلسالمية ألوزبكستان«، باإلضافة 

إلى »شبكة حقاني طالبان« و»داعش«. 
وعلى مدى األشهر الـ 18 األخيرة، قتل الجيش 
اإلرهــــابــــيــــني  مــــن   3400 نـــحـــو  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
املختلفة،  اإلرهــابــيــة  الجماعات  إلــى  املنتمني 
فــي حــني تــم اإلجــهــاز على 837 مــن مخابئهم. 
التي  االستخبارية  املعلومات  إلــى  واستنادًا 
تـــم جــمــعــهــا فـــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي أجـــريـــت عبر 
بــاكــســتــان، فــقــد قــتــلــت األجـــهـــزة األمــنــيــة 183 
املــتــشــدديــن، واعتقلت 21193  مــن اإلرهــابــيــني 
آخر. وفي الوقت نفسه، خسرت قوات الجيش 
والقوات شبه العسكرية ما يقارب 488 رجاًل. 
كــمــا تــم عــقــد 11 مــحــاكــمــة عــســكــريــة أدت إلــى 
إدانة 31 إرهابيًا، بتنفيذ 142 عملية إرهـابية. 
اإلعـــدام، وحصل  ُحكم على 27 منهم بعقوبة 

األربعة الباقون على السجن املؤّبد. 
لم  والذين  لطالبان،  املنتمون  اإلرهابيون  أما 
يتم أسرهم أو إعدامهم، فقد نزحوا إلى جنوب 
األخيرة  الزوايا  في  أو تحصنوا  أفغانستان، 
العسكرية  الحملة  ومصير  شـــوال.  وادي  مــن 
التي تأخر تنفيذها كثيرا، والتي تزامنت مع 
خـــروج حــلــف الــنــاتــو مــن بــاكــســتــان، أمـــر بالغ 
األهـــمـــيـــة، لــيــس فــقــط لــلــمــنــطــقــة. ولــكــن أيــضــا 
التي  الدولة  في  الدوليني  املصلحة  ألصحاب 
تعاريفهم  تختلف  والـــذيـــن  الـــحـــرب،  مــزقــتــهــا 

ملفهوم »النجاح«. 

من نعيم السيّاح إلى جنة اإلرهابيين
 ثلث 

ّ
مــنــذ عــهــد االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، ظـــل

املنطقة الحدودية بني باكستان وأفغانستان 
الــذاتــي وغير خاضع  الــيــوم تحت الحكم  إلــى 
ألي دولــــــة. ومـــثـــل بـــاقـــي أحـــيـــاء وُمــقــاطــعــات 
لـــإدارة  الــخــاضــعــة  الــســبــعــة  املــنــاطــق القبلية 
فـــإن شــمــال وزيــرســتــان   ،)FATA( االتــحــاديــة
أيـــضـــا يــســكــنــه الـــبـــشـــتـــونـــيـــون. وتـــلـــتـــزم هـــذه 
)مــدارس  متطابقة  إسالمية  بمدارس  القبائل 
حــنــفــيــة(، وتــنــقــســم عــلــى حـــــدوٍد ُتــســّمــى خط 
دوراند، رسمها البريطانيون الذين تجاهلوا 

العالقات القبلية والتاريخ. 
وبــقــصــد االســـتـــفـــادة مـــن رد الــفــعــل األفــغــانــي 
حكومة  فإن  الداخلي،  االقتتال  تجاه  السلبي 
بي نظير بوتو في إســالم آبــاد ساعدت على 
عــادة  ُيــدعــون  الــبــدو،  مــن  ميليشياٍت  تشكيل 
املسلمني  مــن  فــي معظمها  تــتــألــف   - طــالــبــان 
الــســنــة الـــذيـــن تــعــلــمــوا فـــي املـــــدارس الــديــنــيــة، 
القبلية  املناطق  فــي  الالجئني  مخيمات  قــرب 
فــي بــاكــســتــان. وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة، الفريق 
الفوضى  إنهاء  يأمل  بابار حينها  الله  نصر 
فـــي أفــغــانــســتــان عـــن طــريــق إنـــشـــاء ميليشيا 
باكستانية صديقة ألفغانستان. وفي غضون 
ــام 1996، كــانــت  عـــامـــني بــعــد إنــشــائــهــا فـــي عــ

حركة طالبان تسيطر على %95 من البالد. 
إلــــى جــانــب بــاكــســتــان، فــقــد اعــتــرفــت اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
أيضا بحكومة طالبان في كابول. ومن املثير 
تــســتــضــيــف، اآلن،  الـــتـــي  قــطــر   

ّ
أن لـــالهـــتـــمـــام، 

املكتب السياسي لطالبان في الدوحة لم يكن 
آنــذاك  رسمية  دبلوماسية  عــالقــات  أي  لديها 

مع طالبان. 
ــقـــة مــن  ــلـ وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن قـــــد أصــــبــــحــــت قـ
أفغانستان،  فــي  املقيمني  األجــانــب  املسلحني 
بــعــد تــفــجــيــرات الــســفــارتــني املــمــيــتــني فـــي دار 
الــســالم، تــنــزانــيــا ونــيــروبــي، كينيا. فــقــد أدت 
الــهــجــمــات الــعــقــيــمــة بـــصـــواريـــخ كـــــروز الــتــي 
نفذتها أميركا على شرق وجنوب أفغانستان 
إثـــــــارة غــضــب  إلـــــى  فــــي أغــــســــطــــس/آب 1998 
املقاتلني األجانب املنتمني إلى تنظيم القاعدة 
الــذيــن نـــّفـــذوا هــجــمــاٍت بــهــدف االنــتــقــام. ومــع 
ذلك، لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع في 

املناطق القبلية حتى عام 2003. 
ــانــــب )مــعــظــمــهــم  وقــــد أحــــس املــســلــحــون األجــ
ــــرب، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عـــــدد قــلــيــل مــن  ــعـ ــ ــن الـ مــ

ــان« الــــســــريــــة، تـــغـــيـــرت اســتــراتــيــجــيــة  ــبــ ــالــ »طــ
املــتــطــرفــني كــثــيــرًا. فــقــد بـــدأت جــمــاعــة طالبان 
الشمالية  وزيــرســتــان  اتــخــذت  التي  باكستان 
املناطق  مــن جميع  انطالقًا  تنُشط  لــهــا،  مــقــرًا 
ــة إلــــــى بـــيـــشـــاور  ــافــ ــاإلضــ الـــقـــبـــلـــيـــة الــــســــبــــع، بــ
وكويتا، وشرعت في تنفيذ الهجمات القاتلة 
فــي بــاكــســتــان.   وبــســبــب تـــردد بــاكــســتــان في 
شـــن عــمــلــيــٍة شــامــلــٍة فـــي مــنــطــقــة وزيــرســتــان، 
فقد أطلقت الواليات املتحدة حملة استهدفت 
مــن خــاللــهــا قــيــادة تنظيم الــقــاعــدة مــن خــالل 
أسطول من الطائرات بدون طيار. وعلى الرغم 
مــن ذلـــك، لــم تكن واشــنــطــن مقتنعًة بــأن هذه 
الهجمات الجوية قد تكون ناجعًة، مثل ما قد 

تكون العمليات األرضية الشاملة. 
من  عشرّية  اإلنساني، خلفت  املستوى  وعلى 
الــخــالف ضحايا عــديــديــن، وخــرابــًا كبيرًا في 
الجانبني، الزراعي والتجاري. كما أن السكان 
عاشت حالة من الرعب، بسبب وجود حشود 
من املجموعات اإلرهابية، والهجمات الجوية 
الــتــي كــانــت تطلقها الــطــائــرات األمــيــركــيــة من 
دون طيار، وكذلك بسبب املناوشات املتكررة 
الباكستاني،  والجيش  املحاربني  بعض  بــني 
والــتــي نتجت عنها خــســائــر بــشــريــة عــديــدة. 
فـــواشـــنـــطـــن  ــا،  ــهـ ــالـــحـ مـــصـ يــــخــــدم  ذلــــــك  وألن 
تضغط، منذ مدة طويلة، على إسالم أباد، من 
أجل إخالء املنطقة من املحاربني. وبالفعل، تم 
قــرار  إلــيــه، بفضل  مــا كانت تصبو  لواشنطن 
قــائــد الــجــيــش الــعــام الــجــنــرال راحــيــل شريف 
الذي استعاد املنطقة االستراتيجية من أيدي 

املجموعات املسلحة غير الحكومية.
 

ُ
وقـــد كــانــت أول وأكـــبـــر نــتــيــجــة لــذلــك تــرحــيــل
مــهــول للسكان املــحــلــيــني. فــقــد هـــرب أكــثــر من 
مليون شخص من املنطقة باحثني عن األمن، 
إال أن هناك من فضل البقاء في مكانه، أو مع 
أقـــاربـــه، عــلــى الــســكــن فــي مخيمات املــشــرديــن 
داخليًا، بسبب العادات والتقاليد الداعية إلى 
الحفاظ على خصوصية النساء. وعلى الرغم 
من سنة ونصف من التشرد، لم تحدث هناك 
أي ثورة على هذه العملية، بل بالعكس، تأمل 
األغلبية في الرجوع إلى حياتهم العادية في 
مسلحة،  ميليشيا  بــــدون  لــكــن،  وزيـــرســـتـــان. 

كانت تمارس ضغطًا كبيرًا عليهم.
وتّدعي الحكومة الباكستانية أن أكثر من 1.9 
الساعة على عملية  أنِفقت لحد  بليون دوالر 
ضــرب عــزب وعلى مخيمات املتشردين. ومن 
بــلــيــون دوالر  إلـــى  التكلفة  تــرتــفــع  املــتــوقــع أن 
آخــر، ألن السكان بــدأوا الــعــودة إلــى منازلهم، 

ما سيحتم بدء عملية إعادة اإلعمار.
العسكرية  العملية  أفغانستان  انتقدت  وقــد 
التي تقوم بها باكستان، زاعمة أن املحاربني 
قـــد يــهــربــون عــبــر الـــحـــدود، ويـــتـــفـــادون بــذلــك 
االعــتــقــال أو الــقــتــل. وتــضــم قــائــمــة املــحــاربــني 
ــبـــان«،  ــالـ الـــهـــاربـــني مــجــمــوعــة مـــن قـــيـــادي »طـ
الــلــه وشبكة حــقــانــي. وبسبب  كــاملــولــى فضل 
نــقــص الــيــقــظــة مـــن الـــجـــانـــب األفـــغـــانـــي، شق 
ــى املـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  ــاربـــون طــريــقــهــم إلــ املـــحـ
والــجــنــوبــيــة مــن الـــبـــالد، خــصــوصــًا منطقتي 

كونر ونورستان.

تحديات مستقبلية
مرحلتني  بتجاوز  ملزمة  باكستان  زالـــت  مــا 
أن تفرح بالنصر. فإذا  أرادت  إذا  أساسيتني، 

كانت املرحلة الحالية تتسم بأنها »واضحة«، 
بالصعوبة  تتسمان  اآلتيتني  املرحلتني  فــإن 
صفتي  عليهما  نطلق  أن  ويمكن  والــتــحــدي، 
»الكبح« و»البناء أو إعادة البناء«. فبالنسبة 
الحكومة  بني  اتفاق  هناك  الثانية،  للمرحلة 
املــدنــيــة والــجــيــش عــلــى بـــنـــاء مــعــســكــر كبير 
وقاعدة جوية في شمال وزيرستان. على أن 
وسالمتها  املنطقة  أمــن  على  الجيش  ُيــبــقــَي 

حتى سنة 2018.
ــلـــة »الـــبـــنـــاء«  وتـــحـــتـــاج الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــرحـ
ــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إحـــــــداث تــــوافــــق ســيــاســي،  ــ إلـ
ــاواة فـــي الــحــقــوق بني  مـــن أجــــل ضـــمـــان املــــســ
لــإدارة  الخاضعة  القبلية  املناطق  مواطني 
االتحادية )FATA(، وكذلك العمل على إلغاء 
الفترة  التي كانت في  الحدود  قوانني جرائم 
إلى  أباد كذلك  االستعمارية. وتحتاج إسالم 
القبلية  لــلــمــنــاطــق  اإلداري  الــنــظــام  تــحــويــل 
االتـــحـــاديـــة )FATA( من  لـــــإدارة  الــخــاضــعــة 
وضــٍع شبه مستقل إلى منطقة متحكٍم فيها 
بـــالـــكـــامـــل. ولـــكـــي تــتــخــلــص كــلــيــًا مــــن جــــذور 
باكستان  على  املتعصب،  والــنــضــال  التشدد 
أن تــعــمــل عــلــى ضــمــان مــحــفــزات اقــتــصــاديــة 

مستمرة، وفي إطار تنفيذي منظم.
طبقًا  إقــلــيــمــيــا،  نــظــامــًا  القبلية  املنطقة  مــنــح 
لــدســتــور بــاكــســتــان الــحــالــي، ســـوف يعطيها 
ــم فــــي شــكــل  ــتـ اســـتـــقـــاللـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة قــــد تـ
ــراف ومــراقــبــة لــلــمــوارد والــضــرائــب. وفــي  إشــ
هذه املرحلة، سيكون محتمًا على الجيش أن 
يتراجع، ويترك زمام األمور إلى كبار القبيلة 

وللبرملان.
ــاءت بـــه عــمــلــيــة ضــرب  ــ ــم إنـــجـــاز جـ ــ أكـــبـــر وأهـ
للمحاربني  املساحة  مــن  التقليص  هــو  عــزب 
ــيــــني، لـــكـــي يــخــطــطــوا  ــارجــ ــخــ الـــداخـــلـــيـــني والــ
ويــنــظــمــوا هــجــمــات إرهــابــيــة، لــيــس فــقــط في 
شمال وزيرستان، ولكن أيضًا في باقي أرجاء 
املناطق  املــجــاورة. وضــم  باكستان والــبــلــدان 
الــقــبــلــيــة إلــــى نـــظـــام دســـتـــوري وديــمــقــراطــي، 
إطــار معسكرات  فــي  قــوى عسكرية  بحضور 
استقرار  في ضمان  كثيرًا  يساعد  قد  كبيرة، 
طــويــل األمــــد فـــي املــنــطــقــة، وقــــد يــبــشــر كــذلــك 
اآلن،  إلــى  الــســار،  الخبر  ويبقى  كثير.  بخيٍر 
هو االنتكاسة غير املحسوسة لعملية ضرب 
عزب. فباستثناء تراجيديا مدرسة بيشاور، 
ــم يــكــن هـــنـــاك أي عــمــل إرهــــابــــي خــطــيــر في  لـ

األشهر الثماني عشر املاضية.
وعلى الرغم من أن تحالف رئيس أفغانستان 
ــه لــــــم  يــتــم  ــلـ ــدالـ ــبـ ــنـــي وعـــبـــدالـــلـــه عـ أشـــــــرف غـ
عــلــى الــوجــه املـــرغـــوب، إال أن غــيــاب الــخــالف 
تحتاج  فكابول  ســارًا.  يبقى خبرًا  السياسي 
تضع  والــتــي  برغماتية،  وطنية  حكومة  إلــى 
فــي أولــويــاتــهــا مستقبل املــواطــنــني األفــغــان، 
وأن ال تـــدفـــع فــــي اتــــجــــاه أجــــنــــدة انــتــقــامــيــة. 
فـــالـــرئـــيـــس غـــنـــي أبــــــدى حـــســـن نــيــتــه اتـــجـــاه 
الجيران، بهدف تحسني العالقات وتطويرها 
أكــثــر مـــن رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه. ثـــم إن 
الــعــالقــات مــع بــاكــســتــان تحسنت أخـــيـــرًا، ما 
عدا خالفاٍت داخلية حول الحاكمية أو األمن، 
ومن سيترأسهما، والتي سبق لها وأن كانت 
تعرضت  الـــذي  الكبير  اإلحــــراج  وراء  السبب 
لـــه كـــابـــول، عــنــدمــا ســيــطــرت »طـــالـــبـــان« على 
قــنــدز فــي شــمــال الــبــالد. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــك، 
املنطقة  أمــن  الحفاظ على  فــي  الله  فشل عبد 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــكــــابــــول. وتــبــقــى 
الــقــانــون والــنــظــام شيئًا ال تلقي له  مــســألــتــا 

البال الحكومة القائمة في أفغانستان.
)صحافي استقصائي باكستاني(

هل تُغيّر وزيرستان مقاييس المنطقة؟

حكومة أفغانستان و»طالبان«.. 
الحاجة إلى السالم

جنوب شرق أفغانستان 
ومنطقة شمال غرب 

باكستان، على طول 
الحدود، هي مفتاح 

السالم واالزدهار. 
بالنسبة لخبراء كثيرين، 

منطقة وزيرستان هي 
األكثُر فوضى

من منظور الدعم 
الدولي، تقف 

أفغانستان في المكان 
نفسه الذي كانت فيه، 

بعد انهيار االتحاد 
السوفييتي. لكن الخبر 

السار عدم وجود أي 
حروب أهلية، ووجود 

حكومة منتخبة

تتجــه حكومة أفغانســتان إلى محادثات ســالم قريبًا، وســط معادالت عســكرية وســكانية وأمنية واســتخباراتية مربكة في 
المنطقة الحدودية مع باكستان، وهي معادالت من شأنها أن تغير في األوضاع العامة في هذه المنطقة

األمن الباكستاني يفتش نازحين في بيشاور من منطقة قتال مع »طالبان« في وزيرستان في 14 نوفمبر 2014 )فرانس برس(

القبلية  المناطق  استُخدمت  ألفغانستان،  السوفييتي  الغزو  بعد 
الباكستانية قاعدة انطالق للمقاومة األفغانية ضد الجيش السوفييتي. 
وبفضل الدعم المالي من الواليات المتحدة وحلفاء باكستان العرب، 
امتداد 27.500  ال تعد وال تحصى على  التي  الدينية  المعاهد  انتشرت 
كيلومتر مربع. والتي كانت تهدف إلى غسل أدمغة الشباب األفغاني، 
القوات  ضد  )الجهاد(  المقدسة  الحرب  في  مشاًة  جنودًا  ليصبحوا 
السوفييتية. ومع انسحاب السوفييت من أفغانستان، قاتل قادة حرب 
االستخبارات  وكــاالت  جانب  وإلى  أكبر.  أراض  على  للسيطرة  محليون 
الجماعات  مغازلة  في  واألثــريــاء  المتشددون  العرب  بــدأ  الغربية، 

األفغانية. 

بعد الغزو السوفييتي

20

آسيا  في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
الــوســطــى( الــذيــن تــزوجــوا نساء محليات، أو 
مْوطنهم،  فــي  بأنهم  معهم،  عائالتهم  جلبوا 
ما جعلهم يتحركون بسهولٍة، وأينما أرادوا. 
ومع تعّرض الحكام العسكريني الباكستانيني 
ــة إلـــــى ضــغــوط  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ ووكــــاالتــــهــــم االسـ
وأنشطة  القاعدة  تنظيم  مــن  للحد  خــارجــيــٍة، 
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MEDIA

زكريا عبد الكافي: اإلعالم فضح جرائم النظام
باريس ـ محمد المزديوي

حــبَّ املصــّور الســوري زكريــا عبــد الكافــي 
َ
أ

ق وأسعف 
ّ
حّي صالح الدين. صّور فيه ووث

و»شــركة  ســورية«  ثــوار  »مجلــس  وأّســس 
وفيــه  والســينمائي«.  الفنــي  لإنتــاج  ــر 

َ
َوت

ــاص غــادر فــي 
ّ
أيضــًا، أصيــب برصاصــة قن

عينــه اليمنــى. وألنه يعشــق هذا الحي فهو، 
مــن منفــاه الباريســي املؤقــت، حيث يخضع 
ه اليمنى تستعيد عافيتها، 

َ
 عين

ّ
للعالج عل

حتــى  واملهنيــة  الفنيــة  تجربتــه  ويصقــل 
والصحافــة  التصويــر  فــي  مســتواه  يطــور 
وفنون أخرى، ُيطمئن كل رفاقه، أن باريس، 
ثيــر، ال ترقــى لجمــال مدينة 

ُ
رغــم جمالهــا امل

حلب.
ال يخفــي زكريــا عبــد الكافي تذمره الشــديد 
فــي  والسياســي  اإلعالمــي  التركيــز  مــن 
مــا   

ّ
وكأن »داعــش«،  تنظيــم  علــى  فرنســا، 

يحــدث فــي ســورية هــو معركــة بــني النظــام 
ــق كثيــرا 

ّ
وبــني هــذا التنظيــم. ويقــول إنــه وث

مــن قصــف التحالــف الدولــي ملواقــع داعــش، 
إلــى  تــؤدي  لــن  الغــارات  هــذه  بــأن  ويجــزم 
تســليح  فــي   

ُ
َيكُمــن الحــل  فبرأيــه،  شــيء. 

الجيــش الحــر، الوحيــد القــادر علــى هزيمــة 
النظــام  هزيمــة  وعلــى  املتطرفــني،  هــؤالء 
الديكتاتــوري. وال ينســى أن يديــن التدخــل 
ال  التــي  وجرائمــه  ســورية،  فــي  الروســي 
تتوقــف ضــد املدنيــني وضــد الجيــش الحــر. 
جحيــم  تحــت  كنــا  الســابق  »فــي  ويقــول: 
طائرة أو طائرتني للنظام وإذا نحن، اليوم، 
تحــت رحمــة أســراب من الطائرات الروســية 
لوقــف  ســاكنا  يحــرك  أحــد  وال  الفتاكــة. 

الجريمة الروسية«.
مــع  بــدأت عالقتــه  يــروي عبدالكافــي كيــف 
ويقــول  الســورية،  الثــورة  قبــل  الكاميــرا 
»العربــي الجديــد«: »لــم نكن نســتطيع قبل  لـ
نصــّور،  أن  وال  كاميــرا  نحمــل  أن  الثــورة 
ألن النظــام الســوري حــني تريــد أن تصــّور 
أحداثا ووقائع، توقفك قواته األمنية ويبدأ 
التحقيــق معــك عــن الســبب. ولهــذا مــا كنــت 
غيــر  الصغيــرة  كاميرتــي  بواســطة  أصــّور 
الثــورة  اندلعــت  ــا 

ّ
»مل ويضيــف:  الطبيعــة«. 

الســورية ســنة 2011 وفي أول تظاهرة قمنا 
م صورة 

َ
بتنظيمهــا أحببــُت أن أوصــل للعال

عمــا يحــدث، بخاصــة مــن خــالل املظاهــرات 
السلمية، التي لم تستخدم أّي سالح، وكيف 
أن النظام كان يقتل املتظاهرين العزل. وفي 
الشــهر الســابع مــن ســنة 2012، حــني تدخــل 
الجيــش الحــّر وبــدأت تظهــر مناطــق آمنــة، 
بدأت أعمل بصفة أكبر في مجال التصوير، 
فــي  أي  العمــل،  فــي  حريتــي   

ُ
ــذ

ُ
آخ وبــدأت 

واإلغاثيــة  اإلنســانية  األعمــال  مختلــف 
وتقديم الخدمات وفي اإلسعاف. وفي سنة 
2013 ُدعيــُت إلــى دورة تدريبيــة فــي تركيــا، 
بمبــادرة مــن وكالــة األنبــاء الفرنســية ومــن 
املديــر  بــاز،  باتريــك  املعــروف  املصــور  قبــل 
أي  خبــرات،  فاكتســبت  للوكالــة.  الســابق 
حلــب،  إلــى  بعدهــا  وعــدُت  احتــراف.  شــبه 
للتصويــر  فتفّرغــت  الجــاد،  العمــل  وبدأنــا 

ونقل األخبار«.
ردًا على سؤال »هل انحزت للثورة السورية 
»أنــا  عبدالكافــي:  يقــول  انطالقتهــا«؟  منــذ 
مــن عائلــة معارضــة لعائلــة األســد مــن زمــن 
بعيد، أي من زمن تأميم املعامل في سورية. 
للقطــن  ضخمــا  معمــال  يمتلــك  كان  جــّدي 
وكان ُيصــّدر اإلنتــاج إلــى بريطانيــا ودول 
أوروبية، فقام نظام األســد األب بمصادرته 
وعائلتــي  الفتــرة  هــذه  ومــن  وتأميمــه. 

