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الثالثاء  8  ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  □  العدد 463  السنة الثانية

تحوالت سلفيي مصر
أكملت االنتخابات المصرية األخيرة مســار انحدار القوة السياسية للتيار السلفي، 

بعدما بدأ التقهقر عمليًا في 30 يونيو/حزيران 2013. ]6ـ7[

رامي سويد

تحــّول »مؤتمــر الريــاض الســوري«، الــذي تنطلــق 
أمــر  إلــى  الســعودية  فــي  الثالثــاء،  اليــوم  أعمالــه 
الســوري  الوضــع  مســار  معــه  يتبــّدل  قــد  واقــع، 
بعــد  تحديــدًا  األخيــرة،  األشــهر  فــي  ســاد  الــذي 
ســبتمبر/  30 فــي  الروســي  العســكري  ــل 

ّ
التدخ

أيلول املاضي. أحدث املناورات الروسية تجسدت 
نجاحــه،  علــى  الحريــص  دور  تأديــة  بمحاولتهــا 
مع أنه موجه أساســا ضد حليفها بشــار األســد، 
بعــد اتصــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 

الجبيــر  عــادل  الســعودي  بنظيــره  الفــروف، 
التركيــز علــى  إلــى  )الصــورة(. وســعى الفــروف 
»التســوية السياســية في ســورية، وضمان أوسع 
ل الفروف 

ّ
تمثيل ممكن للمعارضة السورية«. وعل

كالمه للجبير بأن »من شــأن التمثيل الواســع، أن 
ُيســاعد املبعــوث الدولــي ســتيفان دي ميســتورا 
فــي جهــوده لتشــكيل وفــد جامــع للمعارضــة فــي 
مفاوضاته املقبلة مع الوفد الحكومي السوري«.

املعارضــة  كيانــات  مختلــف  لــو 
ّ
ممث ويفتــح 

حة، فــي اجتماعاتهم 
ّ
الســورية السياســية واملســل

أجنــدة  أيــام،  ثالثــة  أن تســتمر  املزمــع  مــن  التــي 

طريــق  »خارطــة  ل 
ّ
تشــك وثيقــة  علــى  التوافــق 

تحــّدث  التــي  التفاوضيــة،  للعمليــة  املعارضــة« 
بــن  املاضــي،  الشــهر  فيينــا  اجتمــاع  عنهــا 
األطــراف الدوليــة املعنيــة بالشــأن الســوري. وقــد 
إلــى تشــكيل وفــد تفاوضــي  يصــل املجتمعــون 
التــي  املقبلــة  املحادثــات  فــي  املعارضــة  ــل 

ّ
يمث

حــّدد املجتمعــون فــي فيينــا، مطلــع يناير/كانــون 

الثانــي املقبــل، موعــدًا لعقــد الجولــة األولــى منهــا. 
 التمثيل الواســع ملختلف كيانات املعارضة، 

ّ
ولعل

هــو أبــرز مــا يمّيــز مؤتمــر الريــاض، إذ يحضــر 
ل جميع كيانات 

ّ
املؤتمر نحو مائة شخصية تمث

»االتحــاد  حــزب  باســتثناء  الســورية،  املعارضــة 
لحــزب  الســوري  )الفــرع  الكــردي  الديمقراطــي« 
العمــال الكردســتاني( وقــوات »حمايــة الشــعب« 
الكرديــة التابعــة لــه ممــن يدعــون أنهــم فــي موقــع 
املعارضة، بينما تفيد املؤشــرات بأنهم أقرب إلى 

التحالف مع النظام وروسيا.
]التفاصيل ص. 3-2[
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــوزراء الــعــراقــي،  ــ ــ  حــكــومــة رئــيــس الـ
ّ
يــبــدو أن

حــيــدر الــعــبــادي، وصــلــت إلــى مرحلة التفكك 
بـــعـــد اتـــبـــاعـــهـــا ســـيـــاســـات أثـــــــارت امــتــعــاض 
ــاء الــــســــيــــاســــيــــن، الــــــذيــــــن شــــعــــروا  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
هم مشاركون 

ّ
أن بالتهميش واإلقصاء، ورأوا 

في حكومة ال تختلف عن سابقتها )حكومة 
نوري املالكي(، مما جعل »ائتالف الوطنية« 
يــلــّوح بــاالنــســحــاب بــعــدمــا سبقته إلـــى ذلــك، 

كتل أخرى.
ك الحكومة بخطر انهيار العملية  وُينذر تفكُّ
ــاء بــحــيــث ال  الــســيــاســيــة، أو قـــد تــبــقــى عـــرجـ
ظــروف   

ّ
ظـــل فــي  مــواصــلــة طريقها  تستطيع 

أمنّية وسياسّية تحتاج إلى حكومة صلبة، 
الــقــرارات املناسبة مــن دون  اتــخــاذ  تستطيع 
خلل أو تــرّدد، بحسب بعض املراقبن الذين 
رون من استغالل خصوم العبادي هذه 

ّ
يحذ

ترتيب  وإعــادة  لإلطاحة بحكومته،  الفرصة 
أوراقهم من جديد.

الــعــراق مقبل على   
ّ
فـــإن فــي جميع األحـــــوال، 

مرحلة صعبة من عمر الحكومة، سيكون لها 
أثــر بــالــغ على الــواقــَعــن األمــنــي والسياسي 
 عن تأثيراتها السلبية على 

ً
الحرَجن، فضال

األمر  االنهيار،  إلــى  اآليــل  االقتصادي  الواقع 
ــراءات  ــم عــلــى الــعــبــادي اتــخــاذ إجــ

ّ
الـــذي يــحــت

جّبر كسر حكومته، وتنقلها من 
ُ
ت وخطوات 

مرحلة االنهيار إلى البناء.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــر »ائـــتـــالف الــوطــنــيــة« 
 
ّ
بزعامة إيـــاد عـــالوي، فــي بــيــان صحافي، أن
ــا لــالئــتــالف،  ــاّمـ ــرأس اجــتــمــاعــا هـ ــ »األخــــيــــر تـ
حضره معظم القادة، ناقشوا خالله الوضع 
ــه الــبــلــد، والــوضــَعــن  ــــذي يـــمـــّر بـ الـــداخـــلـــي الـ
الــبــالد«.  اإلقليمي والــدولــي وتــأثــيــراتــه على 
 »املــجــتــمــعــن بــحــثــوا االتــفــاقــات 

ّ
ــاف أن ــ وأضـ

الــعــبــادي،  بــرمــت مــع حكومة 
ُ
أ الــتــي  السابقة 

ـــذ مـــنـــهـــا شــــيء، 
ّ
والــــتــــي لــــم تـــطـــبـــق ولـــــم ُيـــنـــف

وفــــي مــقــّدمــتــهــا وثــيــقــة االتـــفـــاق الــســيــاســي، 
واملـــــصـــــالـــــحـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والـــــــــخـــــــــروج مـــن 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، والــــذهــــاب إلــــى نــظــام 
 أزمــة الــنــازحــن، ومحاربة 

ّ
املــؤســســات، وحــل

املشروعة  للمطالب  واالستجابة  الفاسدين، 
لــلــمــتــظــاهــريــن الـــســـلـــمـــيـــن، واملــــشــــاركــــة فــي 
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي، وتـــشـــريـــع قـــانـــون الــعــفــو  الــ
ــاع املــتــرديــة«. ولـــّوح  ــ الـــعـــام، وإصــــالح األوضـ
الحكومة«،  »االنسحاب من  بـ ائتالف عــالوي 
بتنفيذ  مرتبطة  فيها  »مشاركته   

ّ
أن مــؤّكــدًا 

مطالبه املشروعة، ومنح االئتالف استحقاقه 
أخــذ دوره في تحقيق  ليستطيع  االنتخابي 
مــطــالــب الــجــمــاهــيــر وتــنــفــيــذ اإلصــــالحــــات«، 
ــلــــك املــــالحــــظــــات تـــقـــود   »تــ

ّ
ــلـــى أن مـــــشـــــّددًا عـ

االئتالف إلى اتخاذ قراره في جميع املواقف 
يها«.

ّ
التي يتعّن عليه تبن

وتــمــلــك كــتــلــة عـــــالوي، وفــقــا التـــفـــاق تشكيل 
أميركية،  برعاية  تــّم  الـــذي  الــعــبــادي  حكومة 
مــنــاصــب وكيل  وثـــالث  ـــن، 

َ
ــت ن وزاريـ

َ
حقيبت

مستقلة  لهيئات  منصَبن  عــن   
ً
فضال وزيـــر، 

مرتبطة بالبرملان، هي هيئة النزاهة، وهيئة 
حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى منصب نائب 
 

ّ
ــمــه عــــــالوي نـــفـــســـه، إال

ّ
ــيـــس الــــــذي تــســل الـــرئـ

فــقــدت الكتلة  الــجــديــدة،  ـــه، وفــقــا للتغيرات 
ّ
أن

معظم تــلــك املــنــاصــب املــمــنــوحــة لــهــا بحسب 
االستحقاق االنتخابي.

ويعيد »التحالف العراقي« تلويح »الوطنية« 
باالنسحاب من الحكومة إلى »خسارة عالوي 
منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وإفالس 
الــوطــنــيــة فـــي تــحــقــيــق مــكــاســبــهــا«. ويــقــول 
»العربي  عضو »التحالف«، حسن األسدي، لـ
 »ائــتــالف عـــالوي أفــلــس مــن كل 

ّ
الــجــديــد«، إن

ما كان يصبو إلى تحقيقه، من خالل قيامه 

واتــخــاذ  السياسية  العملية  فــي  كبير  بـــدور 
 عـــن الــحــصــول عــلــى بعض 

ً
ــرارات، فــضــال ــقــ الــ

املـــنـــاصـــب الـــتـــي كــــان يــطــمــح إلــــى الــحــصــول 
 »عــالوي فجأة 

ّ
عليها«. ويضيف األســدي أن

الــســيــاســيــة، وال  العملية  خـــارج  نفسه  وجـــد 
منصب وال دور له فيها، وأراد أن يثأر لنفسه 
مـــن خـــالل الــتــلــويــح بــاالنــســحــاب، ومــحــاولــة 
لــلــحــصــول عــلــى بعض  الــحــكــومــة  ـــــّي ذراع 

َ
ل

 »الــحــكــومــة ســتــواصــل 
ّ
املــكــاســب«، مـــؤّكـــدًا أن

طـــريـــقـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع األحــــــــــوال، وانـــســـحـــاب 
ر عليها«.

ّ
االئتالف لن يؤث

ــــراس  بــــــــــدوره، يــــــرى الـــخـــبـــيـــر الــــســــيــــاســــي، فـ

اليوم  بــدأت  العبادي   »حكومة 
ّ
أن العيثاوي، 

بمواجهة أصعب املراحل من عمرها، بعدما 
وصلت إلى التفكك«. ويقول العيثاوي، خالل 
 »بناء حكومة 

ّ
حديثه مع»العربي الجديد«، إن

املالكي،  أخطاء حكومة  يتجاوز  لم  العبادي 
في  لحكومته  الثقة  ــح 

ْ
َمــن وبــعــد  األول   

ّ
إن إذ 

االتفاقات  الــتــمــّرد على  بــدأ مرحلة  الــبــرملــان، 
ــــالل تــــمــــّرده عـــلـــى وثــيــقــة  الــســيــاســيــة مــــن خـ
برمت مع قادة املّكون 

ُ
االتفاق السياسي التي أ

ي، ولم يحقق منها أّي شيء، األمر الذي 
ّ
السن

تسبب له بخسارة كبيرة لهذا الجانب، ومن 
ثم صادر حقوق تلك الكتل بأخذ دورهــا في 
العمل السياسي في املناصب الرئيسية ومن 

ثم الثانوية«.
 »تلك الكتل 

ّ
ويلفت الخبير السياسي إلى أن

الوطنية(  وائتالف  العراقية  القوى  )تحالف 
تحّملت طوال تلك الفترة تجاوزات الحكومة 
خـــوفـــا مـــن عـــــودة املـــالـــكـــي إلــــى ســـــّدة الــحــكــم 
مــن جــديــد، ورغــبــة مــنــهــا فــي نــجــاح حكومة 
ظاتها عليها«. 

ّ
العبادي على الرغم من كل تحف

واقع  »االنسحاب   
ّ
أن على  العيثاوي  ويشّدد 

 الـــعـــبـــادي عـــاجـــز عـــن تــرمــيــم 
ّ
ال مـــحـــالـــة، ألن

هو  الوطنية  وانسحاب  اتــفــاق،  أي  وتطبيق 
ــة النـــســـحـــابـــات أخـــــرى ســتــعــقــبــه، وهــي  ــدايـ بـ
إلى  مشيرًا  الحكومة«،  انهيار  مرحلة  بداية 
 »االنــهــيــار فــي كــل األحـــــوال، ال يــصــّب في 

ّ
أن

عرجاء  حكومة   
ّ
أن باعتبار  الــبــالد،  مصلحة 

ومشّوهة أفضل مــن ال حكومة، ومــن صــراع 
بن الكتل لتشكيل حكومة جديدة«، الفتا إلى 
املالكي،  سلفه  ومنهم  العبادي،  »خصوم   

ّ
أن

أم   
ً
عــاجــال الحكومة  انــهــيــار  على  سيعملون 

، وســيــســتــغــلــون كــل الـــظـــروف لــإلطــاحــة 
ً
آجــــال

داخلي  بــصــراع  ينذر  الــذي  األمــر  بالعبادي، 
يجّر  قد  السلطة،  على  السياسية  الكتل  بن 

البالد إلى مصير مجهول«.

مؤتمر الرياض اليوم
توحيد خارطة طريق لسورية بال األسد

أوًال بأول
يجتمع ممثلو المعارضة السورية السياسية والمسلّحة في الرياض اليوم، لتوحيد الرؤيا والخروج بوثيقة ترسم خارطة طريق مستقبل سورية 

وتشكيل وفد تفاوضي لضمان رحيل الرئيس السوري خالل المرحلة االنتقالية

حاولت موسكو 
اإليحاء بأنها حريصة على 

نجاح مؤتمر الرياض
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كتلة عالوي تلّوح بإسقاط حكومة العبادي

ض عن تشكيل وفد 
ّ

إلى األمام، في حال تمخ
املعارضة التفاوضي في املحادثات املقبلة«.
وحول عقدة مصير الرئيس السوري، بشار 
 »االئتالف 

ّ
األسد، يؤكد القيادي املعارض أن

وفصائل املعارضة متمسكون بشرط رحيل 
األســـد وزمــرتــه ومحاسبتهم أيــضــا، لكن ال 
يــســتــطــيــع أحـــد الــتــكــهــن بــمــا ســتــكــون عليه 
 هناك أصواتا 

ّ
مجريات األمور، خصوصا أن

غـــربـــيـــة تـــطـــالـــب بـــبـــقـــاء األســــــد طــيــلــة فــتــرة 
مدة  ببقائه  يطالب  من  ومنهم  املفاوضات، 

أطول«.
الــســوري، سمير  املعارض  ل 

ّ
يقل املقابل،  في 

عيطة الذي لم ُيدَع إلى مؤتمر الرياض، في 
»العربي الجديد« من فرص نجاح  لـ حديث 
املجتمعن في الــوصــول إلــى رؤيــا مشتركة 
النظام  التفاوضية مع  العملية  حول مسار 
 »فرصة النجاح مرتبطة 

ّ
السوري، معتبرًا أن

السورية  للمعارضة  الراعية  الــدول  بتوافق 
ــا إلــــــى املــــؤتــــمــــر، عــلــى  ــهــ ــي تـــمـــت دعــــوتــ ــتــ الــ
رؤيـــا مــوحــدة وتــحــديــدًا الــســعــوديــة، وقطر، 

ومصر«.
الديمقراطي«  »االتــحــاد   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

ــــذي يــتــزعــمــه صـــالـــح مــســلــم، هو  الـــكـــردي الـ
عــضــو فـــي هــيــئــة »الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة«، لم 
تــتــم دعــوتــه إلـــى اجــتــمــاع الـــريـــاض، مــا أثــار 
غــضــب الــنــشــطــاء األكـــــراد املــؤيــديــن للحزب 
الذي تتبع له قوات »حماية الشعب« الكردية 
الكردية  الذاتية  اإلدارة  نظام  في  املنضوية 
الذي يسيطر من خالله الحزب وقواته على 

مناطق تسكنها غالبية كردية في سورية.
ــن مـــصـــادر  وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ

رامي سويد

الـــســـوري«، اليوم  الــريــاض  ينطلق »مــؤتــمــر 
ــلــو مــخــتــلــف كــيــانــات 

ّ
الـــثـــالثـــاء، ويــفــتــح مــمــث

ــحــة، 
ّ
واملــســل السياسية  الــســوريــة  املــعــارضــة 

أن تستمر  املزمع  التي من  في اجتماعاتهم 
ــوافـــق عـــلـــى وثــيــقــة  ــتـ ــام، أجــــنــــدة الـ ــ ــ ثـــالثـــة أيـ
للعملية  املــعــارضــة«  »خــارطــة طريق  تشّكل 
التفاوضية التي تحّدث عنها اجتماع فيينا 
الشهر املاضي بن األطراف الدولية املعنية 
بالشأن السوري. وقد يصل املجتمعون إلى 
ل املعارضة في 

ّ
تشكيل »وفد تفاوضي« يمث

املحادثات املقبلة التي حّدد املجتمعون في 
املقبل،  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  مطلع  فيينا، 

هدفا لعقد الجولة األولى منها.
 الــتــمــثــيــل الــــواســــع ملــخــتــلــف كــيــانــات 

ّ
ــل ــعـ ولـ

واملسلحة،  السياسية  الــســوريــة  املــعــارضــة 
هو أبرز ما يمّيز مؤتمر الرياض، إذ يحضر 
ــل جميع 

ّ
املــؤتــمــر نــحــو مــائــة شخصية تــمــث

كـــيـــانـــات املـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بــاســتــثــنــاء 
حزب »االتحاد الديمقراطي« الكردي )الفرع 
السوري لحزب العمال الكردستاني( وقوات 
التي  لــه،  التابعة  الكردية  الشعب«  »حماية 
ــيـــدة مــــع مــوســكــو،  ــاتـــت تــمــلــك عــــالقــــات جـ بـ
أخــــيــــرًا، واملــحــســوبــة بــشــكــل أو بـــآخـــر على 
حــلــفــاء الــنــظــام الـــســـوري، بــشــكــل مــبــاشــر أو 

غير مباشر.
ويحضر »االئتالف السوري املعارض« )أكبر 
ـــ38 عضوًا  كــيــانــات املــعــارضــة الـــســـوريـــة(، بــ
ــتـــالف«، خــالــد خــوجــة.  بــرئــاســة رئــيــس »االئـ
الذي  القاهرة«  كما يحضر أعضاء »مؤتمر 
في  وجمع  الحالي،  العام  بداية  في  تأسس 
 150 املــاضــي،  يونيو/حزيران  في  اجتماعه 
معارضا سوريا بوفد يصل إلى 20 عضوًا. 

ـــل هــيــئــة »الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة« بــــ21 
ّ
وتـــمـــث

عضوًا برئاسة رئيس »الهيئة«، حسن عبد 
السورية  العاصمة  فــي  يقيم  الـــذي  العظيم 

دمشق.
املعارض،  السورية«  الــدولــة  »بناء  تيار  أّمــا 
ل بحضور 4 أعضاء، بحسب ما أعلن 

ّ
فيتمث

ــــذي يحضر  رئـــيـــس الـــتـــيـــار، لــــؤي حــســن الـ
مات 

ّ
منظ ممثلو  يغيب  ولــن  أيــضــا.  املؤتمر 

األعــمــال واملثقفون  املــدنــي ورجـــال  املجتمع 
املستقلون عن املؤتمر.

بدورها، تحضر املعارضة املسلحة بقادتها، 
إذ وجهت الرياض الدعوة إلى القائد العام 
»جيش اإلســالم«، )أكبر فصائل املعارضة  لـ
فــي ريـــف دمـــشـــق(، زهــــران عــلــوش، ورئــيــس 
املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أحـــــرار الــشــام«، 
الــشــام«، )أحــد  لبيب نــحــاس، وقــائــد »فيلق 
أكـــبـــر فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة شـــمـــال ســـوريـــة، 
الساحلية  الفرقة  وقائد  الحجي،  الله  فضل 
األولــــــى فـــي »الـــجـــيـــش الــــحــــر«، بـــشـــار مــنــال، 
وقائد الفرقة الساحلية الثانية في »الجيش 
ــع  ــلـــي، وقــــائــــد تــجــمُّ ــــاج عـ ــر«، مــحــمــد حـ ــحــ الــ
»صقور الغاب« في ريف حماة، الرائد محمد 
منصور، وقائد جبهة »األصالة والتنمية«، 
مــحــمــد إيــــاد شــمــســي، وقــائــد ألــويــة »سيف 
»الجيش  لـ الجنوبية  الجبهة  الشام«، ممثل 
الــحــر« فــي دمــشــق، ســامــر الــحــبــوش، وقائد 
»الجيش الحر«  فوج املدفعية األول التابع لـ
في درعا، عبد اللطيف الحوراني، باإلضافة 
ــــى خــمــســة آخــــريــــن مــمــثــلــن عــــن الــجــبــهــة  إلـ

الشمالية والجنوبية في »الجيش الحّر«.
املــؤتــمــر، يقول  هــذا  لنتائج  التوقعات  وعــن 
ــتـــالف«،  عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فـــي »االئـ
ــــه 

ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ـــ ــة لــ خـــطـــيـــب بــــدلــ

)املؤتمر( »املحاولة األولى الواسعة والجدية 
لتوحيد املعارضة السورية«، مشيرًا إلى أن 
الراعي  كــون  كبير،  املؤتمر  نجاح  »احتمال 
الرسمي هو السعودية ملا تتمتع به من مركز 
ــــالءة اقــتــصــاديــة تــزيــد من  إقــلــيــمــي هـــام ومـ
 »عامل 

ّ
ثقلها اإلقليمي«. ويلفت بدلة إلى أن

قــــوة آخــــر ســيــدفــع نــحــو نـــجـــاح الــســعــوديــة 
فــي توحيد املــعــارضــة، وهــو انـــدراج مؤتمر 
ملفاوضات  التحضيرات  إطـــار  فــي  الــريــاض 
ــيــــة بــــن املـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــســـوري  دولــ
فيينا، ال سيما  املشاركة في  الــدول  برعاية 
بعد دخول إيــران الداعم األبــرز للنظام على 
فيينا.  لقاء  عــن  بما صــدر  والتزامها  الخط 
هامة  بخطوة  يدفع  املؤتمر   

ّ
أن أعتقد  لذلك 

سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في قرية الخان قرب بلدة 
مقاتالت  قصف  نتيجة  اإلثنين،  أمس  الشرقي،  الحسكة  بريف  الهول 
لقوات  الدولي، والتي تقدم غطاء جويًا  للتحالف  تابعة  أنها  يعتقد 
»حماية الشعب« الكردية وحلفائها في قوات »سورية الديمقراطية« 
السوري  الصحفي  وأكد  المنطقة.  في  »داعش«  تنظيم  تقاتل  التي 
قضوا  األقل  على  مدنيًا   37 أن  الجديد«  لـ»العربي  األسعد  حماد  مضر 
في  الوطني  المستشفى  إلى  آخرين   17 نقل  تم  فيما  القصف،  نتيجة 
في  انفجر  لغمًا  أن  إلى  مشيرًا  القصف،  نتيجة  أصيبوا  الحسكة  مدينة 

سيارة مدنية كانت في طريقها إلى الحسكة إلسعاف الجرحى.

مجزرة طائرات التحالف

أحمد حمزة

ــــوي، طــــاول  ــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن قـــصـــٍف جــ تــبــايــنــت املـــعـــلـــومـــات الـ
الــزور، مساء األحد  ديــر  السوري بريف  النظام  لقوات  معسكرًا 
الــدولــي الــذي تقوده الواليات  االثــنــن؛ ففي حن نفى التحالف 
املتحدة قصفه ملواقع قوات النظام، اتهم األخير عبر »رسالتن 
ملجلس  واملــغــتــربــن  الــخــارجــيــة  وزارة  وجّهتهما  متطابقتن« 
األمن الدولي واألمــم املتحدة، التحالف بشكل مباشر في مقتل 

ثالثة من جنوده في الهجوم املذكور.
بــدأ ينتشر بشكل واســـع، بعد أن نقلته وكالة  قــد  وكــان الخبر 
»رويــتــرز«، عن »املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان«، الــذي ذكر، 
صــبــاح أمـــس االثــنــن، أن »3 عــنــاصــر مــن قـــوات الــنــظــام قــضــوا، 
 بجروح من جّراء قصف لطائرات 

ّ
صيب 14 آخرون على األقل

ُ
وأ

حربية، ُيعتقد أنها تابعة للتحالف على نقطة حراسة في معسكر 
الصاعقة، بالقرب من بلدة عياش، بريف دير الزور الغربي«. لكن 
قبل ذلك، كانت إذاعة »شام أف إم« الخاّصة واملقّربة من النظام، 
 من دمشق، نقلت قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل 

ّ
وتبث

الرسمية على موقع »فيسبوك«،  االثنن، عبر صفحتها  األحــد 
فيد وفق معلومات أولية، عن قيام 

ُ
أن »مصادرها بدير الــزور ت

طــيــران الــتــحــالــف بــشــن غـــارة جــويــة اســتــهــدفــت مــواقــع للجيش 
السوري، في منطقة عياش بدير الزور، وسط أنباء عن سقوط 

شهداء وجرحى«.
علن بــأن »غـــارة التحالف 

ُ
ثــم عــادت اإلذاعـــة بعد نحو ســاعــة، لت

الدولي استهدفت  معسكر الصاعقة في ريف دير الزور الغربي، 

بالتزامن مع هجوم بري عليه من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية 
) داعش(«. ولم يصدر أي تعليق رسمي من النظام، إال بعد نحو 
الخارجية  إذ نقلت وكــالــة »ســانــا« عــن وزارة  ثــمــانــي ســاعــات، 
واملغتربن قولها، إن »عدوان طائرات التحالف بقيادة الواليات 
املتحدة، على أحد معسكرات الجيش العربي السوري في مدينة 
دير الزور، ُيشّكل إعاقة للجهود الرامية ملكافحة اإلرهاب، ويؤكد 
مجددًا على أن هذا التحالف يفتقد إلى الجدية واملصداقية في 

محاربة اإلرهاب بشكل فعال«.
كما ذكرت الوزارة أنها »وّجهت رسالتن متطابقتن إلى األمن 
الــعــام لــأمــم املــتــحــدة ورئــيــس مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي، فــي هــذا 
أن »أربــع  إلــى  العملية، مشيرة  الــصــدد«. وأوردت روايــتــهــا عــن 
طائرات من قوات التحالف األميركي، استهدفت أحد معسكرات 
الجيش الــعــربــي الــســوري فــي ديــر الـــزور بتسعة صــواريــخ، ما 
نجم عنه استشهاد ثالثة عسكرين وجــرح 14 آخرين وتدمير 
ثالث عربات مدرعة وأربع سيارات نقل عسكرية ورشاش عيار 
23 ميليمتر ورشاش عيار 14.5 ميليمتر ومستودع لأسلحة 

والذخيرة«.
وتخضع معظم مناطق مدينة دير الزور وريفها لسيطرة تنظيم 
»داعش«، فيما ينحصر تواجد النظام هناك، على مطار املدينة 
الــعــســكــري، واملــحــور املمتد مــن منطقة هــرابــش )جــنــوب شــرق( 
مرورًا عبر طريق بورسعيد املوازي ملجرى نهر الفرات، من حيي 
القصور والجورة باملدينة، نحو قرية البغيليلة )شمال غرب(، 
التنظيم  مناطق سيطرة  بــن  الــحــدوديــة  لقرية عياش  وصـــواًل 

والنظام.

ألغاز غارة دير الزور

مع الحدث

الحدث

 مسلما 
ّ
مقّربة من »االتحاد الديمقراطي«، أن

ومعارضن ينظمون اجتماعا داخل سورية 
بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاع الـــريـــاض، ووّجـــهـــوا 
ــوة إلـــى حــضــور مــؤتــمــر »مـــن أجـــل بــنــاء  دعــ
ســوريــة حـــرة ديــمــقــراطــيــة«، الــيــوم الــثــالثــاء 
وغــد األربــعــاء في مدينة الرميالن في ريف 

الحسكة.
ملؤتمر  التحضيرية  اللجنة  في نص  وجــاء 
 

ّ
بالحل »التزاما  ه 

ّ
أن الديمقراطية«،  »سورية 

السياسي للحرب السورية وتحقيقا ملطالب 
الديمقراطي  التغيير  فــي  الــســوري  الشعب 

والتحول املجتمعي، ودعما لكل جهد سوري 
االســتــبــداد  ــي 

َ
حــالــت ينهي  وإقليمي ودولـــي 

واإلرهـــــــــاب، يـــأتـــي انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر ســوريــة 

 حل الحرب السورية 
ّ
الديمقراطية، ليؤكد أن

هــــدف وضـــعـــه املـــؤتـــمـــرون نــصــب أعــيــنــهــم، 
ــب عـــلـــى جــمــيــع الـــحـــضـــور إنـــجـــاحـــه،  ــ ــ وواجـ
 السياسي ال يزال يفرض نفسه كحل 

ّ
والحل

وحيد في سورية، لكونه يضع حدًا للمأساة 
الــســوريــة، ويفسح املــجــال أمــام كــل مكّونات 
املجتمع، لتقوم بدورها املطلوب في سورية 

املستقبل على أسس ديمقراطية«.
ــارك فـــي مــؤتــمــر الــرمــيــالن  ويـــتـــوقـــع أن يـــشـ
فـــي اإلدارة  املــنــضــويــة  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 
الذاتية الكردية، وتيار »قمح«، وتجمع »عهد 
الكرامة والحقوق«، و»التحالف الديمقراطي 
صغيرة  كيانات  وهــي جميعها  الــســوري«، 
الديمقراطي« املنضوي  باستثناء »االتحاد 

في اإلدارة الذاتية.
وحــاولــت مــوســكــو اإليــحــاء بــأنــهــا حريصة 
الرغم من  الرياض، على  على نجاح مؤتمر 
أنه موجه أساسا ضدها وضد نظام حليفها 
بشار األسد. وبحث وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف مع نظيره السعودي عادل 
الــجــبــيــر أمــــس اإلثـــنـــن الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
األوسط، مع التركيز على ملف التسوية في 
سورية. وجاء في بيان صدر عن الخارجية 
الروسية أنه خالل اتصال هاتفي بادر إليه 
الجانب السعودي، دعا الفروف إلى ضمان 
أوسع تمثيل ممكن للمعارضة السورية في 
الــريــاض قــريــبــا، وهـــذا مــن شــأنــه أن يساعد 
في  الــدولــي ستيفان دي ميستورا  املبعوث 
جـــهـــوده لــتــشــكــيــل وفــــد جـــامـــع لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة فــي مــفــاوضــاتــه املقبلة مــع الــوفــد 

الحكومي السوري.

اتصل الفروف بالجبير أمس وكان المؤتمر محور الحديث )سيفا كركان/األناضول(

لدى كتلة عالوي مناصب هامة في النظام 
)Getty( العراقي الحالي

الثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانيةالثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانية
Tuesday 8th December 2015 Tuesday 8th December 2015

وائل قنديل

في مثل هذا اليوم، قبل ثالث 
سنوات، كتبت أسوأ عبارة، في 

واحد من أسوأ مقاالتي اليومية، 
مبني على أسوأ تقدير وأسوأ قراءة 

للموقف. خاطبت األستاذ محمد 
حسنني هيكل في ذروة اشتعال 

أحداث االتحادية قائال: أستاذ 
هيكل: نستأذنك في الحضور 

على وجه السرعة فالخطر داهم 
والبحارة يتعاركون على ظهر 

السفينة والقراصنة ال يرحمون.
كانت النخب السياسية، املحسوبة 
على ثورة يناير، قد قررت إحراق 
الثورة، وهدم معبدها على رؤوس 

الجميع، حيث كانت كل غرائز 
الكراهية والحقد واالنتقام قد 

هيمنت واستعرت، وتحول حكماء 
الثورة إلى بارونات يستثمرون 

في تجارة االستقطاب والتعصب، 
ويمارسون االبتزاز على كل من 
يرفض الرضوخ لرغبات الحريق.
في أوائل يناير، استقبلت أحمد 
ماهر وعددا من أعضاء املكتب 

السياسي لحركة 6 أبريل، وجرى 
لقاء بحضور املهندس إبراهيم 

املعلم، بجريدة الشروق، بناء على 
طلب ممثلي الحركة، الذين ارتسمت 

على مالمحهم عالمات الفزع 
مما يجري اإلعداد له، استعدادا 
لليوم املوعود.. كانوا مصدومني 

ومرعوبني مما سمعوه ممن كانوا 
يعتبرونهم »عقالء وحكماء« 

حني أبلغوهم بأن جمهور الثورة 
املضادة، وفلول الحزب الوطني، 
يتأهبون لحرق مصر كلها، من 

أجل إسقاط محمد مرسي.
كان الرد صادما، إذ وجدوهم 

أكثر حماسة، وأبعد ظمأ لهدم لكل 
شيء من الفلول أنفسهم، لذا جاءوا 

يطلبون القيام بأية مبادرة من 
شأنها منع اندالع املحرقة. ولم أكن 

أعلم أن  الحركة نشرت صورة اللقاء 
على صفحتها في ذلك الوقت.

فيما بعد، أطل األستاذ محمد 
حسنني هيكل من نافذة املذيعة 

التي احتكرته الحقا، مبديا خوفا 
وقلقا مما سماها »العدمية 

السياسية« التي تنذر بحرق 
مصر وثورتها، فتنفس كثيرون 

الصعداء: هذا رجل عاقل جاء من 
أقصى املدينة يسعى، لكبح جماح 
دعاة املحرقة، وكتبت وقتها »قبل 
سنوات استأذننا األستاذ هيكل 
في االنصراف، واآلن جاء الوقت 

لكى نستأذنه في الحضور، ليس 
كمحلل ال يشق له غبار، وإنما 
كعقل وحيد وضمير يقظ في 

محيط من الجنون والنزق والعبثية، 
أو بمنطوق عبارته البليغة في 
حواره التلفزيوني أمس األول 

»العدمية السياسية«.
وفيما كان التحرك، خارجيا، صوب 
االتحاد األوروبي وأميركا، وداخليا، 

ناحية العسكرة، يأخذ شكل 
الجنون، توهمت أن هيكل، وحده، 

قادر على الدعوة لحوار يحول دون 
الذهاب إلى كارثة على أساس »إن 

لألستاذ صالت مع كل أطراف 
الصراع،  وقبل ذلك وبعده هو 

األقدر على إيجاد مخرج من هذه 
الغمة، كونه الوحيد الذي ليس جزءا 

من املشكلة، ومن هنا هو املؤهل 
ليكون مفتاحا للحل، ومنقذا من 

الغرق في محيط هادر من الجنون.
وعلى السادة الذين يضبطون 

ساعاتهم على توقيت العاصمة 
األميركية، واالتحاد األوروبى أن 

يدركوا أنه ليس لها كاشفة إال 
من الداخل املصري، ويتوقفوا 

عن انتظار واستحضار الحل من 
واشنطن، فاألجدى لهم وملصر 

كلها أن يترقبوا املخرج من برقاش 
)املنتجع الريفي الوثير لهيكل( 
وليس من واشنطن أو أوروبا«.
وليت األستاذ ما حضر، ذلك 

أنه جاء ليدير سيناريو مؤامرة 
الثالثني من يونيو/ حزيران، حيث 

تحول مكتبه ملطبخ العمليات، 
يأتيه البرادعي وحمدين وموسى، 
وينضم لهم وزير الدفاع، متسلال، 
لتكشف األيام التاليات عن كوارث 

سياسية أخرى، جمعت حكماء 
يناير/ رموز اإلنقاذ، ببقايا الرؤوس 

الكبيرة من نظام مبارك، الذين 
خرجوا من السجون، في قصورهم 

الفارهة على طريق القاهرة- 
اإلسماعيلية الصحراوي.

االتحادية: 
جريمة نخبة

مرور
الكرام



عدن ـ فارس الجالل

أنهى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
غتال اللواء 

ُ
الجدل حيال خليفة محافظ عدن امل

ف بموجبه 
ّ
جعفر محمد سعد، فأصدر قرارًا كل

عيدروس  العميد  الجنوبية«  »املقاومة  قائد 
ــان الــزبــيــدي قد  الــزبــيــدي، محافظًا لــعــدن. وكـ
مــفــاجــئ بعد  زيــــارة خليجية بشكل  مــن  عـــاد 
ســــاعــــات مــــن اغـــتـــيـــال ســــعــــد، خـــصـــوصـــًا مــع 
اختياره،  باتجاه  الضاغطة  األصــوات  ارتفاع 
و»املقاومة«  الشعبية  األوســاط  في  لشعبيته 

باعتباره قائد »املقاومة الجنوبية«.
ــــدي هـــــو أحـــــــد الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــ ــزبـ ــ الـ
الجنوبية، التي تّم إقصاؤها بعد حرب 1994، 
إلــــى جـــانـــب عـــشـــرات اآلالف مـــن الــجــنــوبــيــن، 
إلــى منطقة زبيد، جنوب مدينة  وهــو ينتمي 
ــالـــع. وقـــــاد أعـــمـــاال عــســكــريــة ضـــد نــظــام  الـــضـ
الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح، بعد أقل 
مــن ثــاث ســنــوات على حــرب 1994، فــي إطــار 
القائد  واستمّر  »حتم«.  ُيسّمى حركة  كــان  ما 
املخلوع وحكمه،  للرئيس  الجنوبي معارضًا 

عادل األحمدي

حــقــق مـــســـار الـــســـام فـــي الــيــمــن تــقــدمــًا غير 
التسعة أشهر على  يــقــارب  مــا  مسبوق، بعد 
ــدء عــمــلــيــات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، إذ أعــلــن  ــ بـ
املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولــد 
أن  املقرر  السام  أن محادثات  أحمد،  الشيخ 
ترعاها األمم املتحدة، ستنطلق في الـ15 من 
سويسرا،  في  الحالي  األول  ديسمبر/كانون 
مشيرًا إلى استعداد الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي للدعوة لوقف إطاق النار في 
املوعد ذاته، منتصف الشهر الحالي. وأضاف 
في  للصحفين  كلمة  فــي  أحــمــد  الشيخ  ولــد 
جنيف أمس االثنن، »إنهم )التحالف( حتمًا 
وقــف  بــشــأن  بــاملــنــاقــشــات  يتعلق  فيما  معنا 
إطاق النار، لكنهم أوضحوا أن مطلب وقف 
إطاق النار يجب أن يأتي من الرئيس هادي. 
ذهبت إلى عدن والتقيت بالرئيس وقطع لي 
وعدًا بأنه على استعداد اآلن ألن يدعو لوقف 
15 ديسمبر/كانون  مــن  بــدايــة  الــنــار  إطـــاق 
األول«. وأعلن أنه »شبه أكيد« من إعان وقف 

 مــع مجموعة مــن الـــكـــوادر، »املــقــاومــة 
ً
مــشــّكــا

الجنوبي«،  »الحراك  انطاق  الجنوبية«، بعد 
وقمع نظام صالح الحتجاجات الحراك، الذي 

كان الزبيدي من أبرز قياداته.
كما خاض مواجهات كثيرة ضد نظام صالح 
في السنوات السبع األخيرة، متصدرًا صفوف 
الحرب  الضالع، في  الجنوبية« في  »املقاومة 
والرئيس  الحوثين  مليشيات  ضــد  األخــيــرة 
املــخــلــوع. وتــحــت قــيــادتــه، حققت »املــقــاومــة« 
فــــي الـــضـــالـــع، أول انـــتـــصـــار ضــــد مــلــيــشــيــات 

الحوثين والرئيس املخلوع.
ــيـــدي إلــــى لــحــج،  ــالـــع، تـــوّجـــه الـــزبـ وعـــــدا الـــضـ
هــنــاك، محققًا مكاسب  »املـــقـــاومـــة«  ملــســاعــدة 
في جبهة املسيمير. وبعد تحرير عدن ولحج 
ــم املــلــف األمــنــي 

ّ
ــى دعـــوة لــتــســل

ّ
والــضــالــع، تــلــق

إلى  أن يتوجه بطائرة خاصة  فــي عــدن، قبل 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، مــع الــقــيــادي 
اآلخـــر شــال علي شــايــع، ليقابل قــيــادات في 
الــتــحــالــف الــعــربــي، ويــنــتــقــل الــقــيــاديــان فيما 
بعد إلى اإلمارات، قبل أن يعودا إلى عدن بعد 

ساعات من اغتيال محافظها.
هو  الجديد  للمحافظ  األكــبــر  التحدي  وُيــعــّد 
األمن ودمج »املقاومة«، بعد أن عاد للواجهة 
وسط ضغط شعبي وسياسي على الحكومة 
والرئاسة، لإلسراع في ضبط األمن ومحاربة 
الخايا النائمة واإلسراع في دمج »املقاومة« 
للجهازين  واملؤسسي  اإلداري  الجهاز  وبناء 

األمني والعسكري.
العدني،  الــشــارع  من  ب 

َ
ال

َ
ُمط الزبيدي  أن  كما 

بمواصلة املشوار الذي بدأه املحافظ السابق 
اللواء جعفر محمد سعد، الــذي يرى كثر أنه 
ــذل جـــهـــدًا كــبــيــرًا خــــال شــهــريــن مـــن عــمــلــه،  بــ
وحقق إنجازات كبيرة، وأعاد الحياة للسكان 