 لألسد ولحزب البعث«.
ٌ
ُمعاِرضة

فــي  توقعهــم  عــدم  إلــى  عبدالكافــي  يشــير 
البدايــة أن يقــوم النظــام بقصف الســوريني، 
 هنــاك صعوبــات متعــددة لنقل 

ّ
ويوضــح أن

اليوميــات فــي ظــل خطــورة الوضــع، فيقول: 
ــم، فــي 

َ
»نتواجــد فــي أخطــر مدينــة فــي العال

يومــي،  بشــكل  للقصــف،  تتعــرض  مدينــة 

منوعات

مقابلة

في ليلة الجمعة، التي طالب فيها تغريد
الناشطون في مصر بأسبوع ثوري جديد 

تحت شعار الثورة مستمرة، وصل وسم 
»#الثورة_مستمرة« لقائمة األكثر تداوًال 

»الترند« على موقع »تويتر«. فقال اإلعالمي 
أسعد طه: » كل ما كتب عن الثورة في 

المواقع االجتماعية من ذكريات إنما يفيد أن.. 
الثورة مستمرة«. 

شكلت »المسألة الثانية« في امتحان مادة 
العقوبات الجزائية لطالب السنة الثانية 

)اختصاص الحقوق( في الجامعة اللبنانية، 
مادة انتقاد لناشطي مواقع التواصل 

االجتماعي في لبنان. فقد سأل األستاذ طالبه 
عن النقاط القانونية لمثال أقدم فيه »سامر 

وهو من التابعية السورية على قتل مالك 
محل للصرافة في مدينة صيدا جنوبي البالد«.

في تونس، أعلن هاشم عمار، مدير عام 
شركة »آي آم جي« المتخّصصة في قياس 

نسبة النفاذ إلى وسائل اإلعالم، أن 33 بالمائة 
من التونسيين ينفذون الى وسائل اإلعالم 

عبر هواتفهم الذكية سنة 2015. وبيّن أن 
هذه النسبة شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2014 

حيث لم تكن تتعدى النسبة 23 بالمائة مقابل 
10 بالمائة فقط سنة 2013.

وبالتالي سقوط شهداء وإصابات كل يوم، 
وأنــا أتحــدث عــن املدنيــني، وهــو مــا أصّوره 
القســوة،  بالغــة  فهــي  املعــارك  أمــا  وأوثقــه. 
ســوريني  جنــودا  يرســل  يعــد  لــم  والنظــام 
لبنانيــة وإيرانيــة وعراقيــة،  بــل مليشــيات 
وكلهــم مرتزقــة«. ويضيــف: »خضــُت كثيــرا 
لقــد  منهــا.  الكثيــَر  وصــّورُت  املعــارك  مــن 

تعّودنا على الحرب، نرى طائرة في السماء 
فنتابعهــا بعيوننــا ونصّورهــا وهــي تلقــي 
املــرات،  إحــدى  فــي  الشــعب.  علــى  البراميــل 
كنــا فــي منطقــة صالح الديــن، فرأينا طائرة 
فــي  »ُمِنــَع  مسلســل  نصــّور  ــا 

ّ
وكن تحلــق، 

سورية«، أوقفنا التصوير وطفقنا نتابعها 
حتى صارت فوق رؤوسنا، ولكن ما العمل، 

ال نعــرف أيــن نلتجــئ، ولحســن الحــظ نــزل 
أصبحنــا  متــر.   300 بعــد  علــى  البرميــل 
متعوديــن. أحيانــا أســمع أزيــز الطائــرة فــي 
الثالثة أو الرابعة صباحا، وأنا في فراشي، 
فأقــول فــي نفســي: مــا الــذي يجــب أن أفعله؟ 
 ،

ٌ
 نومي. الظروف صعبة

ُ
ْكمــل

ُ
أيــن ألتجــئ؟ فأ

صامــدون  والشــباب  صامــدون  ونحــن 
إســقاط  حتــى  ثورتهــم  فــي  وسيســتمرون 

نظام بشار األسد«.
حلــب،  إلــى  داعــش  تنظيــم  وصــول  وعــن 
فــي  الســوريني  الثــوار  علــى  وتأثيــره 
»فــي  ــه 

ّ
أن إلــى  يشــير  للنظــام،  مواجهتهــم 

ســنوات 2011 و2012 و2013 لــم يكــن وجود 
فــي  إســالميني  ملتطرفــني  وال  لداعــش  ال 
ــُم 

َ
العال ُيســاعد  لــم  »ملــاذا  ويســأل:  حلــب«، 

الشــعَب الســوري في هذه الســنوات، أي قبل 
أن يظهر داعش؟ فهذا التنظيم أنشأه النظام 
السوري، الذي لم يتوقف عن وصف الشعب 
الســوري، مــن بدايــات الثــورة، باإلرهابيــني، 
حتى ظهر هذا التنظيم اإلرهابي، أخيرا«. 

ويضيــف: »بــدأ داعــش، من خــالل أعضاء له 
ملثمــني، باغتيــال الناشــطني واإلعالميــني. 
هــذا  اعتقلهــم  أصدقائنــا  مــن  والكثيــر 
والبعــض  هربــوا  منهــم  البعــض  التنظيــم، 
اآلخر قتل. وكانت معاناتنا كبيرة في فترة 
وصــول داعــش إلــى حلــب إلــى حــني طــرده 
للتخفيــف  واضطــررُت  وريفهــا.  حلــب  مــن 
مــن نشــاطي فــي التصويــر واإلعــالم، فكنــت 
أظل لفترة طويلة في املناطق التي يســيطر 
انــدالع  حــني  إلــى  الحــر،  الجيــش  عليهــا 
الحــرب بينــه وبــني داعــش، فقمــُت بتغطيــة 
هــذه الحــروب وصــّورُت انتصــاراِت الجيش 
فــي  كانــت  التــي  األماكــن  واســترداد  الحــّر 
الفتــرة  هــذه  فــي  أنســى  وال  داعــش.  حــوزة 
مجزرة شــهيرة في ســورية اســمها »مجزرة 
مستشــفى األطفال«، حيث كان مركز داعش 
انســحابهم منــه  فــي حلــب، وقبــل  الرئيــس 
قتلــوا مائــة مدنــي ســوري، ومنهــم أصدقــاء 
وهــو  يونــس،  أبــو  قتيبــة  منهــم  أذكــر  لــي 
مســعف طبــي، واملصــور واإلعالمــي ســيف 

قرنية، وآخرين«.
ــه فــي ريــف حلــب 

ّ
ويلفــت عبدالكافــي إلــى أن

ثمــة  كانــت  مــارق،  منطقــة  فــي  الشــمالي، 
وكنــت  داعــش،  يقصفنــا  وكان  اشــتباكات 
كيماويــة  بقذائــف  وتفاَجأنــا  أصــّوُر، 
اســتخدمها  كمــا  التنظيــم  يســتخدمها 
بعــد.  ومــن  قبــل  مــن  الســوري،  النظــام 
 

ُ
الجيــش هاجــم  »كلمــا   :

ً
قائــال ويســتغرب 

الحــّر مليشــيات تنظيم داعش كلما تعرض 
والعكــس«،  األســد،  قــوات  قبــل  مــن  لقصــف 
مؤكدًا أن »اإلرهابي األكبر هو بشــار األســد 
ومليشــياته«، ويســأل »هــل معقــول أننــا في 
م عن بشار إنه إرهابّي، 

َ
2016، وال يقول العال

بعــد كل املجــازر التي ارتكبها، وبعد تدمير 
سورية كلها؟! نعم إن داعش تنظيم إرهابي 
ومتطرف، وكل الشعب السوري يعرف ذلك، 
ولكــن رأس األفعــى يظل هو األســد ونظامه. 
مجــزرة النهــر فــي 2013 شــاهدة علــى ذلــك، 
كان النظام الســوري يغتال الســوريني وهم 

مكبلو األيادي ويرمي بهم في النهر«.
اإلعــالم،  علــى  الســوري  النظــام  حــرب  أمــا 
إلــى  ســببها  يعــود  عبدالكافــي،  فبــرأي 
ألنــه  النظــام  علــى  كثيــرا  ــر 

ّ
أث »اإلعــالم   

ّ
أن

يفضحه، فارتكب جرائمه ضد الصحافيني 
واإلعالميــني«. ويضيــف: »حــني أصبــُت فــي 
عليهــا  مكتوبــًا  ســترة  ألبــس  كنــُت  عينــي، 
مكتوبــًا  خــوذة  ألبــس  كنــت  كمــا  صحافــة 
عليهــا صحافــة. نحــن فــي ســورية نتعــرض 
النظــام.  قناصــة  قبــل  مــن  حــّي  لرصــاص 
ــص مــن 

ّ
النظــام يفعــل كل مســتطاعه للتخل

الصحافيــني واإلعالميني، حتى ال يصوروا 
تضــم  الثــورة  أن  يــدري  ال  وهــو  شــيء،  أي 
كثيــرا مــن الصحافيــني واإلعالميــني، ولحــد 
إعالميــة  تدريبيــة  دورات  ــم 

َّ
نظ

ُ
ت اللحظــة 

وصحافية في حلب«.

يتذمر عبدالكافي من 
تركيز الغرب على داعش 

ال على النظام

برصاص قناص  الدين في حلب  السوري زكريا عبدالكافي في حي صالح  المصور  أصيب 
في عينه.. من باريس يتحدث لـ»العربي الجديد« عن سورية وتجربته

إلــى جانــب التوثيــق والتصويــر، يشــير املصــور زكريــا 
الثــورة  أجــل  »مــن  أخــرى،  إنجــازات  إلــى  عبدالكافــي 
»أنجزنــا  الجديــد«:  »العربــي  لـ ويقــول  الســورية«. 
 دراميًا »منع في سورية«، عبارة عن كوميديا 

ً
مسلسال

 ،2015 الثانــي  والجــزء   ،2014 األول،  الجــزء  ســوداء، 
علــى  رّدًا  وجــاء  وريفهــا،  حلــب  فــي  تصويــره  وجــرى 
األمــوال التــي يبذلهــا النظــام الســوري مــن أجــل إنجــاز 
أفــالم تتحــدث عــن الثــورة باعتبارهــا إرهابــًا، فقررنــا 
ــر لإنتــاج الفنــي والســينمائي، وأنــا مــن 

َ
فــي شــركة َوت

مؤسســيها، مــع الفنــان جهــاد ســقة وآخريــن، علــى رد 
ثقافي وفني. والعنوان يعني أن كل شــيء كان ممنوعًا 

في سورية البعث«.
إيصالهــا  نريــد  التــي  »فكرتنــا  عبدالكافــي:  ويضيــف 

الســوري  الشــعب  وأن  الثــورة  هــي  هــذه  أن  ــم 
َ
للعال

موجــوٌد، وأننــا نضحــك ونلعــب ونبكــي. وعــن طريــق 
هــذه اليوميــات، الســينما، نوصــل صوتنــا ورســالتنا 
م، وأيضًا حقيقة ما يجري في بلدنا، وحقيقة 

َ
إلى العال

شعبنا ومعاناته واحتياجاته وأحالمه«.
وأشــياء  مشــاريع  هنــاك   

ّ
أن عبدالكافــي  يؤكــد  كمــا 

جديــدة، فــي هــذا املضمــار، ويذكــر مــن بينهــا: فيلــم عــن 
الصحافيني األجانب، الذين يأتون إلى سورية، لنصرة 
شعب سورية وتوثيق جرائم النظام وتنظيم »داعش«، 
رغــم خطــورة املــوت من جراء القصف ومن جراء داعش، 
ونحــن ننتظــر التمويــل الــالزم إلنجــازه. وهــو نــوع مــن 
تقديــم الشــكر الواجــب لهــؤالء املتضامنني األمميني مع 

نضاالت الشعب السوري وثورته.

إنجازات »من أجل الثورة السورية«
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زكريا عبدالكافي )العربي الجديد(



ــم تـــســـع إلـــيـــه إدارة  ــج« واضــــــح لــ ــ ــرويـ ــ ــى »تـ ــ إلـ
اإلعداد، لكنه حصل. وذلك ما تسبب بتراشق 
عـــنـــيـــف  شـــهـــدتـــه مــــواقــــع شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
االجتماعي بني الجمهور املصري والجزائري 
الـــ »ســوشــيــال ميديا«  أســهــم بــإلــغــاء جلسات 
للبرنامج واضطرت اإلدارة  لتعليقها »للحد 

من حمالت التحريض والعنصرية«.
وأصــــــدرت األكـــاديـــمـــيـــة  بــيــانــا فـــي نــوفــمــبــر/
ــرة بني  ــدائـ تــشــريــن الــثــانــي حـــول »الـــحـــرب« الـ
جــمــهــوري مــصــر والـــجـــزائـــر إثـــر تــشــجــيــع كل 
بــلــده، والــتــي تسببت  مــن  ملــتــســابــقــني  منهما 
 ،»cbcيــا انتشار وسم »#مصر_ بتتشتم_  في 
ــنـــاة والـــشـــركـــات  ــقـ ــى مــقــاطــعــة الـ ــ ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ والـ

ــنـــع دخــــــول مــشــتــركــة  الـــراعـــيـــة لــلــبــرنــامــج ومـ
جــزائــريــٍة إلــى الــبــالد، والــتــي قيل إنها أهانت 
استيائهم  عّبروا عن  املصريون  شعب مصر. 
مــن املــتــســابــقــة الــجــزائــريــة سهيلة بــن لشهب 

ربيع فران

ــوم الــجــمــعــة، اخــتــتــم »ســــتــــاراك«  يــ
مــــوســــمــــه الـــــــحـــــــادي عــــشــــر بـــفـــوز 
ــانـــي مـــــــــروان يــــوســــف عــلــى  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مــنــافــســيــه هــــايــــدي مــــوســــى، ومـــحـــمـــد ســعــد 
مــن مــصــر ونــســيــم رايــســي مــن تــونــس. أربــعــة 
فــي سهرة ختامية رغبة في  مــواهــب تحلقوا 
تقدم  النتيجة  لتظهر  والــلــقــب،  الــرهــان  كسب 
املـــرة، بعد سنتني من  لبنان على مصر هــذه 
بطنة في ذهاب اللقب للمصريني، 

ُ
االتهامات امل

مع »احتضان« شركة cbc  املصرية ومشاركة 
»اندمول« في إنتاج البرنامج.

ورغم تساؤالت كثيرة، أظهرتها النتائج التي 
لم تكن مفاجئة بالنسبة للبنانيني، بعد دعم 
بتأمني  اللبنانية  االتصاالت  وزارة  وانشغال 
»الـــتـــصـــويـــت« الــــواجــــب لــلــمــشــتــرك الــلــبــنــانــي 
عبر إعــالن تشجيعي من قبل الــوزارة نفسها 
بتخفيض مــالــي عــلــى »رســـالـــة« الــتــصــويــت.. 
استطاع مروان يوسف أن يخطف اللقب رغم 
والنأي  البرنامج،  فترة  طــوال  املعتاد  هدوئه 
بنفسه عن املناكفات التي ظهرت بني الطالب 
أنفسهم في املنافسة، فضال عن صوته املطواع 
على  املوسيقية، وحصوله  األلـــوان  تأدية  في 
عـــالمـــات جـــيـــدة فـــي »مـــــــواد« األكـــاديـــمـــيـــة من 
تمثيل ومــســرح وغــيــرهــا. لــكــن املــشــاكــل التي 
أنفسهم   الطالب  غلبت هذا املوسم أيضا بني 
ــــني مـــصـــر والـــــجـــــزائـــــر، نــشــطــت  خـــصـــوصـــا بـ
»ستاراك«. فطغى الخالف  متابعة الجمهور لـ
»الــتــقــلــيــدي« بــني مــصــر والـــجـــزائـــر، وخــرجــت 
أخــبــار تــقــول إن مــحــاربــة املــصــريــني للطالبة 
تحولت  حقيقة  لشهب  بن  سهيلة  الجزائرية 

للمرة الثانية يجتمع  
يوسف الخال وايميه 
صيّاح في قصة حب

استثمار تجاري  
رابح لـcbc في مصر 
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وجمهورها، متهمني إياها بـ »التطاول« على 
بعض املتسابقني املصريني، وذلك بعد خالف 
نشب مع املتسابق املصري محمد سعد، وصل 
إلى حد السباب. ثم طغت أيضا الحادثة التي 
مــن وقــوعــهــا وكسر  بــن لشهب،  لها  تعرضت 
في قدمها، أدى إلى عدم تمكنها من املتابعة 
والــتــأهــل إلـــى املـــراحـــل الــنــهــائــيــة فـــعـــادت إلــى 
لتغني  النتيجة  يــوم  ظــهــرت  لكنها  الــجــزائــر، 
ــم يــكــن  ــ ــام زمـــالئـــهـــا بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، ولـ ــ أمــ
تمكن  حيث  أفــضــل.  لتونس  بالنسبة  الــحــال 
الــتــونــســيــون فـــي األســبــوعــني األخــيــريــن قبل 
اإلعالن عن النتيجة في إبقاء مواطنهم نسيم 
رايــســي، وبــلــوغــه مــرحــلــة الــنــهــائــيــات، ذلـــك ما 
 على نتيجة »منصفة« وفق اعتقادهم في 

ّ
دل

وقوف تونس ضمن املشاركني املتأهلني للفوز 
ــــروج املـــغـــرب من  بــالــلــقــب، خــصــوصــا بــعــد خـ
بمشتركني  مصر  سيطرة  وبالتالي  املنافسة 
هــمــا مــحــمــد وهــــايــــدي إلــــى جـــانـــب الــلــبــنــانــي 

مروان يوسف الرابح.
كـــل ذلــــك حــمــل الـــبـــرنـــامـــج إلــــى حـــــدود األخـــذ 
والرد، دون عناء كبير تتقصده إدارة االعداد، 
مكان  فــي  طويلة  أسابيع  يجلسون  فالطالب 
واحد وهم من جنسيات وبيئات مختلفة، وال 
بــد مــن خــالفــات تحاكي خــالفــات الــعــرب فيما 
بينهم، ضمن مجتمع صغير هو »االكاديمية« 
يظهر صــورة ُمصغرة عن الواقع اليومي في 

الوطن العربي.
اللبناني طوني  املــخــرج  أكــد  ثانية،  مــن جهة 
ــــد« أن شـــركـــة  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ قــــهــــوجــــي 
»انـــدمـــول« املــالــكــة لــبــرنــامــج »ســـتـــاراك« بــدأت 
فعال التحضيرات ملوسم جديد من البرنامج 
سينطلق في خريف هذا العام، وقال قهوجي 
يــحــفــزنــا على  زال  مـــا  »ســـــتـــــاراك«  نـــجـــاح  إن 

تقديمه بــعــدمــا حــصــد املــوســم الــحــادي عشر 
نجاًحا متوقًعا وفق النتائج التي ظهرت.

ــثـــيـــرة ســـيـــطـــرحـــهـــا »ســــــتــــــاراك« فــي  ــلـــة كـ ــئـ أسـ
موسمه املقبل، وكيف يمكن لبرنامج  منوعات 
هذه  كــل  الصمود  الغنائية  بــاملــواهــب  يتعلق 
الــســنــوات؟ وفــق املــعــلــومــات، فــإن رغــبــة شركة 
»اندمول« ال تتوقف على النقد الذي يواجهه 
البرنامج، و»الصمود« في مفهومه اإلعالمي 
نتجة أن 

ُ
الضيق للكلمة ذلك  يظهر للشركة امل

ربحة 
ُ
»ســتــاراك« ال يــزال من ضمن البرامج امل

لــوجــود كمية  نــظــرا  الــتــجــاري،  على الصعيد 
مــــن »الـــــرعـــــاة« الـــتـــجـــاريـــني الــــذيــــن يــســهــمــون 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــتــي 
إلى   

ً
البرامج. إضــافــة النوع من  يتطلبها هــذا 

نقل 
ُ
ت التي  الطالب  تفرد »ســتــاراك« بيوميات 

بطريقة فريدة على الشاشة مباشرة، وطريقة 
حـــيـــاة جــيــل تــمــتــاز بــالــشــفــافــيــة والـــصـــراحـــة، 
وكـــذلـــك فـــي الــبــحــث عـــن آلـــيـــة تــقــنــيــة جــديــدة 
ملـــواكـــبـــة عــصــر الـــتـــطـــور الــتــقــنــي واإلنـــســـانـــي 

املفيد ملتابعي البرنامج من خالل اليوميات.
قبول  أيضا  فهناك  ــي، 

ّ
الــفــن الصعيد  على  أمــا 

»ســتــاراك« فــي ســوق اإلنــتــاج املــصــري، وما  لـــ
رابــح لشعار محطة  مــن استثمار  ذلــك  يمثله 
cbc املصرية »األشهر«. يكفي أن هدية الفائز 
هذا العام كانت »شيك« بقيمة مئة ألف دوالر 
السيارات  مــن إحــدى شــركــات  أميركي مقدمة 
العاملية من فرعها في مصر، في دليل واضح 
ــة وطــريــقــة وتـــوجـــه cbc فـــي إقــنــاع  ــ عــلــى رؤيـ
شــــركــــات اإلعـــــــالن بــــضــــرورة االســـتـــثـــمـــار فــي 
الــبــرنــامــج، وبــالــتــالــي نــجــاحــه ومــتــابــعــتــه من 
قبل مــاليــني املــصــريــني. وال مــانــع  فــي اعتقاد 
اللبنانية في   lbci انـــدمـــول« مــن مــبــارزة مــع«
فريق  فــي  للبرنامج،  اإلنتاجي  التقني  الشق 
عمل كبير جدًا، له خبرة كبيرة في البرنامج، 
التنسيق واالعــداد املشترك  إضافة إلى فريق 
بني lbci  و»اندمول« وcbc. هؤالء استطاعوا 
تجاوز الحدود وتقديم وجبة هامة بالنسبة 
تقتصر  ال  الــصــغــيــرة،  الــشــاشــة  على  للشباب 
املغرب  دول  إلــى  بــل وصلت  اللبنانيني،  على 
العربي وأصبحت »عالمة فارقة« ألحالم عدد 
كبير من املراهقني، كل ذلك وأكثر مع »دروس 
مــنــوعــة فــي االكــاديــمــيــة« فــي الــصــوت واألداء 
من  كل  لها  الحياة، يخضع  والتمثيل وطــرق 
يحمله الحظ في البحث عن ضوء إلثبات حلم 

وموهبة تسكنه. 
وفي السياق، سيحاول »ستاراك« في موسمه 
 فـــي »قـــوانـــيـــنـــه« من 

ً
املــقــبــل أن ُيـــحـــدث قــلــيــال

إدارة  تدرسها  الــتــي  التعديالت  بعض  خــالل 
ــلـــم أن »الـــجـــولـــة« الســتــقــبــال  االكـــاديـــمـــيـــة. وُعـ
املقبل  مــارس  آذار/  املــواهــب ستبدأ منتصف 
على أن تشمل املغرب وتونس والجزائر مرة 

أخرى، إضافة إلى مصر وسورية واألردن.

نجومبرنامج

قضيّةتلفزيون

الصباحي،  مــاجــدة  ــْعــتــزلــة، 
ُ
امل انة 

ّ
الفن أعــربــت 

د، حول قيام ابنتها  عن حزنها ملا ُيشاع ويتردَّ
ة حْجر عليها  لة، غادة نافع، برفع قضيَّ

ّ
املمث

لالستيالء على أمــوالــهــا. وقــالــت مــاجــدة، في 
إنها  الجديد”،  »العربي  لـ ٍة  تصريحات خاصَّ
كــبــرت فــي الــســن ولـــم تــعــد تتحمل مــثــل هــذه 
لــت: »هـــل عــلــى آخـــر الــزمــن  اإلشـــاعـــات وتــســاء

.. أرجوكم ارحموها«. بنتي تحجر عليَّ
ــذه الــشــائــعــة هـــي من   هــ

َّ
 إن

ً
ــت قـــائـــلـــة ــ

َ
ــاف وأضــ

ــت عــلــى شــيء 
َ
أســخــف الــشــائــعــات الــتــي أطــلــق

يــخــصُّ أســرتــهــا. فبعد وفـــاة زوجــهــا الفنان، 
ــافـــع، ضـــاقـــت الـــدنـــيـــا عــلــيــهــا بشكل  ــهـــاب نـ إيـ
كبير، وكانت غادة صغيرة وخافت عليها من 
الزمن وقساوته، فقررت أن تكتب كل األمالك 
بــاســمــهــا، وهـــو »مـــا يــثــبــت بــالــفــعــل أن غـــادة 
، فــغــادة أبــــدًا لــم تكن  بــريــئــة مــن الــحــجــر عــلــيَّ
عاقة لي«. وتقوم غادة بخدمة أّمها، وتسهر 

دعى نادوشكا )روال حمادة(. 
ُ
زعيمة مافيا ت

بعد أن جمعت املصيبة بني »تارا« و»عماد«، 
وبـــعـــد أن أقــســمــا »َســـــــوا« عــلــى الــبــحــث عن 
الــحــقــيــقــة، مــــاذا ســيــكــتــشــفــان؟ كــيــف ستكون 
الــذي سيواجه حّبهما؟  عالقتهما معا؟ ومــا 
»َســوا« سيناريو رينيه فرانكوديس، إخراج 
 ،Chelae production ــاج  ــتـ إنـ شـــــالال،  شـــــارل 
ــّيـــاح، عبد  بــطــولــة يــوســف الـــخـــال، إيــمــيــه صـ
ــادة، جـــــوزف بو  ــمــ املــنــعــم عـــمـــايـــري، روال حــ
نّصار، شكران مرتجى. وسيحل ضمن إطار 
اإلنــتــاج الــعــربــي املــشــتــرك بــني املــمــثــلــني، لكن 
املــرة، بعدما  خــارج السباق الرمضاني هــذه 
استطاع املنتجون »آل شالل« توظيف نجاح 
ــابـــق »وأشـــــرقـــــت الــشــمــس«  مــســلــســلــهــم الـــسـ
اللبنانية واستثمار على ما  لصالح الدراما 
يبدو األبطال أنفسهم في هذه اإلنتاجات، مع 
إضافة بسيطة  في »ســوا« وهــو االستعانة 
في  أيضا  لهم حضورهم  بممثلني ســوريــني 
ــان الــلــبــنــانــيــني والـــعـــرب مـــن عــبــد املنعم  ــ أذهـ

عمايري وشكران ُمرتجى.
في املقابل، سجل رودلف هالل أولى حلقات 

بيروت ـ العربي الجديد

ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر عــرض  يـــبـــدأ فـــي األول مـــن شـ
املسلسل اللبناني »سوا«، وهي دراما ليست 
بجديدة على »املؤسسة اللبنانية لإلرسال« 
النساء«  »عشق  عرضت  سابقة  مواسم  بعد 
إلـــى »وأشـــرقـــت شـــمـــس«. واملــســلــســل حكاية 
مــتــجــددة لــقــّصــة حـــّب تجمع الــثــنــائــي إيميه 
صّياح ويوسف الخال، في إطار مؤثر وسط 

صراعات املافيا، واملال، والسلطة.
بيوم  )إيميه صّياح( تستعّد لالحتفال  تــارا 
زفـــافـــهـــا إلــــى زيـــــاد )عـــبـــد املــنــعــم عـــمـــايـــري(، 
شــقــيــق الــصــحــافــي عـــمـــاد )يـــوســـف الـــخـــال(. 
أمـــام عينيها، بينما  مــن  املـــوت يخطفه   

ّ
لــكــن

كانت تزوره في بولندا، حيث يعمل لحساب 

على راحتها، وتفعل كل شيء لتكون سعيدة، 
و»قــــــامــــــت غــــــــادة بـــعـــمـــل بــــعــــض اإلجـــــــــــراءات 
لحمايتي أنا، فقط ألني إنسانة حسنة النية، 
عشت في زمن جميل، ليس به غش وتدليس، 
على النقيض من الزمن اآلن، الذي يدركه جيل 
ة النصب التي تعّرضت لها  غادة. فبعد قضيَّ
ــد مــســتــأجــري املـــحـــال الــتــجــاريــة الــتــي  مـــن أحـ
على  بتوقيعي  املستأجر  قــام  حيث  أملكها، 
ـــه 

َّ
ـــح فــيــمــا بــعــد، أن

ّ
كـــالم ال أعـــــرف، وقـــد تـــوض

كالم يدينني، ويشير بأنني حصلت على كل 
ت 

َّ
تول لــذلــك،  املستأجر.  هــذا  مــن  مستحقاني 

 هذه املهام: فلم يتمَّ إطالق هذه 
ّ

ي كل
ّ
ابنتي عن

الشائعات غير املحترمة«؟! 
الصباحي،  مــاجــدة  الــقــديــرة،  الفنانة  وكــانــت 
ـــهـــا 

َّ
ــقـــدمـــت بـــبـــالغ قـــالـــت فـــيـــه إن قــــد ســـبـــق وتـ

إيجار  عقَد  شحاتة،  أحمد  املدعو  مع  عت 
ّ
وق

شهري.  أجــر  مقابل  التجارية  محالها  ألحــد 
متتالية،  مالّية  ألزمـــاٍت  تعرض  شحاته  لكن 
واقــتــرض منها مبالغ على فــتــرات، حــرر بها 
شيكات قد تصل إلى ما يقرب من 20 مليون 
جنيه مصري، تستحق التحصيل في تواريخ 

محددة. 
وذلك  ة،  العامَّ للنيابة  بالٍغا  انة 

َّ
الفن مــت  وقــدَّ

ه 
َّ
ت بأن

َ
عندما لم تستطع تحصيله، ثم فوِجئ

هـــا، أرفــــق بــه إقـــــرارًا ينسب  م بــبــالغ ضـــدَّ تــقــدَّ
املالية  القيمة  وبأنها حصلت  توقيعها،  فيه 
لكامل الشيكات نقدًا، علما بأنها ال تعلم عن 

هذا اإلقرار شيئا.
مروة...

برنامجه الجديد The show. ويبتعد رودلف 
هالل هذه املرة عن شريكه رجا نصر الدين، 
بعدما قدما سلسلة من األعمال على الشاشة 
نفسها. ويفترقان اليوم في محاولة من قبل 
ــــدرة واحـــدهـــمـــا في  املــحــطــة لــلــتــعــّرف عــلــى قـ
جذب الجمهور، واالستعانة ببعض مشاهير 
ــانــــي ألجــــــل مــــشــــاركــــة هــــــالل فــي  ــثــ الــــصــــف الــ
برنامج مسابقات إلى جانب بعض املمثلني 
ــيـــني ضمن  ــيـــوف اإلعـــالمـ الــلــبــنــانــيــني والـــضـ
مشاهدة  نسبة  ينتج  ال  قــد  برنامج  الحلقة. 
عالية، لكن في رأي املحطة أن امليزانية املالية 
ال تتحّمل أكــثــر مــن ذلـــك، خــصــوصــا فــي ظل 
شجعة للدخول 

ُ
األوضاع االقتصادية غير امل

التكلفة. وتعّول  برامج مرتفعة  في تفاصيل 
املحطة على رودلف الذي سيحاول من خالله 
السرعة  وتــر  على  واللعب  املشاهدين  جــذب 

والبديهة في تقديم هذا النوع من البرامج.
املنتجة املنفذة روال سعد دخلت أيضا عملية 
»تجديد« املحطة. فبعد غياب، تعود املنتجة 
ــنــفــذة لبرنامج »ســـتـــاراك« إلــى الــضــوء في 

ُ
امل

استقبال  على  يقوم  مــنــّوع  ترفيهي  برنامج 
ضــيــوف ومــحــاورتــهــم بــطــريــقــة مختلفة عن 
الــســيــاق التقليدي لــهــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج. 
وفـــي رأي املــتــابــعــني، هــي مــحــاولــة مــن سعد 
عـــدة  ملـــنـــافـــســـة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــة  املـــحـــطـ وإدارة 
محطات محلية أواًل، سيما بعد عودة طوني 
ــي بــرنــامــج  خــلــيــفــة إلــــى شـــاشـــة مــنــافــســة وفــ
»وحش الشاشة« الذي ُعرضت الحلقة األولى 

منه مساء الخميس املاضي.

ماجدة الصباحي: لم أعد أتحّمل اإلشاعاتجديد LBCI... برنامجان ومسلسل
بعد انتهاء الموسم 

الحادي عشر من برنامج 
 lbci ستاراك، تتحضر

لبرنامجين جديدين األول 
تتولى إنتاجه روال سعد، 

 the show والثاني بعنوان
لرودلف هالل ومسلسل 

لبناني بعنوان »سوا«

يجد بعض الفنانين 
أنفسهم في مواقف 

اجتماعَيّة وإعالمَيّة 
صعبة، فيضطرون إلى 

التبرير واالعتذار بسبب 
مواقف أبنائهم القانونَيّة 

واألخالقَيّة المحِرجة

نفت الفنانة المعتزلة، 
ماجدة الصباحي، كَلّ 

اإلشاعات التي تترّدُد 
بأَنّ ابنتها قد رفعت 

دعوى قضائيّة فيها 
حجر واستيالء على كل 

أموالها

مروة عبد الفضيل

انون أنفسهم في مواقف 
ّ
كثيرًا ما يجد الفن

صعبة، ال ُيْحَسدون عليها بسبب أبنائهم، 
طــون أمـــام جــمــهــورهــم فــي ذنـــوب لم  فــيــتــورَّ
يـــقـــتـــرفـــوهـــا، والـــســـبـــب تـــصـــرفـــات أبــنــائــهــم 

الطائشة.
فعلى الــّرغــم مــن الــتــزامــه الــهــدوء واعــتــيــاده 
أو تالسنات،  أّي مشاكل  فــي  الــدخــول  عـــدِم 
الــفــنــان، هــشــام سليم، نفسه متورطا  وجــد 
بسبب تصرفات ابنته زين التي ُحكم عليها 
ــِمــهــا 

ْ
ــت

َ
ــرًا ثـــالثـــة شـــهـــور لــش ــ

ّ
بــالــســجــن مــــؤخ

العزيز. ودخــل هشام  ياسمني عبد  انة 
َّ
الفن

فــي تالسنات مــع هــذه األخــيــرة عبر مواقع 
أدهش   

ٌ
ف تصرَّ وهو  االجتماعي،  التواصل 

البعض منه  كــان  مــنــه، وإن  جمهور هــشــام 
مت 

ّ
 ياسمني ضخ

َّ
التمس له األعذار، وقال إن

القصة بشكل كبير. 
ــام مــــع جــــمــــهــــوره فــقــط،  ط هــــشــ ـــم يـــــتـــــورَّ ــ ولـ
ــك مــــع الـــداخـــلـــيـــة املـــصـــريـــة؛  ــذلـ بــــل تــــــورط كـ
اتهمها عــلــى حــســابــه عــلــى فيسبوك  حــيــث 
وذلك  رشـــاوى،  على  والحصول  بالتدليس 
إلــى مدرسة  الشرطة  بعدما ذهــبــت ســيــارة 

للقبض عليها هناك وسط زمالئها،  ابنته 
إال أن الشرطة لم تعثر عليها لعدم ذهابها 
إلـــى املـــدرســـة فـــي هـــذا الـــيـــوم. وبــعــد كتابة 
هشام سليم لتغريدته على فيسبوك، والتي 
بحذفها  قــام  املصرية،  الداخلية  فيها  أدان 
ــــرور أقــــل مـــن نــصــف ســـاعـــة، ليكتب  بــعــد مـ
تغريدة أخرى منافية تماما ملا قاله، وجاء 
شرطة  توجد  ــه 

َّ
بــأن ومصمم  »متأكد  فيها: 

ــا أنــتــظــر  ــــدل فـــي هــــذا الــبــلــد. أنــ وقـــانـــون وعـ
ل  أنا أوَّ  ابنتي مخطئة لكون 

َّ
أن الحق، ولو 

ها«.
ّ
من حق

ــٍة أخـــــــرى، وبـــســـبـــب جـــرأِتـــِهـــمـــا  ــيـ ــاحـ ومـــــن نـ
ــا بـــمـــالبـــس مــثــيــرٍة  ــديــــدة، وظـــهـــورهـــمـ الــــشــ
ضت ابنتا الفنان، عمرو دياب،  للغاية، تعرَّ
ــنــــزي، النــــتــــقــــاداٍت شـــديـــدٍة  وهـــمـــا جـــانـــا وكــ
ــهــمــه جــمــهــوره 

َّ
طـــاولـــت والـــدهـــمـــا، حــيــث ات

بــتــربــيــة أبـــنـــائـــه عــلــى الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
ــدم حـــفـــاظـــه عـــلـــى هــوّيــتــهــمــا  ــ ـــة، وعــ ــيَّ الـــغـــربـ
 عمرو دياب كالعادة، لم يرّد 

َّ
الشرقّية، إال أن

 االنــتــقــادات 
َ

والـــتـــزم الــصــمــت، بــل وتــجــاهــل
تماما.

ــــاول الـــفـــنـــان، أحــمــد  نــفــس هــــذا الـــهـــجـــوم، طـ
سالمة، بسبب ظهور ابنته املمثلة الشاّبة، 

ســـارة ســالمــة، دائــمــا بمالبس مــثــيــرة، منذ 
أولــــى إطــاللــتــهــا فــي مسلسل »ابــــن حـــالل«، 
مــع الــفــنــان مــحــمــد رمـــضـــان، حــيــث صدمت 
ــا »هــــــــوت شــــــــورت«،  ــهــ ــدائــ ــارتــ الـــجـــمـــهـــور بــ
وتضاعفت االنتقادات املوجة إليها، بسبب 
ظهورها بــهــذه اإلثـــارة فــي عــمــٍل ُعـــرض في 

شهر رمضان املقدس.
ومــنــذ فـــتـــرٍة تـــم الــقــبــض عــلــى نــجــل الــفــنــان 
أثــنــاء تعاطيه مــواد مخدرة.  طلعت زكــريــا، 
ه لن يقف مع ابنه ولن 

َّ
وقال طلعت وقتها إن

ب، 
َ
ُيعاق أن  ُبــدَّ  فــال  أخــطــأ،  يسانده، ولطاملا 

ــــاٍم فقط من  ولــكــن، تــمَّ إخـــالء سبيله بعد أّي
الواقعة.

التي  ــة  األخــالقــيَّ الفضيحة  ينسى  أحــد  وال 
ــان، فــــــاروق الــفــيــشــاوي،  ــنـ ــفـ ط فــيــهــا الـ تــــــورَّ
فات نجله املمثل الشاب أحمد  بسبب تصرُّ
ــــذي كــــان عــلــى عـــالقـــٍة بــفــتــاٍة  الـــفـــيـــشـــاوي، الـ
ــرت الــعــالقــة  ــمــ ــــدعــــى هـــنـــد الــــحــــنــــاوي، وأثــ

ُ
ت

ـــــه لـــم يــعــتــرف بــالــطــفــلــة 
َّ
عـــن حــمــلــهــا. إال أن

ــة  إال بــعــد أن اســتــطــاعــت املــحــكــمــة املــصــريَّ
البصمة  أجـــرى تحليل  ذلـــك، بعدما  إثــبــات 
ة في منتصف  القضيَّ ة وكانت هذه  الوراثيَّ

ة رأي عام. التسعينيات قضيَّ

)Getty( الفنانة ماجدة الصباحي

اختتم أول من أمس برنامج ستار أكاديمي، موسمه الحادي عشر في سهرة أحيتها 
المغنية شيرين وفاز بها اللبناني مروان يوسف، فيما تتحضر شركة »اندمول« لموسم آخر

ستار
 أكاديمي

فضائح األبناء

اصطباحة

بالل فضل

الدكتور بطرس  التي يكتبها  التالية  تعال نلعب لعبة حزينة: اقرأ السطور 
بطرس غالي في الجزء الثاني من يومياته )بني القدس والنيل(، ثم حاول أن 

تتخيل التاريخ الذي حدثت فيه وقائع هذه السطور: 
»عصام منتصر مدير معهد التخطيط في داكــار ُيِعدُّ دراســة عن حوض 
أية  له  املــشــروع، فهي ال تقدم  الــري املصرية تعادي هــذا  النيل، لكن وزارة 
مساعدة وال أية معلومات يحتاجها، أشعر باإلحباط الشديد، ألن مشكلة 
ــــرأي الــعــام املــصــري وال حــتــى الفنيني في  املــيــاه ال تــهــم ال الــحــكــومــة وال ال
التخطيط  الذين ال يهتمون إال باملشاكل اآلتية ويعجزون عن  الــري  وزارة 
للمستقبل. الدول األفريقية بما فيها السودان ترتاب في املشاريع املصرية 
فقد  بالكامل.  عليهم  تقع  ال  املسؤولية  لكن  النيل،  نهر  بحوض  الخاصة 
بنينا السد العالي دون استشارتهم، إننا نعتمد على االتفاقيات واملعاهدات 
القديم، وفي  الــدول خاضعة لالستعمار  عت عندما كانت كل هذه 

ِّ
التي وق

الوقت نفسه فإننا نرفض تعديل هذه االتفاقيات وجعلها تساير األوضاع 
النيل ومصر هما شيء  الــدول. إننا ما نــزال نعتقد بــأن  الجديدة في تلك 
واحــــد«.  هــل تخيلت تــاريــخ كتابة الــفــقــرة؟ طــيــب، هــل توقعت أنــهــا كتبت 
بتاريخ 29 ديسمبر 1983 في وقت لم يكن يتوقع أحد، حتى الذي كتبها أنه 
في خالل عشرين عاما، سيصبح الكابوس الذي حذر منه، واقعا حزينا 

تعيشه مصر ومستقبال مخيفا يتهددها؟
السياسي  الدكتور بطرس غالي بكل ما على تاريخه  أن  أكثر  ما يحزنك 
من مآخذ، لم يكن يكتب كلماته هذه ليفضفض مع نفسه مخفيا رؤيته 
عن رؤسائه، ففي يومياته التي يضمها كتابه )بني القدس والنيل( ستجد 
عشرات املواضع التي يروي فيها محاوالته، حني كان وزير دولة للشؤون 
الخارجية في عهد مبارك، إلقناع كل من حوله بضرورة منح ملف نهر النيل 
 ما قاله 

ً
األولوية القصوى في السياسة الخارجية املصرية، خذ عندك مثال

في محاضرة ألقاها في 26 ديسمبر 1983 بأكاديمية ناصر العسكرية: 
مــحــور سياستنا  تــكــون  أن  يجب  النيل  ودول حــوض  الــســودان  »مشكلة 
أن  البالد خصوصا  بهذه  نهمل عالقتنا  أن  لخطأ جسيم  إنــه  الخارجية. 
السهل أن نحشد  املقبلة. من  السنوات  املياه ستزداد خطورة في  مشكلة 
الرأي العام املصري حول املشكلة الفلسطينية. لكن على العكس من ذلك 
فمن الصعب جدا أن نجعل الرأي العام املصري يهتم بثمان دول أفريقية 
نتقاسم معها مياه النيل، كما أنه من السهل جدا إقناع املصريني بأن نهر 
النيل هو جزء من تراثهم وأنه ملكهم، ولكننا بذلك ننسى أن منابع النيل 
ملك لست دول أفريقية أخرى وأن الزراعة املصرية تعتمد تماما على مياه 
نهر النيل، كما ننسى أيضا أن دول املنبع وإن كانت ال تحتاج هذه املياه 
لزراعة أراضيها بعد، فإن الوضع سيتغير بسرعة شديدة بسبب االنفجار 

السكاني في تلك الدول«. 
 ،

ً
في 4 يناير 1983 كتب بطرس غالي في يومياته: »لقد أهملنا السودان طويال

خصوصًا جنوب السودان، ولو كنا قد اهتممنا بإقامة وحدة حقيقية بني 
 من تلك الوحدة التي لم تدم طويال مع سورية، لكنا 

ً
القاهرة والخرطوم بدال

قد أقمنا أكبر قوة قد تمتد من ساحل البحر املتوسط حتى قلب أفريقيا، 
وأنا ال أريد التقليل من أهمية املشاكل الحساسة التي كانت ستنشأ من 
جراء مثل تلك الوحدة لكن كانت ستنشأ دولة ذات أبعاد قارية مثل الهند 
هيمن في العقود القادمة«. وال 

ُ
والبرازيل والصني، فهذه الدول هي التي ست

يوليو 1983 يطرح غالي  يومياته، ففي  الرؤية حبيسة  بترك هذه  يكتفي 
رؤيته هذه على اجتماع وزاري للجنة الشؤون الخارجية في الحزب الوطني، 
)الــفــريــق( كمال  الخارجية  وزيــر  ملــا طرحه  أنها جــاءت مخالفة  ليكتشف 
حسن على الذي رأى أن األولوية املطلقة يجب أن تكون للعالم العربي، وكما 
يقول غالي معلقا بأسف: »فإنه لم يلحظ أحد من الحاضرين مطلقا وجود 
هذا االختالف التام في وجهتي نظر الوزيرين املسؤولني عن سياسة مصر 
الخارجية. مصير مصر مرتبط تماما باملأساة الفلسطينية التي تهز العالم 
العربي مثلما هو مرتبط بالقضايا الخاصة بالسودان ودول حوض النيل 
وإذا توافرت لدينا اإلمكانات وباألحرى لو توافرت لدينا اإلرادة السياسية 
فستستطيع مصر أن تتواجد بقوة على الجبهتني معا وفي وقت واحد«، 
التواجد  لرؤية غالي، وفضلوا  يلتفتوا  لم  تعلم  لكن مبارك ومن معه كما 
على جبهة الدول الخليجية بالتحديد، وجبهة الدول األوروبية، ألنها مليئة 
املليئة باملشاكل  أفريقيا  والقروض، على عكس جبهة  باملنح واملساعدات 
بنا في النهاية بسبب قصور الرؤية وغياب اإلرادة 

ُ
والفقر واألزمات، فلم ين

السياسية، سوى خيبة األمل على جميع الجبهات. 