الــتــي لــن تعقد  الــنــار قبل املباحثات  إلطـــاق 
فــي جنيف بــل فــي مــكــان آخـــر فــي ســويــســرا. 
وأكــد أن األطــراف اليمنية فقط ستشارك في 
املـــفـــاوضـــات »الـــتـــي ســتــســتــمــر بـــقـــدر مـــا هو 
ضــروري«. وجاء إعان املبعوث األممي بعد 
ســـاعـــات مـــن اجــتــمــاعــن عــقــدهــمــا مـــع وفـــدي 
الشعبي  »املؤتمر  وحــزب  الحوثين  جماعة 
علي  املخلوع  الرئيس  يترأسه  الــذي  الــعــام« 
عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــُعــمــانــيــة 
مسقط، جرى خالهما التوافق النهائي حول 
الــتــي سيجري  الرئيسية  والــقــضــايــا  املــوعــد 
حولها الحوار. وأوضح مصدر يمني مقّرب 
»العربي الجديد«، أن املبعوث  لـ من الوفدين 
األممي أطلع ممثلي الحوثين وصالح على 
املاضي  السبت  يــوم  هــادي  مــع  لقائه  نتائج 
ــفـــاق مــعــه حـــول املــوعــد  فـــي عــــدن، وعــلــى االتـ
والدعوة لوقف إطاق النار، وجرى التوافق 
ــدة، الـــتـــي اســتــوعــبــت  ــديـ ــجـ حــــول املــــســــودة الـ

ماحظات الطرفن.
الحوثين  عــن  ملمثلن  وأظــهــرت تصريحات 
باملحادثات  مسبوق  غير  تــفــاؤاًل  وحلفائهم 
ــتـــحـــدث بـــاســـم جــمــاعــة  املـــقـــبـــلـــة، إذ أعـــلـــن املـ
»أنصار الله« )الحوثين(، محمد عبدالسام، 
في بيان أن اللقاء مع ولد الشيخ أحمد ناقش 
مسودة ومكان وتاريخ الحوار، وبحث »ُسبل 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار ومـــا يــلــيــهــا مـــن خــطــوات 
أعربت  أن جماعته  إلــى  الــثــقــة«، مشيرًا  بناء 
من جهتها »عن انفتاحنا إلجراء حوار جاد 

ومسؤول«.
ــرة تـــقـــدمـــًا غــيــر  ــ ــيـ ــ ــل الــــتــــطــــورات األخـ ــ

ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
وت

ر 
ّ
مــســبــوق فــي املــســار الــســيــاســي، الـــذي تعث

فــي أكــثــر مــن جــولــة خــال الــشــهــور املاضية، 
مرة  من  أكثر  تأجلت  املحادثات  كانت  فيما 

الكهرباء بشكل   مشكلة 
ّ

عــدن، ومنها حــل في 
شبه كامل، وكذلك املياه والوقود ودعم إعادة 
الــشــوارع  املــــدارس والــجــامــعــات وتنظيم  فتح 
واألســــواق وانــتــشــار رجــال املـــرور والتخفيف 

من انتشار الساح.
ووســط حالة الحزن التي تعّم عــدن، انتشرت 
حــرب الــشــائــعــات الــتــي تلت عملية االغــتــيــال، 
ــنـــة،  ــرب شــــائــــعــــات تـــشـــهـــدهـــا املـــديـ ــ ــبـــر حــ ــأكـ كـ
تحدثت عن أحداث أمنية واغتياالت، وصفها 
»الـــعـــربـــي  ـــ مــــصــــدر عـــســـكـــري وآخـــــــر مـــحـــلـــي لـ

ــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، غــيــر أن  مــنــذ أواخــ
الــتــأجــيــل، كــمــا يـــبـــدو، خـــدم املـــحـــادثـــات، من 
خـــال الــتــوافــق الـــذي تــوصــل إلــيــه الــطــرفــان، 
والذي تعدى التوافق حول اإلعدادات الفنية 
وقضايا النقاش الرئيسية إلى الحديث عن 

وقف إطاق النار.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يــتــم الــكــشــف فــيــه عن 
تــفــاصــيــل مــتــعــلــقــة بــــإجــــراءات وقــــف إطـــاق 
النار، وما إذا كانت معطيات قابلة للصمود، 
نسبتها  تصريحات  ومنها  أنــبــاء،  تحدثت 
ــــى مــــســــؤول رئــــاســــي،  وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« إلــ
أن وقــــف إطـــــاق الـــنـــار ســيــتــرافــق مـــع قــيــام 
الحوثين بإطاق سراح مسؤولن معتقلن 
ــــؤالء املــعــتــقــلــن، وزيـــر  ــرز هـ ــ لــديــهــم. ومــــن أبـ
وشقيق  الصبيحي،  محمود  الــلــواء  الــدفــاع 
الرئيس، ناصر منصور هادي، وقائد اللواء 
قلوا 

ُ
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في مارس/آذار أثناء تقدم الحوثين باتجاه 
عدن، وقبل بدء عمليات التحالف العربي.

وتعقد مفاوضات السام على أساس وفدين، 
األول من هادي ويتألف من عشرة مفاوضن 
ومستشارين وفنين، في مقابل وفد مشترك 
يشّكله الحوثيون وحزب »املؤتمر« بجناحه 
التي سربت  املوالي لصالح. ووفــق املسودة 
ــات عــلــى  ــفــــاوضــ ــرة املــــاضــــيــــة، تـــقـــوم املــ ــتـ ــفـ الـ

تعّرضت  نفسية  »أكبر حرب  بأنها  الجديد«، 
لها عــدن والــشــارع في الجنوب، بعد اجتياح 
االجتماعي،  التواصل  وســائــل  كــل  الشائعات 
ــد  ــؤكــ ــلــــى الـــــــنـــــــاس«. ويــ وشــــّكــــلــــت ضـــغـــطـــًا عــ
املصدران أن »هذه الحرب جاءت بعد صدمة 
الشارع بمقتل محافظ عدن، وحاولت األطراف 
االنـــقـــابـــيـــة اســـتـــغـــالـــه إلزعـــــــاج املـــواطـــنـــن«. 
وشّكلت الشائعات التي تلت حادثة االغتيال 
ضــغــطــًا عــلــى الــســلــطــات األمــنــيــة والــحــكــومــة 
الشرعية، ال سيما أنها رّكزت على نشر أخبار 

أساس املرجعيات األساسية وفي مقدمتها 
الـــدولـــي ذات الصلة  ــرارات مــجــلــس األمــــن  ــ قــ
الــذي تطالب  القرار 2216  باليمن، بما فيها 

به الحكومة.
الــتــطــورات، في ترجيح  وساهمت جملة من 
ــظــهــر 

ُ
املـــســـار الــســيــاســي عــلــى األقــــــل، كــمــا ت

املـــؤشـــرات املعلنة حــتــى الــيــوم، وعــلــى رأس 
والتعقيدات  الحرب  أمــد  العوامل، طــول  تلك 
العسكرية،  العمليات  تواجه  التي  امليدانية 
الحكومة  تواجه  التي  التحديات  عن   

ً
فضا

ــــدوث تـــفـــجـــيـــرات واغـــتـــيـــاالت  عــــن احـــتـــمـــال حــ
واقتحامات ومواجهات واشتباكات، حتى أن 
هذه الشائعات حاولت تصوير عدن بأنها في 

حالة حرب حقيقية«.
ــاســـي مـــــــــواٍل لــلــشــرعــيــة  ــيـ ــــول مــــصــــدر سـ ــقـ ــ ويـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »عــــلــــى الــحــكــومــة  ـــ لــ
إلــى عــدن بكاملها لطمأنة  أن تعود  الشرعية 
الناس، وعلى الرغم من سرعة اختيار تكليف 
محافظ لعدن، غير أنه من الضروري أن يكون 
من  مدعومًا  يكون  حتى  جعفر،  قبول  بنفس 
الـــنـــاس لــتــجــاوز األحــــــداث األخـــيـــرة والــحــالــة 
الــنــفــســيــة الــتــي يـــمـــّرون فــيــهــا وإخـــراجـــهـــا من 

حزنها على سعد«.
ــادات كــان  ــيـ ر املـــصـــدر مـــن »تــنــصــيــب قـ

ّ
وُيــــحــــذ

لـــهـــا دور ســـيـــئ ســـابـــقـــًا ومــتــهــمــة بــالــفــســاد، 
داعــيــًا أيــضــًا إلـــى أن تعقد الــســلــطــات املحلية 
خاطب 

ُ
واألجهزة األمنية مؤتمرات صحفية، ت

وتواجه حرب  أمنهم،  إلــى  الناس وتطمئنهم 
الشائعات«.

من جانبه، وعد وزيــر الداخلية اللواء حسن 
»الـــعـــمـــل عــلــى تــرســيــخ األمـــن  مــحــمــد عــــرب بــــ
ومــاحــقــة مــن يــقــفــون خــلــف اغــتــيــال املــحــافــظ 

سعد«.
ـــرح فــي مــفــاوضــات 

ُ
وكـــان اســـم الــزبــيــدي قــد ط

ســابــقــة جـــرت فـــي الـــريـــاض، لــيــكــون محافظًا 
لعدن، وذلك في سبتمبر/أيلول املاضي، حتى 
إنـــه تـــّم االتــفــاق عــلــى ذلـــك، بينه وبـــن هـــادي. 
غير أن األمـــور تــبــّدلــت ألســبــاٍب عـــدة، مــا أدى 
الراحل سعد املنصب. مع  م املحافظ 

ّ
إلى تسل

العلم أن كا من الزبيدي وسعد، ُيعتبران من 
أبــرز وجــوه »املــقــاومــة« و»الــحــراك الجنوبي« 
ــــادي، وفــقــًا  مــمــن وافـــقـــوا عــلــى الــتــعــاون مـــع هـ

لشروطهما.

في املحافظات »املحررة«، األمر الذي تصاعد 
أخيرًا مع تحركات تنظيم »القاعدة« في أبن، 
والــهــجــوم الـــذي أدى الغــتــيــال محافظ عــدن، 
الـــلـــواء جــعــفــر مــحــمــد ســعــد، وتــبــنــاه تنظيم 
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(. وعــلــى الرغم 
من التقّدم املحرز املعلن من الجانب األممي، 
ــن غــيــر املــســتــبــعــد، كــمــا تــشــيــر الـــتـــجـــارب،  مـ
مــا فشلت  إذا  مــن جــديــد،  األمــــور  أن تتعقد 
إجــراءات بناء الثقة أو أي تفاصيل ميدانية 

وسياسية قد تسبق املؤتمر.

ومشايخ املنطقة الشرقية علي خيرالله، أكد 
أنهم مع أي اتفاق ُيخرج البلد من أزمته، وأنه 
يدعم العودة لدستور عام 1951 وتعدياته. 
كذلك أكد مقرر هيئة أعيان وحكماء املنطقة 
الغربية حسن املــســاتــي، دعــم االتــفــاق الــذي 
ع في تونس، واعتبره بشرى لكل الليبين.

ّ
ُوق

كما نقلت قناة »النبأ« الليبية أيضًا أن رئيس 
هيئة أعيان ومشايخ املنطقة الجنوبية عبد 
ــم االتـــفـــاق،  ــّدد عــلــى دعـ الـــســـام الــعــروســي شــ
داعــيــًا إلـــى حــقــن الـــدمـــاء بــن الــلــيــبــيــن، وهــو 
وأعيان  مشايخ  هيئة  لرئيس  نفسه  املــوقــف 
ــيـــدي، وعـــضـــو مــشــايــخ  ــبـ ــعـ لــيــبــيــا مـــفـــتـــاح الـ
وأعيان ترهونة بشير العبدلي. وذكرت القناة 
الليبية أن رئاسة املؤتمر الوطني العام أكدت 
الثوار  مــن  العديد  مــن  اتــصــاالت  أنها »تلقت 
واملجالس البلدية والنشطاء وأعيان املناطق 
ملباركة اتفاق إعان املبادئ املوقع من وفدي 
املــؤتــمــر والــبــرملــان املــنــحــل، وأنــهــا تسعى مع 
كـــل األطـــــراف لــوضــعــه حــيــز الــتــنــفــيــذ«. وقـــال 
مــصــدر مــقــرب مــن رئــاســة املــؤتــمــر الــوطــنــي، 
ــة لــعــقــد  ــاريــ لـــلـــقـــنـــاة، إن مـــســـاعـــي حــثــيــثــة جــ
لــقــاء بــن بوسهمن وصــالــح. وعــّبــرت بلدية 
غدامس عن ترحيبها باالتفاق واستعدادها 
الوطني  املؤتمر  رئيسي  لقاء بن  الحتضان 

والبرملان املنحل.
ــدر أمــس  ــان بـــيـــان صــ ــر كــ ــ وعـــلـــى املــقــلــب اآلخـ
الــــنــــواب  أعــــضــــاء مـــجـــلـــس  األول األحـــــــد عــــن 
تــمــســكــهــم  »كــــتــــلــــة 92« )طــــــبــــــرق( عــــّبــــر عـــــن 
بــاالتــفــاق الــســيــاســي املـــبـــرم فـــي الــصــخــيــرات 
الوفاق  املتحدة وحكومة  األمــم  رعــايــة  تحت 
الــوطــنــي. وأعـــرب أعــضــاء الكتلة فــي بيانهم 
عن تفاجئهم »برئيس البرملان عقيلة صالح 
وعــــدد مـــن الـــنـــواب عــنــدمــا أعــلــنــوا عـــن حـــوار 
ليبي-ليبي، ومع  حــوار  جديد، تحت مسمى 
أطراف تجاوزهم الحوار السياسي لتعنتهم 
البعثة  الــذي ترعاه  الحوار،  ورفضهم نتائج 
ــر عــلــى مجلس  األمــمــيــة ودون أن يــطــرح األمـ
النواب وفقًا ملا تنص عليه الائحة الداخلية 

للمجلس«.

تونس ـ وليد التليلي

شّكل »اتفاق تونس« بن ممثلن 
العام  الوطني  املؤتمر  ليبين عن 
أمس  وبرملان طبرق  في طرابلس 
من  وإقليمية  سياسية  مفاجأة  األحــد  األول 
املتفاوضة  األطــراف  وأعلنت  الكبير.  الحجم 
ــاق الـــتـــاريـــخـــي إلنــهــاء  ــفـ ــاالتـ عــمــا وصــفــتــه بـ
األزمــة الليبية املستفحلة منذ أربع سنوات، 
أن تفضي قبل نهاية  وخــارطــة طريق يمكن 
العام إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، ألول 
مرة، وإنهاء حالة االنقسام التي فتتت ليبيا 
الجماعات  لنفوذ  متزايد  صعود  إلــى  وأدت 
اإلرهــــــابــــــيــــــة وســـــيـــــطـــــرة تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة 
اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش( عــلــى مــنــاطــق متفرقة 
وجيرانها  ليبيا  يستهدف  بــمــا  الــبــاد،  مــن 
كبار  ذاتـــه. وبحسب تصريحات  الــوقــت  فــي 
ـــ »الــعــربــي  املـــفـــاوضـــن فـــي لـــقـــاءات تـــونـــس لـ
الجديد«، فإن مجرد اجتماع األطراف الليبية 
وجــهــًا لـــوجـــه، مــّكــن مـــن إنـــجـــاز هـــذا االتــفــاق 
بسرعة قياسية لم تتعَد 48 ساعة، في حن 
كانت األطراف الدولية الوسيطة، ومن بينها 
املــبــعــوث األمــمــي الــســابــق بــرنــارديــنــو لــيــون، 
تمنع مثل هذه اللقاءات املباشرة، وتتحجج 
في كل مرة بصعوبة ذلك. وألن تحّدي تأمن 
مباركة إقليمية ودولية لاتفاق يبقى محددًا 
رئــيــســيــًا ملصير االتـــفـــاق، جـــاء مــوقــف وزارة 
الــخــارجــيــة املــصــريــة املتحفظ عــلــى االتــفــاق، 
معبرًا عن عــدم رغبة عــدد من األطـــراف بحل 
األزمــة الليبية إال انطاقًا من منظور سحق 
ــيـــبـــي بــحــجــة  ــلـ ــن الـــشـــعـــب الـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ فـــئـــة واسـ

»التمسك باتفاق الصخيرات«.
غير أن اللقاء التاريخي في تونس لم يلتئم 
ــــورة،  ــذكـ ــ فــــي غــــضــــون الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة املـ
وإنــمــا جــرى اإلعـــداد لــه منذ فــتــرة، إذ ُعقدت 
حــوالــي  مــنــذ  متقطعة  تمهيدية  اجــتــمــاعــات 
شهر في العاصمة التونسية، انتهت باالتفاق 
ــــّوجــــت 

ُ
ــريـــن وت ــيـ عـــلـــى صــيــغــة الـــيـــومـــن األخـ

اتفاق تونس الليبي 
الخلفيات واالعتراضات واستباق العاصفة الدولية

بروز بعض  الذي ُوّقع في تونس، قبل يومين، أمام امتحان داخلي، مع  الليبي  االتفاق  سيكون 
االعتراضات عليه، كما أنه يضع الجهود الدولية أمام االختبار لدعم االتفاق الذي يؤمل منه إنهاء 

األزمة الليبية

وزارة الخارجية المصرية 
ونواب من طبرق رفضوا 

االتفاق

وقف إطالق النار 
سيترافق مع إطالق 

معتقلين لدى الحوثيين

انهيار السلطة بات 
ممكنًا وما ينقصه 

مجرد شرارة
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الحدث

الزبيدي... محافظ عدن من رحم »المقاومة« اليمن: تنازالت متبادلة تمّهد لمفاوضات مفتوحة بسويسرا 

على الرغم من تأكيدات الطرفين أن اللقاء تم بإعداد ليبي خالص، ومن 
واضحة  كانت  التونسية  البصمة  فإن  أجنبية،  تدخالت  أو  تأثيرات  دون 
وعلمت  ممهدة.  لقاءات  من  سبقه  وما  االتفاق،  هذا  ترتيب  في 
»العربي الجديد« أن أطرافًا تونسية غير رسمية ومعروفة بقربها من كل 
الجهات الليبية، أدت دورًا مهمًا في تلطيف األجواء وإقناع الطرفين 

بالتحاور وجهًا لوجه، وساهمت في ترتيب االتفاق بسرية مطلقة.

البصمات التونسية

F F

ح جدًا،  بهذا االتفاق، قبل لقاء مرتقب وُمرجَّ
بــن رئــيــس املــؤتــمــر الــعــام نـــوري بوسهمن 
ورئيس برملان طبرق عقيلة صالح، العتماد 

نص االتفاق رسميًا.
األحــد  مــســاء  قــصــره  فــي  الّسبسي  واستقبل 
الرئاسة  بيان  وشـــّدد  املتفاوضن،  الــوفــدْيــن 
على ان اللقاء تم »بطلٍب منهما«، إلبعاد أي 
شبهة تدخل أو وصاية. ويعكس هذا البيان 
حرصًا تونسيًا على إضفاء مشروعية دولية 
على االتفاق، وسعيًا للحصول على مباركة 
ــن خــــال إشــــــراك املـــبـــعـــوث األمــمــي  أمـــمـــيـــة، مـ

الجديد مارتن كوبلر.
وأكــــدت مــصــادر مــن املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام، 

ــوة مــن  ــ أمـــــس االثــــنــــن، تــلــقــي »املــــؤتــــمــــر« دعــ
البعثة األممية لعقد اجتماع موّحد مع وفد 
ع على اتفاق إعان املبادئ، 

ِّ
برملان طبرق املوق

فـــي مــقــر الــبــعــثــة فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. 
ــــذه املــــصــــادر فــــي تــصــريــحــات  وأوضــــحــــت هـ
فيه  سيلتقي  الـــذي  االجــتــمــاع،  أن  صحافية 
الدعوة،  وفق  كوبلر، سيناقش،  مع  الطرفان 
ــعــا 

ّ
مــخــرجــات إعـــان وثــيــقــة املــبــادئ الــتــي وق

عليها. كوبلر، الذي كان يزور مدينة شحات 
الليبية يوم السبت، التقى عقيلة صالح الذي 
بذل للتوصل 

ُ
أكد له »أن ثمة جهودًا ليبية ت

ل 
ّ

إلى اتفاق ينهي األزمة الليبية من دون تدخ
خارجي«.