كيف وصلنا إلى سد النهضة؟

belalfadl@hotmail.com
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الذي  الكلب هنا هو الشعب  كلبك يتبعك«. 
ما ذاق مــرارة الجوع والقهر كان مطيعًا 

ّ
كل

أكثر، وهي سياسة ما زالت آثارها بادية.
الفيلم،  مشاهد  أول  فــي  الــكــامــيــرا،  تضعنا 
أمام سّيدة فقيرة وجهها يخبرك عن حياة 
دّمـــرهـــا الــزمــن والــفــقــر والـــحـــرمـــان. تــرتــدي، 
للمفارقة، جلبابًا مغربيًا وردي اللون عْكس 
واقعها املّر. تصيح في وجه الكاميرا: »ليس 
لــنــا شـــيء، نــحــن نبيع الــســجــائــر، لــيــس لنا 
مال من أجل إيجار البيت أو الكهرباء، لنا 
الله فقط«، ثــم  تــذرف دموعًا حــارة. املشهد 
تنهي  أن  قبل  لكن  الفيلم،  به  ينتهي  نفسه 
السيدة كالمها، لم تنس أن تستدرك: »عاش 
امللك«. العبارة األخيرة في ماضي املغاربة 
وحاضرهم، الزمة لكل حديث عن السياسة، 
حتى وإن كان حديثًا عن ارتفاع ثمن السّكر 
أنــك لست معارضًا  على  كدليل  الــشــاي،  أو 
النظام، وتستطيع أن تنفذ بجلدك  أو ضد 
الفيلم  بداية  املــرأة، في  النطق بها.  بمجّرد 
تفريغ  بــعــد  نفسه  الــشــيء  تفعل  ونــهــايــتــه، 

مخزون غضبها في وجه الكاميرا.
نحن  في البداية أمام كاميرا وثائقية تترك 
تفضح  كاميرا  تتحّدث،  كي  للمرأة  الحرية 
الواقع وتقّدمه من دون ماكياج. بعد مشهد 
البداية، تنتقل الكاميرا إلى الحياة العامة، 
في زحمة  الشارع  في  الناس  ب حياة 

ّ
تتعق

السير؛ حيث ال أحد يرحم أحدًا. تظهر بعد 
ق 

ّ
ذلك فتاة تجري، تلعب مثل األطفال، تعل

بأذنيها رجلي دجاجة، تنتقل بني الشوارع، 
تطلب من شابني جالسني إعطاءها درهمًا 
كـــي تــجــعــلــهــمــا يـــشـــاهـــدان مـــا يـــوجـــد تحت 

ــيـــرا هـــنـــا الــفــضــاء  ــامـ ــكـ ــّدم الـ ــقــ فـــســـتـــانـــهـــا. تــ
بشكل ممّيز، وكأنها تــقــول: هــذه هــي الــدار 
الــبــيــضــاء، املــديــنــة الــتــي تشبه حــوتــًا كبيرًا 

على وشك النفوق.
ــان مــغــلــق ومـــظـــلـــم، يــنــجــح  ــكـ ــــى مـ نــنــتــقــل إلـ
ــعـــســـري فــــي جــعــلــنــا نــســتــشــعــر عــفــونــتــه  الـ
ورطوبته، يستعد فريق تصوير في خوف 
شــديــد لــتــصــويــر مــقــابــلــة صــحــافــيــة. وقــبــل 
أن يـــدخـــل الــضــيــف إلــــى الـــبـــالتـــو، نــتــعــّرف 
املهن،  هــذه  أصحاب  معاناة  على  للحظات 
الــنــاس مــن شهر  نتعّرف كذلك على موقف 

رمضان بعيدًا عن الخطاب املثالي املزّيف.
تــظــهــر مـــخـــرجـــة الـــبـــرنـــامـــج غــيــتــا )لــطــيــفــة 
أحــرار( مرتبكة تصرخ، تخفي هي األخرى 
خوفًا شديدًا، يتداول الكل اسم إدريــس، ثم 
إدريــس  االســم الحقًا بظهور  تتحّدد هوية 
)جـــــيـــــراري بــــن عـــيـــســـى( شـــخـــص بــمــالمــح 
ــه إدريــــس  مــنــهــكــة يـــرتـــدي مــعــطــفــًا بــنــيــًا. إنــ
البصري، وزير الداخلية سابقًا في املغرب، 
الوزير الذي كان الخوف يخاف منه، الرجل 
الـــذي ســاعــد املــلــك الـــراحـــل  الــحــســن الثاني 
على حكم املغرب بقبضة من حديد، شخص 
ش شرطة إلــى وزيــر داخلية، 

ّ
تــدّرج من مفت

وُعـــرفـــت مــرحــلــتــه بــــ »ســـنـــوات الـــرصـــاص«، 
ــئــــات  ومــ ــّســــفــــيــــة،  الــــتــــعــ ــاالت  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ االعــ آالف 
النظام  االغتياالت. كانت كلمة واحــدة ضّد 
كفيلة بأن تجعلك تختفي، وما زال املغاربة 
تــلــك املرحلة  تــبــعــات خــوفــهــم مــن  يعيشون 

الرباط ـ سليمان الحقيوي

ــّوع كــلــبــك«  ــ فـــي فــيــلــمــه األخـــيـــر »جــ
العسري  هــشــام  ُيــبــدي  ال   ،)2015(
عــن  لـــلـــتـــراجـــع  نـــيـــة  أّيــــــــة   )1977(
 إخراجي ُعرف 

ّ
سينماه القاسية، وهو خط

به قبل سنوات، من خالل ثالثيته »النهاية« 
ــم«.  ــ ــكـ ــ ــر مــــن ورائـ ــبــــحــ ــــالب« و»الــ ــكـ ــ و»ُهــــــــم الـ
عمله  فــي  تحضر  نفُسها  الفنية  السيمات 
أعمق  إلــى مرحلة  لكنه يصل هنا  الجديد، 

من الحفر في ذاكرة املغرب.
الـــعـــســـري لفيلمه  الـــــذي يـــخـــتـــاره  الـــعـــنـــوان 
عبارة مألوفة في معجم املغاربة من خالل 
البالد؛  فــي  السياسي  بالخطاب  ارتباطها 
خذها قاعدة لحكم املغاربة، 

ّ
كان النظام  يت

ــّوع  ألنــهــا تــقــتــرن فــي الـــعـــادة بــالــطــاعــة: »جـ

مروان الحاج ابراهيم

كــانــت جــّدتــي أم يــوســف مــا إن تــومــئ لنا أن 
املثقلة  ذاكرتها  بــدأت تتسّرب من  ما   

ً
حكاية

ــة، حــتــى نجتمع حولها  ــ بــألــف روايــــة وروايــ
طــواًل،  العميقة  الكبيرة  الغرفة  فــي  مني  مكوَّ
ا ننصت 

ّ
بجدرانها السميكة حّد العزلة، فكن

لــلــســان يفيض طــيــبــة، وكـــان الــشــتــاء يرمقنا 
متحسرًا في الخارج.. تحت شجرة الليمون!

 أيــامــًا 
ّ
تــقــول إحــــدى مــروّيــاتــهــا الــكــثــيــرة، أن

ســــوف تــعــصــف بـــســـوريـــة، ســيــشــتــهــي فيها 
أجـــســـاَدهـــم  ابــتــلــعــت  أن األرض  لـــو  األحــــيــــاء 
الـــســـمـــاء امــتــّصــت  ــدًا، أو أن  ــيـ ومــضــغــتــهــا جـ
أرواحهم كغيوم هائمة نحو الجنوب قبل أن 

يشهدوا ما شهدوه. 
أيــاٌم ســوداء كالحة لها على الــروح ما للناِر 

 من ينج من 
ّ
ــري. وأن

ّ
الــط من أثــٍر على الِجلد 

نعيم.  نعيٍم ال يضاهيه  فّكها فسيعيش في 
 
ً
رَوت جّدتي ما روته، ثم فارقت الحياة تاركة
خــلــفــهــا تـــلـــك الـــغـــرفـــة بــــال مــــدفــــأة، تــصــّدعــت 
جدرانها، وأصبحت تمرُّ بها الفصول دونما 

رهبة.
ــات، ولــيــســت تــلــَك  ــريـ ــذكـ  الـــيـــوم إال الـ

َ
لـــم يـــبـــق

بمشكلة، ملن تصالح مع كل شيء. أعتقد اآلن 
. بل 

ً
ها كانت تروي يقينًا أو ما يقاربه قليال

ّ
أن

نات املعارضة واملنابر  ها تفّوقت على تكهُّ
ّ
إن

ت.. 
ّ
الديمقراطية ورؤى كافة الصحف واملجال

ــّدات.  ــا، بـــل مــعــهــا ِحــــــزُب الــــجــ لــيــســْت وحــــدهــ
 شيء، صوٌر باردة 

ّ
 خاويًا من كل

ُ
أصبَح املكان

ناٌر  والبقاُء  نــاٌر  البعُد  تتجّمد،  البالد   
ّ
وكــأن

والبالُد تتجّمد.
ال أعــلــم مــتــى وأيــــن ســيــعــود الــصــيــف، هــكــذا 
الــفــخــم مـــرتـــديـــًا ســـتـــرة ســــوداء   

ُ
يـــأتـــي األرق

 ثم 
ً
 ســيــجــارًا طــويــال

ً
ليجلس أمــامــي مــشــعــال

يحدق بي حتى ساعٍة متأخرة من كل ليلة.

أسالك شائكة 
تحرس القصة

خرجت من تلك الغرفة 
الصغيرة في سورية، 

وها أنا اليوم أقف
 أمام نافذة عريضة 

جدًا، أعدُّ حافالت النقل 
الداخلي الفارغة من 

الرّكاب

يالزم خيار العنف 
السينمائي المخرج هشام 

العسري الذي يتّخذه 
موضوعًا ألفالمه. في 

عمله األخير، يستعيد 
شخصية وزير الداخلية 

في المغرب خالل 
»سنوات الرصاص«

في معرضه الذي 
أقيم مؤّخرًا بعنوان 

»قرارات«، يحاول الفنان 
العراقي أن يكرّس فن 

الخط العربي لقضايا 
وموضوعات سياسية 

راهنة، بصورٍة تجريدية

هكذا يأتي األرق الفخم مرتديًا سترة سوداء

صباح األربيلي ظالل أخرى للحرف العربي

جّوع كلبك خوف اسمه إدريس البصري 

أراد البصري أن يصرخ 
بأنه كان كبش فداء 

لكنه لم يجرؤ

أبحث عن الطين 
المناسب البتالع قدمّي 

وعن السرير األبيض 
الفسيح

ال يحتاج هذا الفن أن 
تصف كلماته شيئًا أو 

تنطق بحكمة

تبدو المدينة في الفيلم 
حوتًا كبيرًا على وشك 

النفوق
الكالب«،  العسري مع »ُهم  بدأها  الثاني، ضمن ثالثية  الفيلم هو  هذا 
وهي  الكالب«،  نُغرق  هنا  »الجاهلية:  مع  تنتهي  أن  المفترض  ومن 
الرصاص.  سنوات  ثيمتها  ثالثية 
المغربية،  السينما  إلى  وبالرجوع 
التطرّق  على  إصــرارا  نجد  لن  فإننا 
إصــرار  مثل  الموضوع  هــذا  إلــى 
دعم  احتمال  أن  ورغم  العسري. 
الدولة  طــرف  من  السينما  هــذه 
فهو  مستحيًال،  يبقى  نفسها 
دون  من  أفالمه  إلخــراج  يجتهد 
تشذيب  أو  قصصها  تكييف 

أغصانها الثائرة.

ثالثية الرصاص

2425
ثقافة

سينما

يوميات

تشكيل

فعاليات

ــى مــحــمــد الــســادس 
ّ
الـــســـوداء. وعــنــدمــا تــول

د الذي 
ّ
الحكم سنة 1999، انتهى دور الجال

قام به البصري ملّدة ثالثني عامًا، أذاق فيها 
املغاربة كل أشكال القهر. 

تنجح غيتا في إقناع البصري أن يتحّدث 
 عــلــبــة 

ً
فــــي مــقــابــلــة خــــاصــــة، يـــدخـــل حــــامــــال

بيضاء ثم يجلس ويبدأ بالحديث؛ يثرثر، 
يتحّدث عن الثورة، عن ليبيا، يرّدد النشيد 
الــوطــنــي الــلــيــبــي ولـــيـــس املـــغـــربـــي، يصيح 
بــأنــه وطــنــي، وأنــــه كـــان يــقــوم بعمله فقط. 
جّرب حالة الرعب التي أذاقها غيره، أراد أن 
يصرخ بأنه كبش فداء ضخم لكنه لم يجرؤ. 
البصري كان مثل الصندوق األسود، يعرف 

خرجُت من تلك الغرفة الصغيرة في سورية، 
وها أنا اليوم أقف أمــام نافذة عريضة جدًا، 
ــلـــي الـــفـــارغـــة من  أعـــــدُّ حـــافـــالت الــنــقــل الـــداخـ
الــركــاب. أغــرانــي ضــوء قــديــم وطــريــق خاوية 
 صفراء تصفق على األرض 

ٌ
من املاّرة وأوراق

ــٌح خــفــيــفــة  ــ  الـــخـــريـــف، تـــدحـــرجـــهـــا ريــ
ً
مــعــلــنــة

ــُت مــنــجــم  ــلــ ــى نـــقـــي الـــعـــظـــام. دخــ ــ ــتـــســـّرب إلـ تـ
رت 

ّ
الــطــريــق فتعث قــنــديــٍل ينير  الــكــلــمــات بــال 

بــرايــاٍت  الــجــراح  الّصمت وضــّمــدت  بأخاديد 
بيضاء.

يساورني الشّك في كل شيء، وأهتف للعدالة 
ــّدة الــضــحــك. أعــيــش فــي عــالــم ينضح  مــن شــ

بالفشل، وتنتصر فيه األنانية دومًا.
لسُت املؤهل ألقول »نحن«، وليس لي في أية 

بالٍد بالد. 
ني املناسب البتالع قدمّي، وعن 

ّ
أبحث عن الط

السرير األبيض الفسيح، حيث يمسح الحلم 
جبهتي، وعن ذلك املنزل البعيد الواقف على 
الجبال  وماعز  الرعاة  ينتظر  خشبية  قوائم 

النضرة.
ــنٍي وآخــــر، يــبــدو لــي كـــعـــزاٍء جــمــيــل أن   حـ

َ
بـــني

 على منت قطار 
ً
ألتقي بصديٍق قديم مصادفة

ـــى مــديــنــة سنكتشفها  إلـ بــنــا  ــجــه 
ّ
يــت ســـريـــع 

ــي أحــــــِد املــقــاهــي  ــوة فــ ــهـ ــقـ . نـــشـــرب الـ
ً
ســـــوّيـــــة

ــبـــة، وتــنــفــجــر أفــــواهــــنــــا بــالــكــثــيــر مــن  الـــغـــريـ
القصص بال هوادة، برٌد يحيط بنا، شفاهنا 
ـــدِلـــي بــقــطــراتــهــا الــدافــئــة 

ُ
تــرتــجــف، عــيــونــنــا ت

 
ّ

رباء يتركون كل
ُ
على مالمحنا الجامدة. والغ

شيء ليتابعوا املشَهد: سورّيان يبحثان عن 
.

ّ
إبرٍة في عالٍم مكّوٍر من القش

الــدولــة، وأي كــالم منه يهّدد  جيدًا مفاصل 
مــن حديثه.  الجميع  يــخــاف  لــذلــك  الجميع، 
الــبــالتــو، يستجدي  ــارج  ثــرثــرتــه خـ تستمر 
صــحــافــي غــيــتــا لــكــي تــســمــح لـــه بــالــدخــول، 
رصاصة   صــوت  يقاطعهما  تمنعه.  لكنها 
فيسرعان إلــى الــداخــل؛ إدريـــس الــذي أطلق 
الــنــار بعدما جــاء أحــدهــم الغــتــيــالــه، يقول: 
ــا مــن وضـــع ســيــنــاريــوهــات االغــتــيــاالت  »أنــ
أن تنجح  هــذه«، وبالتالي ال يمكن  والقتل 
ـــة ضـــد مــبــتــكــرهــا. بــــدأ يـــصـــرخ وكــأنــه 

ّ
خـــط

يطمئن الخائفني من كالمه بأنه لن يتحّدث، 
قرأ من شعب 

ُ
ولن يكتب مذّكراته، ألنها لن ت

ال يقرأ.
يظهر من جديد ولع صاحب »النهاية« في 
تجريب لغة السينما، يختار كادرات غريبة؛ 
ركز الكاميرا أحيانًا على أجساد منفصلة 

ُ
ت

ـــن رؤوســـــهـــــا، وكــــــأن الــشــخــصــيــة هـــنـــا ال  عـ
تتواصل  كالمها،  يصل  أن  املهم  لها.  قيمة 
اخـــتـــيـــارات املـــخـــرج بــــكــــادرات مــقــلــوبــة، ثم 
بمرور سريع أمام وجــوه.  ينجح  العسري 
- بانتقاله بني املشاهد - في خلق لغة أعمق 
ــــادرة عــلــى خــلــق املعنى  مـــن لــغــة الـــحـــوار، قـ

وتوليد دالالته.
املغربية  السينما  أن  االنتباه هنا  يلفت  ما 
لم يتوقف عند نجاحه، بل  ربحت ُمخرجًا 
يستمر فــي مــشــروعــه، وال يــتــنــازل عــن حق 
وإن  حتى  قصصها،  اقتناص  في  السينما 

كانت أحيانًا محاطة بأسالك شائكة.

تصويب

دخلُت منجم الكلمات بال قنديل

أثرٌ على حافة التجريد

العاشر من  بيروت حتى  فوتو ميد في  الثالثة من مهرجان  الدورة  أيام  تتواصل 
شباط/ فبراير المقبل في عّدة أماكن من المدينة من بينها »مركز بيروت للمعارض« 
الفرنسي  للفنان  استعاديًا  معرضًا  الفعاليات  تضّم  الفرنسي«.  الثقافي  و»المركز 

إدوارد بوبا )الصورة(، كما تحّل إسبانيا ضيف شرف على المهرجان.

للمخرج  تونس  مسرحية  العاصمة،  تونس  في  »ريو«  قاعة  في  اليوم،  ُتعرض، 
في  االجتماعية  أثراالنقسامات  العمل  يعالج  )الصورة(.  سعد  بن  أمين  أحمد 
المجتمع التونسي من خالل أسرة يتوزّع أبناؤها بين عّدة اتجاهات أيديولوجية ما 

يخلق حالة من التوتر الدائم تنتهي بتجسيد االنقسام في القطيعة بينهم.

يختتم، اليوم، في »قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة« في قسنطينة معرض 
التشكيلي الجزائري صادق أمين خوجة )1949(. المعرض الُمقام منذ الخامس من 
كانون األول/ ديسمبر الماضي ضمن عاصمة الثقافة العربية، يضّم أعماًال أنجزها 
الفنان بين 1957 و2015، تتناول مواضيع ذات صلة بالثقافة الجزائرية، مستخدمًا 

تقنيات ومواد متنّوعة كالجوارب النسائية وأكياس البالستيك والفن التلصيقي.

التاسع من شباط/ فبراير، تستضيف »ساقية الصاوي« في  الغد وحتّى  ابتداًء من 
القاهرة معرضًا للتشكيلية المصرية سمر كامل، بعنوان جمهورية امرأة. تتطرّق 
الجرائد  المرأة، مستخدمًة أوراق  إلى موضوعات متعلّقة بقضايا  أعمال كامل 

والمجلّات، والكوالج والطباعة اليدوية، واإلكريليك وطالء األظافر أحيانًا.

الكويت ـ محمد األسعد

ــر مـــعـــرض الــفــنــان الــعــراقــي  ــ ُيـــفـــاَجـــأ زائـ
ــنـــون«،  ــفـ الـ فــــي »دار  األربـــيـــلـــي  صـــبـــاح 
ــويـــت، بـــعـــنـــوانـــه قـــبـــل أي شـــيء  ــكـ فــــي الـ
آخــــر. املــعــتــاد أن ال تــحــمــل الــتــكــويــنــات 
ـــواء اســـتـــخـــدمـــت خــط  ــ ــة، ســ ــديـ ــريـ ــجـ ــتـ الـ
املطبوع،   

ّ
الخط أو  )الكاليغرافيا(  اليد 

ــنـــي فــــي تــشــكــيــل لــــوحــــة أو  كــعــنــصــر فـ
مــنــحــوتــة أو قــطــعــة خــزفــيــة أو وســيــط 
آخــــر، عــنــوانــًا ذا مــضــمــون داللـــــي، وإن 
حدث واستخدمت عنوانًا، جاء إيماءة 

مجّردة.
ــلـــحـــظـــة األولــــــــــى، يــضــع  ــذ الـ ــنــ ــا، ومــ ــنــ هــ
الفنان بينك وبني لوحاته ومنحوتاته، 
الــعــربــيــة املتشابكة  الــحــروف  وقــوامــهــا 
تــارة  صفوفًا  امللونة  أو  واملنظمة  تــارة 
أخــرى، كلمة »قــرارات« عنوانًا ملعرضه، 
ويــتــركــك مـــع نــبــذة قــصــيــرة تـــحـــاول أن 
ــقـــول شــيــئــًا عــــن الـــعـــالقـــة بــــني عـــنـــوان  تـ
صريح املــدلــول، وأعمال تنتمي إلــى ما 
ُيسّمى »فــن الــحــرف« أو »فــن الــخــط«، ال 

تقول وال تصف. 
أنه كتب بضعة سطور ناطقة  صحيح 
ال تكاد العني تتبّينها في فضاء مزدحم 
مجّرد  بيضاء،  قماشة  على  بالحروف 
الــحــروف، إال أن هــذه السطور ال تكفي 
لتقيم الــصــلــة املــطــلــوبــة كــمــا يــبــدو بني 
العابس،  الــصــدى  ــرارات«، ذات  »قــ لفظة 
وبني ما يبدو نثارًا من كلمات ال تواصل 
يــبــدو شــظــايــا معدنية من  ومـــا  بينها، 
كــلــمــات مــتــالصــقــة تــرتــفــع فـــي الــفــضــاء 
على شكل تكوين نحتي ال يشبه شيئًا 

محددًا. 
تــقــول املــلــحــوظــة املــرفــقــة إن مـــا ســنــراه 
ــو مـــوضـــوعـــات مــثــل الــحــيــاة  أمـــامـــنـــا هـ
والــتــغــّيــر والــســيــاســة ونــتــائــج خــيــارات 
اإلنـــســـان، مــوصــوفــة بــخــطــوط متراكبة 
ــًا بــالــعــمــق  ــــوح تـــخـــلـــق إحــــســــاســ ــطـ ــ وسـ
والحجم في تكوينات ذات بعدين وذات 

ثالثة أبعاد. 
 تــجــريــديــًا بخط 

ً
أي أن هــا هــنــا تـــأويـــال

اليد أو الحرف، كما هو واضح ملقاصد 
الفنان، بل وإغراق في التجريد، يبتعد 
ــقــــة لـــــه تــــابــــع فــيــهــا  ــابــ عـــــن تـــــجـــــارب ســ
تــقــالــيــد فــــن الـــخـــط الـــعـــربـــي املــحــافــظــة 
عــلــى الـــجـــوانـــب الــوصــفــيــة والــحــكــائــيــة 
قيم 

ُ
للحرف والكلمة. ومنذ وقت قريب، أ

لـــه مــعــرض فـــي دبـــي حــمــل عـــنـــوان »99 
وموضوعها  تجريداته،  جــاءت  اسمًا«، 

تــعــاطــى مـــع انسيابية  الــحــصــر، مـــن  ال 
ــــروف البـــتـــكـــار أشــــكــــال تــجــريــديــة  ــحـ ــ الـ
)مــحــمــد املــويــلــحــي مـــن املــــغــــرب(، ومــن 
)بلخوجة  الهندسية  بإيقاعاتها  خـــذ 

ُ
أ

فلسطني(،  مــن  بالطه  وكــمــال  التونسي 
ومــن ســحــَره الــجــانــب الــنــصــي؛ فظهرت 
نــصــوص مــلــّونــة عــلــى قــمــاش لــوحــاتــه 
وأوراقــــه )ضــيــاء الــعــزاوي مــن الــعــراق(، 
إشــــــــــارات  وراء  ــمـــيـــقـــًا  عـ مــــضــــى  ومــــــــن 
الــصــوفــيــة فــأدخــل الــحــرف واألثــــر على 
جـــدار، أو جلد فــي نسق روحــي )شاكر 

ــان  ــراق(. وكــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال حـــســـن آل ســعــيــد مــ
العنصر املسيطر في كل هذا، أو الجامع 
ــقـــاصـــد  بــــني مــخــتــلــف الـــتـــوجـــهـــات واملـ
والـتأويالت، هو قدرة الفنان التشكيلي 
على استغالل الكتابة اليدوية أو الكلمة 
املــطــبــوعــة كــداللــة قــائــمــة بــذاتــهــا، ليس 
ه طابعًا 

ّ
فن ليكتسب  بل  لهوًا،  عبثًا وال 

وهوية عربية. 
وفـــــــي ضـــــــوء مـــــعـــــروضـــــات األربــــيــــلــــي، 
املقامة في  ومشاهدة بعض »تماثيله« 
فــضــاء عــام فــي حديقة، أو على شاطئ 
كاف  تشكيلها  إن  القول  يمكنني  بحر، 
ــه، وال يــحــتــاج مــثــل هـــذا الــفــن  ــ بــحــد ذاتـ
حــتــى إلــــى أن تــصــف عــنــاصــرالــكــلــمــات 
فاملنطوق  بحكمة؛  تنطق  أو  شيئًا  فيه 
واملــــوصــــوف فـــي عــصــرنــا الــــراهــــن يقع 
خــــــارج الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي. لــــم يـــعـــد مــن 
ــفــــن الــتــشــكــيــلــي أن يــحــكــي  وظــــائــــف الــ

قصصًا منذ زمن طويل.