ويـــأتـــي »اتـــفـــاق تـــونـــس« فـــي مــرحــلــة دولــيــة 
دة جدًا، يبدو أنها تعيد رسم السياسات 

ّ
معق

الدولية في املنطقة، خصوصًا بعد اعتداءات 
باريس والعاصمة التونسية، وتغّير املوقف 
إلى  وسعيه  املنطقة،  في  املتراخي  الفرنسي 
حشد الرأي العام الدولي للتحرك ليس فقط 
ــًا، حيث  ــا فـــي لــيــبــيــا أيـــضـ ــمـ ــة وإنـ فـــي ســـوريـ
ــــذي يــشــّكــل  ــّد تــنــظــيــم »داعــــــش« الـ يــتــنــامــى مــ

خطرًا محدقًا على »شرفة املتوسط«.
ويــأتــي كــذلــك قبل أيـــام قليلة مــن لــقــاء دولــي 
اإليــطــالــيــة  الــعــاصــمــة  تحتضنه  ليبيا  حـــول 
رومــا، وأكد وزير الخارجية اإليطالي باولو 
واألميركي  الروسي  نظيريه  أن  جينتيلوني 
الــذي سُيعقد  االجتماع  هــذا  سيشاركان في 
وأكد  الحالي.  األول  ديسمبر/كانون   13 في 
جينتيلوني أن الهدف هو إعطاء دفعة قوية 

ملواجهة مخاطر توّسع »داعش«. وأضاف أن 
أي اتفاق يتم التوصل إليه داخل ليبيا سيتم 

دعمه الحقًا من خال قرار لألمم املتحدة.
في  الدولية  الجهود  تونس«  »اتفاق  ويضع 
املبعوث  فشل  بعد  للنوايا،  صــريــح  اخــتــبــار 
األمـــمـــي الــســابــق فـــي الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد 
املتنازعن  الــطــرفــن  ورفـــض  ملساعيه،  ليبي 
للحلول املعروضة. وأكد النائب األول لرئيس 
املؤتمر، عوض عبد الصادق، وممثل برملان 
»العربي  طبرق ابراهيم عميش، في حوارات لـ
الجديد«، أن النوايا الدولية ستتبّن لليبين، 
بــعــد االتــفــاق عــلــى تشكيل حــكــومــة مــوحــدة، 
وأنه على املجتمع الدولي ودول الجوار دعم 
هذا االتفاق ورعايته. وأكد عبد الصادق أنه 
ال مانع لديهم من وضع هذا االتفاق الجديد 

تحت رعاية األمم املتحدة.
وســــيــــكــــون االتـــــفـــــاق الـــلـــيـــبـــي الــــجــــديــــد أمــــام 
امـــتـــحـــان داخــــلــــي ايــــضــــًا، فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
بعض االنتقادات التي وردت من طبرق، فقد 
ــه يحظى  أنـ أكــــدت مــصــادر ليبية مــتــقــاطــعــة 
بــتــأيــيــد كــبــيــر فـــي جــانــبــه الــغــربــي والــقــبــلــي. 
ونقلت مواقع ليبية أن رئيس مجلس أعيان 

انهيار السلطة الفلسطينية
قلق عسكر إسرائيل وال مباالة ساستها

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الخارجية  اخــتــار وزيـــر  فــي خــطــوة مفاجئة، 
ــــون كــــيــــري، الــــــــدورة الــســنــويــة  األمــــيــــركــــي، جـ
ملنتدى سبان، للتحذير من أن إغاق الطريق 
املطاف،  نهاية  في  يعني،  الدولتن  أمــام حل 
ــاه نــحــو حـــل دولـــــة ثــنــائــيــة الــقــومــيــة،  ــجــ االتــ
ولكن ليس قبل انهيار السلطة الفلسطينية، 
ــــال إلـــــى نــشــر  ــتـ ــ مـــمـــا ســيــضــطــر جـــيـــش االحـ
عـــشـــرات آالف الـــجـــنـــود فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أنــه اســتــدرك في محاولة  الغربية. إال  الضفة 
ملنع خــوض صــدام تــام مع حكومة االحتال، 
اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  إن  قــال  عندما 
بنيامن نتنياهو نفسه، ال يزال يعلن تأييده 
كيري هذه،  أن تحذيرات  ومــع  الدولتن.  حل 
ــرة  ــادت إلــــى دائــ ــ لــيــســت جــــديــــدة، إال أنـــهـــا أعــ
الـــضـــوء ســيــنــاريــوهــات إســرائــيــلــيــة، قــوامــهــا 
األساسي تقديرات من املستوى العسكري في 
انهيار  إسرائيل وليس السياسي، تحذر من 
مــطــلــق لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد انــهــيــار 
وتوقف التنسيق األمني بن أجهزة السلطة 

الفلسطينية وجيش االحتال.
وكـــــان الــكــابــيــنــيــت الــســيــاســي واألمــــنــــي، قد 
نــاقــش، بــاعــتــراف صحيفة »هــآرتــس« فــي 27 
من الشهر املاضي، احتماالت انهيار السلطة 
ــبـــن فــــي املـــــــــداوالت،  ــيـــث تـ الــفــلــســطــيــنــيــة، حـ
ــلـــيـــة،  اإلســـرائـــيـ الـــحـــكـــومـــة  وزراء  بـــعـــض  أن 
ــيـــهـــودي«،  وخـــصـــوصـــًا مـــن حــــزب »الـــبـــيـــت الـ
يعتبرون أن مثل هــذا الــخــيــار قــد يــكــون، في 
نهاية املطاف، في صالح إسرائيل في املرحلة 
الــتــزامــات تجاه  مــن  الــحــالــيــة، لجهة تحللها 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
نتنياهو اعتبر في تلك الجلسة أن هذا األمر 
ســـيء لــلــغــايــة، إال أنـــه يــبــدو أن هـــذه القضية 
تــشــغــل بــشــكــل أســاســي املــســتــوى الــعــســكــري، 
وتــحــديــدًا قـــادة الجيش فــي إســرائــيــل، الذين 
أشـــادوا أكثر من مــرة منذ انــدالع االنتفاضة 
ــــذي تـــقـــوم به  الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالـــدور املـــهـــم الـ
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إخـــمـــاد نــار  أجـــهـــزة األمـ
االنتفاضة ومنع انتشارها في أنحاء الضفة.

مـــع ذلـــك اعــتــبــر مــوقــع »وااله« اإلســرائــيــلــي، 
ــيــــرة لـــكـــيـــري، بــمــثــابــة  أن الــتــصــريــحــات األخــ
وضـــع األصــبــع عــلــى »الـــجـــرح اإلســرائــيــلــي«، 
بــات حقيقيًا وممكنًا،  وأن مثل هــذا االنهيار 
وكل ما ينقصه شرارة واحدة كفيلة، أن تجر 
خطوات رد فعل إسرائيلية شديدة على هيئة 
خـــطـــوات ضـــد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة حتى 
فإن  الــتــقــريــر،  وبحسب  كليًا.  األخــيــرة  تنهار 
قــيــام شــرطــي أو عنصر مــن األجــهــزة األمنية 
بتنفيذ  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــي  الــرســمــيــة 
تكون  قــد  إسرائيلين،  ضحايا  توقع  عملية 
إلــى  نتنياهو  الــتــي ســتــدفــع بحكومة  الــقــشــة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى  عــقــوبــات  فـــرض 
الضرائب  وأمـــوال  امليزانيات  تحويل  كوقف 
ــا مــن  املــســتــحــقــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
للغاية،  في حالة خطرة  السلطة  شأنه جعل 
ذلك  اإلسرائيلية  الحكومة  اتبعت  حــال  وفــي 
بعملية اجتياح برية فإن ذلك سيعني نهاية 

السلطة.
واعتبر موقع »وااله« أن »العملية« التي نفذها 
األسبوع املاضي، الضابط في االستخبارات 
الفلسطينية، مازن حسن عربية، وقيام كبير 
ــفـــاوضـــن فـــي الــســلــطــة، صـــائـــب عــريــقــات،  املـ

بزيارة تعزية أهل الشهيد، بمثابة دليل على 
الفلسطينية  الــســلــطــة  الــعــاقــات بــن  انــهــيــار 
اإلسرائيلي،  املوقع  وبحسب  إسرائيل.  وبــن 
يــبــدو أن اإلدارة األمــيــركــيــة وعــلــى الــرغــم من 
املنطقة،  ارتكبتها في  التي  الفادحة  األخطاء 
أنها نجحت في  إال  املاضية،  السنوات  خال 
قـــــراءة صــحــيــحــة وتــشــخــيــص دقــيــق للحالة 

الحرجة في الضفة الغربية.
آفــي سيسخاروف،  املوقع عبر مراسله  وأقــّر 
أن هـــذا الــســيــنــاريــو هـــو كـــابـــوس بــاألســاس 
إسرائيل،  في  العسكري  واملستوى  لألجهزة 
فــي الــوقــت الــذي يشّكل أمنية لــرجــال اليمن 
اليهودي«. مع  »البيت  اإلسرائيلي في حزب 
ذلـــك رأى ســيــســخــاروف أن هـــذا الــســيــنــاريــو 
بــل سيكون نتيجة  لــن يتحقق دفعة واحـــدة 
عملية متواصلة من التدهور املستمر حاليًا، 
مـــن جــهــة،  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــكــانــة  فـــي 
والــخــطــوات اإلســرائــيــلــيــة الــرامــيــة إلضــعــاف 

السلطة أكثر فأكثر.
ــــراف اإلســرائــيــلــيــة املختلفة،  ــرار األطـ ومـــع إقــ
ــك نــتــنــيــاهــو نـــفـــســـه، بــمــســاهــمــة  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
أجهزة األمن الفلسطينية في منع االحتكاك، 
وضــمــان عــدم انــتــقــال االنــتــفــاضــة، وتحّولها 
مجرد  وليس  وشعبي،  جماهيري  فعل  إلــى 
عربية  الشهيد  عملية  فـــإن  ــراد،  أفــ انــتــفــاضــة 
عند حاجز حزما أطلقت أجهزة اإلنــذار عند 
ــيـــادتـــه الــعــســكــريــة  الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي وقـ
مشابهة  عملية  وقــوع  من  تحسبًا  امليدانية، 

ينفذها أحد عناصر األجهزة األمنية.
وكــشــف املــوقــع، فــي هـــذا الــســيــاق، أن منّسق 
يوآف  الجنرال،  اإلسرائيلية  الحكومة  أعمال 
مردخاي، يحافظ على اتصال دائم ومباشر 
نــاهــيــك عن  الفلسطينية،  األجــهــزة  ــادة  قـ مــع 
فــي محاولة لضمان  املكثفة معهم  الــلــقــاءات 

استقرار عملية التنسيق األمني.

وبــحــســب الــســيــنــاريــو الـــذي يــرســمــه الجيش 
اإلســرائــيــلــي، فـــإن مــســار انــهــيــار الــســلــطــة أو 
انــهــيــار الــتــنــســيــق األمـــنـــي كــمــقــدمــة النــهــيــار 
الــســلــطــة، يــبــدأ مـــن عــمــلــيــات مــشــابــهــة للتي 

إسرائيل  عليها  تــرد  عربية،  الشهيد  نفذها 
بعملية واسعة وأشد عنفًا توقع عددًا كبيرًا 
مما  الفلسطيني،  الجانب  فــي  الضحايا  مــن 
يــــؤدي عــنــدهــا إلـــى رد عــنــيــف مـــن الــعــنــاصــر 
الــدنــيــا،  الـــدرجـــات  مــن  الفلسطينية  األمــنــيــة 
املستوطنن،  أو  االحــتــال  جــنــود  يستهدف 
لتتدهور األوضــاع كليًا، على غــرار ما حدث 
عندما  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  فــي 
الفلسطينية إلى  انضم عناصر من األجهزة 
االنتفاضة  مرحلة  إلى  ونقلوها  االنتفاضة، 

العسكرية.
ــلــــي )لــــدى  وبـــحـــســـب الـــســـيـــنـــاريـــو اإلســــرائــــيــ
األجـــهـــزة الــعــســكــريــة تـــحـــديـــدًا(، فـــإن ذلـــك قد 
فرض  خطوة  تتخللها  تــحــّول  نقطة  يجّسد 
عقوبات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية 
العاملن  ورواتــــب  مخصصاتها  واحــتــجــاز 
فــيــهــا، لــتــتــســع رقــعــة املــنــضــمــن مـــن عناصر 
كله  ذلــك  االنتفاضة، وقــد يدفع  إلــى  السلطة 
تفاقم  مــع  عــبــاس،  محمود  السلطة،  برئيس 
األمور، إلى اإلعان عن حل السلطة و»إعادة 

املفاتيح«.
وبحسب سيناريو آخر فإن العملية برمتها 
قد تكون أقصر من ذلك بكثير في حال قررت 
بإسرائيل.  اعترافها  التحرير سحب  منظمة 
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة ســتــعــم الــفــوضــى وتــعــود 
إلى  والفصائل  و»حــمــاس«  الشعبية  اللجان 
الــنــشــاط فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا قـــد يــدفــع 
إسرائيل إلى إعادة احتال الضفة من جديد. 
هذا السيناريو ُيشّكل رعبًا لألجهزة األمنية 
ــتــــال، لــكــنــه لــيــس كــذلــك  ــوات جــيــش االحــ ــ وقــ
لليمن اإلسرائيلي الذي يعتبر ذلك عودة إلى 
نقطة ما قبل اتفاق أوسلو، ومحو التزامات 
وتعهدات إسرائيل التي أفرزها االتفاق، لكن 
الــتــي تحققت لها  اإلنـــجـــازات  مــن دون محو 
وفي مقدمتها مضاعفة عدد املستوطنن في 
الضفة الغربية املحتلة من نحو 150 ألفًا إلى 
الكتل االستيطانية  400 ألف وتكريس فكرة 
يكون  أن  دون  مــن  مستقبلي،  اتــفــاق  أي  فــي 
قادر  موّحد  عنوان  أي  عمليًا  للفلسطينين 

على مواجهة االحتال.

أنه أجرى اتصاًال  )الصورة(،  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أعلن 
لوزيرة  تصريحات  على  لالحتجاج  لوففن،  ستيفان  السويدي،  بنظيره 
ــوت  ــارغ الــخــارجــيــة الــســويــديــة م
فلوستروم، قالت فيها إن »إلسرائيل 
نفسها  ــن  ع الــدفــاع  ــي  ف الــحــق 
ــن الـــرد  ــك ــضــمــان ســالمــتــهــا، ول ل
اإلسرائيلي يجب أال يكون القتل خارج 
نطاق القانون«. وأبلغ نتنياهو كتلة 
»الليكود«، أمس اإلثنين، أنه تحادث 
ــســويــدي،  ــع نــظــيــره ال هــاتــفــيــًا م
الشديد«،  »احتجاجه  عن  لإلعراب 

على أقوال الوزيرة.

تفّقد رئيس هيئة األركان العامة اللواء محمد علي المقدشي، أمس 
االثنين، الخطوط األمامية لجبهات القتال في صرواح غرب محافظة 
مأرب. وتنقل اللواء المقدشي خالل 
سيطرت  التي  المواقع  في  الزيارة 
الوطني  الــجــيــش  قـــوات  عليها 
ــاد  وأش الشعبية«.  و»الــمــقــاومــة 
بمستوى الجاهزية القتالية لوحدات 
ورجال»المقاومة  الوطني  الجيش 
»تلقين  في  وبسالتهم  الشعبية« 
مليشيات الحوثيين وصالح االنقالبية، 
استعادة  سبيل  في  قاسية  دروســًا 

الوطن والشرعية«.

احتجاج نتنياهو بالهاتف 

جولة للمقدشي في مأرب

تــحــافــظ أطــــراف حــزبــيــة ومــدنــيــة 
تونسية على عالقات عميقة ومتينة 
بداية  المتنازعة،  الليبية  األطراف  بكل 
وطــبــرق،  طــرابــلــس  حكومتي  مــن 
العقيد  نظام  مسؤولي  إلى  وصوًال 
األعــمــال  ــال  ــ ورج الــقــذافــي  معمر 
والبلديات  القبائل  وممثلي  الليبيين 
والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وهـــو ما 
يؤهلها، ربما أكثر من غيرها، لتقريب 
منتقديها  جعل  ما  النظر،  وجهات 
لتقاعسها في  اللوم  إليها  يوجهون 
كل  من  الرغم  على  األزمــة  حلحلة 

هذه اإلمكانيات.

عالقات
عميقة

اختار الرئيس عبدربه 
منصور هادي، محافظ 
عدن الجديد، عيدروس 

الزبيدي، المعروف 
كأحد قادة »المقاومة 

الجنوبية«، والعامل على 
مختلف الجبهات

شهدت الساحة اليمنية 
تطورات غير مسبوقة، 
أمس االثنين، مع إعالن 

المبعوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد أن محادثات السالم 
ستنطلق في 15 الحالي

جرى اإلعداد لالتفاق منذ فترة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ولد الشيخ 
أعلن أن 
المفاوضات 
ستستمر 
بقدر ما هو 
ضروري )فايز 
نورالدين/
فرانس برس(

وزراء »البيت اليهودي« يعتبرون أن هذا الخيار في صالح إسرائيل  )عصام ريماوي/األناضول(

  شرق
      غرب

الجبهة الشعبية: الحكم 
على جرار إرهاب إسرائيلي

ــلـــيـــة عــلــى  حـــكـــمـــت مــحــكــمــة إســـرائـــيـ
النائب عن »الجبهة الشعبية لتحرير 
ــرار، بالسجن  ــ فــلــســطــن«، خـــالـــدة جـ
الجبهة  في حكم وصفته  15 شهرًا، 
القرار  »تثبيت  أن  معتبرة  بالجائر، 
ــهـــور طـــويـــلـــة مــــن املـــــــداوالت  بـــعـــد شـ
الفشل لدى  هو تعبير عن حالة من 
التعامل مع  في  والتخبط  االحــتــال 
هذه املحاكمة«. ولفتت الشعبية، في 
بيان، إلى أن هذا القرار يعتبر جزءًا 
مــن اإلرهـــاب املــتــواصــل ضــد الشعب 
املــبــاشــر  واالســـتـــهـــداف  الفلسطيني 
ــددة تـــأكـــيـــدهـــا عـــدم  ــجــ لـــقـــيـــاداتـــه، مــ

اعترافها بشرعية هذه املحاكم.
)العربي الجديد(

استشهاد فلسطيني 
في الخليل

ــاب فــلــســطــيــنــي مــســاء  ــ اســتــشــهــد شـ
أمــــس، اإلثـــنـــن، بـــرصـــاص االحــتــال 
ــن املــســجــد  ــقـــرب مــ ــالـ اإلســـرائـــيـــلـــي بـ
ــنـــة الــخــلــيــل،  ــيــــمــــي فــــي مـــديـ اإلبــــراهــ
جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة. وتـــذرعـــت 
ســلــطــات االحـــتـــال بـــأن الـــشـــاب نفذ 
عملية طعن ألحــد جــنــود االحــتــال، 
وأصــــــابــــــه بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة، عــنــد 
على  املقامة  العسكرية  النقاط  أحــد 

مداخل الحرم اإلبراهيمي.
)العربي الجديد(

سفير يمني في 
اإلمارات بدل نجل صالح

ــيـــس الـــيـــمـــنـــي، عــبــدربــه  أصــــــدر الـــرئـ
منصور هادي، قرارًا بتعين العقيد، 
ــــال عـــلـــي شــــايــــع، مــــديــــرًا لــشــرطــة  شـ
ــركـــن، محمد  عــــدن، خــلــفــًا لــلــعــمــيــد الـ
ــذي تــــم تــعــيــيــنــه  ــ ــ مـــســـاعـــد قــــاســــم، الـ
 ملــصــلــحــة األحـــــــــوال املـــدنـــيـــة 

ً
وكــــيــــا

والسجل املدني. كما قرر تعين فهد 
الــعــادة  فــوق  سفيرًا  املنهالي  سعيد 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة  ــًا لـ ــفــــوضــ ومــ
الرئيس  لنجل  اإلمــــارات، خلفًا  لــدى 

املخلوع، أحمد علي عبدالله صالح.
)العربي الجديد(

لبنان: تنسيق بين عون 
وجعجع إلسقاط فرنجية

علمت »العربي الجديد«، من مصادر 
ــة لــــلــــنــــقــــاش املــــســــيــــحــــي فــي  ــ ــبـ ــ ــــواكـ مـ
لــبــنــان املــفــتــوح والـــرافـــض لتنصيب 
ــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئــيــســًا  الـ
رئيس  بن  التقارب  أن  للجمهورية، 
العماد  واإلصـــاح«،  »التغيير  تكتل 
ميشال عون، ورئيس حزب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع، على أعلى 
جبران  الــوزيــر  أن  حتى  مستوياته، 
باسيل، صهر عون، زار جعجع قبل 
3 أيـــــام »وكــــــان املـــوقـــف مـــوحـــدًا في 
رفض وصول فرنجية إلى الرئاسة«. 
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى أن »الــتــوافــق 
بـــــن عـــــــون وجــــعــــجــــع تـــــــام فـــــي هــــذا 
املــلــف، ويــجــري العمل إلســقــاط اسم 

فرنجية«.
)العربي الجديد(
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في  السلفي  التيار  مسارات  تتعّدد 
يناير/   25 ثــورة  بعد  تحديدًا  مصر، 
التعددية  الثاني 2011. وأّدت  كانون 
إلى تكريس مفاهيم سياسية جديدة 
اعتباره  يُمكن  عّما  بعيدًا  للسلفيين، 