أسماء الله الحسنى، استكشافًا ألسماء 
ذات مــدلــوالت، فــوقــف بــذلــك على حافة 

التجريد على األقل.  
ابتكار  في  للتجديد  هنا، نجد مسوغًا 
ــدال على  ــ جــمــالــيــات مـــن هـــذا الـــحـــرف الـ
الــهــويــة قــبــل كــل شــــيء، ال أجـــد مسوغًا 
الستقدام عناوين من حقل آخــر والــزّج 
أيضًا  يقف  إنــه  الفنان  ليقول  فقط  بها 
عــلــى حــافــة عــصــره وقــضــايــاه، أو يطل 

عليه من هذه الشرفة أو تلك. 
هــنــاك تنويع الحـــدود لــه فــي استخدام 
في  تشكيلي  كعنصر  العربية  الكتابة 
العصر الحديث، منذ أربعينيات القرن 
املــاضــي؛ أي فــي ســيــاق بحث الــتــيــارات 
ــة وطــنــيــة  ــــن هــــويــ ــة عـ ــيـ ــنـ ــفـ األدبـــــيـــــة والـ
ــارات الـــفـــن واألدب  ــيــ تـــواجـــه طــغــيــان تــ
الغربية. وتكاثر فنانو الحرف والكلمة، 
ــــصـــــوص، الـــــعـــــرب، وتـــكـــاثـــرت  ــنـ ــ ــــل والـ بـ
تــوجــهــاتــهــم. هــنــاك، عــلــى ســبــيــل املــثــال 
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محمد جميل أحمد

حني يضغط الفضاء االفتراضي 
ــل 

ّ
ــة، يــتــشــك ــيـ ــاهـ ــنـ ــتـ بـــســـيـــولـــة المـ

ــــدى الـــفـــرد الـــذي  وعــــي مـــشـــّوش ل
يــاحــق األحــــداث واألخـــبـــار. ومن 
كــهــذا، ال سيما في  وعـــي  طبيعة 
أن  ة، 

ّ
مستقل نقدية  ذهنية  غــيــاب 

للماحقة  رهينًا  يجعل صاحبه، 
لغي كل أمل 

ُ
املستمّرة التي تكاد ت

فـــي الــتــفــكــيــر والــفــحــص الــنــقــدي؛ 
بحيث تبدو عملية املتابعة الحثيثة 
مرجعيات مكتفية بذاتها، ويبدو 
ــه وســائــط 

ّ
تــكــرارهــا، الـــذي تــضــخ

القبول  مبّررًا  والتواصل،  اإلعــام 
بــهــا. فــي مــنــاخ كــهــذا، يمكن لكل 
ــاشــــط« بــســيــط ُيــــــراد تــعــويــمــه  »نــ
ــى هــو تــعــويــم  نــفــســه: أن 

ّ
أو يــتــول

»كبيرًا«  فضائيًا   
ً
مناضا يكون 

ومع  خبيرًا.  حتى  أو  إعاميًا  أو 
الــصــورة  تتحّول  التعويم،  تــكــرار 
إلـــــى حــقــيــقــة واإليـــــهـــــام بـــالـــواقـــع 

سيبدو كما لو كان هو الواقع. 
هكذا، تتجّدد تمثيات المتناهية 
ــال املـــزّيـــفـــني،  ــطــ مـــن صــنــاعــة األبــ
ـــــرنـــــا بــــإعــــانــــات 

ّ
ــة تـــــذك ــقــ بــــطــــريــ

عــقــاقــيــر »نــمــو الــشــعــر« املــوّجــهــة 
الصلع.  الحاملني بالشفاء من  إلى 
ومـــع يــقــني أن مــن يــســتــخــدم ذلــك 
العقار املعروض سيكتشف زيفه 
بعد  مـــحـــاولـــتـــه،  أن  إال  بـــســـرعـــة، 
ذلك، لتحذير الناس من زيف ذلك 
الــعــقــار، تــبــدو بــا طــائــل؛ فهو لن 
يــكــون ســوى ضحية مــن مايني 
الــضــحــايــا الــذيــن يــــرون إعــانــات 
يوحي  مــا  أن  ذلــك  العقاقير.  تلك 
ــــعــــقــــار، ال تــكــمــن فــي  ــدوى ال ــجــ بــ
قدرته على الشفاء، بل في قدرته 

على العرض املذهل.
يــكــون  أن  شـــــاء  مــــن  أن  ــال،  ــ ــحـ ــ الـ
ــائــــط الـــتـــواصـــل  نـــاشـــطـــًا فــــي وســ
ــا، يــمــكــن أن  ــيـــديـ االجــتــمــاعــي واملـ
إذ  تًا، 

ّ
مؤق كبيرًا،   

ً
مناضا يكون 

ناشط  محله   
ّ

ما سيحل سرعان 
جديد. تلك هي قواعد اللعبة. 

اإليهام بالواقع

)مشهد من الفيلم(

»العشاء األخير«، يعقوب إبراهيم، زيت على قماش، 197 × 253 سم )2013(

)من المعرض(



مخاطر استخدام الغسول النسائي

إسعاف المصاب بنزف األنف

صحة

تتغيــر علــى مــدار اليــوم وتزيــد بعــد ممارســة 
النشــاط البدنــي. ويمكنــك الحفــاظ على املهبل 

نظيفا عن طريق:
أثنــاء  الدافــئ  باملــاء  الخــارج  مــن  تنظيفــه   -
النســاء  بعــض  أن  واعلمــي  االســتحمام. 
يستخدمن الصابون املعتدل للتنظيف، ولكن 
إذا كانت بشــرتك حساســة أو كنت تعانني من 
سيســبب  الصابــون  فــإن  مهبليــة،  التهابــات 
لــك الجفــاف والتهيــج. ويفضــل عدم اســتخدام 
والبخاخــات،  النســائية  والتحاميــل  البــودرة 

ألنها ستؤدي إلى زيادة احتماالت اإلصابة.

يستخدمنه.
فــي  التهــاب  الحــوض، وهــو  التهــاب  مــرض   -
تســببه  مــا  غالبــا  الــذي  التناســلية  األعضــاء 

األمراض املنقولة جنسيا.
- مشاكل أثناء الحمل، بما في ذلك الوالدة قبل 

األوان والحمل خارج الرحم.
ذلــك  فــي  بمــا  جنســيا،  املنقولــة  األمــراض   -

فيروس نقص املناعة البشرية.
- تهيج املهبل أو جفافه.

مــن  للتخلــص  الغســول  اســتخدام  يمكننــي  هــل   ■
الرائحة؟

ال ينصــح اســتخدام الغســول بهــدف التخلص 
أخــرى تعانــني منهــا  أو مشــاكل  الرائحــة  مــن 
مثــل اإلفــرازات، أو الحكــة، أو األلــم أو الحــرق. 
ألنــه ســوف يغطــي علــى الرائحة فتــرة قصيرة 
هــذه  وراء  األساســية  املشــكلة  وســيجعل 
الرائحــة تتفاقــم، لذلــك عليك زيــارة الطبيب إذا 

كنت تعانني من:
- اإلفــرازات املهبليــة التــي تفــوح منهــا رائحــة 
الكثيفــة،  واإلفــرازات  املهبليــة  الحكــة  ســيئة، 
ســواء كانــت ذات لــون أبيــض أو أصفر مخضر 
أو  بالحــرق،  الحــس  رائحــة،   بــدون  أو  مــع 
االحمــرار، أوالتــورم فــي املهبــل أو حولــه،  األلــم 
عند التبول،  األلم أو عدم الراحة أثناء ممارسة 

الجنس، النزف خارج أوقات الحيض.
 

■ ما هي أفضل طريقة لتنظيف املهبل؟
إن املهبل ينظف نفسه تلقائيًا عن طريق إفراز 
املخاط الذي يقوم بغســل املهبل من الدم، ومن 

السائل املنوي واإلفرازات املهبلية.
وعليــك ان تعرفــي أن وجــود رائحــة خفيفة هي 
مــن ســمات املهبــل الطبيعي، وأن هــذه الرائحة 

انتشر الحديث مؤخرا عن فيروس »زيكا« بعد تسجيل العديد من حاالت اإلصابة به، ما زاد من مخاوف الكثيرين منه، 
ونقدم هنا أهم ما يحتاج القارئ لمعرفته عنه

كل ما توّد معرفته عن فيروس »زيكا«
د. سامي القباني

■ مــا هــو مــرض زيــكا الــذي ذاع صيتــه 
أخيرا، وهل هو مرض حديث؟

 Zika زيــكا  املــرض  تســمية  تعــود 
والــذي  يســببه،  الــذي  الفيــروس  اســم  إلــى 
ينقلــه بعــوض مــن نــوع إيديــس Aedes. وقــد 
كشــف عــن هــذا الفيــروس أول مــرة فــي قــردة 
الريــزوس فــي أوغنــدا فــي أفريقيــا عــام 1947 
عــن  ُيجــرى هنــاك بحــث طبــي  كان  )عندمــا 
الحمى الصفراء(، ولم تعرف إمكانية إصابة 
اإلنســان بهــذا املــرض حتــى عــام 1952، وكان 
ذلــك أيضــًا فــي أوغنــدا ثــم فــي تنزانيــا بقــارة 
حــاالت  ســجلت  العــام  ذاك  ومنــذ  أفريقيــا. 
بهــذا املــرض فــي أفريقيــا وأميــركا الالتينيــة 

والشرق األقصى.

■ ما هي أعراض مرض زيكا؟
ال تختلــف أعــراض مــرض زيــكا عــن أعــراض 
حيــث  مــن  األخــرى  الفيروســية  النــزالت 
اإلصابــة بارتفــاع الحــرارة، واآلالم العضليــة 
واملفصليــة والوهــن والصداع، وربما يحدث 
بعــض الطفــح الجلدي، كما قد يحدث بعض 
األعــراض  هــذه  امللتحمــة.. كل  فــي  االلتهــاب 
تكــون عــادة محتملــة مــن املصــاب وال تــدوم 

أكثر من بضعة أيام. 
لكــن مــا وّجــه أنظار الســلطات الصحية لهذا 
املرض هو ازدياد الحاالت املســجلة في جزر 
املحيــط الهــادي وفــي البرازيــل فــي الســنوات 
مضاعفــات  واكتشــاف  املاضيــة،  القليلــة 
بعــض  فــي  ذاتيــة   - ومناعيــة  عصبيــة 
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إيناس ـ الجزائر
فــي  وأوجــاع  التبــول،  كثــرة  مــن  أعانــي 
أســفل الظهــر، وفي منطقــة املثانة، ومعدل 
اليــوم،  فــي  طبيعــي  غيــر  عنــدي  التبــول 
وأجريــت  املختصــن،  األطبــاء  وراجعــت 
كل الفحوصــات، ولــم يتــم تشــخيص أي 
بــداء  مصابــة  لســت  أننــي  علمــا  مــرض، 
كمــا  البــول  فــي  جرثومــة  وال  الســكري 
توهــم بعــض األطبــاء، وكل مــا يقلقني في 
األمــر هــو كثــرة التبــول التــي أصبحت في 
بعــض األحيــان تســبب لي إزعاجــا وقلقا، 

وخصوصا عند السفر، وشكرًا.

آنسة إيناس؛
منهــا  يعانــي  مشــكلة  التبــول  كثــرة 
كثير من الرجال والنســاء على وجه 
فــي  تظهــر  أن  ويمكــن  الخصــوص، 

عدة صور منها:
- تبــول كميــات بــول كثيــرة كل مــرة 
مــع بــول مائل للبياض أو لالصفرار 
يكــون  مــا  غالبــًا  هــو  جــدًا  الفاتــح 
ومشــتقاتها  امليــاه  شــرب  بســبب 
بكثرة، مع شرب مدرات للبول بكثرة 
مثــل الشــاي والقهــوة، فــإذا قل معدل 
التبــول عنــدك أثنــاء الصيــام فغالبــًا 

كثرة البول بسبب كثرة السوائل.
فتــرة  كل  للتبــول  الحمــام  دخــول   -
صغيــرة ألقــل كميــة بــول فــي املثانــة 
مــع إحســاس مســتمر برغبــة ملحــة 
فــي التبــول، وأحيانــًا يحــدث ســلس 
بولــي، إذا لــم تكــن الظــروف مالئمــة 

للتبول فاألسباب هي: 
البــول  ومجــرى  املثانــة  التهــاب   )1

البكتيري.
2( حصــوات أســفل الحالــب واملثانــة 
وأورام املثانــة، وغالبًا ما تصاحبها 
الكلــوي  كاملغــص  أخــرى  أعــراض 

وصعوبة التبول والنزيف البولي.
3( التهاب املثانة الالبكتيري.

4( اضطرابات املثانة العصبية.
وتشــخيص النوعني الثالث والرابع 
يكــون بالفحــص اإلكلينيكــي، وعمل 
جــدول للتبــول لحســاب الداخــل مــن 
الســوائل والخــارج من البــول، وعمل 
للمثانــة،  بالصبغــة  صاعــدة  أشــعة 

وفحص ديناميكية التبول.
يحتــوي  دواء  بأخــذ  أنصحــك 
أو  بيوتنــني،  األوكســي  مــادة  علــى 
التولتورديــن، والذهــاب إلــى طبيــب 

مسالك حاذق.
نتمنى لك الصحة والشفاء العاجل 
د. أحمد شومان

سؤال في الصحة

إصابة الحامل 
تؤدي إلى ضمور جمجمة 

الجنين 
)Getty(

املصابــني، كمــا تبــني )خاصــة فــي البرازيــل( 
ازديــادا ملحوظــا لألطفــال الحديثــي الوالدة 
 ،microcephaly املصابــني بضمــور الجمجمة
بمــرض  أصــن  قــد  أمهاتهــم  كانــت  والذيــن 

زيكا أثناء الحمل.

■ كيف ينتقل مرض زيكا؟
الــذي ينقــل فيــروس زيــكا   Aedes البعــوض
واملوجود في املناطق االستوائية، هو نفسه 
الذي ينقل فيروسات حمى الضنك والحمى 
الصفــراء، ومــن املعــروف أنه يلســع ضحاياه 
في ساعات الصباح والغروب، ومع أن توزع 
هــذا البعــوض واملــرض الــذي يســببه يتركــز 
خاصــة فــي جــزر املحيــط الهــادي، وأميــركا 
وكولومبيــا(،  البرازيــل  )خاصــة  الجنوبيــة 
وأفريقيــا، إال أن املزيــد مــن الدول اليوم تعلن 
عن وجود إصابات بني مواطنيها، بما فيها 

الواليات املتحدة األميركية.

■ كيف يشخص املرض؟
وزرع  املخبــري   PCR تفاعــل  يســتخدم 
املــرض،  تشــخيص  فــي  الــدم  مــن  الفيــروس 
ومــن الصعــب تحديد التشــخيص عن طريق 
مــع  التفاعــالت  األمصــال serology، لتداخــل 
النيــل  غــرب  وحمــى  الضنــك  حمــى  أمــراض 

والحمى الصفراء.

■ كيف توفر الوقاية لهذا املرض؟
علــى  القضــاء  هــو  الوقايــة  فــي  عامــل  أهــم 
أماكــن  وعلــى  للفيــروس  الناقــل  البعــوض 
مبيــدات  باســتخدام  يتــم  وهــذا  تكاثــره، 
التــي  الفاتحــة  الثيــاب  وارتــداء  الحشــرات، 
تغطــي معظــم الجســم فــي املناطــق املوبوءة، 
فــي  »والناموســيات«  الســتائر  واســتعمال 
الليل، وتغطية كل مجمع ماء يمكن أن تصل 

إليه البعوضة.

معلومة تهمك

طبيب األسرة

يعد نزف األنف من الحاالت الشائعة، ولكنه في أغلب 
األوقات ال يمثل مشكلة طبية حقيقية، إال في بعض األحيان 

باإلضافة لكونه مصدر إزعاج.

■ إجراءات للسيطرة على نزف األنف
- اجلس منتصًبا وانحِن لألمام

البقاء في وضع منتصب، يقلل من ضغط الدم في األوردة 
املوجودة بأنفك، وهذا يثبط من حدوث املزيد من النزف، 

وسيساعدك االنحناء لألمام على تجنب بلع الدم وهو ما قد 
يحدث هياًجا بمعدتك.

- اضغط على أنفك
استخدم إصبع اإلبهام والسبابة في الضغط على فتحتي 

األنف، تنفس من خالل فمك، استمر في الضغط ملدة تتراوح 
بني خمس و10 دقائق، وينتج عن الضغط باألصابع ضغط 

على نقطة النزف في حاجز األنف وغالًبا ما يوقف تدفق 
الدم.

- لتجنب تكرار النزف
ال تنظف أنفك بإصبعك أو تنفضه من محتوياته وال تنحن 

لألسفل لعدة ساعات بعد نوبات النزف، تذكر أثناء هذا 
بقي رأسك أعلى من مستوى القلب.

ُ
الوقت أن ت

ال ينصح استخدام الغسول 
بهدف التخلص من 

الرائحة أو مشاكل أخرى

فاتن حداد

■ ماهو الغسول النسائي؟
يطلــق عليــه اســم Douche وهــي كلمة فرنســية 
تعني: غسل أو نقع ويستخدم لتنظيف املهبل 

)قناة الوالدة(.

■ ملاذا تستخدمه النساء عادة؟
- تنظيف املهبل

- التخلص من الدم بعد الدورة الشهرية
- التخلص من الرائحة

طريــق  عــن  تنتقــل  التــي  األمــراض  تجنــب   -
االتصال الجنسي

- منع الحمل

■ هل استخدام الغسول آمن؟
الغســول،  اســتخدام  بعــدم  األطبــاء  ينصــح 
ألنــه ســيغير التــوازن املوجــود فــي املهبــل بــني 
تمنــع  )التــي  الجيــدة   ) )الجراثيــم  البكتيريــا 
حــدوث عــدوى( واملمرضــة، فهــذا التــوازن هــو 
الــذي يحافــظ علــى البيئــة الحمضيــة ويمنــع 
إلــى  يــؤدي  والغســول  الجرثوميــة.  اإلصابــة 
نمــو الحيــاء املجهريــة املؤذيــة؛ وهــذا يمكن أن 
بكتيــري  التهــاب  أو  بفطــور  اإلصابــة  يســبب 
) جرثومــي( فــي املهبــل. أمــا إذا كنــت مصابــة 
وتقومني بالغسل بغرض العالج فإن الغسول 
فقنــاة  الرحــم،  إلــى  البكتيريــا  بدفــع  ســيقوم 
فالــوب، واملبيضــني. وهــذا يمكــن أن يؤدي إلى 

مشاكل خطيرة جدًا، مثل:
وجــد   ،)BV( الجرثومــي  املهبــل  التهــاب   -
الخبراء أن النساء اللواتي يستخدمن الغسول 
أكثــر  مــرات  يكــن خمــس  األســبوع(  فــي  )مــرة 
عرضــة لإلصابــة بـــ BV مــن النســاء اللواتــي ال 

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

ُتك في..  تابعونا..ِصحَّ
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رياضة

فجرت األلمانية 
أنجليكه كيربر 
مفاجأة من 
العيار الثقيل، 
حينما تغلبت 
على األميركية 
سيرينا ويليامز 
في نهائي 
أستراليا 
المفتوحة 
بنتيجة 4-6 
و3-6 و4-6 
لتتوج بالبطولة 
ألول مرة في 
مسيرتها، 
وتحصد أيضًا 
أول ألقابها في 
البطوالت األربع 
الكبرى.
وتمكنت كيربر 
في غضون 
ساعتين وثماني 
دقائق من 
حرمان سيرينا من 
التتويج بلقبها 
الثاني على 
التوالي.

)Getty( األلمانية كيربر حافظت على إنجاز مواطنتها غراف

كيربر تقهر وليامز
عني األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، املدرب 

السابق لـ »ليون« املكسيكي، مشرفًا على منتخب 
تشيلي لكرة القدم بعد رحيل مواطنه خورخي 

سامباولي بحسب ما ذكر االتحاد املحلي.
وأوضح بيان االتحاد: »يسري االتفاق مع املدرب 

حتى مونديال روسيا 2018 ويتضمن كوبا 
أميركا في الواليات املتحدة وكأس القارات 2017«.

وأشرف بيتزي )47 عامًا(، مهاجم برشلونة 
سابقًا بني 1996 و1998، على روزاريو سنترال 

األرجنتيني ولفترة وجيزة مع فالنسيا اإلسباني.

أعلن نادي ويست بروميتش اإلنجليزي ضم 
العب الوسط البرازيلي الدولي ساندرو على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم، قادما من 
كوينز بارك رينجرز، مع إمكانية شرائه في 

امليركاتو الصيفي. وقال الالعب، في تصريحات 
ملوقع ناديه الجديد »إنه ناد كبير، وأنا سعيد 

باالنضمام إلى صفوفه، سعيد بالعودة إلى 
البريميير ليغ«. وأوضح »لدي الكثير ألقدمه، 
ا من هذه األسرة. دائما ما  وأتطلع ألكون جزء

أبذل قصارى جهدي في امللعب«.

حجز املنتخب اإلسباني لكرة اليد مقعده في 
املونديال الذي يقام في فرنسا العام املقبل بتأهله 
إلى نهائي كأس األمم األوروبية املقامة في بولندا 

على حساب كرواتيا )33-29(. وبهذا يتأهل 
املنتخب اإلسباني لنهائي كأس األمم األوروبية 

لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه، على أمل 
تحقيق أول لقب له في البطولة. وكان املنتخب 

اإلسباني تأهل لنهائي كأس األمم للمرة األولى 
في عام 1996 عندما أقيمت على أرضه وخسر 

أمام روسيا.