»وحدة سلفية«، وفقًا لنظرة كثر

الجزائر ـ عثمان لحياني

خرج الصراع بني دوائــر الحكم في الجزائر 
الــذي أصــدره القائد  إلــى العلن، بعد البيان 
ــابــــق لـــجـــهـــاز االســــتــــخــــبــــارات الـــفـــريـــق  الــــســ
محمد مدين )تــوفــيــق(، دفــاعــا عــن مساعده 
السابق الجنرال حسان الذي أدانته محكمة 
عــســكــريــة، وســـط تــبــايــن فــي مــواقــف الــقــوى 
التماهي مع بيان  السياسية املعارضة بني 
وبني  الخطر،  لناقوس  دقــا  واعتباره  مدين 
االعـــتـــراض عــلــى مــوقــفــه وإدانـــتـــه سياسيا 
ــة  لــتــجــاهــلــه مــســؤولــيــات الــجــهــاز فـــي األزمــ
األمــنــيــة الـــتـــي عــصــفــت بــالــبــاد مــنــذ الــعــام 
1992. رســالــة مــديــن مــا زالـــت تثير مــواقــف 
وردود فعل سياسية وتحليات عن خلفية 
تعاطي  وكيفية  توقيتها  ودالالت  الرسالة 
ـــبـــر تــحــديــا 

ُ
الــســلــطــة مـــع مـــوقـــفـــه، الـــــذي اعـــت

لسلطة القضاء وخروجا عن واجب التحفظ، 
الجزائري حميد  كما وصفه وزير االتصال 
قــريــن، واعــتــبــر أن تصريحات مــديــن »محل 
ــغـــراب وعـــنـــف لـــفـــظـــي«. وأعــــــرب قــريــن،  ــتـ اسـ
مـــتـــحـــدثـــا »بـــصـــفـــتـــي وزيــــــــرًا فــــي الــحــكــومــة 
الــجــزائــريــة«، عــن دهشته »مــن كــون صاحب 
ــق فـــي  ــ ــابــ ــ ــــط ســ ــابــ ــ ــــات هـــــــو ضــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الجيش، بل ضابط رفيع املستوى الذي من 
املفروض أن منصبه يلزمه بواجب التحفظ 
والــصــمــت«. ورأى أن مــديــن وصـــل بــه األمــر 
 :

ً
إلى التشكيك والتنديد بحكم القضاء، قائا

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدأ الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
الثاثاء، زيــارة رسمية تستمّر حتى  اليوم 
يــوم غــٍد األربــعــاء، إلــى العاصمة اليونانية 
أثـــيـــنـــا، الـــتـــي تــشــهــد عـــقـــد الـــقـــمـــة الــثــاثــيــة 
واليونان  بــني مصر  13 شــهــرًا،  فــي  الثالثة 
القبرصي  الرئيس  غدًا، بحضور  وقبرص، 
الــوزراء  ورئيس  أناستاسياديس،  نيكوس 

اليوناني أليكسيس تسيبراس. 
ــي يـــشـــوب  ــتــ وخـــطـــطـــت الـــــــــدول الـــــثـــــاث، الــ
في  وتربطها  تــركــيــا،  مــع  الــتــوتــر عاقاتها 
تاقي  نتيجة  تــجــاريــة،  عــاقــات  بينها  مــا 
الــغــاز الطبيعي في  حــدودهــمــا فــي حــقــول 
البحر املتوسط، على عقد هذه القمة مرتني 
سنويا، بهدف »االرتقاء بمستوى العاقات 
التي تجمع في  االستراتيجية والتاريخية 
ق من نتائج 

ّ
ما بينها، والبناء على ما تحق

التي  األولــى  الثاثية  القمة  إيجابية خــال 
ُعقدت بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 
استضافتها  الــتــي  الــثــانــيــة  والــقــمــة   ،2014
قـــبـــرص فـــي نــيــقــوســيــا فـــي أبــريــل/نــيــســان 

القاهرة ـ العربي الجديد

ما بني مؤيد ومؤيد، ومشيد بمواقف رئيس 
الجمهورية، ومرّحب بقرارات الحكومة؛ هكذا 
البرملان املصري  نــواب  املنتظر من  الحال  هو 
الــجــديــد، الــــذي تــغــيــب عــنــه املــعــارضــة بشكل 
شبه كامل للمرة األولــى في تاريخه، في ظل 
مقاطعة مختلف القوى اإلسامية، باستثناء 
 عــــن أحـــــــزاب الــيــســار 

ً
ــزب »الـــــنـــــور«، فـــضـــا ــ حـ

املشاركة في االنتخابات، والتي خسر جميع 
مــرشــحــيــهــا، بــاســتــثــنــاء مــمــثــل وحــيــد لــحــزب 
»التجمع«، وهو عبد الحميد كمال، في دائرة 

محافظة السويس.
»الــتــجــمــع« فــي املــرحــلــة  وخــســر 11 مــرشــحــا لـــ
ــن فـــي املــرحــلــة  ــريـ ــن 10 آخـ  عـ

ً
الـــثـــانـــيـــة، فـــضـــا

ف على يمني 
ّ
األولــى؛ وهــو الحزب الــذي يصن

النظام أكثر مــن يــســاره، نظرًا ملــواقــف الحزب 
الحالي،  النظام  قــرارات  لكل  املؤيدة  الرسمية 
مــنــذ االنـــقـــاب عــلــى الــرئــيــس الــســابــق محمد 
الشعبي  »التحالف  حــزب  مني  فيما  مــرســي. 
االشتراكي« بخسارة 10 مرشحني في املرحلة 
األولـــى. وخسر مرشحه األخــيــر فــي محافظة 
له  يتبق  ولــم  الفطايري،  مسعد  اإلسماعيلية 
سوى مرشح وحيد في إحدى الدوائر امللغاة 
نــتــائــجــهــا، وهـــو نــائــب رئــيــس الــحــزب زهــدي 
البحيرة،  بمحافظة  دمنهور  بدائرة  الشامي، 
إال أن ترتيبه فــي عــدد األصـــوات كــان متأخرًا 

في املرة األولى.
ــتــــظــــر إعــــــــــادة االنــــتــــخــــابــــات بــــــــ4 دوائـــــــر  ــنــ ــ

ُ
وت

 احــتــرامــا لــه ولــكــل مــن خــدمــوا الــدولــة بــمــحــافــظــات اإلســـكـــنـــدريـــة والـــبـــحـــيـــرة وبــنــي 
ّ
ــكــن

ُ
»ن

الــجــزائــريــة، إال أن رســالــتــه تطعن فــي دولــة 
القانون وسيادة القضاء«. ودعاه ألن يكون 
مـــســـؤواًل عــن كــامــه ويــلــزم واجــــب التحفظ 

الذي يمليه عليه منصبه.
ــد أصـــــدر تــصــريــحــا مــكــتــوبــا  وكـــــان مـــديـــن قـ
شــّكــل أول خــــروج إعـــامـــي لـــه بــعــد أن بقي 
ــرة الــظــل خـــال ربـــع قـــرن فـــي قــيــادة  ــ فـــي دائـ
الــجــزائــريــة، انتقد فيه  جهاز االســتــخــبــارات 
ــران غــرب  ــة املــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــي وهــ إدانــ
الجزائر ملساعده السابق في الجهاز رئيس 
ــاب فــي الــجــهــاز املــدعــو  ــ قــســم مــكــافــحــة اإلرهـ
بالسجن  ُحكم عليه  والــذي  الجنرال حسان 
خمس سنوات بتهمة إتاف وثائق عسكرية 
الــذي  مــديــن،  واعــتــبــر  التعليمات.  ومخالفة 
عــزلــه مــن منصبه الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة فـــي 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الجنرال حسان حكما  الحكم على  املــاضــي، 
قاسيا وظاملا، وقّدم شهادة لصالح مساعده 
الــســابــق شــهــد لـــه فــيــهــا بــالــكــفــاءة وتــنــفــيــذ 
ــنـــني،  الــتــعــلــيــمــات وحـــمـــايـــة الـــبـــاد واملـــواطـ
مشددًا على أن املهمات التي نفذها الجنرال 

حسان تمت تحت وصايته وسلطته.
وإذا كانت أحزاب السلطة قد انتقدت رسالة 
الوقت  للعب في  مدين، واعتبرتها محاولة 
الــضــائــع، فـــإن قـــوى املــعــارضــة تــبــايــنــت بني 
ـــ19 الــتــي تــضــم قــيــادات  طــرفــني، مجموعة الــ
ــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وتــاريــخــيــة  ــ أحـ

املــــاضــــي، والـــعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــق املــصــالــح 
املشتركة وتعزيز أواصر العاقات الوطيدة 
في ما بينها«، وفقا لبيان الرئاسة املصرية.

وعلى الرغم من أن الدول الثاث تعاني من 
أزمات اقتصادية متاحقة وطاحنة، إاّل أن 
السيسي يرى أن إقامة تحالف استراتيجي 
األوروبـــي،  لاتحاد  منتميتني  دولــتــني  مــع 
يخلق لنظامه دائرة تحّرك جديدة ودائمة، 
ــات أثـــيـــنـــا ونــيــقــوســيــا  نـــظـــرًا لـــتـــوتـــر عــــاقــ
انقطعت عــاقــاتــهــا فعليا  الــتــي  أنــقــرة،  مــع 
بالقاهرة، منذ منتصف 2013، كما أن هذه 
ــتــيــح لـــه املـــجـــال لــلــنــفــاذ إلـــى دول 

ُ
الـــدائـــرة ت

االتحاد األوروبي الكبرى والتحاور معها.
ووفقا ملصادر دبلوماسية مصرية خاصة 
فــإن »قــبــرص ساعدت  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــدول  ــ ــدد مــــن الــ ــ ــارب مــــع عــ ــقــ ــتــ ــر فــــي الــ مـــصـ
األوروبـــيـــة الــكــبــرى، مــثــل فــرنــســا وأملــانــيــا، 
ووزيـــر  لرئيسها  شخصية  بــجــهــود  ــك  وذلـ
كرئيس  للسيسي  الترويج  في  خارجيتها 

قوي يحظى بشعبية حقيقية في باده«.
وبـــمـــوازاة ذلــك بـــدأت املــحــادثــات بــني هيئة 
املــســاحــة الــعــســكــريــة املــصــريــة والــحــكــومــة 

ســــويــــف، تــنــتــهــي فــــي 16 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
األول الجاري، بإجمالي 13 مقعدًا، بعد حسم 
الــفــردي  نظامي  على  بــاالنــتــخــاب  مقعدًا   555
السيسي  إلى تعيني  املغلقة، إضافة  والقوائم 
28 مقعدًا، بعد انتهاء االنتخابات، ليبلغ عدد 
مقاعد البرملان الجديد 596 مقعدًا )األكبر في 
للحزب  ثــاثــة مرشحني  كما خسر  تــاريــخــه(. 
ــراكـــي املــــصــــري، وفـــشـــل مــرشــحــا حــزب  ــتـ االشـ
املنوفية،  بمحافظة  مــوســى  محمد  »الــعــدل«، 
وفتحي فراج بمحافظة الشرقية، في الوصول 
إلــى جولة اإلعــادة باملرحلة الثانية. ولــم يكن 

للحزب مرشحون في املرحلة األولى.
وخــــســــر خـــمـــســـون مـــرشـــحـــا فـــــي املـــرحـــلـــتـــني 
لــحــزب »الـــكـــرامـــة«، الــــذي شــــارك فــي تأسيسه 

والــتــي كــانــت وّجــهــت قبل أســبــوعــني رسالة 
إلى بوتفليقة وطلبت لقاءه وشككت في أن 
الــتــي اتخذتها  الـــقـــرارات  تــكــون سلسلة مــن 
الــحــكــومــة صــــادرة عــنــه، وجــــدت فــي رســالــة 
 عــلــى غــمــوض اللعبة 

ً
الــفــريــق مــديــن دلـــيـــا

الــســيــاســيــة الــتــي تــديــرهــا مــجــمــوعــة تحيط 
ببوتفليقة، بحسب رأيها.

وقـــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم املــجــمــوعــة لــوزيــرة 
حنون، إن »رسالة قائد جهاز االستخبارات 
السابق تؤكد أن الرئيس ال يعرف ما يجري 
في البلد، وهي دليل على خطورة الوضع«، 
مضيفة أن الفريق مدين »وصل إلى النتيجة 
نــفــســهــا الــتــي وصــلــت إلــيــهــا املــجــمــوعــة في 
تحليلها لواقع الجزائر، إنه مسعى مقاومة 

للدفاع عن كيان الدولة«.
ــــوى ســيــاســيــة أخــــــرى فــــي الـــجـــزائـــر،  لـــكـــن قـ
اعتبرت التطورات املتصلة بتصريحات قائد 
صــراع  ضمن  السابق،  االستخبارات  جهاز 
ــراف الــحــكــم، ال صــلــة لــهــا بمشكات  بــني أطــ
الــبــلــد ومــســتــقــبــلــه. واســتــغــرب الــقــيــادي في 

الــقــبــرصــيــة، مــن أجـــل تــقــســيــم حــقــول الــغــاز 
الــدولــتــني، مــنــذ نهاية  املــتــنــازع عليها بــني 
ــبـــارك،  عـــهـــد الـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع، حــســنــي مـ
الغاز  بــني حقول  أخــرى  لــحــدود  واملتاخمة 

القبرصية واإلسرائيلية.
األمــنــي واالســتــخــبــاراتــي  التنسيق  ويــأتــي 
بـــني الـــــدول الـــثـــاث فـــي صـــــدارة مــبــاحــثــات 
ــان االتــــفــــاق قــد  ــ الــســيــســي فــــي أثـــيـــنـــا، إذ كـ
ــّم ســلــفــا عــلــى تـــبـــادل املــعــلــومــات ملكافحة  تـ
اإلرهــــــاب، ومــجــابــهــة أنــشــطــة الــهــجــرة غير 
الشرعية، وتدفق الاجئني غير القانونيني، 
الرقابة  من شواطئ مصر وليبيا وتشديد 

الخاسر حمدين صباحي،  الــرئــاســي  املــرشــح 
وكـــــان آخـــرهـــم عــضــو هــيــئــتــه الــعــلــيــا ســامــي 
عــبــد الـــوهـــاب، الـــذي خــســر فــي جــولــة اإلعـــادة 
بالقليوبية،  بنها  دائــرة  في  الثانية  باملرحلة 
أمام اللواء مصطفى كمال الدين حسني، نجل 

نائب رئيس الجمهورية األسبق.
ــي تـــاريـــخ  ويـــغـــيـــب الـــيـــســـار لـــلـــمـــرة األولــــــــى فــ
املــجــالــس النيابية املــصــريــة، والـــذي كــانــت له 
بــدور  إبــان فترة السبعينيات، وقــام  صــوالت 
بـــارز فــي كتلة املــعــارضــة خــال عهد الرئيس 

املخلوع حسني مبارك.
مستقان فقط، ظاهرهما يساري، ومواقفهما 
متباينة، استطاعا الفوز بمقعدين في املرحلة 
ــقـــوى االشـــتـــراكـــيـــة« شــافــع األولـــــــى، أولـــهـــمـــا الــنــائــبــة عـــن دائــــــرة إمــبــابــة  ــزب »جــبــهــة الـ حــ

ــــاع مـــديـــن عـــن ذراعـــــه الــيــمــنــى،  بــوعــيــش، دفـ
األزمــة  عما سّببته  مطلقا  يتحدث  لــم  فيما 
األمنية التي كان جهاز االستخبارات طرفا 
فيها. وقال إن »أكثر من 200 ألف قتيل و10 
 في أحــداث منطقة 

ً
آالف مفقود و126 قتيا

القبائل عام 2001، لم يتحدث عنها الجنرال 
مدين، فيما يتحدث اليوم دفاعا عن رفيقه«.
أمـــا الــقــيــادي فـــي حــركــة »مــجــتــمــع الــســلــم«، 
أكبر األحــزاب اإلسامية في الجزائر ناصر 
الجديد«  »العربي  لـ فأكد  الدين حمدادوش، 
ــراع األجــنــحــة هــو مــا يــشــّكــل الخطر  أن »صــ
األمــن واالســتــقــرار، ويتحّمل  الحقيقي على 
هــــذا الـــنـــظـــام بــكــل مــكــونــاتــه مــســؤولــيــة ما 
ــتــــؤول إلـــيـــه األوضـــــــــاع فــي  وصـــلـــت ومـــــا ســ
الباد،«، مضيفا أن هذا الوضع كان »نتاج 
ــــذي  الـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي واملــــؤســــســــاتــــي، الـ
طــاملــا حـــذرت مــنــه قـــوى املــعــارضــة«، مشيرًا 
ــســتــدرج إلــى 

ُ
إلـــى أن »قــــوى املــعــارضــة لـــن ت

الحكم، فنحن ال يمكن  بــني مكّونات  صــراع 
السلطة  أجــنــحــة  نــقــع ضحية اصــطــفــاف  أن 

املتصارعة«.
الجزائر  في  السياسية  املعارضة  تنظر  وال 
بعني الرضى إلى التطورات املتصلة برسالة 
قــائــد جــهــاز االســـتـــخـــبـــارات الـــســـابـــق، وهــي 
ــراع  بــالــنــســبــة لـــهـــا فـــصـــل مــــن فـــصـــول الـــصـ
بني دوائــر الحكم في ظــرف حساس تمر به 

الباد.

ــــوض الــبــحــر  ــرقـــي مــــن حـ عـــلـــى الـــقـــســـم الـــشـ
ــا املـــــجـــــاالن الـــرئـــيـــســـيـــان  ــمــ املــــتــــوســــط. وهــ
لقوة  السيسي  يسّوق  خالهما،  من  اللذان 
نــظــامــه فـــي أوروبــــــا. كــمــا تــتــزامــن الـــزيـــارة، 
أيــضــا، مــع وصــول وحـــدات بحرية مصرية 
مناورات  إلجــراء  اليونانية،  الشواطئ  إلــى 
بحرية مشتركة مع الجيش اليوناني تحت 

اسم »ميدوسا 2015«.
»العربي الجديد«،  وتشير مصادر خاصة لـ
اليونان  تعتبر  املصرية  »الحكومة  أن  إلــى 
ــكــــني واعــــــديــــــن فـــــي مـــجـــال  وقـــــبـــــرص شــــريــ
ــارة، فـــي ظل  ــجـ ــتـ الــســيــاحــة والــصــنــاعــة والـ
تــراجــع الــعــاقــات مــع تركيا وعـــدد آخــر من 
إلى  السيسي  يــدفــع  مــا  وهــو  املنطقة.  دول 
عقد لقاء في غرفة رجال األعمال اليونانيني، 
مـــحـــاواًل الــتــرويــج لـــإجـــراءات االنــفــتــاحــيــة 
التي  للمستثمرين،  الــجــديــدة  التشجيعية 
اتــخــذتــهــا مــصــر، أخــيــرًا، ال سيما أن مصر 
لــم تــجــذب االســتــثــمــار الــيــونــانــي بــقــوة منذ 
ــا فــــي مــــجــــاالت الــــزراعــــة  عــــقــــود، خـــصـــوصـ
وتصنيع املنتجات الغذائية، وهي املجاالت 

الرئيسة ملعظم املستثمرين اليونانيني«.

بـــالـــجـــيـــزة نـــشـــوى الــــديــــب، الـــعـــضـــو الــســابــق 
هيثم  والثاني  الناصري«،  »العربي  بالحزب 
الــحــريــري عــن دائـــرة محرم بــك باإلسكندرية، 
الذي ينتمي لجيل األبناء، فهو نجل البرملاني 
العز  أبو  الراحل  اليساري  القيادي  املخضرم، 

الحريري.
األولــــى ال تــعــارض قــانــون الــتــظــاهــر الــحــالــي، 
ــر لــنــظــام الــســيــســي، وتـــدافـــع عــن بعض 

ّ
وتــنــظ

ــأن الــقــطــاع الــعــريــض مـــن الــتــيــار  مـــواقـــفـــه، شــ
والثاني  العسكري؛  للحكم  املــؤيــد  الــنــاصــري، 
ال يعارض االنضمام ملا يسمى ائتاف »دعم 
الدولة«، إذا ما تحققت بعض الشروط، الذي 
الــنــظــام »فــي  قــائــمــة  قــيــادات  تسعى لتشكيله 
حــب مــصــر«، الــفــائــزة بجميع مــقــاعــد الــقــوائــم 

املغلقة.
»العربي الجديد«، قال املتحدث  وفي حديث لـ
الــرســمــي بــاســم حــزب »الــتــجــمــع«، نبيل زكــي، 
إن عــــدم تــمــثــيــل األحــــــزاب الــيــســاريــة ســتــكــون 
ــات ســلــبــيــة عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب،  ــيـ ــداعـ لــــه تـ
وأهــمــهــا غــيــاب قــضــايــا الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 
وحقوق الفقراء واملوظفني. ويضيف زكي أنه 
يجب على الشعب فرض قضاياه على مائدة 
الــبــرملــان، بــصــرف الــنــظــر عــن رغــبــات الــنــواب، 
بــــهــــدف تـــشـــريـــع قــــوانــــني أهــــــــداف الـــعـــدالـــتـــني 

االجتماعية واالنتقالية.
وعــــن فــشــل الـــيـــســـار فـــي االنـــتـــخـــابـــات، يــقــول 
املتحدث إنه يعود إلى »سيطرة املال السياسي 
عــلــى نــظــامــي الـــفـــردي والـــقـــوائـــم، وعــــدم قـــدرة 
أمـــوال باهظة  إنــفــاق  اليسارية على  األحـــزاب 
على مرشحيها«، مؤكدًا أن »جميع املرشحني 
واإلنــفــاق،  الدعاية  تــجــاوزوا سقف  املنافسني 

الذي تم تحديده في قانون مجلس النواب«.
فـــي املــقــابــل، قـــال الــقــيــادي فـــي حـــزب »الــتــيــار 
الشعبي«، معصوم مــرزوق، إن موقف أحزاب 
الــديــمــقــراطــي والــقــوائــم املنسحبة من  الــتــيــار 
التعيني محسوم، وإنــهــم لن  االنــتــخــابــات مــن 
الــبــرملــان كمعّينني،  إلـــى  يــنــضــمــوا  أن  يــقــبــلــوا 
الشريفة  املنافسة  فــي  يرغبون  »كــانــوا  ألنهم 
الــتــي تــقــود إلــى املــجــلــس«. وأضـــاف معصوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الناخبني  فــي حــديــث لـــ
ــتــه بــعــض 

ّ
ــــذي تــبــن ــذوا املــــوقــــف نــفــســه الــ ــخــ اتــ

أحــــــــزاب الـــيـــســـار فــــي مـــصـــر بــــشــــأن مــقــاطــعــة 
االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، مــوضــحــا أن الــيــســار 
القائم،  االنتخابي  النظام  البداية  منذ  رفــض 
ضدها  قامت  التي  السياسات  استمرار  على 

ثورة 25 يناير.
وأوضح أن البرملان املقبل بتشكيلته الحالية 
الـــســـلـــطـــة  إدارات  إحـــــــــدى  ســـــــوى  ــــون  ــكـ ــ يـ لـــــن 
ســواء  الحقيقي  بـــدوره  يقوم  ولــن  التنفيذية، 
في التشريع أو الرقابة، والدليل هو أن بعض 
التصريح  مــن  لــم يخجلوا  الــحــالــيــني  الــنــواب 
عــلــنــا أنــهــم ســيــقــبــلــون جــمــيــع الــقــوانــني الــتــي 
قّرت في غياب البرملان، والتي تتجاوز الـ300 

ُ
أ

الــقــيــادي بحزب  قــانــون، دون مناقشة. واتــهــم 
التيار الشعبي املشاركني في االنتخابات من 
»مجموعة من املوالني للسلطة،  قوى اليسار بـ

الباحثني عن وظيفة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

التي  الفترة  في  السلفي  التيار   
ّ

ظــل
ســـبـــقـــت ثـــــــورة 25 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
ــــوٍد عــــــــدة، مـــوضـــع  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــي، ولـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــه عــلــى الــحــشــد  غــمــوض بــشــأن قــوتــه وقـــدرتـ
وتــوجــيــه املـــواطـــنـــني، خــصــوصــا مـــع اكــتــفــاء 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن مـــكـــّونـــاتـــه، بــالــعــمــل 
الـــدعـــوي فـــي املــســاجــد فــقــط، مــــرات ألســبــاب 
تعود لرؤى فقهية، ومرات بسبب توازنات أو 
تفاهمات مع األنظمة الحاكمة. وأّدت العزلة 
إلــى  السلفي  الــتــيــار  غالبية  ارتــضــاهــا  الــتــي 
تنوّعهم  غفل 

ُ
ت عنهم،  نمطية  صـــورة  تشّكل 

ــظــهــرهــم وكــأنــهــم كــتــلــة واحـــدة 
ُ
الــحــقــيــقــي، وت

غير قابلة للفرز أو التصنيف.
ـــف الــــســــواد األعـــظـــم مـــن الــســلــفــيــني 

ّ
ــد صـــن وقــ

ــــورة يــنــايــر بــمــثــابــة »خـــــروج عــلــى الــحــاكــم  ثـ
وخراب على البلد«، باستثناء تيار ما ُيعرف 
مدرسة سلفية  وهــي  الحركية«،  »السلفية  بـ 
تعمل بــني منهجني فــي وقــت واحـــد: تمارس 
ــة الـــتـــوافـــق مع 

ّ
ــنـــاس مــســتــغــل الــــدعــــوة بـــني الـ

سقط فريضة الجهاد 
ُ
الحاكم من ناحية، وال ت

على نفس الحاكم من ناحية أخرى.
ــلـــفـــيـــة«  ــاء »الــــــــدعــــــــوة الـــسـ ــ ــنــ ــ ــع أبــ ــنــ ــتــ ــا امــ ــمــ كــ
ــة الــســلــفــيــة  ــدرســ ــاء »مــ ــنــ بـــاإلســـكـــنـــدريـــة، وأبــ
العلمية«، التي يمثلها عدد من أبرز املشايخ 
وهــم: أبو إسحاق الحويني، ومحمد حسني 
يعقوب، ومصطفى العدوي، ومحمد حسان، 
ــكـــشـــف عـــدد  ــورة. ويـ ــ ــثــ ــ ــ ــة فــــي ال ــاركــ ــشــ عــــن املــ
األحزاب التي أسسها السلفيون عقب الثورة، 
حجم االختافات بني أبناء هذا التيار، حتى 
وصل عدد األحزاب التي أسسوها في حينه 

إلى 5 أحزاب.
 مــــن شـــهـــريـــن عـــلـــى الـــــثـــــورة، جـــاء 

ّ
وبـــعـــد أقــــــل

االســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــات الــدســتــوريــة في 

خريطة 
سلفيي مصر 

رصد للتحّوالت في الجسد 
المتناقض

عقب 30 يونيو/ حزيران 
بات التيار السلفي أكثر 

تشتتًا وضعفًا

67
سياسة

الصراع بين العسكر والرئاسة في الجزائر يتمّدد

قمة يونانية مصرية قبرصية جديدة ضد تركيا  البرلمان الجديد ببّغاء للسلطة بال يسار 

األحـــزاب«  »شـــؤون  لجنة  قبلت  بعدما   ،2011
أوراق تأسيسه، ليرأسه هشام مصطفى عبد 

العزيز.
كما تأسس حــزب »األصــالــة« على يــد الشيخ 
محمد عبد املقصود، أحد أبرز رموز مدرسة 
»الــســلــفــيــة الـــحـــركـــيـــة« املـــتـــمـــركـــزة بــالــقــاهــرة. 
وترأس الحزب في البداية شقيقه اللواء عادل 
عبد املقصود، مساعد وزير الداخلية األسبق، 
قبل أن يتم إجــراء تعديات على الحزب بعد 
 برملان 2012 بقرار من املحكمة الدستورية 

ّ
حل

الحزب  رئاسة  إيهاب شيحة  ويتولى  العليا. 
حتى اليوم.

أما حزب »الفضيلة«، فتأسس في 17 أكتوبر/ 
مجموعة  على  ويعتمد   ،2011 األول  تشرين 
فــي مقدمتهم محمود  الــســلــفــي،  الــشــبــاب  مــن 
عبده  الحالي، ومحمد  الحزب  رئيس  فتحي، 
إمــام، أستاذ القانون بجامعة األزهــر، وخالد 
املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة السلفية«،  ســعــيــد، 
والناشط حسام أبو البخاري، ويسير الحزب 

على الخط العام نفسه لحزب »األصالة«.
السلفي،  للتيار  ينتمي  جديد  حزبي  مــولــود 
ى املنهج 

ّ
الـــذي يتبن وهـــو حـــزب »اإلصـــــاح«، 

السلفي من منظور بعض مشايخ السعودية، 
ويرأسه البرملاني السابق عطية عدالن. وهو 
الحزب السلفي الوحيد الذي شارك »اإلخوان 

لــبــرملــان  املــســلــمــني« فــي تحالفهم االنــتــخــابــي 
.2012

كما تشّكل حــزب »الــوطــن« على وقــع انشقاق 
ــابـــق عـــمـــاد عــبــد  ــور« الـــسـ ــ ــنـ ــ ــزب »الـ ــ رئـــيـــس حـ
ــان يــشــغــل منصب  ــــذي كــ الــغــفــور وقــتــهــا، والــ
ــزب  ــحـ ــــن الـ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـ ــد رئــ ــاعـ ــسـ مـ
بــصــحــبــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن أبــــرز قــيــادات 
»الدعوة السلفية«، مثل يسري حماد ومحمد 

نور وراضي شرارة وأحمد بديع.
ــد تــبــايــنــت مــــواقــــف األحــــــــزاب والــتــكــتــات  ــ وقـ
الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن الـــتـــعـــامـــل مــــع »اإلخــــــــوان 
مرسي،  محمد  املــعــزول  والــرئــيــس  املسلمني« 
الــذي تكتلت فيه معظم األحــزاب  الــوقــت  ففي 
ــالــــة  ــارات الــســلــفــيــة )الــفــضــيــلــة واألصــ ــيــ ــتــ والــ
واإلصــاح والــوطــن(، باإلضافة إلــى »الجبهة 
ــه »جــبــهــة  ــ الــســلــفــيــة« خـــلـــف مــــرســــي، فــــي وجـ
اإلنقاذ« التي شكلتها القوى املدنية، اصطف 
»الـــنـــور« مــع »الــجــبــهــة« معلنا الــعــصــيــان في 

»هدف  إن  الزاهد،  مدحت  الشعبي«  »التحالف  حزب  رئيس  نائب  قال 
الحزب من االنتخابات لم يكن الوصول إلى كرسي البرلمان، بقدر الوصول 
إلى الناخبين، ورفض مقاطعة االنتخابات كي ال يحسب على جماعات 
اليسار ترجع  أن خسارة  الزاهد  للدولة«. وأضاف  المناهضة  المقاطعة 
إلى استخدام المال السياسي بشكل غير مسبوق، فضًال عن وجود نسبة 
االنتخابية، في ظل عزوف قطاعات  العملية  الناخبين خارج  كبيرة من 

واسعة، وفي مقّدمتها الشباب.

من  هي  والــســنـّـة«،  بالكتاب  العاملين  لتعاون  الشرعية  »الجمعية 
عمل  أي  في  المشاركة  عن  تمامًا  ابتعدت  التي  السلفية  التشكيالت 
التي  المراحل  مختلف  في  مكتفيًة   ،1911 عام  تأسيسها  منذ  سياسي 
 350 حوالي  لديها  بات  والخدمي.  الدعوي  بالعمل  مصر  بها  مرت 
فرعًا في أنحاء مصر، وتدير 38 معهدًا، موزعة على 12 محافظة، 
إلعداد الدعاة من الرجال والنساء. وتدير شبكة كبيرة من المشروعات 

االجتماعية.

إمبراطورية جمعيات

استخدام المال السياسي

نواف التميمي

خالل املناقشات الطويلة 
واملداخالت الكثيرة التي 

سادت قاعة مجلس العموم 
حول توسيع العمليات الجوية 

البريطانية من أجواء العراق 
إلى سماء سورية، قالت نائبة 

إنها كلما سمعت أكثر من 
الحجج والحجج املعارضة 

ازدادت حيرة حول حقيقة ما 
يجري في الشرق األوسط. وفي 

محاولة للتخفيف من ارتباك 
النائبة وحيرتها، سارع نائب 
للقول إن الحيرة والتشويش 

هما جزء من الطريق إلى فهم 
الشرق األوسط وتعقيداته. 

هذه الجزئية من الحوار الذي 
دار عشية منح مجلس النواب 

البريطاني تفويضا لرئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون وبالتالي 

لسالح الجو امللكي بقصف 
مواقع »داعش« في سورية، أعاد 

للذاكرة كالما قاله السياسي 
الجزائري املخضرم األخضر 

اإلبراهيمي قبل سنوات 
طويلة عندما كان يعمل لوقف 
الحرب األهلية في لبنان، على 
طريق ما ُعرف الحقًا باتفاق 

الطائف. في حوار صحفي 
قال اإلبراهيمي: خالل جوالتي 
بني عواصم املنطقة أكاد أقتنع 
بكل ما أسمعه من هذا الطرف 
أو ذاك، من هذه الشخصية أو 
تلك، بل أشعر أن محدثي على 
صواب تام. ثم أضاف: وعندما 
أعود إلى الجزائر في استراحة 

قصيرة ملراجعة كل ما سمعت، 
ومحاولة استجماع قواي العقلية 
لفهم وتحليل كل ما جمعت من 
معلومات من مختلف األطراف، 

أصل إلى نتيجة مفادها أن ال 
أحد ممن التقيت صادق في 

ما يقول، وال أحد ممن حدثني 
ُمحق في ما يزعم، فأزداد حيرة 

وارتباكا على ارتباك، وأجد 
نفسي أعود للشرق األوسط 
وكأنني أبدأ من جديد. حيرة 
النائبة البريطانية، ومن قبلها 

حيرة السياسي وصاحب 
التجربة الدبلوماسية الطويلة 
األخضر اإلبراهيمي، تعّبران 

عن حقيقة تعقيدات املوقف في 
الشرق األوسط، حيث تتداخل 

املصالح وتتعارض في آن 
واحد، وحيث تتفاهم الدول على 
»نصف تحالف« وتختلف على 

النصف اآلخر، وحيث لم يعد 
صديق الصديق صديقا ولم يعد 
عدو العدو عدوا، بل صار هناك 

أنصاف أعداء وأرباع حلفاء، 
وحيث تتداخل املصالح إلى حد 
االنفجار. بات الشرق مثل كرة 

الخيطان املتشابكة، ال يدري 
أي من الساسة أو كبار الخبراء 

واملحللني رأس الخيط من نهايته، 
وباتت خارطة الطريق مثل لعبة 
»املتاهة« ال تؤدي إال إلى جدران 
عالية وسميكة. واألخطر من كل 
ذلك أن الشرق األوسط بات مثل 
كرة لهب ٌمتدحرجة على حافة 

سكني، وعندما تسقط ستحرق 
أصابع كل الالعبني بالنار.

للحديث 
تتمة

عقدة الشرق 
األوسط

تقرير

الحدث بعيوننا

وجه مرسي. قبل أن يعلن مشاركته في انقاب 
الثالث من يوليو/ تموز 2013 بشكل واضح، 
فــي حــني اســتــمــرت بــاقــي الــقــوى السلفية في 
الرئيس  خلف  اإلخــــوان  جماعة  مــع  تحالفها 
ــت فــــي اعـــتـــصـــامـــي رابـــعـــة  ــ ــاركـ ــ املـــــعـــــزول، وشـ

العدوية والنهضة.
تــغــّيــر املــشــهــد الــســلــفــي فـــي مـــمـــارســـة الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي بــشــكــل كــبــيــر عـــقـــب 30 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران، وبــــات الــتــيــار الــســلــفــي أكــثــر تشتتا 
وضـــعـــفـــا. تــــحــــّول »الـــــنـــــور« ومــــعــــه »الــــدعــــوة 
انتخابية ال يستهان بها،  السلفية«، من قوة 
ضعيف  منافس  إلــى  منافسيها،  كافة  ترهب 
ــى هــزيــمــة فـــي مــعــاقــلــه فـــي االنــتــخــابــات 

ّ
تــلــق

الـــبـــرملـــانـــيـــة األخـــــيـــــرة. وقـــــد خـــســـرت قــائــمــتــه 
ــــي حــب  االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة قـــائـــمـــة »فـ
ــة فــي  ــ ــدولــ ــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ ــن أجـ ــ مــــصــــر« املــــدعــــومــــة مـ
قــطــاع غــرب الــدلــتــا، فــي حــني لــم يتمكن سوى 
الــفــوز بمقاعد  مــن  مــن مرشحيه فقط  ثمانية 
ــور«، حـــزب  ــ ــنــ ــ ــ فــــرديــــة. وســــــار عـــلـــى خـــطـــى »ال
الــذي تبّرأ من توجهه  »اإلصـــاح والنهضة«، 
اإلسامي، ليؤكد أنه حزب مدني، وشارك في 

االنتخابات، إال أنه لم يفز بأي مقعد.
ــتـــكـــتـــات واألحــــــــزاب  ــلــــى صـــعـــيـــد بــــاقــــي الـ وعــ
الــســلــفــيــة، فــقــد تــحــّول معظمها ملــجــرد رمــوز 
شخصية معّبرة عن كل حــزب، بعد اضطرار 
مــطــاَرديــن، عقب  للخروج من مصر  معظمهم 
فـــض اعــتــصــامــي رابـــعـــة الــعــدويــة والــنــهــضــة، 
ومــوقــفــهــم الــــرافــــض لـــانـــقـــاب. وفــــي مــقــدمــة 
هـــــــؤالء: رئـــيـــس حـــــزب »الـــفـــضـــيـــلـــة« مــحــمــود 
فـــتـــحـــي، ورئــــيــــس حـــــزب »األصــــــالــــــة« إيـــهـــاب 
شيحة، وأحد الرموز السلفية بالقاهرة محمد 
عبد املقصود. وفي ما يتعلق برموز »السلفية 
الــعــلــمــيــة«، فــقــد الـــتـــزم كـــل مـــن الــشــيــخ محمد 
حسان وأبو أسحاق الحويني ومحمد حسني 
في  الدخول  رافضني  تماما،  الصمت  يعقوب، 
صـــدام مــع الــنــظــام الــســيــاســي بــدعــوى فقهية 

وهي تجنب الفتنة.
فـــي مــقــابــل مــشــهــد الــســلــفــيــني املــنــخــرطــني في 
ت هناك تشكيات سلفية 

ّ
العمل السياسي، ظل

أو سياسي،  أي عمل حزبي  ملمارسة  رافــضــة 
حــتــى عــقــب ثـــورة 25 يــنــايــر. مــن أبـــرز هـــؤالء، 
ــار الـــســـنـــة املـــحـــمـــديـــة«، الــتــي  »جــمــعــيــة أنــــصــ
الشرك  »مــحــاربــة  بــهــدف  عــام 1926،  تأسست 
ط 

ّ
والــبــدعــة فــي كــل صـــورهـــا، ومــواجــهــة تسل

الصوفيني على املناحي الفكرية واملؤسسات 
الدينية«.

للجمعية موقفا واضحا  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
من تحكيم الشريعة، وأنها تعتبر أن »الحكم 
بغير ما أنزل الله هلكة في الدنيا وشقاء في 
اآلخرة«، ال تمارس السياسة مطلقا، وترفض 
ب، وتتخذ موقفا سلبيا من املشاركة في 

ّ
التحز

 لم تحّرمها.
ْ
االنتخابات، وإن

9 مــارس/ آذار 2011، الــذي شــارك فيه التيار 
السلفي للمرة األولى رسميا من خال الدعوة 
»نـــعـــم« فـــي مــواجــهــة  والـــحـــشـــد لــلــتــصــويــت بــــ
للتصويت  تحشد  كانت  التي  املدنية،  القوى 

»ال«. بـ
سياسية  مشاركة  أول  االستفتاء  شهد  وكما 
أيضا،  تــحــّول  نقطة  كــان  فقد  السلفي،  للتيار 
بفعل بــدء التمايز بــني أبــنــاء ذلــك الــتــيــار، من 

خـــال تــأســيــس أحــــزاب ســيــاســيــة تــحــمــل فكر 
املـــجـــمـــوعـــات املــخــتــلــفــة فـــي الـــتـــيـــار الــســلــفــي. 
وعــلــى وقـــع هـــذه الــتــمــايــزات، تشّكلت أحـــزاب 
ــنــــور« الــســلــفــي، الـــذي  ــدة، ومــنــهــا حــــزب »الــ ــ عـ
»الـــدعـــوة السلفية«  لــــ ــذراع الــســيــاســي  ــ الـ ُيــعــّد 
بــاإلســكــنــدريــة ومــحــافــظــات غـــرب الــدلــتــا مثل 
تشّكل حزب  كما  مــطــروح.  ومــرســى  البحيرة 
»اإلصــــاح والــنــهــضــة«، فــي 17 يــولــيــو/ تموز 

C

قضت محكمة مصرية، أمس االثنين، 
لكل  عامين  مــعــارضــًا،   120 بحبس 
»ارتكاب  بتهم  الشغل،  مع  منهم 
كفر  محافظة  في  عنف«  أحــداث 
ــال مــصــر( عــقــب فض  ــم الــشــيــخ )ش
والنهضة  العدوية  رابعة  اعتصامي 
وعاقبت   .2013 آب  أغسطس/  في 
المحكمة متهمين اثنين في القضية 
سنوات،   5 المشدد  بالسجن  ذاتها 
آخرين  متهمين  معاقبة  جانب  إلى 
بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
قضوا  المتهمين  معظم  أن  يذكر 
إنهم  إذ  الحكم،  في  المقررة  المدة 

مسجونون منذ أواخر 2013.