األرجنتيني بيتزي مدربًا 
لمنتخب تشيلي

وست بروميتش يضم 
البرازيلي ساندرو

إسبانيا تحجز مقعدها 
في مونديال اليد
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حصل المنتخب القطري 
على فرصة التعديل في 

أكثر من مناسبة

حكومة األرجنتين تكشف 
عن العبي بوكا المتسببين في الشغب 

حددت الحكومة األرجنتينية هوية اثنني من العبي بوكا جونيورز هما دانييل 
أوسفالدو ودانييل دياز قائلة إنهما تسببا في أحداث شغب في مباراة لكرة 
البالد ماوريسيو ماكري وهو رئيس  القدم مؤخرًا. وتعهدت حكومة رئيس 
سابق لبوكا بالقضاء على أعمال الشغب والعنف في الكرة األرجنتينية والتي 
أدت إلــى حوالى 90 حالة وفــاة خــالل العقد املاضي. وصــدرت عن أوسفالدو 
وديــاز إشــارات مهينة لجماهير ريفر بليت الغريم اللدود لبوكا خالل مباراة 

ودية شهدت احتساب 40 خطأ وطرد خمسة العبني في األسبوع املاضي.

سوانزي يتعاقد مع بالوسكي مهاجم كييفو 
إنه  الــقــدم  لكرة  املمتاز  االنجليزي  الـــدوري  فــي  املنافس  قــال ســوانــزي سيتي 
ثــالث سنوات  ملــدة  االيطالي  بالوسكي العــب كييفو  البرتو  املهاجم  تعاقد مع 
ونصف دون اإلفصاح عن القيمة املالية ويتبقى حصول الالعب على تصريح 
بالعمل في بريطانيا. وبهذا يكون بالوسكي أول العب يضمه سوانزي خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية وسينضم إلى مواطنه االيطالي فرانشيسكو 
جويدولني مدرب الفريق االنجليزي. وقال بالوسكي إن وجود جويدولني كان 
الــذي يحتل املركز 15 بني فرق  الفريق  إلــى  عاماًل مهمًا في قــراره باالنتقال 
الدوري االنجليزي العشرين متقدمًا بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

غالدباخ يخسر أمام ماينتس في الدوري األلماني
خــســر بــروســيــا مــونــشــنــغــالدبــاخ 1-صــفــر أمــــام مــايــنــتــس الــجــمــعــة فــي ثاني 
الدرجة  دوري  منافسات  انطالق  منذ  الضيوف  يتلقاها  التوالي  على  هزيمة 
األولــى األملاني لكرة القدم عقب انتهاء العطلة الشتوية. ولم يمتد إثر صحوة 
الفريق تحت قيادة مدربه اندريه شوبرت هذا املوسم إلى العام الحالي. وسجل 
كريستيان كليمنس هدف الفوز ألصحاب األرض من تسديدة من مسافة 20 
اللقاء قبل أن يستفيق جالدباخ  مترًا وذلك عقب مرور 21 دقيقة على بداية 
صاحب املركز الرابع في الشوط الثاني. وظل رصيد جالدباخ عند 29 نقطة 
بعد خسارته أيضًا 3-1 أمام بروسيا دورتموند األسبوع املاضي بينما تقدم 
له هذا  انتصار  أول  نقطة محققًا  السادس برصيد 27  املركز  ماينتس نحو 

العام.

تشيلسي يضم باتو على سبيل اإلعارة
أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم تعاقده 
املوسم  نهاية  اإلعــارة حتى  على سبيل  باتو  ألكسندر  البرازيلي  املهاجم  مع 
باتو  عن  اإلنترنت  على  الــنــادي  موقع  ونقل  البرازيلي.  كورنثيانز  من  قادمًا 
للقاء  أتطلع  لي.  بمثابة حلم  كان  لتشيلسي.  باالنضمام  للغاية  قوله »سعيد 

زمــالئــي الــجــدد والــتــعــرف عليهم وأتــحــرق شوقًا للعب مــع الــفــريــق«. وأضــاف 
أن  السابق مليالنو اإليطالي »أشكر تشيلسي على مساندته وأتمنى  املهاجم 

أوفي النادي والجماهير حقهما بعد هذه الثقة الغالية«.

وفاق سطيف يمنى بخسارته الخامسة 
في الدوري الجزائري

فــي دوري  املــوســم  هــذا  لــه  اللقب بخامس هزيمة  وفـــاق سطيف حــامــل  مني 
املــحــتــرفــني الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم بــخــســارتــه 1-صــفــر أمـــام مضيفه شباب 
في  الــوحــيــد  والــلــقــاء  قسنطينة  هــدف  الحكيم  عبد  ســامــر  قسنطينة. سجل 
الدقيقة 47 من عمر اللقاء إثر ضربة رأس من كرة عرضية أرسلها له زميله 
ياسني بزاز. ورفع قسنطينة رصيده إلى 20 نقطة لكنه ال يزال يحتل املركز 13 
في جدول الترتيب وبفارق ثالث نقاط خلف سطيف صاحب املركز السابع. 
املــبــاراة بعد مــرور ثــالث دقــائــق فقط ليحسم  وسجل عنتر جمعوني هــدف 

االنتصار الخامس لجمعية وهران في 18 مباراة.

الدوحة ـ العربي الجديد

حــجــز املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي مــقــعــده فـــي دورة 
األلعاب األوملبية بريو دي جانيرو بالبرازيل 
واملـــقـــررة الــصــيــف املــقــبــل، بــعــدمــا تــمــكــن من 
الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الــقــطــري 2-1 بــعــد وقــت 
الــتــي جمعتهما مساء  ــاراة  ــبـ املـ فــي  إضــافــي 
الجمعة، ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 

23 عاما لكرة القدم.
ــة هــجــومــيــة ســاخــنــة  ــدايــ شـــهـــدت املـــــبـــــاراة بــ
أشــعــل الــفــريــقــان فــيــهــا فــتــيــل الــنــار واإلثــــارة 
في املباراة، ولكن املنتخب القطري هو الذي 
بـــــادر بـــاملـــنـــاوشـــة واملـــشـــاكـــســـة ومــــع اقـــتـــراب 
عقارب ساعة امللعب والحكم من نهاية الربع 
ســاعــة األول تــغــيــر واقــــع املـــواجـــهـــة وتــبــادل 
النفوذ  الصراع على بسط  الفريقان مفردات 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب واشــتــد الـــصـــراع على 
الــكــرة ومــع نهاية النصف  االســتــحــواذ على 
الـــشـــوط األول اصــبــح  ســاعــة األول مـــن زمـــن 
االستحواذ  على  مسيطرا  العنابي  املنتخب 

على الكرة.
ــي بـــــــرد الـــفـــعـــل  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ واكــــتــــفــــى املـــنـــتـــخـــب الـ
واســـتـــخـــدم  خــطــة الـــدفـــاع املــتــقــدم بــانــتــشــار 

أصــبــح لــيــبــرون جــيــمــس أصــغــر العــــب يصل 
إلــى حــاجــز 26 ألــف نقطة فــي تــاريــخ الـــدوري 
السلة، عندما  كــرة  فــي  للمحترفني  األمــيــركــي 
ــفــــوز عــلــى  قـــــاد كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز إلـــــى الــ

ديترويت بيستونز 106-114. 
عــلــى ملعب »بــــاالس اف اوبــــرن هــيــلــز« وأمـــام 
21012 متفرجًا، سجل جيمس رميتني حرتني 
فــي الــربــع الــثــالــث، ليصبح الــاعــب الـــــ17 في 
تاريخ الدوري يرفع رصيده إلى 26 الف نقطة.

وأنهى جيمس، أفضل العب في الدوري أربع 
مرات، املباراة وبرصيده 20 نقطة، 9 متابعات 
و8 تمريرات حاسمة. وقال جيمس )31 عاما 
و30 يـــومـــا(: »كـــل مـــرة احــقــق انـــجـــازا مــن هــذا 
الــنــوع، اشــكــر زمــائــي الحاليني وكــل زمائي 
كيفن  تألق  جيمس،  جامب  وإلــى  السابقني«. 
لــــوف مـــع 29 نــقــطــة فـــي ثـــانـــي أفـــضـــل رصــيــد 
لــه هـــذا املــوســم بــعــد تسجيله 34 نــقــطــة ضد 
اورالنـــــــدو فـــي 23 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر. 
ــايـــري ايــرفــيــنــج 28 نــقــطــة والعـــب  ــاف كـ ــ واضــ
االركــــــاز تــريــســتــان تــومــســون 11 نــقــطــة و14 

املدافعني حــول دائــرة خط وســط امللعب مما 
لاستفادة  العنابي  العبي  أمــام  املجال  فتح 
مـــن مـــســـاحـــات كــبــيــرة وراء خـــط الــظــهــر في 
الــعــراقــي وهـــو ما  املــنــتــخــب  منتصف ملعب 
أكــرم عفيف من منتصف  حــدث عندما أفلت 
ــل فـــي منطقة  املــلــعــب بــســرعــة كــبــيــرة وتـــوغـ
الــى زميله أحمد  الــكــرة  الــجــزاء قبل أن يمرر 
ــكــــرة فــــي املـــرمـــى  ــدد الــ ــ ــديــــن الــــــذي سـ ــاء الــ ــ عـ
محرزا هدف التقدم للعنابي في الدقيقة 37 
العنابي تفوقا ميدانيا  وفي وقت حقق فيه 

وهجوميا واضحا.
اندفع املنتخب العراقي في بداية زمن الشوط 
ــــت مــبــكــر  الـــثـــانـــي لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة فــــي وقـ
ضغطا  فــارضــا  امليدانية  بالسيطرة  وانــفــرد 
قــويــا عــلــى خــط دفــــاع مــنــافــســه الــــذي اضطر 
للدفاع  وملــنــاطــقــه  ملعبه  ملنتصف  لــلــتــراجــع 
واستمر  الاعبني  من  كبير  بعدد  مرماه  عن 
ذلك التفوق العراقي ملدة عشر دقائق واكتفى 
ــة مــن  ــارغــ ــفــ ــات الــ ــاحــ ــســ ــغـــال املــ ــتـ ــاسـ ــقـــط بـ فـ
 57 الدقيقة  وفــي  واليسرى  اليمنى  الجهتني 
انفرد أكــرم عفيف بحارس املرمى ولكن هذا 

ــع كــلــيــفــانــد، وصـــيـــف املـــوســـم  ــ مـــتـــابـــعـــة. ورفــ
ــتـــصـــدر املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة )33- املــــاضــــي ومـ

إلــى 3 انتصارات وخــســارة منذ  12(، رصيده 
حــلــول تــايــرون لــو بـــدال مــن املــــدرب املــقــال من 
منصبه ديفيد بــات. ويسعى لو إلى تسريع 
ايــقــاع لعب كــافــالــيــيــرز، فــقــال لــوف صــاحــب 5 
ثاثيات من 7 محاوالت: »يجب ان نتعلم كيف 
نحلق مــع املــــدرب تـــاي عــلــى مــقــاعــد التغيير. 
سيستغرق االمر بعض الوقت، لكن كان جيدا 

رؤية ذلك الليلة«. 
ولــــدى الــخــاســر ســجــل العـــب االرتـــكـــاز انـــدري 
دروموند 20 نقطة و8 متابعات وكنتافيوس 

كالدويل-بوب 19 نقطة و7 متابعات.

دورانت ووستبروك
وكالعادة حمل الثنائي كيفن دورانت واملوزع 
اوكاهوما سيتي  فريقهما  راســل وستبروك 
ثاندر إلى الفوز على حساب ضيفه هيوسنت 
»تــشــيــزابــيــك  مــلــعــب  عــلــى   .108-116 روكـــتـــس 
ارينا« وامــام 18203 متفرجني، سجل  انرجي 
الــثــنــائــي 59 نــقــطــة، فــأنــهــى دورانـــــــت هـــداف 
الــدوري سابقا املباراة برصيد 33 نقطة و12 
متابعة، ووستبروك بثاثية مزدوجة »تريبل 
ــل«، هــي الــســادســة لــه هــذا املــوســم، مــع 26  دابــ
نــقــطــة و14 تــمــريــرة حــاســمــة و10 مــتــابــعــات، 
واضاف البديل العب االرتكاز التركي اينيس 

كانتر 22 نقطة و10 متابعات في 26 دقيقة.
وقــبــل نهاية املــبــاراة بنحو ســت دقــائــق منح 
كايل سينجلر التقدم لثاندر بفارق تسع نقاط 

األخـــيـــر تــصــدى لــلــكــرة وضــــاع عـــن الــعــنــابــي 
هــدف مــؤكــد. وارتــفــع نسق املــبــاراة وتعددت 
الهجومية حيث شاهدنا حارس  املــحــاوالت 
املرمى من تسديدة  املرمى مهند نعيم ينقذ 
قوية بشكل رائع في الدقيقة 70 من تسديدة 
عــلــي حسني وفـــي الــدقــيــقــة 73 والــدقــيــقــة 74 
جاء دور حارس مرمى املنتخب العراقي فهد 
في  فريقه  بانقاذ مرمى  للتألق  طالب رحيم 

مناسبتني.
وجــــاءت الــدقــائــق األخـــيـــرة مــن زمـــن املــبــاراة 
طويلة على املنتخب العنابي الذي كان تحت 
الــضــغــط عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــرصــة الــذهــبــيــة 
التي أهدرها علي أسد عندما سدد من حالة 
انفراد في الدقيقة 84 ولكن العنابي دفع ثمن 
عندما  دقيقتني  بعد  الضائعة  الفرصة  تلك 
استثمر مهند عبد الرحيم كرة عالية حولها 
الفريقان  ليحتكم   86 الدقيقة  فــي  هــدف  إلــى 

إلى الحصة اإلضافية.
تــبــادل الــفــريــقــان فــي الــشــوط اإلضــافــي األول 
الــهــجــومــيــة واســتــخــدم املنتخب  املـــحـــاوالت 
الــعــراقــي الــكــرات الــعــالــيــة الــتــي تشكل الخط 
منتخب  استخدم  فيما  الرئيسي  الهجومي 
قطر السرعة في قيادة محاوالته الهجومية 
ولكن الهدف الحاسم جاء ببصمة عراقية من 
ضــربــة رأســيــة مــن أيــمــن حــســني فــي الدقيقة 
عــلــى فرصة  الــقــطــري  املنتخب  109 وحــصــل 
الــتــعــديــل فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة لــكــن الــكــرة 
أن ينقذ حــارس  بــالــعــارضــة  قبل  اصطدمت 

املرمى املرمى مرة أخرى .

لكن هاردن أعاد الفارق إلى ست نقاط لتصبح 
إلى  الفارق  النتيجة 101-95. وقلص روكتس 
ثــمــانــي نـــقـــاط قــبــل نــحــو دقــيــقــة ونـــصـــف من 
الــنــهــايــة. وأهـــــدر وســـتـــبـــروك رمــيــتــني حــرتــني 
النتيجة  لتصل  نقطتني  هــــاردن  ســجــل  فيما 

إلى 112-106. وسجل كانتر نقطتني في نهاية 
املباراة لينهي ثاندر اللقاء فائزا.

ورفع اوكاهوما ثالث املنطقة الغربية رصيده 
إلى 36 فوزا و13 خسارة. ولدى الخاسر، كان 
الــنــجــم جيمس هــــاردن أفــضــل مسجل مــع 33 

نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، لكنه 
سجل 8 محاوالت من اصل 22، وأضاف كوري 

بروير 17 نقطة.

نيكس يتنفس الصعداء
ووضــــع نـــيـــويـــورك نــيــكــس حــــدا لــســلــســلــة من 
4 خـــســـارات مــتــتــالــيــة بــعــد فــــوزه عــلــى ضيفه 

فينيكس صنز 84-102.
على ملعب »ماديسون سكوير غاردن« وامام 
19812 متفرجًا، حقق نيكس ثاني أكبر فارق 
لـــه هـــذا املـــوســـم )18 نــقــطــة(، بــعــد فــــوزه على 
ميلووكي باكس 122-97 في الليلة االفتتاحية 
من الدوري. وعاد النجم كارميلو انطوني إلى 
صفوف نيكس فسجل 19 نقطة و10 متابعات 
افالو 17  ارون  و8 تمريرات حاسمة واضــاف 

نقطة.
امـــا فينيكس الـــذي ســجــل لــه ديــفــن بــوكــر 21 
نــقــطــة، فــقــد خــســر لــلــمــرة الــــــ13 عــلــى الــتــوالــي 
خـــارج ارضـــه، وهـــذه أســـوأ سلسلة لــه فــي 32 
ســنــة. ويــعــود فــوز صنز االخــيــر خـــارج ارضــه 
إلــــى 7 كـــانـــون االول/ديـــســـمـــبـــر املـــاضـــي على 

ارض شيكاغو.
وتفوق داالس مافريكس على ضيفه بروكلني 
تـــشـــانـــدلـــر  لـــلـــفـــائـــز  ــل  ــ ــــجـ وسـ  .79-91 ــتــــس  نــ
مــتــابــعــات والعـــب  نــقــطــة و10  بـــارســـونـــز 19 
نقطة   16 باتشوليا  زازا  الــجــورجــي  االرتــكــاز 
و12 مــتــابــعــة، فــيــمــا ســجــل الــتــونــســي الــبــديــل 

صالح املاجري 7 نقاط في 9 دقائق.
)فرانس برس(

ليبرون وكليفالند يستعيدان الثقة في دوري السلة األميركيالعراق يحجز ورقة التأهل إلى أولمبياد ريو
رافق المنتخب العراقي، 

اليابان وكوريا الجنوبية إلى 
أولمبياد ريو دي جانيرو

الثنائي دورانت ووستبروك 
يضرب مجددًا حيث 

حمل الثنائي فريقهما 
أوكالهوما سيتي ثاندر 

للفوز

)Getty( فرحة العبي منتخب العراق بالتأهل

 )Getty( إسالم سليماني مطلوب في إنجلترا

)Getty( محمد النني الكل بانتظار تألقه

)Getty( ليبرون جيمس)Getty( ثنائي أوكالهوما سيتي ثاندر يتألق

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

ــــرب  ــعـ ــ ــع عـــــــــدد الـــــاعـــــبـــــني الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ارتـ
املــحــتــرفــني فــي مــنــافــســات الـــدوري 
ــاز لـــكـــرة الـــقـــدم  ــتـ ــمـ ــيـــزي املـ ــلـ اإلنـــجـ
بــعــدمــا أصــبــح الــتــونــســي وهــبــي الــخــزري في 
ــــدرات الــاعــب  صــفــوف ســنــدرالنــد مـــا يــؤكــد قـ
الـــعـــربـــي ألن يـــكـــون مـــؤهـــا لــلــعــب فـــي أجــمــل 

وأفضل دوريات العالم.

التونسي الخزري 
ــي  ــ ــقــــني راضــ ــابــ ــســ ــه الــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــطــــى مــ ــلــــى خــ عــ
وبيرمنغهام  بــولــتــون  فريقي  مــع  الــجــعــايــدي 
سيتي وحاتم الطرابلسي مع فريق مانشستر 

حضور عربي في 
»البريميرليغ«

نجوم يخطفون األنظار

بات الدوري اإلنجليزي الممتاز ِقبلة مميزة ليتجه 
أوروبا  المتألقون في قارة  العرب  الالعبون  إليها 
العربي  الالعب  أن  ليؤكد بما ال يدع مجاًال للشك 
يملك الكثير في جعبته ما ساهم في استقطابه 

في أحد أبرز وأغلى الدوريات العالمية

بروفايل

سيتي، انتقل الاعب الدولي التونسي، وهبي 
الخزري، متوسط ميدان نادي بوردو الفرنسي، 
إلــى ســنــدرالنــد حيث قــام بتوديع زمــائــه في 
الــفــريــق بــعــد الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، اســتــعــدادا 
ــالـــدوري اإلنــجــلــيــزي، فــي تجربة  لــالــتــحــاق بـ
جديدة بعد سنوات قضاها في فرنسا. وحلق 

نــجــم الــكــرة الــتــونــســيــة، إلـــى إنــجــلــتــرا لتوقيع 
عـــقـــده مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد نـــــادي ســـنـــدرالنـــد، 
الـــــذي يــحــتــل املـــركـــز قــبــل األخـــيـــر فـــي تــرتــيــب 
ويشرف  نقطة،   19 برصيد  »البريمييرليغ«، 
على تدريبه املدير الفني سام أالرديس. وهبي 
الــــخــــزري يــســتــعــد لــلــتــوقــيــع عــلــى عــقــد مــدتــه 
أربــع مواسم ونصف، وقيمة مالية تقارب 11 
الــفــريــق اإلنجليزي  يـــورو، رغــم رفــض  مليون 
تماما  للصفقة،  الحقيقية  القيمة  عن  الكشف 
مــثــل املـــدافـــع اإليــــفــــواري المــــني كــونــيــه، العــب 
لوريان الفرنسي، الذي تعاقد معه الفريق منذ 
يومني. وشارك وهبي الخزري )24( عاما، في 
20 مباراة خال املوسم الحالي سّجل خالها 
5 أهـــداف، فضا عــن إهــدائــه لسبعة تمريرات 
حــاســمــة، وكــــان ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي تركيبة 

املدرب الفرنسي ويلي سانيول.

الجزائري سليماني مطلوب بشدة
ــــري، إســــام  ــزائـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــدولـ ــ نـــجـــح املـــهـــاجـــم الـ
سليماني، املحترف بنادي لشبونة البرتغالي، 
في خطف أنظار أبــرز األنــديــة األوروبــيــة، من 
ــادت فريقه  خـــال أهــدافــه الــحــاســمــة، والــتــي قـ

لتصدر ترتيب الدوري البرتغالي.
وكشفت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
املـــتـــخـــصـــصـــة، عــــن وجـــــــود عـــــرض مــــقــــدم مــن 
للتعاقد مع إسام  ايفرتون اإلنجليزي  نادي 
ـــ 18  ســلــيــمــانــي مـــقـــابـــل مــبــلــغ مـــالـــي يـــقـــدر بــ
مــلــيــون يــــورو، واملـــفـــاوضـــات مــا زالــــت جــاريــة 
ــرت الصحيفة  ــ الــفــريــقــني. وذكـ بـــني مــســؤولــي 
تبدو  الــبــرتــغــالــي  الــفــريــق  إدارة  أن  الفرنسية 
غير متحمسة للتفريط بمهاجمها وهي التي 
تــطــمــح لــلــتــتــوج بـــالـــدوري وحــظــوظــهــا تــلــوح 
غــيــاب طويل  الحلم بعد  هــذا  لتحقيق  ــرة  وافـ
عن التتوج بهذا اللقب. وأبدى مدرب الفريق، 
جـــورج جــيــســوس، رغــبــة ملحة فــي االحتفاظ 
الــفــريــق، وأثــنــى على خصاله معتبرًا  بــهــداف 
إيــــــاه  ورقـــــة رابـــحـــة داخـــــل املـــجـــمـــوعـــة، وقـــال 
جيسوس: »سليماني يتميز بروح األبطال، ال 
يفقد األمل أبدا، وهو حاسم في كل األوقات«. 
مــن شباب  انتقل  قــد  كــان  أن سليماني  يــذكــر 
ــلـــوزداد الــجــزائــري إلـــى الـــــدوري الــبــرتــغــالــي  بـ
مقابل 300 ألــف يــورو فقط، وشــرط تسريحه 
أن سليماني  يــورو، بخاصة  يبلغ 30 مليون 
ثــانــي أفضل  )27( عــامــا، يحتل حــالــيــا مــركــز 
العب في الدوري البرتغالي برصيد 16 هدفا.