سجن 120 معارضًا

تظاهرة 
ضّد قرارات 

السيسي تجاه 
معارضيه 

)محمد 
الشاهد/فرانس 

برس(

  شرق
      غرب
تركيا تحّذر روسيا من 

تكرار االستفزاز
ــنــــني،  اســــتــــدعــــت تــــركــــيــــا، أمــــــس اإلثــ
السفير الــروســي فــي أنــقــرة، أنــدري 
كــارلــوف، بعد نشر صــور لعسكري 
روســــــــــــي يــــحــــمــــل مــــنــــصــــة إطــــــــاق 
ــــخ عـــلـــى ســفــيــنــة عــســكــريــة  ــــواريـ صـ
روســيــة أثــنــاء مـــرورهـــا فــي مضيق 
الــــبــــوســــفــــور الــــتــــركــــي، بـــحـــســـب مــا 
الخارجية.  فــي وزارة  أفــاد مــســؤول 
وقالت مصادر في وزارة الخارجية 
السفير  رت 

ّ
أنــقــرة حــــذ إن  الــتــركــيــة، 

الــــــــروســــــــي، مــــــن تــــــكــــــرار مــــثــــل هــــذا 
الحادث.

)رويترز(

بغداد تمهل أنقرة 24 
ساعة لسحب قواتها 

أمـــهـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــّيــة، 
حــــــيــــــدر الـــــــعـــــــبـــــــادي، )الـــــــــصـــــــــورة(، 
الحكومة التركية 24 ساعة لسحب 
قواتها من العراق، نافيا أّي علم أو 
اتــفــاق مــســبــق مــع الــجــانــب الــتــركــي 
ــّدد وزيـــر  ــ لـــدخـــول قـــواتـــهـــا، فــيــمــا هـ
ــة، إبــــراهــــيــــم الـــجـــعـــفـــري  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
حــال عدم  في  »خيارات مفتوحة«  بـ
سحب القوات. وقال العبادي، خال 
لــقــائــه وفــــدًا مــن مــحــافــظــة الــبــصــرة، 
 »الـــعـــراق يــرفــض 

ّ
أمـــس اإلثـــنـــني، إن

ــوات إلـــــى الــــعــــراق  ــ ــقـ ــ ــول هـــــذه الـ ــ ــ دخـ
تحت أّية ذريعة كانت«، داعيا أنقرة 

الحترام سيادة العراق. 
)العربي الجديد(

لبنان: غارات سورية على 
أطراف عرسال

تاحقة 
ُ
امل دوت أصوات االنفجارات 

ــال، عــلــى  ــ ــــرسـ عـــلـــى أطـــــــراف بـــلـــدة عـ
مــع ســوريــة،  الشرقية  لبنان  حـــدود 
 عــــن غـــــارات 

ً
ــــني، فــــضــــا ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ

طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري على منطقة وادي الزعرور، 
الــتــي تضم عـــددًا مــن مقالع الحجر 
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ واألراضـــــــــــــي الــ
شهود عيان، نجا عّمال هذه املقالع 
ــارات الـــســـوريـــة،  ــغــ بــأعــجــوبــة مـــن الــ
وغادروا املنطقة على وقع القصف. 
كما أكد شهود آخرون وجود مركز 
ــانـــي يـــضـــم آلـــيـــات  ــنـ ــبـ ــلـ لـــلـــجـــيـــش الـ
مــجــهــزة بـــمـــضـــادات طــــائــــرات، على 
الكيلومتر  ونــصــف  كيلومتر  بــعــد 

من موقع القصف. 
)العربي الجديد(

مقتل 7 من الحرس 
الثوري في سورية

ــيــــة  ــة األنـــــبـــــاء اإليــــرانــ ــ ــالـ ــ أفـــــــــادت وكـ
الـــرســـمـــيـــة »أرنــــــــــا«، أمـــــس اإلثـــنـــني، 
الحرس  مــن  عناصر  سبعة  بمقتل 
ــوري اإليــــــرانــــــي فـــــي األراضــــــــي  ــ ــثــ ــ ــ ال
السورية، بعد إرسالهم إليها للقتال 

في صفوف القوات النظامية.
)األناضول(

الرئيس األوكراني: سنلجأ 
لكافة السبل الستعادة 

القرم 

جــــدد الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي، بــيــتــرو 
ــورة(، تــأكــيــده  ــ ــــصـ بــوروشــيــنــكــو )الـ
ــــرم جــــــزء مــن  ــقـ ــ الـ ــرة  ــ ــزيـ ــ  شـــبـــه جـ

َّ
أن

:»سنلجأ 
ً
قائا األوكرانية،  األراضي 

ــيـــة وســنــتــبــع  لــلــدبــلــومــاســيــة الـــدولـ
كـــافـــة الـــســـبـــل الــســيــاســيــة مــــن أجـــل 
اســـــتـــــعـــــادة الــــــقــــــرم مــــــن الــــــــــــروس«. 
وأوضـــــح بــوروشــيــنــكــو فـــي حــديــث 
 على 

ّ
أن ــنــــني،  اإلثــ أمــــس  صـــحـــافـــي، 

الروسي، فاديمير بوتني،  الرئيس 
الــذيــن أتــى بهم  إعـــادة املستوطنني 
مــن سيبيريا إلـــى الــقــرم، الفــتــا إلــى 
أجل  من  بوسعنا  ما  »سنفعل  أننا 
ــقــــرم،  ــار الــ ــتــ ــايـــة شــعــبــنــا مــــن تــ ــمـ حـ
الـــــذيـــــن تـــــمـــــارس عـــلـــيـــهـــم ضـــغـــوط 
كبيرة، وسنلجأ للقنوات الحقوقية 
والسبل  الدولية،  كاملحاكم  الدولية 
ــة، وال  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــسـ

خيار آخر لدينا«.
)األناضول(

الثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانيةالثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانية
Tuesday 8th December 2015 Tuesday 8th December 2015

رسالة مدين تؤكد 
أن الرئيس ال يعرف ما 

يجري في البلد

الحكومة المصرية 
تعتبر اليونان وقبرص 
شريكين واعدين في 

المجال االقتصادي

رئيس حزب »النور« السابق عماد عبد الغفور )سعيد خطيب/فرانس برس(



التحالف مع »غير الحلفاء« يمرّ في سورية

خطة أوباما لتسريع تدمير »داعش«

زلزال »الجبهة الوطنية« في انتخابات فرنسا
اليمين المتطّرف يُعبّد طريق رئاسيات 2017

4 بنود للخطة 
لتفادي حرب برية في 

العراق أو سورية

فشل الحزب االشتراكي 
في استثمار تصاعد 

شعبية هوالند

واشنطن ـ منير الماوري

كاليفورنيــا،  هجــوم   
ّ
أن يبــدو 

أخيرًا، ومن قبله اعتداءات باريس 
الشــهر املاضــي، ومــا تالهمــا مــن 
أوبامــا  بــاراك  األميركــي  للرئيــس  اتهامــات 
بالتخــاذل والعجــز عن مواجهــة الخطر الذي 
لــه تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« )داعــش( 

ّ
يمث

وحلفائهــا  املتحــدة  الواليــات  أمــن  علــى 
الغربيني، فرض عليه إعالن تعديالت جديدة 
 
ْ
ق باستراتيجيته ملكافحة اإلرهاب، وإن

ّ
تتعل

القت هي األخرى انتقادات من معارضيه في 
الداخل.

بنــود؛  أربعــة  التعديــالت  هــذه  وتضّمنــت 
أبرزهــا، مالحقــة اإلرهــاب فــي أي بلــد وليــس 
فــي ســورية والعــراق فقــط. أّمــا البنــد األكثــر 
فــي  النــار  ــق بوقــف إلطــالق 

ّ
غموضــا، فيتعل

سورية بني أطراف لم تحّددها االستراتيجية 
التي تضّمنت في الوقت ذاته تصعيد الحرب 
امليدانيــة مــع »داعــش« باســتهداف املنشــآت 
لســيطرة  الخاضعــة  األراضــي  فــي  النفطيــة 
التنظيم. كما فتحت االســتراتيجية الجديدة 
 إدارة الرئيس األميركي 

ّ
بــاب االحتماالت بأن

فــي طريقهــا إلــى التعــاون مع روســيا، وربما 
مع حلفاء روسيا في سورية من أجل تحقيق 
علــى  القضــاء  فــي  املتمثــل  املشــترك  الهــدف 

التنظيم.
وأعلن أوباما عن بنود النســخة املحّدثة، في 
سياق خطابه إلى األمة، أول من أمس األحد، 
وهــو الثالــث الــذي يلقيــه الرئيــس األميركــي 

من املكتب البيضاوي منذ توليه املنصب.
طرح أوباما في معرض خطابه »التطميني«، 
تعدادهــا،  نهايــة  فــي  قــال  نقــاط،  بضــع 
»هــذه هــي اســتراتيجيتنا لتدميــر داعــش«، 
هــا تحظــى بدعــم جنــراالت الجيــش 

ّ
مؤكــدًا أن

فــي  األميركــي ومســؤولي مكافحــة اإلرهــاب 
أجهــزة االســتخبارات األميركيــة، فضــال عــن 
فــي  الدولــي  التحالــف  أعضــاء  مــن  بلــدًا   65

الحرب الدائرة على تنظيم »الدولة«.
فــي  الجديــدة  البنــود  عناصــر  أبــرز  ومــن 
 
ّ
أن إلــى  اإلشــارة  االســتراتيجية،  تعديــالت 

ســتخدم في 
ُ
»القــوة العســكرية األميركيــة ست

مصــادر  مــن  الجديــد«  »العربــي  علمتــه  مــا 
موثــوق بهــا.  هنــاك عنصــر آخــر فــي البنــد 
ذاتــه مــن االســتراتيجية الجديــدة، يكمــن فــي 

االســتفادة مــن تكثيــف املســاهمة األوروبيــة 
فــي الجهــد العســكري الذي تعهدت به كل من 
بريطانيــا، وفرنســا، وأملانيــا عقــب هجمــات 

باريس.
أمــا البنــد الثانــي من التعديــالت، فيتمثل في 
التــي  والعراقيــة  الســورية  القــوات  رقــم  رفــع 
عشــرات  إلــى  وتجهيزهــا  تدريبهــا  ســيتم 
اآلالف بــداًل مــن »اآلالف«، بحســب التعهــدات 
بــني  الخلــط   

ّ
أن واضحــا  ويبــدو  الســابقة. 

لــم يكــن ســوى  الســورية والعراقيــة،  القــوات 
مواجهــة  مــن  للهــروب  أوبامــا  مــن  محاولــة 
أمــام  عائقــا  تقــف  التــي  الصعوبــات  حقيقــة 
مواليــة  ســورية  قــوات  تدريــب  فــي  إدارتــه 

للواليات املتحدة. 
وتحــت البنــد الثانــي، يأتــي أيضــا العنصــر 
باريــس،  هجمــات  فرضتــه  الــذي  الجديــد 
بحسب ما ورد في خطاب الرئيس األميركي، 
الوحــدات  مــن  نوعيــة  قــوات  إرســال  وهــو 
الخاصة لتنفيذ عمليات خاطفة، ملّمحا إلى 
أنه ســيتم تصعيد العمليات البرية الخاصة 
للتقديــرات  ووفقــا  إليهــا  الحاجــة  بحســب 

امليدانية.
االســتراتيجية،  مــن  الثالــث  البنــد  ويشــمل 
مضمونــا مكــّررًا مــن خطابــات ســابقة يتعلق 
واألصدقــاء  الشــركاء  مــع  األمنــي  بالعمــل 
لتجفيــف مصادر تمويــل التنظيم وإجهاض 
تجنيــد  علــى  القــدرة  مــن  وحرمانــه  خططــه 

واســتقطاب أتبــاع جدد. لكــن الجديد في هذا 
حجــم   

ّ
أن إلــى  أوبامــا  إشــارة  هــو  العنصــر، 

التعــاون األمنــي وتبــادل املعلومــات فــي هــذا 
تحســنا  شــهد  األوروبيــة  الــدول  مــع  املجــال 
مشــيرًا  باريــس،  هجمــات  بعــد  ملحوظــا 
تأمــني  فــي  تركيــا  مــع  التعــاون  إلــى  كذلــك 
التعــاون  عــن   

ً
فضــال ســورية،  مــع  حدودهــا 

املســلمة والتعــاون  األغلبيــة  الــدول ذات  مــع 
مــع مســلمي أميــركا ملجابهــة التنظيــم فكريا، 
ودحــر أيديولوجّيتــه التــي تلقــى رواجــا عبــر 

اإلنترنت.
الجديــدة  النســخة  مــن  الرابــع  البنــد  فــي 
ر الرئيس األميركي بقرب 

ّ
الستراتيجيته، بش

التوصــل إلــى وقــف إلطــالق النــار في ســورية 
تمهيــدًا لحــل سياســي يضمــن وقــف الحــرب 
فــي هــذا   »جــدواًل زمنيــا 

ّ
إن  

ً
قائــال الســورية، 

الخصــوص يتــم حاليــا التفــاوض عليــه بــني 
الواليات املتحدة والقوى الفاعلة األخرى في 
املجتمــع الدولــي. وأضــاف، »مــن أجل تحقيق 
هــذا الهدف ســنتيح املجال للشــعب الســوري 
غيــر  ومــن  حلفائنــا  مــن  أخــرى  دولــة  وأي 
حلفائنا مثل روســيا، للمســاهمة في تحقيق 

الهدف املشترك وهو تدمير داعش«.
للبنــود،  أوبامــا  اســتعراض  ختــام  وفــي 
ــي 

َ
ــه أصــدر توجيهــات إلــى وزارت

ّ
أشــار إلــى أن

إدارتــه  فــي  الداخلــي  واألمــن  الخارجيــة 
 
ّ
إن  ،

ً
قائــال التأشــيرات،  برنامــج  ملراجعــة 

فــي  بمشــاركتها  املشــتبه  اإلرهابيــة  »املــرأة 
األراضــي  تنفيــذ هجــوم كاليفورنيــا دخلــت 

األميركية بموجبه«. 
فــي  أوبامــا  أثــار  الداخلــي،  املســتوى  علــى 
خصومــه  تزعــج  التــي  القضيــة  خطابــه 
الجمهوريني أكثر من غيرها، وهي مناشدته 
للكونغــرس بإدخــال تعديــالت علــى قوانــني 
حمل األســلحة، بمــا يضمن حرمان املدرجني 
مــن  جــوًا  الســفر  مــن  املمنوعــني  قائمــة  فــي 

القدرة على شراء األسلحة.
ومن خالل ردود الفعل األولية على ما طرحه 
الرئيــس األميركــي، مــن بنــود وتعهــدات فــي 
هــا لــم تغّيــر 

ّ
اســتراتيجيته الجديــدة، يبــدو أن

مــن حــّدة املعارضة التي يقابله بها خصومه 
االســتراتيجية   

ّ
أن باعتبــار  الجمهوريــون، 

كانــوا  ممــا  خاليــة  يبــدو  مــا  علــى  جــاءت 
حــرب  لخــوض  التحضيــر  وهــو  ينشــدونه، 
برّيــة ضــد »داعش«. وأّكــد أوباما في خطابه، 
ــه ال يــزال حتــى اآلن مصّممــا وبقــوة علــى 

ّ
أن

بــأي  البــري  التــورط  تبعــات  بــالده  تجنيــب 
ه »ال يجب جّر البالد مرة 

ّ
ثمن. بل حذر من أن

أخــرى إلــى حــرب بريــة في العراق أو ســورية، 
 ذلك ما يرغب به التنظيم«.

ّ
ألن

إنهــم  الســياق،  هــذا  فــي  أوبامــا  وقــال 
ال  أن  »يعرفــون  املتشــددة(  )التنظيمــات 
 
ّ
قــدرة لهــم علــى هزيمتنــا، لكنهــم يدركــون أن

قادريــن  يجعلهــم  أجنبيــة،  ألرض  احتاللنــا 
علــى االســتمرار فــي حــرب عصابــات ضدنــا 
داعــش،  »مقاتلــي   

ّ
أن إلــى  الفتــا  لســنوات«، 

هــم أنفســهم متمــردو املقاومــة العراقيــة التي 
العــراق«،  فــي  األميركيــة  القــوات  واجهتهــا 
التــي  القــوات  إلــى  مباشــرة  غيــر  إشــارة  فــي 
ــل عصب الجيــش العراقي في عهد 

ّ
كانــت تمث

الرئيــس الراحــل صدام حســني، وجرى اتخاذ 
ه عقب سقوط بغداد عام 2003.

ّ
قرار بحل

مالحقــة اإلرهابيــني فــي أي بلــد فــي العالــم«، 
فــي مواكبــة للتوســع الــذي يحــرزه »داعــش« 
خــارج ســورية والعــراق. وينــدرج تحــت هــذا 
البنــد، الجهــد الجــاري ملحاربــة التنظيــم فــي 
ــه »ســيتم 

ّ
ســورية والعــراق، إذ قــال أوبامــا، إن

تصعيــده«، مضيفــا عنصــرًا جديــدًا إليــه، هو 
اســتهداف منشــآت النقــل واإلنتــاج النفطيــة 
ــل عصــب الحيــاة لتمويــل التنظيــم 

ّ
التــي تمث

تتجنــب،  األميركيــة  القــوات  وكانــت  ماديــا. 
إلــى هــذا الخيــار خوفــا مــن  ســابقا، اللجــوء 
التسبب في كارثة بيئية في املنطقة، بحسب 
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ضــت نتائــج الــدورة األولــى النتخابــات 
ّ

تمخ
زلــزال  عــن  فرنســا،  فــي  املناطــق  مجالــس 
سياســي غيــر مســبوق فــي املشــهد الفرنســي، 
الوطنيــة«  »الجبهــة  حــزب  صعــود  وكّرســت 
اليمينــي املتطــّرف، بعد احتاللــه الصدارة في 
ســت مناطــق مــن أصــل 13 منطقــة، فــي حــني 
وحــزب  الحاكــم،  االشــتراكي  الحــزب  تعــّرض 
املعارضــة اليمينيــة »الجمهوريــون«، لهزيمة 
الثانــي  املركزيــن  فــي  حلولهمــا  بعــد  نكــراء، 

والثالث على التوالي، في غالبية املناطق.
مشــهدًا  األولــى،  للمــرة  النتائــج،  دفنــت  وقــد 
سياســيا فرنســيا تقليديــا، كان حتــى األمــس 
القريــب، مكّونا من قّوتني أساســيتني: الحزب 
اللتــني  اليمينيــة،  واملعارضــة  االشــتراكي 
اعتادتــا علــى تبــادل الســلطة بينهمــا خــالل 
عقود، لُيصبح املشهد االنتخابي اآلن، ثالثي 
الوطنيــة«  »الجبهــة  فــرض  أن  بعــد  األبعــاد، 

نفسه، عبر صناديق االقتراع.
الرئيســي  املمثــل  »الجمهوريــون«،  ويعتبــر 
للمعارضة اليمينية، بقيادة الرئيس السابق 
نيكــوال ســاركوزي، الخاســر األكبــر فــي هــذا 
املنعطف االنتخابي التاريخي، ألنه كان يأمل 
بتحقيــق نجاح ســاحق في هــذه االنتخابات، 
تجعلــه يخــوض غمــار االنتخابات الرئاســية 
املقبلة عام 2017، في وضعية مريحة. كما أن 
ســاركوزي بنى كل اســتراتيجيته السياســية 
مــن أجــل العــودة إلــى الســلطة، علــى فكــرة أن 
»الجمهوريــني« هــو الســّد املنيــع والطبيعــي 

ضد اليمني املتطّرف.
فــي  اآلن  نفســه  يجــد  الســابق،  الرئيــس  لكــن 
السياســي  مســتقبله  يهــدد  ضعيــف،  موقــع 
الرئاســيات  فــي  لليمــني  رئيســي  كمرشــح 
املقبلــة. وبــات محيــط ســاركوزي مقتنعــا بأن 
ــب 

ّ
الســلطة شــاقة وطويلــة، وتتطل اســتعادة 

الذيــن  اليمــني،  لناخبــي  اســتثنائية  تعبئــة 
الوطنيــة«  »الجبهــة  لـ التصويــت  لــوا 

ّ
فض

بقيادة مارين لوبان.
كمــا أن قــرار ســاركوزي، الــذي أعلنــه مباشــرة 
االثنــني،  األحــد  مســاء  النتائــج،  ظهــور  بعــد 
الحــزب  مــع  اندمــاج  أي  برفــض  والقاضــي 
االشــتراكي، وأي »ســحب« للوائــح مرشــحيه 
لقطــع  املقبــل(،  )األحــد  الثانيــة  الــدورة  فــي 
عليــه  عــاد  املتطــرف،  اليمــني  أمــام  الطريــق 
طــرف  مــن  فقــط  ليــس  شــديدة،  بانتقــادات 
اليســار وأحــزاب الوســط املتحالفــة معــه، بــل 
مــا  وهــو  حزبــه.  قيــادات  أوســاط  فــي  أيضــا 
عكســته تصريحــات عمــدة مدينة بــوردو آالن 
جوبيــه، الــذي يــرى أن »املســألة واضحــة اآلن، 
الوطنيــة  للجبهــة  قــوي  صعــود  أمــام  نحــن 
وأعصــاب  واضحــة  برؤيــة  مواجهتــه  تجــب 

هادئة«.
أمــا الحــزب االشــتراكي الحاكــم، فيجــد نفســه 
ة أمام الصعود املدّوي 

ّ
أيضا في وضعية هش

كان  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  املتطــرف.  لليمــني 
يتوقــع خســارة مهمــة فــي هــذه االنتخابــات، 
ثالثــا  بحلولــه  قويــة  صفعــة  ــى 

ّ
تلق أنــه  إال 

الوطنيــة«  »الجبهــة  خلــف  عــدة  مناطــق  فــي 
و»الجمهوريون«.