محرز في الطليعة
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز بأكبر  حظي النجم 

تألق الالعبين العرب بات 
معروفًا في بريطانيا 

ويعزز قدراتهم القوية

 )Getty( التونسي وهبي الخزري إلى سندرالند

قـــدر مــن الــتــألــق والــتــفــوق فــي دوري يــعــد من 
ــة والـــعـــاملـــيـــة وهــو  ــ ــيـ ــ ــات األوروبـ ــ ــــدوريـ أبـــــرز الـ
»الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« الـــــــذي يـــتـــألـــق فـــيـــه مـــحـــرز 
بتسجيله األهــداف مع ليستر سيتي مفاجأة 
املــوســم الــســارة، وبـــات أحــد أهــم الاعبني في 

الدوري األغلى في العالم.
وربما ما زال حبل التألق موصوال للجزائري 
الجزائرية  الذهبية  الــكــرة  تــوج بجائزة  الــذي 
الذي تنظمه صحيفة  السنوي  في االستفتاء 
الجزائرية كأفضل العــب جزائري  الــهــداف«   «
بعد منافسة شرسة مع ياسني براهيمي نجم 
نادي بورتو البرتغالي واملتوج بالجائزة عام 
فــي حــني حــل إســـام سليماني هــداف   ،2014

سبورتينغ لشبونة في املركز الثالث.

قادما من صفوف فريق بازل السويسري.
بتقديم  وعــد  النني  محمد  املــصــري  املحترف 
أداء مميز مع فريقه الجديد الذي ينتظر منه 
صــورة  ويعطي  القوية  قــدراتــه  ليؤكد  الكثير 
مميزة عن الاعب العربي حيث سبق أن عبر 

عن سعادته باالنتقال ألرسنال اإلنجليزي.
وأكـــــد الــنــنــي خــــال حـــــوار مـــع قـــنـــاة أرســـنـــال 
الــرســمــيــة، أن ســعــادتــه ال تــوصــف النضمامه 
لــصــفــوف ارســنــال الـــذي يــعــد واحــــدا مــن أكبر 
أنــديــة الــعــالــم، مشيرا إلــى أنــه سيسعى بقوة 
إلثــبــات ذاتـــه مــع الــفــريــق. وقـــال: »أرســنــال من 
الفرق القليلة في العالم التي تسعد برؤيتها 
وتفخر باللعب لها، والفرنسي آرسني فينعر 
مــــدرب كــبــيــر وشــــرف كــبــيــر لـــي أن يــكــون هو 

ــم مـــحـــرز فـــي بـــقـــاء لــيــســتــر ســيــتــي في  ــاهـ وسـ
الــــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز املــوســم املــاضــي، 
كما قاده هذا املوسم إلى قمة الــدوري بفضل 
أهدافه وتمريراته الحاسمة، إلى جانب أدائه 
ــا أهــلــه  املــمــيــز مـــع » مـــحـــاربـــي الـــصـــحـــراء«، مـ
نسختها  فــي  الذهبية  الــكــرة  بجائزة  للتتوج 

الخامسة عشرة.

النني في االنتظار
وامتد التألق العربي ليتواصل بعدما أصبح 
ــدوري اإلنــجــلــيــزي  ــلــ الــــاعــــب الـــعـــربـــي قــبــلــة لــ
املمتاز بعدما بات محمد النني املنتقل حديثا 
نــادي أرسنال اإلنجليزي حديث وسائل  إلــى 
اإلعام هناك بعد االنتقاالت الشتوية الحالية 

مدربي الحالي وان استفيد من خبراته خال 
الفترة املقبلة«.

الصحافة تمتدح
ــــأداء الـــذي  ولــعــل مــديــح الــصــحــف الــعــاملــيــة لـ
دليل  هو  عامة  بصفة  العربي  الاعب  يقدمه 
على تألقه فقد كتبت صحيفة فرانس فوتبول 
األفريقية  النجوم  أبــرز  عــن  تقريرا  الفرنسية 
التي تألقت في األسابيع األخيرة مع أنديتها 
في الدوريات األوروبية، وذكرت بشكل خاص 
الـــثـــنـــائـــي، املــــصــــري أحــــمــــد حـــســـن مــحــجــوب 
)كـــوكـــا(، والــجــزائــري املــحــتــرف بــنــادي بــراغــا 
البرتغالي ورياض محرز العب ليستر سيتي 
اإلنـــجـــلـــيـــزي. وأشـــــــادت الــصــحــيــفــة بــخــصــال 

الــاعــب املــصــري، مــؤكــدة أن نــجــاح الاعبني 
يقتصر  ال  األوروبــيــة  الساحة  فــي  املصريني 
فــقــط عــلــى الــثــنــائــي مــحــمــد صــــاح مــهــاجــم 
نــادي رومــا اإليطالي، ومحمد النني املنتقل 
حديثا إلــى نــادي أرســنــال اإلنجليزي، ولكن 
الاعب كوكا بدوره يستحق االهتمام نظير 
ما يقدمه مع ناديه. وذكرت الصحيفة أن ابن 
األهلي املصري سابقا، والذي يلعب للموسم 
البرتغالي،  الـــدوري  فــي  التوالي  الــرابــع على 
تــحــول إلـــى ركــيــزة أســاســيــة مــع نـــاديـــه، وقــد 
ــفــــوز الـــعـــريـــض الــــذي  ــم فــــي تــحــقــيــق الــ ــاهـ سـ
أحرزه فريقه في الجولة املاضية على حساب 
فريقه السابق »ريو آفي«، وكتبت الصحيفة 

»انتظروا هذا الصاعد«.
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حسين غازي

ساعات تفصلنا عن ديربي مدينة 
مــيــان اإليــطــالــيــة، بـــن الــغــريــمــن 
قمة  في  وإنتر،  التقليدين ميان 
اثــنــن. فــدربــي  نــاريــة ال تحمل القسمة عــلــى 
ديـــا مــادونــيــنــيــا، يــعــود فــي أجــــواء حــامــيــة، 
مركزه،  لتعزيز  للفوز  يسعى  الروسونيريي 
ومحاولة البقاء قريبًا من مكاٍن قد يضعه في 
دوري أبــطــال أوروبـــا نهاية املــوســم الحالي، 
وإن كان األمر صعبًا، لكن الطموحات تبقى 
واردة في الفترة الحالية، على الجهة الثانية 
خــســارة نــقــاط ثــاث مــن قبل إنــتــر قــد تجعل 
يوفنتوس ونابولي في مكاٍن آخر، وبالتالي 
وربما  عنهما،  بعيدًا  سيذهب  الـــدوري  لقب 
يــصــبــح مــركــزهــمــا مــهــددًا بــالــفــقــدان لصالح 
أخـــرى، ونستعرض  أنــديــة  فيورنتينا وعــدة 
فـــي هــــذا الــتــقــريــر أبـــــرز الـــنـــقـــاط املــهــمــة قبل 

انطاق الدربي.
صــحــيــح أن الـــنـــيـــراتـــزوري تــلــقــى فـــي مــبــاراة 
ــداف، لكنه  الــكــأس أمـــام يــوفــنــتــوس ثــاثــة أهــ
ــدوري اإليــطــالــي)14  يبقى أقـــوى دفـــاع فــي الــ
هــدفــًا فــقــط(، ومــن دون شــك تختلف طبيعة 
املــبــاريــات وحــســابــاتــهــا بسبب عـــدة عــوامــل، 
لــذا سيكون خــط الــدفــاع الـــذي ارتــكــب بعض 

ديربي »الغضب« 
في ميالنو

بين  الغضب  ديربي  كان  عطائهًا،  أوج  في  القدم  كرة  جنة  كانت  عندما 
مرور  ومع  إيطاليا،  وفي  العالم،  حول  الجميع  يلهب  وإنتر،  ميالن  نادي 
في  راسخة  الدربي  ذكريات  بقيت  ميالن،  مدينة  قطبي  واهتزاز  السنين 
عقول وقلوب الجماهير، التي تعيش اليوم على وقع القمة النارية في 

ملعب السان سيرو

3031
رياضة
استحقاق

األخطاء في مباراة السيدة العجوز، »بيضة 
في  مانشيني  إليها  سيستند  التي  القبان« 
هذا اللقاء، بقيادة املدافع البرازيلي ميراندا، 
الذي يعول الفريق عليه كثيرًا من أجل ضبط 
الصفوف في الخلف، من جهة أخــرى تعتبر 
حيث  الخلفي،  الخط  الكبيرة  ميان  مشكلة 
ـــدرب الـــصـــربـــي مــيــهــايــلــوفــيــتــش  يــعــتــمــد املـــــ
عــلــى ثــاثــة أســـمـــاء إلـــى جــانــب رومــانــيــولــي 
الــفــرنــســي ميكسيس،  زابـــاتـــا،  )الــكــولــومــبــي 
والبرازيلي أليكس(، ومن دون شك يرخي هذا 
التشكيل،  تناغم  على  السلبية  بظاله  األمــر 
ويــســبــب ارتــبــاكــًا لــرومــانــيــولــي وزمـــائـــه، ما 
أن  أهــدافــًا سهلة، ولذلك يجب  الفريق  يكلف 
يــكــون دفــــاع مــيــان فـــي قــمــة مــســتــواه خــال 

اللقاء وإال قد يخسر الرهان.
للفريق،  قــوة هجومية  باكا  كــارلــوس  يشكل 
وهـــو فـــّعـــال فـــي الــخــط األمـــامـــي حــتــى بـــدون 

ــيــــان،  ــي نـــــــــادي مــ ــ ــقـــي فــ ــيـ ــقـ ــعــــب حـ ــع لــ ــ ــانـ ــ صـ
وسيكون العب إشبيلية السابق عبئًا كبيرًا 
اإلنــتــر، حيث ال يكل وال يمل من  دفـــاع  على 
الكثير  بــدون كــرة في  اللعب  التحرك، وحتى 
لفتح  الوهمي،  املهاجم  من األحيان، بطريقة 
ثــغــرة لــزمــائــه فــي الــفــريــق مــن أجـــل الــدخــول 
ــزاء، وربــمــا يــكــون مــســاعــده  إلـــى منطقة الـــجـ
األول في هذه املهمة الصعبة، املتألق مؤخرًا 
بونافنتورا القادر عبر مهاراته أن يصل إلى 

مرمى اإلنتر، وضربهم في لحظة خاطفة.
مــن املــعــروف أن ملعب الــســان ســيــرو خــاص 
اإليــاب ستجري على  لكن مباراة  بالفريقن، 
أرض النادي اللومباردي، وبالتالي ستكون 
الجماهير حاضرة بكثافة في أرضية امليدان، 
وفـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة لـــم يــعــد مــلــعــب الــســان 
سيرو كما كان سابقًا، حيث كانت املدرجات 
تغّص باملشجعن في كل املباريات في العهد 
الذهبي، لكن الديربي دائمًا يكون مختلفًا، لذا 
يجب أن يشكل ذلك نقطة دعم وقوة إضافية 
ملساندة  تحتاج  التي  ميهالوفيتش،  لكتيبة 

املناصرين في هذه القمة الكروية.
يعتبر السلوفيني سمير هاندانوفيتش أحد 
أفضل الحراس في الفترة الحالية، وهو يقدم 
مستوى مميزًا وثابتًا، حيث ساهم في الكثير 
من املباريات في فوز إنتر، أي أن حامي عرين 
الـــنـــيـــراتـــزوري لــديــه فــضــل كــبــيــر فـــي احــتــال 
ــــدوري اإليــطــالــي،  فــريــقــه املــركــز الــثــالــث فــي الـ
جانلويجي  على  يتوجب  اآلخــر  املقلب  على 
دونــــارومــــا الــتــألــق فـــي الـــديـــربـــي، وهـــو الـــذي 
يبلغ من العمر 16 عامًا، ورغم أن الضغوطات 
الروسونيري  عرين  فــإن حامي  عليه،  كبيرة 

أثبت أنه من طينة الكبار.
ــراتـــزوري لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وكـــان  ــيـ ــنـ تـــصـــدر الـ
اإليجابي،  االنتظار  مــن  حالة  فــي  مناصروه 
لــكــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة حــضــرت فـــي مرحلة 
اإليــــاب بــخــاصــة، وأهــــدر الــفــريــق الــكــثــيــر من 
الثالث  املــركــز  فــي  حاليًا  فهو  املهمة،  النقاط 
مناصفة مع فيورنتينا بـ41 نقطة، والخسارة 
ســتــوســع الـــفـــارق بــيــنــه وبـــن الــيــوفــي إلـــى 7 
نـــقـــاط، وتــضــعــه بــعــيــدًا عـــن نـــابـــولـــي بــفــارق 
ــعـــودة  9 نــــقــــاط، وحــيــنــهــا ســـتـــغـــدو مــهــمــة الـ
ــدارة صــعــبــة املــــنــــال، ألن الــســيــدة  ــ ــــصـ ــى الـ ــ إلـ
ــنـــوب، يــعــيــشــان فــتــرة  ــجـ الـــعـــجـــوز وفــــريــــق الـ
الهجومي  الصعيدين  مميزة ومستقرة على 

والدفاعي، وبالتالي سيضيع حلم التتويج.
أبــرز اللحظات  واخترنا أن نستعرض معكم 
التاريخية  التي خطت بأحرف من ذهب في 

مواجهات الغريمن
ــنــــاديــــن يـــــوم 18  ــرى أول ديــــربــــي بــــن الــ ــ ــ -جـ
ضمن   1908 الــعــام  مــن  األول  أكتوبر/تشرين 
مــنــافــســات كـــأس كــيــاســو الــســويــســري، وفـــاز 
يومها ميان بنتيجة 2-1، لكن اللقاء الرسمي 
-1908 مــوســم  إيطاليا  بطولة  فــي  كــان  األول 
1909، على ملعب بورتا مونفونتري، وكذلك 
الثــنــن، وكانت  أهـــداف  بثاثة  انتصر ميان 

G G

التقى قطبا مدينة 
ميالن 163 مرة في 

الدوري اإليطالي

السالمية يعزز صدارته للدوري الكويتي
على ضيفه  كبير  بفوزه  القدم  لكرة  املمتاز  الكويتي  للدوري  الساملية صدارته  عزز 
كاظمة 4-2. افتتح أهداف الساملية حمد العنزي إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء 
وعزز نايف زويد تقدم الساملية. وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق أضاف العنزي 
هدفه الثاني والثالث للساملية قبل أن يقلص مشاري العازمي الفارق بتسجيله هدف 
كاظمة األول واختتم سعيد أهداف الساملية من تسديدة قوية بينما أحرز البرازيلي 
باتريك فابيانو الهدف الثاني لكاظمة قبل النهاية بثماني دقائق. ورفع الساملية رصيده 
إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن القادسية والكويت حامل اللقب ولكل 

منهما 32 نقطة.

إيقاف ويكام مهاجم كريستال باالس ثالث مباريات 
قال االتحاد االنجليزي إنه أوقف كونور ويكام 
بعد  مــبــاريــات  ثــاث  بـــاالس  مهاجم كريستال 
تــوجــيــهــه ضــربــة بــاملــرفــق إلـــى الــبــلــجــيــكــي يــان 
الجولة  في  هوتسبير  توتنهام  مدافع  فيرتونن 
املاضية من مباريات الدوري املمتاز. ولم يعاقب 
املباراة  الواقعة خال  املباراة ويكام على  حكام 
املستقلة  التنظيمية  اللجنة  لكن  رؤيتها  لــعــدم 
أدانــتــه بعد ذلــك بــارتــكــاب تــصــرف عنيف بعد 
وقت  بعد  فيرتونن  وخــرج  اللقطات.  مشاهدة 
قصير من تعرضه للضرب مصابًا في الركبة 

جراء سقوطه بصورة غريبة.

ريال مدريد يستعد لتوقيع عقد قياسي مع اديداس
املنافس في دوري  الفريق  لقميص  قياسي  لتوقيع عقد رعاية  ريــال مدريد  يستعد 
الدرجة األولى االسباني لكرة القدم وذلك ملدة عشر سنوات مع شركة أديداس للمابس 
واملستلزمات الرياضية وذلك بقيمة 140 مليون يورو )151.5 مليون دوالر( في املوسم 
الواحد. وذكرت صحيفة ماركا االسبانية أن العقد سيكون األغلى لرعاية قميص فريق 
في عالم كرة القدم حيث تتجاوز قيمته ما حصل عليه مانشستر يونايتد املنافس في 
الــدوري اإلنجليزي املمتاز عند توقيعه على عقد مماثل مع الشركة ذاتها في 2014 
وحصل يونايتد على 75 مليون جنيه إسترليني )98 مليون يورو( من أديداس لرعاية 
قميص النادي اإلنجليزي في املوسم الواحد. ويمثل هذا العقد حدثًا مهمًا لفلورنتينو 
بيريز رئيس ريال مدريد الذي قاد النادي ليصبح األغنى في العالم من حيث اإليرادات 

ويرى أن التسويق يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح داخل امللعب.

هيدينك: كاهيل سيبقى ضمن صفوف تشيلسي 
املؤقت  املـــدرب  هيدينك،  غــوس  الهولندي    قــال 
اإلنــجــلــيــزي  ــدوري  ــ ــ ال لــقــب  حــامــل  لتشيلسي 
القدم، إن جــاري كاهيل يعد من  املمتاز لكرة 
الــاعــبــن املــؤثــريــن وسيبقى مــع الــفــريــق رغم 
شعوره باإلحباط لقلة مشاركته هذا املوسم. 
وقال هيدينك الذي تولى املسؤولية في أعقاب 
إقــالــة جــوزيــه مــوريــنــيــو الــشــهــر املــاضــي »إنــه 
املقبلة«.  الفترة  قيمة كبيرة وسأثبت ذلك في 
وأضاف املدرب الهولندي قبل مواجهة فريقه 
الثانية  لــلــدرجــة  املنتمي  دونـــز  كينز  مليلتون 
األحد في الدور الرابع لكأس االتحاد االنجليزي 
»بــالــطــبــع فــــإن الــاعــبــن الـــذيـــن ال يــشــاركــون 
تحدثت  باإلحباط.  أن يشعروا  يجب  بانتظام 
معه قبل أيام حول الوضع وهذا ما أفعله دائمًا 
»وقع  هيدينك  وأضــاف  املهمن«.  الاعبن  مع 
مؤخرًا على عقد جديد في إشــارة إلى أنه يحب النادي ويريد البقاء هنا. في بعض 
له  كــل العــب ستتاح  لكن  بانتظام  يلعبون خالها  ال  بفترة  الــاعــبــون  يمر  األحــيــان 

الفرصة للمشاركة«.

الوحدة يصعق الجزيرة وخسارة العين في اإلمارات
أشعل الشارقة صراع القمة في دوري املحترفن اإلماراتي لكرة القدم بالفوز 3-2 على 
العن حامل اللقب بينما سجل البديل سلطان سيف هدفًا في الوقت املحتسب بدل 
الضائع ليقود الوحدة للفوز 2-1 على الجزيرة وصيف بطل املوسم املاضي. والهزيمة 
هي الثانية لفريق املدرب الكرواتي زالتكو داليتش هذا املوسم في الدوري واألولى منذ 
مباراة الوحدة التي خسرها 2-1 في سبتمبر/ أيلول املاضي. واستغل البديل سيف 
ارتباكًا في دفاع الجزيرة ليقود الوحدة بطل 2010 لانتصار. ورفع الوحدة رصيده 
الــذي يمر بموسم سيئ  الخامس مقابل 16 نقطة للجزيرة  إلى 26 نقطة في املركز 

ويقبع في املركز 11 بعد تلقيه الهزيمة الثامنة له هذا املوسم.

إعارته  تتم  أن  قبل  واحـــدًا  الــذي قضى معه موسمًا  العلمة 
إلى اتحاد الحراش حيث خاض موسمًا آخر هناك. ثم عاد 
إلى وفاق سطيف ليفوز مع الفريق بلقب كأس الجزائر في 
وأفضل   )2012-2011( موسم  العام  العــب  واختير   2012

العب في الدوري املحلي كما تّوج هدافًا لبطولة الكأس.
وفـــي صــيــف 2012، قـــرر جــابــو االنــتــقــال لــخــوض تجربة 
إثــبــات نفسه  فــي  التونسي، ونــجــح  األفــريــقــي  مــع  احترافية 

هناك حيث توج هدافًا للدوري في موسم 2012- 2013.
مع  العمر  من  والعشرين  التاسعة  ذي  الاعب  بداية  وكانت 
منتخب الجزائر عبر دعوة املدرب عبد الحق بن شيخة حيث 
برز خال خوضه نهائيات كأس أفريقيا لاعبن املحلين 
الذهبي  للمربع  »الخضر«  ببلوغ  فيها  ساهم  والتي   2011

ونالوا املركز الرابع. 
وبعد غيابه عن قائمة كأس األمم األفريقية 2013، استدعاه 

وحيد خليلوزيتش للمشاركة في تصفيات أفريقيا املؤهلة 
للبرازيل 2014، فخاض لقاءين في الدور الثاني أمام بينن 

ومالي.
وتألق عبد املؤمن جابو في كأس العالم 2014 مع األخضر 
هدف  وسجل  الفــت  بشكل  تألق  فقد  الصحراء  ومحاربي 
الــجــزائــر الــوحــيــد فــي شــبــاك أبــطــال الــعــالــم فــي املـــبـــاراة التي 
املوقعة  وهــي  بالبرازيل،  الثاني  الــدور  في  املنتخبن  جمعت 
التاريخية التي دوخ فيها رفاق عبد املؤمن جابو املاكينات 
قبل أن يودعوا بشرف وسط تصفيق حار من العالم أجمع.

االن يستعد جابو ملرحلة جديدة بعدما توصل نادي وفاق 
سطيف حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، إلى اتفاق 
عبد  العبه  التونسي الستعادة  األفريقي  النادي  مع  نهائي 
املــؤمــن جــابــو، وكـــان عــقــد جــابــو مــع الـــنـــادي األفــريــقــي من 

املفروض أن يستمر حتى يونيو/حزيران 2017.

محمد السعو

بعيد  جابو  املؤمن  عبد  املونديالي  الجزائري  النجم  يحتفل 
من  والثاثن  الــحــادي  في  اليوم  والعشرين  التاسع  مياده 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، وقـــد تــألــق عــلــى مـــدار مسيرته 
املميزة مــع املنتخب الــجــزائــري وكــذلــك مــع الــفــرق الــتــي لعب 
معها قبل أن ينتقل حديثا إلى صفوف فريق وفاق سطيف 
إلى مسقط  ليعود  التونسي  اإلفريقي  من  قادما  الجزائري 
رأسه والنادي الذي ترعرع به قديما. ولد عبد املؤمن جابو 
التي  واليــة سطيف  فــي  الثاني 1987  يناير/كانون   31 يــوم 
تعتبر موطنًا للمواهب الفذة، حيث أبرز مواهبه في البطولة 
املحلية واستحق لقب »ميسي الجزائر« ملا يقدمه من مهارات 
تهديفية واضحة وقد بدأ جابو مسيرته من صفوف وفاق 
مولودية  إلــى  أعير  الفريق  مع  األول  وبعد موسمه  سطيف، 

عبد المؤمن  جابو

على هامش الحدث

نجمنا لهذا اليوم 
الجزائري المميز 

عبد المؤمن 
جابو الذي يملك 
إمكانيات كبيرة، 

نستعرض مسيرته 
في »وجه رياضي«

مواجهة تلّخص 
أجواء الديربي 
)Getty(

إيدير  المهاجم  ضم  عن  رسمي  بشكل  اإليطالي  ميالن  إنتر  نادي  أعلن 
الالعب  إجراء  بعد  وذلك  ونصف  سنوات  أربع  لمدة  سامبدوريا   العب 

يوم الجمعة الكشف الطبي بنجاح وتوقيع العقود.
ناديه  لموقع  الهجوم،  خط  ليعزز  جاء  الذي  إيدير،  الالعب  وتحدث 
الجديد بعد التوقيع قائًال: »االنضمام لفريق بحجم اإلنتر عندما يكون 
 11 منذ  إيطاليا  في  أعيش  اني  خاصة  الكثير  يعني  أمر  عامًا   29 عمرك 

عامًا واعرف جيدًا تاريخ النادي واسمه في عالم كرة القدم«.

ايدير رسميًا مع انتر

وجه رياضي

تلك مباراة اإلنتر الرسمية األولى في التاريخ.
-أكـــبـــر انـــتـــصـــار لـــنـــادي مـــيـــان فـــي الـــــدوري 
اإليطالي املعتمد من العام 1929، كان بنتيجة 
6-0 فــي 11 مــايــو/ أيـــار مــن الــعــام 2001، أما 
إنتر فقد حقق أكبر فوز في 24 آذار من العام 
1974 بنتيجة 5-1، وشهد دربي 6 نوفمبر/

مــبــاراة تسجيًا  أكثر  الــثــانــي  1949  تشرين 

مرة، وانتصر الينراتزوري في 77 لقاء مقابل 
74 للروسونيري، وتعادال في 64 مناسبة.

-األوكـــرانـــي أنــدريــه شيفشينكو يــعــد هــداف 
ــان العــبــًا  ــو كــ ــًا، وهــ ــدفـ الــــدربــــي األول بــــــ14 هـ
فـــي مـــيـــان، ويـــأتـــي خــلــفــه أســـطـــورة الــفــريــق 
بـ11  نــوردال  غونار  التاريخي  وهدافه  عينه 
هدفًا، فيما سجل جوزيبي مياتزه 13 هدفًا 

لألهداف، حيث فاز الروسنيري بنتيجة 5-6.
ــرة فــي  ــ ــيـــان 163 مـ -الـــتـــقـــى قــطــبــا مـــديـــنـــة مـ
الدوري اإليطالي أي من العام 1929 حيث تم 
لإلنتر  الغلبة  وكــانــت  أي«،  »السيريا  إنــشــاء 
فـــي 61 لـــقـــاء مــقــابــل 50 انـــتـــصـــارًا لــلــمــيــان، 
وفـــرض الــتــعــادل نفسه بــطــًا فــي 52 مــبــاراة، 
أمـــا فــي مــجــمــل الـــلـــقـــاءات، فــقــد تــواجــهــا 215 

فــي الــدربــي )12 مــع إنتر وهــدفــًا مــع ميان(، 
وأحرز إستيفان نييرز 11 هدفًا مع اإلنتر.

ــة فــــي الــــدربــــي هــو  ــاركـ ــبـــن مـــشـ ــر الـــاعـ ــثــ -أكــ
قــائــد نـــادي مــيــان الــســابــق، اإليــطــالــي باولو 
خلفه  يأتي  فيما  لقاء،   56 برصيد  مالديني 
ــتـــر الـــســـابـــق األرجـــنـــتـــيـــنـــي خــافــيــيــر  ــائـــد إنـ قـ

زانيتي بـ46 مناسبة.

يبدو أن مدرب مانشستر يونايتد، لويس فان غال، سعيد بعد عودة الثقة للفريق عقب 
الفوز 3-1 على ديربي كاونتي والتأهل للدور الخامس لكأس االتحاد اإلنجليزي.

املنزل وأحتفل بهدية منحها لي وودوارد نائب  إلــى  الفوز »سأعود  قــال بعد  فــان غــال 
رئيس النادي. أعجبت بــاألداء في الشوط األول وكــان لدينا ثقة كبيرة وأهــم شيء أننا 
استعدنا الثقة«. وتابع »األمور كانت أفضل الشوط الثاني وصنعنا العديد من الفرص 
وسجلنا هدفن. لكن صنعنا فرصا لتسجيل عدد أكبر من األهداف. أنا مدرب سعيد 

للغاية«. وسجل يونايتد 12 هدفًا فقط على ملعبه هذا املوسم.

خبر في صورة

تنفس الصعداء
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عن الطائفية والنص، 
والطائفية كأقلياتية

عزمي بشارة

أو  فقهية  مسألة  الطائفية  ليست 
مذهبية، بل هي ظاهرة سياسية 
اجتماعية. الطائفة الدينية جماعة 
الطائفية فهي تعصب  أمــا  ديــن.  أو  مذهب 
لــلــجــمــاعــة هــــذه، ولــيــس لــلــديــن أو املــذهــب. 
النصوص  إلــى  بــالــعــودة  فهمها  ومــحــاولــة 
جهد  املذهبية  التفسيرات  قبل  ما  الدينية 
عــن حل  البحث  عقمًا  عنه  يقل  وال  عقيم، 

ملشكالتها في الحوار بني رجال الدين. 
ــاســــي  ــيــ ــــســ ــا يــــنــــشــــأ الـــــــخـــــــالف ال ــنـــــدمـــ عـــ
الشخصي  الــخــالف  أو حتى  االجــتــمــاعــي، 
عــلــى الـــزعـــامـــة، وذلـــــك فـــي ســـيـــاق هــيــمــنــة 
قــراءاٍت  لنفسه  ُيوِجُد  فإنه  الدينية،  الثقافة 
 لــلــنــص الــديــنــي ذاتــــه. ومـــع مــرور 

ً
مــخــتــلــفــة

ــن، تـــنـــشـــأ أيــــضــــًا قــــــــــراءاٌت مــخــتــلــفــة  ــ ــزمـ ــ الـ
عاشتها  الــتــي  نفسها  واألحــــداث  للتاريخ 
أطراف النزاع. وتتحول هذه إلى مناسباٍت، 
بموجب  طقسيًا  ــداث  األحــ فيها  ــســتــعــاد 

ُ
ت

تــفــســيــرهــا الــطــائــفــي. وبـــهـــذا املــعــنــى، فــإن 
االنقسام  إلى  قــادت  التي  الخالفات عينها 
ــــى الــخــالفــات  الــطــائــفــي هـــي الـــتـــي قــــادت إل
تبرر  التي  الطقسية  واالختالفات  املذهبية 

هذا االنقسام الطائفي دينيًا.
الــطــائــفــي،  مــن يــحــاول أن يفهم االنــقــســام 
العقيدة،  فــي  املذهبية  الخالفات  فهم  عبر 
يبدأ من املكان الخطأ، ويذهب في االتجاه 
في  تساعده  نتائج  إلــى  يصل  فــال  الخطأ، 
فـــهـــم ظــــواهــــر اجــتــمــاعــيــة ســيــاســيــة مــثــل 

الطائفة، والطائفية، والطائفية السياسية.
الطوائف الدينية جماعاٌت تنشأ من خالل 
التبعية إلى عقيدة دينية، وتمارس شعائر 
مــشــتــركــة، تـــرمـــز لـــهـــذا الــتــمــيــز الــعــقــيــدي. 
فإن  اجتماعية،  مــمــارســة  الــتــديــن  أن  وبــمــا 
غالبًا  املــذهــب  يستحدثها  الــتــي  الــطــقــوس 
مــــا تـــســـاهـــم فــــي إعــــــادة إنــــتــــاج الــجــمــاعــة، 
ــنــســى املــركــبــات 

ُ
وهــويــتــهــا، حــتــى بــعــد أن ت

ــك، فــــإن املـــركـــب الــطــقــســي  ــ ــذل ــ الــفــقــهــيــة. ول
يصبح الحقًا أداة أكثر أهمية للطائفية من 
العقيدة.  تفسيرات  في  املذهبية  الخالفات 
ألن الطقوس الدينية، التي غالبًا ما تجسد 
وتمارسها  تصويريًا،  املذهبية  الخالفات 
في عملية تمثيل جماعي، تفوق التأويالت 
إنتاج   على 

ً
للعقيدة قدرة املختلفة  النظرية 

الطائفية. وفي حاالت  املؤمنني  هوية عامة 
للتعبئة  إلعــادة  الطقوس  تستخدم  معينٍة، 

والتحشيد السياسي.
ــي نـــشـــر الـــشـــعـــور  ــ والــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة هـ
فهمًا  والتهميش  الظلم  وفهم  باملظلومية، 
الــتــاريــخ كله  وبــعــده، يسهل ســرد  طائفيًا. 
فينقسم  الطائفي،  االحتراب  كسلسلة من 
التاريخ بموجب  الظاملون واملظلومون عبر 
الخطوط الفاصلة بني الطوائف التي تسقط 

على التاريخ بأثر تراجعي. 
تنظيمات  لفهم  مــحــاوالت  أخــيــرًا،  تــجــري، 
متطرفة، مثل تنظيم الدولة وغيره، بمراجعة 
األفـــكـــار الــتــي يستند إلــيــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
الفقهي  اإلنتاج  الدينية، وبعض  النصوص 
 
ً
الــفــقــيــر والــســطــحــي الــــذي قـــد يــؤثــر فــعــال

على بعض الغالة، لكنه ال يشرح الظاهرة. 
وصحيح أن بعض ممارسات تنظيم الدولة 
فالباحث  السلف.  نصوص  حرفيًا  يطبق 
نــصــوص »ســلــٍف«  قـــراءة  يجد مثلها عند 
املهم في فهم سلوك  إن  التلمود.  آخــر في 
من يطبق هذه النصوص حرفيًا هو ليس 

التاريخية،  العوامل  بل  نفسها،  النصوص 
الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي أنــشــأت 
ــذه الــتــطــبــيــقــات  ــ ــقـــوم بــمــثــل هـ ــاٍت تـ ــاعـ ــمـ جـ

للنصوص خارج تاريخها.
ــدون  ــ ــ ــرة داعـــــــــش ب ــ ــاهــ ــ ــم ظــ ــهــ ال يـــمـــكـــن فــ
الجيش  للعراق وحــل  األمــيــركــي  االحــتــالل 
ومــؤســســات الــدولــة، وإمــعــان الــنــظــام الــذي 
النهج  السابق في  النظام  أنقاض  قام على 
الطائفي االنتقامي، وتمدد النفوذ اإليراني، 
ــلــــى االحــــــتــــــالل بــني  ــاع ســــابــــق عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
في  »البعث«  عناصر  وبعض  اإلسالميني 
الحملة اإليمانية لتشجيع التدين واملظاهر 
الدينية في املجال العام، والتي أعلنها صدام 
حسني في ظل الحصار، وإلقاء عسكريني 
بعثيني وحــركــيــني إســالمــيــني فــي سجون 
الطائفي،  النظام  في سجون  ثم  االحتالل، 
والـــحـــرب عــلــى أفــغــانــســتــان قــبــل احــتــالل 
الــقــاعــدة،  ــعــراق بــعــامــني، وتــشــتــت تنظيم  ال
وتدفق متطوعني عرب إلى العراق. هذه هي 
العوامل التاريخية التي أنجبت تنظيم الدولة 
اإلسالمية وغيره من التنظيمات. فقد نشأ 

فــي ظــل انــهــيــار بــنــى قــديــمــة، واســتــقــطــاب 
طــائــفــي فــي املــجــتــمــع الــعــراقــي، فــي مقابل 
ظل  فــي  عملت  شيعيٍة  طائفيٍة  مليشياٍت 
االحـــتـــالل عــلــى االنــتــقــام مــن كــل مــا يمت 
نشاطها  كثفت  ثــم  بصلة.  السابق  للعهد 
االنــتــقــامــي فــي ظــل الــنــظــام الــطــائــفــي. ومــع 
تعّمق  وحلفائه،  الــســوري  النظام  وحشية 
وســوريــة،  الــعــراق  فــي  باملظلومية  الشعور 
والتقى مع مظلومياٍت عربيٍة عديدٍة، تبحث 
التضامن مع  لها عبر  عن متنفس عنيف 

الشعب السوري.
 لفهم الظاهرة من 

ً
هذه العوامل أكثر أهمية

أي تفسيراٍت وتأويالٍت للنصوص الدينية، 
ــثــــر أهـــمـــيـــة بـــمـــا ال يـــقـــاس مــــن بــعــض  وأكــ
الحركة  هذه  ملنظري  الفكري  شبه  اإلنتاج 
التوحش« وغــيــره، مما جاء  نــوع »فقه  من 
ليبّرر املمارسات دينيًا. وقد مارس النظام 
الــــســــوري وبـــعـــض املـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
جرائم مماثلة، بتفسيراٍت وتأويالت أخرى 
لــلــنــصــوص، أو بــــدون نــصــوص كــمــا فعل 

الخمير الحمر وغيرهم.

ال يــقــلــل هـــذا الـــكـــالم مـــن أهــمــيــة اإلصـــالح 
ــنـــي. ولـــكـــن اإلصــــــالح الـــديـــنـــي حــركــة  ــديـ الـ
الثقافة  مجمل  على  تؤثر  كبرى،  تاريخية 
أخالقيات  على  وبــالــتــالــي،  الــديــن.  ومجمل 
الــســيــاســة فـــي املــجــتــمــعــات كــكــل، بــمــا في 
ذلـــك املــتــديــنــون وغــيــر املــتــديــنــني. ولــكــنــه ال 
يؤثر بالضرورة على غالة املتعصبني، وال 
لقد  الطائفي.  االنقسام  حــاالت  في  سيما 
عرفنا حاالت تاريخية قاد فيها اإلصالح 
هوامشه.  على  أعنف  تعصٍب  إلــى  الديني 
إن مــن يــنــادون بــاإلصــالح الــديــنــي كأنهم 
أنهم  عثروا على حل للمشكلة ال يدركون 
يتحدثون عــن مــوضــوٍع آخــر تــمــامــًا. وهم 
 
ً
حــال يتعبرونه  حــني  أهــمــيــتــه،  مــن  يقللون 

سحريًا لسلوك الغالة.
أمـــــا مــــن يـــــكـــــّررون الـــحـــديـــث عــــن صــــراع 
يتكلمون.  عما  يدركون  فال  شيعي  سني 
ــرًا، نــشــر  ــيــ ــره، أخــ ــيــ ــا وغــ ــامــ ومـــحـــاولـــة أوبــ
سردية عن صراع طائفي عمره ألف عام، 

هي محاولة استشراقية بائسة. 
ــعـــة فـــــي املـــــاضـــــي طـــائـــفـــة  ــيـ ــشـ لـــــم يــــكــــن الـ
الحدود،  واضحة  أو  منظمة،  أو   

ً
متماسكة

حتى حني احتدم الصراع على الزعامة بني 
قــيــاداٍت على اإلمــامــة، صــراعــًا يفسر اآلن 
بأثر تراجعي كصراع بني السنة والشيعة. 
وقد صيغت أسس املذهب االثني عشري، 
فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري وخــالل 
لــه مؤسسة  الــرابــع. وتــبــلــور مذهبًا  الــقــرن 
ديــنــيــة فــي ظــل الــحــكــم الــصــفــوي. وســاهــم 
الــعــراق  عــلــى  العثماني  الــصــفــوي  الــصــراع 
البلد. ولكن هذا لم يجعل  في تطييف ذلك 
 مــنــظــمــة فــي 

ً
 واحـــــــدة

ً
مـــن الــشــيــعــة طـــائـــفـــة

ــا الــســنــة، فــلــم يــكــونــوا طائفة  أي وقــــت. أمـ
، وال حتى في أي بلد على 

ً
منفصلة أصال

حــــدة. ونــحــن نــشــهــد حــالــيــًا تــحــول السنة 
إلى طائفة. وهم لم يكونوا كذلك يومًا، ولم 
الطوائف  كانت  واحــدة.  كطائفة  يتصرفوا 

حتى هذه املرحلة تنظيمًا »أقلياتيًا«.
تنظيمها في  بــالــطــائــفــة وضــــرورة  الــوعــي 
مــقــابــل الـــدولـــة وبــقــيــة املــجــتــمــع هــو شعور 
أقــلــيــاتــي، حــتــى حـــني تــشــعــر بـــه األغــلــبــيــة. 
وتميل األغلبية نحو التحول إلى طائفٍة، إذا 
أقلية،  ولكنها  عــدديــة،  أغلبية  أنها  شعرت 
لناحية وضعها ومنزلتها في بلدها. وهذا 

بالطبع ال يحل املشكلة، بل يعممها.
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خطيب بدلة

الزهراء  تفجيرات حي  عن  الحديث  يسير  أن  يجب 
في   2016 الثاني  يناير/كانون   26 يــوم  في حمص 
أكثر من اتجاه، فالقول إن القسم األكبر من القتلى 
كان من عناصر الجيش، الذي يسميه إعالُم النظام 
ــبـــاســـل،.. يــأخــذنــا إلــى   الــعــربــي الـــســـوري الـ

َ
الــجــيــش

بــأن هــذا الجيش ما انفكَّ يحارب اإلرهــاب،  التفكير 
ْبَعُد 

َ
ُيْست ال  وبالتالي،  ســنــوات.  خمس  منذ  بزعمه، 

خصمه  باعتباره  باستهدافه،  ــاب(  )اإلرهــ يقوم  أن 
اللدود، بمعنى آخر: هل ُيالم اإلرهابيُّ على إرهابه؟

املدنيني،  قتلى بني  التفجيرات قد خلفت  وإذا كانت 
فليكن، في معلوم حضراتكم، أن املدنيني، من أبناء 
الــســوري، بــاشــروا، منذ قـــّرر وريـــث حافظ  الشعب 
األسد القضاء على الثورة بقوة السالح، دفع فاتورة 
األولــى  األشهر  ففي  منقوصة؛...  غير  كاملة  الثورة 
من عام 2011، كانت قوات األسد تقتل من عشرين 
العدد عن   كل يــوم، وينوف 

َ
أعــزل إلــى ثالثني مدنيًا 

الــُجــَمــع، حيث يصبح الصيد وفــيــرًا.  أيـــام  املــائــة فــي 
الوريث إلى إعالن  وابتداء من أواســط 2012، انتقل 
فأصبحْت  للثورة،  الشعبية  الحاضنة  على  الحرب 
ـــه، ومــدفــعــيــتــه الــثــقــيــلــة، وصـــواريـــخـــه بعيدة 

ُ
طـــائـــرات

ـــدن والـــبـــلـــدات والـــقـــرى، وتقتل  ــدى، تــســتــهــدف املـ ــ املـ
النظام، في هذه  البشر، واكتسب  َمن هبَّ ودبَّ من 
طياروه  أصبح  إذ  البراميلي(،  )الــنــظــام  لقَب  ــة،  اآلونـ
املكتظة  واألســـواق  الــحــارات  يبحثون عن  املجرمون 
بالبشر، ويلقون عليها براميلهم، من دون تصويب 
أنفسهم  يكلفوا  أن  دون  مــن  ويــعــودون  تهديف،  أو 
الــذيــن حصدتهم  إلــى األســفــل، لتقدير عــدد  بالنظر 

براميلهم.        
وما عدا املدنيني الذين قتلتهم داعش، بعد أن احتلت 
ــانـــي، وبـــعـــض مــنــاطــق ريــــف حــلــب،  ــة، ثـــم كـــوبـ ــرقــ ــ ال
وتدمر، والسلمية، فإن مجموعاٍت مسلحة )معتدلة 
تصنيفًا( املرابطة في املناطق املحررة ضاقت ذرعًا 
بـــاالرتـــفـــاع الــكــارثــي لــعــدد الــشــهــداء املــدنــيــني الــذيــن 
ــنــظــام الـــوحـــشـــي، فــاخــتــرعــوا  يــســقــطــون بــقــصــف ال
الغاز، وشرعوا  مدفعًا بدائيًا يصنع من أسطوانات 
يــضــربــون بــه بــعــض املـــدن الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
النظام، مثل دمشق وحمص وإدلـــب وحــمــاه، وكــان 
ذلك يؤدي إلى استشهاد مدنيني ال عالقة لهم ِبِعير 

هذا الصراع، وال بنفيره.
املقارنة  أن  أولهما  أمرين،  إلــى  هنا،  التنويه،  ويجدر 
الــنــظــام وإيـــــران والـــــروس ومليشياتهم  بــني إجــــرام 
الــطــائــفــيــة الــذيــن يــقــتــلــون الــنــاس بــالــجــمــلــة، وإجــــرام 

الناس باملفرق،  التي تقتل  بعض الفصائل املسلحة 
ُمجحفة. وثانيهما أن استهداف املدنيني غير جائز 
تحت أي مــبــرر، لكنه أصــبــح مــألــوفــًا. وعــلــيــه، نقول 
الــرغــم من  الــزهــراء، على  إن مقتل مدنيني فــي حــي 

بشاعته، أمر عادي جدًا.
ــــى به  ــــذي أدل ــعـــادي، بــرأيــنــا، هــو الــتــصــريــح ال غــيــر الـ
رئيس الــوزراء السوري، املدعو وائل الحلقي حينما 
ستالحق  حكومته  إن  فقال  التفجيرات،  نبأ  تلقى 
  إرهــابــيــة  بحق 

ً
 َمـــن ارتــكــب أعـــمـــاال

َّ
ــاب( وكـــل ــ )اإلرهــ
الشعب السوري.

رني تصريح وائل الحلقي عن )اإلرهاب( بوالدتي 
ّ
ذك

الحاجة فاطمة، رحمها الله. كانت تتألم وتوشك على 
البكاء حينما تسمع أن شخصًا ما من أبناء بلدتنا 
أصــابــه فــقــر، أو مـــرض، أو ظــلــم، وكــانــت تستلم َمن 
)عشرة  ـــ  ال طريقة  على  أبنائها  مــن  لزيارتها  يــأتــي 
ــه، فــــالن انـــحـــرق بــيــتــه، يـــا ويــــاله،  ــ بـــلـــدي(، فــتــقــول ل
وفالنة، املسكينة، مات زوجها وعندها أيتام، وَعالن 
سرحوه من الوظيفة، وما بالحال شيء، واللصوص 

سرقوا غنمات أحمد قاسم، املسكني، أفلس.. 
وكـــانـــت، لــلــمــفــارقــة، تــتــألــم، أيـــضـــًا، عــلــى الــشــعــوب، 
مجازر  أيــام  مــرة،  وذات  الفلسطينيني.  وخصوصًا 
شــارون الشهيرة، وبينما كــان أخــي األصغر يرتب 
أشياءه يريد أن يسافر إلى حلب، استوقفته، وقالت 
له: أيش الزم نساوي بشأن هاد املجرم شارون، الله 

ال يوفـقـه؟
فضحك أخــي حتى كــاد أن يقع على األرض، وقال 
لها: الله وكيلك، يا أمي، الدول عجزت عنه.. أنا أيش 

يطلع بيدي؟
الـــكـــالم نــفــســه يــمــكــن أن يــقــال لـــوائـــل الــحــلــقــي: الــلــه 
وكيلك، يا وائل، إن جيوش أكثر من خمسني دولة، 
لم تغبر على حــذاء اإلرهــاب. أنــت، يا مسكني، أيش 

طالع بيدك؟

أمي وشارون ووائل الحلقي

وأخيرًا

المقارنة بين إجرام النظام 
وإيران والروس ومليشياتهم 

الطائفية وإجرام بعض 
الفصائل المسلحة ُمجحفة

)كاريكاتير: عماد حجاج(