فشل االشتراكي في استثمار تصاعد شعبية 
الرئيــس فرانســوا هوالنــد، فــي اســتطالعات 
الــرأي، بعــد اعتــداءات الجمعــة الســوداء )13 
سياســته  بفضــل  الثانــي(  نوفمبر/تشــرين 
الحاكــم  الحــزب  املتشــددة. ويتحّمــل  األمنيــة 

قســطا كبيــرًا مــن املســؤولية في هــذه الهزيمة 
الحكومــي،  األداء  فشــل  بســبب  االنتخابيــة، 
فــي  فالــس،  مانويــل  الــوزراء  رئيــس  بقيــادة 
مــت رقمــا 

ّ
احتــواء ظاهــرة البطالــة، التــي حط

ماليــني   4 حوالــي  تشــمل  وباتــت  قياســيا، 
فــي  زيــادة  أعلــى  تســجيلها  بعــد  شــخص، 
أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، للمــرة األولــى 
أظهــر  االشــتراكي  أن  كمــا   .2013 عــام  منــذ 
فشــله، حــني دخــل معركــة مجالــس املناطــق، 
أعزل ومن دون حلفائه من األحزاب اليسارية 

الراديكالية وحزب »الخضر«.
الثانيــة  الــدورة  نتائــج  عليــه  كانــت  ومهمــا 
عــّد 

ُ
األحــد املقبــل، فــإن نتائــج الــدورة األولــى ت

بمثابة اختبار ملدى حظوظ الرئيس فرنسوا 
هوالند، في انتزاع والية ثانية في الرئاسيات 
املقبلــة. وبــات اآلن مــن املؤكــد، وفقــا لنتائــج 
األحــد، مــا لــم يتبــّدل شــيء فــي الفتــرة املقبلة، 
أن هوالنــد ســيجد نفســه فــي موقــع ضعيــف 
فــي مواجهــة ماريــن لوبــان. وأكثر ما يخشــاه 
إقصــاء هوالنــد،  كابــوس  هــو  االشــتراكيون، 
 في 

ّ
في الدورة األولى من الرئاســيات، إذا حل

املرتبة الثالثة وراء لوبان وساركوزي.
»الجبهــة الوطنيــة«، فيعّد الرابح  وبالنســبة لـ
األول علــى كل املســتويات، بعــد نجاحــه فــي 
كســر الثنائيــة الحزبيــة وتــداول الســلطة بــني 
اليمينيــة  واملعارضــة  االشــتراكي  الحــزب 
فصاعــدًا  اآلن  مــن  نفســه  وفــرض  التقليديــة. 
االشــتراكي،  للحكــم  معــارض  حــزب  كأول 
بــداًل مــن حــزب »الجمهوريــون«. كمــا أن فــوزه 
املحتمــل، ولــو بمنطقتــني فقــط، ســُيمّكنه مــن 
ممارســة الحكــم التنفيــذي، للمــرة األولــى فــي 
فرنســا. ومنحــت هــذه االنتخابات زخما قويا 
ملاريــن لوبــان، التــي لــم تخــِف أبــدًا أن هدفهــا 
األساســي هــو رئاســة الجمهوريــة، وهزيمــة 
هوالند وساركوزي في االنتخابات الرئاسية 

املقبلة عام 2017.

اإلسالم«،  يمثّل  أن »داعش ال  أوباما، مجددًا  باراك  األميركي  الرئيس  أكد 
الموت،  عصابات  من  وجــزء  وقتلة  بـــ»أشــرار  إليه  المنتمين  واصفًا 
مسلم  مليار  من  أكثر  بين  من  جــدًا  صغيرة  نسبة  ســوى  يمثلون  وال 
من  الماليين  يوجد  العالم  مسلمي  بين  »من  أّن  مضيفًا  العالم«،  في 
للكراهية«، الفتًا  بالوطنية والرافضين  المفعمين  المسلمين  األميركيين 

إلى أّن »غالبية ضحايا اإلرهاب هم من المسلمين«.

يحاول الحزب االشتراكي الحاكم توحيد العائلة اليسارية النتزاع مناطق 
عدة في الدورة الثانية )األحد المقبل( من انتخابات مجالس المناطق. 
كما تنازل عن أي تمثيل لالشتراكيين من منطقتين رئيسيتين في الدورة 
الثانية: منطقة نور با دو كاليه باكاردي الشمالية، التي حلّت فيها الئحة، 
كوت  آلب  بروفانس  ومنطقة  المائة،  في   43 بنسبة  أوًال  لوبان،  مارين 
بنسبة  ابنة أختها ماريون ماريشال لوبان  التي تصّدرتها  الجنوبية،  دازور 

41 في المائة.

دفاعًا عن مسلمين

تنازالت اشتراكية 

حمل الخطاب 
األخير للرئيس األميركي 

باراك أوباما تعديالت 
جديدة في استراتيجيته 

لمكافحة »داعش«، مع 
رسائل داخلية وخارجية، 
أبرزها يستند إلى التحالف 

مع روسيا وحلفائها، 
لوقف إطالق النار 

في سورية، لتجنب 
التدخل البرّي

وردت الخطة الجديدة في خطاب أوباما عن حال األمة )كريس كليبونيس/فرانس برس(

■ #اليمني_املتطرف في 
#فرنسا ال يقبل حزب 

#الخضر حتى، فكيف بباقي 
مكّونات الشعب الفرنسي؟

■ من بركات #داعش تقدم 
اليمني املتطرف في انتخابات 

فرنسا، والله يستر من 
أن يفوز #دونالد_ترامب 
املتطرف في االنتخابات 

الرئاسية األميركية

■ انتصارات اليمني املتطرف 
في فرنسا تظهر بدرجة 

كبيرة العالقة التكافلية بني 
املتطرفني في العالم، وإن 

كانوا أعداًء

■ اليمني عند العرب يعني 
األحزاب الدينية، أما في 

فرنسا فكل األحزاب علمانية. 
أعتقد أن الفرق بني #اليسار و 
#اليمني يكمن في كيفية إدارة 

الدولة

■ إذا قصدَت فرنسا فهي 
التي ابتدعت مقولة »اليمني 

واليسار« منذ ثورتها قبل 
زهاء قرنني ونصف، وعرفت 
في األثناء محطات يمينية 

ويسارية

■ تذهب فرنسا للمجهول 
مع صعود اليمني املتطرف 
لـ #الجبهة_الوطنية؟ أعتقد 

نعم
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اقتصاد
تخبط مصري في أزمة الغاز

القاهرة ـ لجين محمد

سيطر التخبط على تصريحات الحكومة املصرية 
بشأن حكم دولي يقضي بتغريم مصر 1.76 مليار 
دوالر لصالــح إســرائيل، فــي الوقــت الــذي قــال فيــه 
خبراء في قطاع الطاقة في مصر إن إسرائيل ستستغل الحكم 
فــي »ابتــزاز« القاهــرة، خاصــة فيما يتعلق باتفاقــات لتصدير 
الغــاز إلــى مصــر من حقول إســرائيلية. وقال حســام القاويش، 
إن  أمــس،  الــوزراء املصــري  الرســمي باســم مجلــس  املتحــدث 

الحكومة املصرية ليست طرفا في نزاع الغاز مع إسرائيل.
وأوضح قاويش في بيان له »حكم التحكيم الصادر من مركز 
التحكيــم الدولــي ICC بجنيــف خاص بالتحكيم التجاري بني 
الهيئــة املصريــة العامــة للبتــرول والشــركة املصريــة القابضــة 
للغــازات الطبيعيــة )حكوميتــان( مــن طــرف، وشــركة كهربــاء 

إسرائيل وشركة شرق البحر املتوسط للغاز من طرف آخر«.
وكانــت شــركة كهربــاء إســرائيل الحكوميــة، ذكــرت يــوم األحــد 
املاضي، أن شــركة الغاز الطبيعي املصرية )حكومية( ســتدفع 
الغــاز  إمــدادات  وقــف  عــن  لهــا  تعويضــا  دوالر  مليــار   1.76

املصــري، مضافــا إليــه »الفوائــد والنفقــات القانونيــة«. وقــال 
قاويــش إن »إجــراءات الطعــن علــى الحكــم ســتقوم بهــا الهيئــة 
املصريــة العامــة للبترول والشــركة املصريــة القابضة للغازات 
الطبيعيــة ومكتــب املحامــاة الدولــي شــيرمان وســتيريلينج، 
املحاكــم  بقضايــا  املعنيــة  هــي  الجهــات  هــذه  أن  باعتبــار 
التجاريــة«. وقــال خبــراء فــي قطــاع الطاقــة إن هنــاك تخبطــا 
حكوميــا فــي التعامــل مــع النــزاع، معتبريــن أن »هنــاك تواطؤا 

من جانب املسؤولني املصريني في التعامل مع هذا امللف«.
إبراهيــم  األســبق،  املصريــة  البتــرول  وزارة  وكيــل  وبحســب 
قضيــة  بشــأن  الدولــي  التحكيــم  أهملــت  »مصــر  فــإن  زهــران، 

تصدير الغاز إلسرائيل إلى حد التواطؤ«.
وأضــاف زهــران فــي تصريــح لـــ »العربــي الجديد« أنــه في حال 
دفــع الغرامــة إذا مــا تــم خســارة الطعــن علــى الحكــم، فــإن ذلــك 

سيكون من أموال الشعب املصري.
كان الرئيــس املصــري املخلــوع، حســني مبــارك، الــذي أطاحــت 
بــه ثــورة يناير/كانون الثانــي 2011، قد تعرض إلى مالحقات 
قضائيــة بجانــب وزراء ورجــال أعمال محســوبني على نظامه، 
بثمــن  إســرائيل  إلــى  املصــري  الغــاز  ببيــع  تتعلــق  التهامــات 

املصــري.  القضــاء  يبرئــه  أن  قبــل  العــام،  املــال  وإهــدار  بخــس 
ووقعــت مصــر فــي 2005 اتفاقيــة، تقضــي بتصديــر 1.7 مليــار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي ســنويا إلســرائيل ملدة عشــرين 
عامــا بثمــن يــراوح بــني 70 ســنتا و1.5 دوالر للمليــون وحــدة 

حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دوالر. 
وأوقفــت مصــر تصديــر الغاز إلى إســرائيل في أعقاب عمليات 
تفجيــر متكــررة لخــط التصديــر الرئيســي فــي ســيناء شــمال 
شــرق مصــر منذ فبراير/شــباط 2011، وتعرضــت البالد كذلك 

لنقص حاد في اإلنتاج. 
وقــال رمضــان أبــو العــال، خبيــر الطاقة املصري، واألســتاذ في 
كليــة هندســة البتــرول بجامعــة الســويس، إن » تغريــم مصــر 
يمكــن إســرائيل مــن إجبــار مصــر علــى االلتــزام باتفاقيــة الغاز 
مؤخــرا  مصريــني  مســتثمرين  تضــم  شــركة  وقعتهــا  التــي 

الستيراد الغاز من حقول إسرائيلية«.
للغــاز  العمــالق  اإلســرائيلي  لوثيــان  حقــل  مطــورو  وكان 
الطبيعــي قبالــة الســواحل الفلســطينية املحتلــة، أعلنوا نهاية 
لضــخ  أولــي  اتفــاق  توقيــع  املاضــي  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 

الغاز إلى مصر، مدة تصل إلى 15 عاما.

الدوحة ـ العربي الجديد

أدنــى  صــوب  أمــس،  الخــام  النفــط  أســعار  هبطــت 
مســتوياتها فــي 2015، فــي أولــى جلســات التــداول بعد 

اجتماع منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبك«.
ولــم تتفــق »أوبــك« علــى خفــض إنتــاج النفــط فــي ختام 
اجتماعهــا يــوم الجمعــة املاضــي، وللمــرة األولــى منــذ 
عقــود تخلــي وزراء النفــط عــن اإلشــارة لســقف اإلنتاج، 

ما يبرز الخالفات بني األعضاء حول هذه املسألة.
أمــس  العاملــي  القيــاس  خــام  برنــت  خــام  وهبــط ســعر 
53 ســنتا إلــى 42.47 دوالرا للبرميــل، مقتربــا مــن أقــل 

مستوى لعام 2015 املسجل عند 42.23 دوالرا، كما يدنو 
مــن أقــل مســتوى فيمــا يزيد عن ســتة أعــوام. وانخفض 
ســعر الخام األميركي أيضا بنحو 83 ســنتا إلى 39.14 
البريطانــي،  باركليــز  مصــرف  وقــال  للبرميــل.  دوالرا 
وفــق وكالــة رويتــرز، إن غيــاب اإلشــارة لســقف اإلنتــاج 

في بيان »أوبك« دليل على وجود خالف.
وأضــاف باركليــز »علــى األقــل كانــت البيانــات الســابقة 
عنــد  اإلنتــاج  علــى  الحفــاظ  أو  االلتــزام..  إلــى  تشــير 
املســتوى املســتهدف )البالــغ 30 مليــون برميــل يوميا(. 

األمر الواضح أن هذا البيان لم يتضمن ذلك«.
املعــروض  فــي  تخمــة  مــن  النفطيــة  الســوق  وتعانــي 

»أوبــك«،  خــارج  مــن  ســيما  ال  الــدول،  ســباق  بســبب 
وعلى رأســها روســيا التي وصلت إلى مســتويات غير 
مسبوقة في اإلنتاج. وأدى ارتفاع املعروض إلى تراجع 
األســعار بأكثــر مــن 60% منــذ منتصــف يوليــو/ تمــوز 
2014، الذي المس خالله مســتوى 115 دوالرًا للبرميل، 
مقابــل أقــل مــن 43 دوالرًا حاليــا. لكن الرئيس التنفيذي 
لشركة أرامكو السعودية، أمني الناصر، قال في مؤتمر 
العــام  إن  أمــس،  الدوحــة  القطريــة  بالعاصمــة  للطاقــة 
املقبــل 2016 سيشــهد تراجعــا فــي اإلنتــاج النفطي غير 
التقليــدي، حيــث لــم يعد يوجد إنتاج يدخل الســوق بل 

هناك انخفاض.

وكان األمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول 
الســعودي، قــال توقــع خــالل اجتمــاع لــوزراء البتــرول 
والطاقــة لــدول آســيا بالعاصمــة القطريــة الدوحــة فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، أن تنخفــض إمدادات 
الــدول مــن خــارج أوبك في 2016، بســبب إلغاء مشــاريع 

في الطاقة في ظل تراجع األسعار.
الفرنســية  توتــال  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
باتريــك بويــان، فــي مؤتمــر للطاقــة بالدوحــة أمــس، إن 
معــروض الــدول غيــر األعضــاء فــي أوبــك ســينخفض، 
اإلنتــاج  فــي  انكماشــا  نشــهد  أن  »ينبغــي  مضيفــا 

األميركي بحلول منتصف 2016«.

النفط يهبط ألدنى مستوى في 2015

مصطفى عبد السالم

كلنا أو معظمنا يتذكر اللقطة 
الشهيرة التي جمعت يوم 30 يونيو 

2005 بني وزير البترول املصري 
سامح فهمي ووزير البنية التحتية 

اإلسرائيلي بنيامني بن إليعازر، 
ومعه التصفيق الحاد الذي دوى 
بالقاعة عقب تصافح الوزيرين 

بحرارة. كانت املناسبة هي توقيع 
حكومة مصر اتفاقا مع نظيرتها 

اإلسرائيلية يقضي بتصدير الغاز 
املصري إلسرائيل، وملن نسي 

الحدث أو الجرم أعود وأذكره بأن 
االتفاقية املوقعة قضت بتصدير 

مصر 1.7 مليار متر مكعب سنويا 
من الغاز إلسرائيل وملدة 20 عاما، 

وبثمن بخس يتراوح بني 70 
سنتًا و1.5 دوالر للمليون وحدة 
حرارية، بينما كان سعر التكلفة 

التي تتحملها مصر من استخراج 
وتصدير وخالفه 2.65 دوالر، أي 

أن مصر لم تبع الغاز بسعر التكلفة 
ولكن بأقل 50% من التكلفة، ولن 
أتحدث هنا عن خسارة مصر 10 

مليارات دوالر، بسبب بيع الغاز 
بنحو 10% من السعر السائد في 
األسواق العاملية آنذاك، والذي كان 
يتراوح ما بني 8 إلى 10 دوالرات.

لم يقف االتفاق عند ذلك الحد، بل 
حصلت شركة الغاز اإلسرائيلية 
على إعفاء ضريبي من حكومة 

مصر ملدة 3 سنوات من عام 2005 
إلى عام 2008. إذن نحن أمام توقيع 
اتفاق موثق بالصوت والصورة وال 

يمكن أن ينكره أحد، ألن صورة 
الوزيرين وهما يتبادالن االتفاق 

كانت حديث وسائل اإلعالم العاملية 
حينئذ، لكن الحكومة املصرية 

أنكرت أمس ما حدث، حينما نفضت 
يدها من حكم التحكيم الدولي الذي 

قضي بتغريم مصر 1.67 مليار 
دوالر، بسبب توقفها عن تصدير 

الغاز إلسرائيل منذ 2012، وفي 
أقل من 24 ساعة خرج بيانان عن 

الحكومة املصرية وهيئة قضايا 
الدولة يؤكدان أنه ال عالقة ملصر 

بالغرامة، وأنه ال يجوز التحفظ على 
أموالها في الخارج.

وحسب بيان صادر من املتحدث 
الرسمي باسم مجلس الوزراء 

املصري، فإن الحكومة ليست طرفا 
في نزاع الغاز مع إسرائيل والذي 

أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم 
الهيئة العامة للبترول والشركة 

القابضة للغازات )إيجاس( بمصر 
1.7 مليار دوالر لصالح إسرائيل. 

وسارت هيئة قضايا الدولة، في 
االتجاه حينما أكدت أن الدولة 

املصرية لم تكن طرفا في النزاع 
الذي أسفر عن صدور حكم تغريم 

مصر، وإن الحكم يتعلق بنزاع 
تجاري بني شركات من البلدين. 

إذا سلمنا بالرواية الحكومية فإن 
السؤال هنا هو: ما هي الصفة التي 

كان يحملها سامح فهمي عندما 
وقع اتفاق تصدير الغاز، هل وقعها 

بصفته وزيرا للبترول أم بصفته 
الشخصية؟ أما السؤال اآلخر فهو: 

من سيدفع الغرامة الضخمة؟ 
اإلجابة هي الخزانة العامة للدولة 
املصرية لسبب بسيط؛ وهو أن 

الهيئة العامة للبترول وشركة 
إيجاس تابعتان لوزارة البترول 

املصرية أي للدولة وليس للقطاع 
الخاص.

الصفقة 
اللقيطة

الهند تفرض 
قيودًا على 

السيارات

العاصمــة  تســتعد 
نيودلهــي  الهنديــة 
للســماح للســيارات التي 
لوحاتهــا  أرقــام  تنتهــي 
فــردي  برقــم  املعدنيــة 
الطــرق  باســتخدام 
فــي  محــددة  أيــام  فــي 
بالتبــادل  األســبوع، 
تنتهــي  التــي  تلــك  مــع 
أرقامها برقم زوجي، في 
مســعى ملكافحــة التلــوث 

في أزحم مدن العالم.
رئيــس  وكيــل  وقــال 
»كيه.كيــه  دلهــي  بلديــة 
للصحافيــني  شــارما« 
أمــس،  رويتــرز  وفــق 
ســتطبق  الحكومــة  إن 
ينايــر/ بدايــة  اإلجــراء 
املقبــل،  الثانــي  كانــون 
ســتطلب  أنهــا  مضيفــا 
من قطــارات املترو زيادة 
زيــادة  ملواكبــة  الخدمــة 

الركاب.
منظمــة  وبحســب 
فــي  العامليــة  الصحــة 
2014، يوجــد بالهنــد 13 
مدينــة من بني 20 مدينة 
تعــد األكثــر تلوثا عامليا. 
منــع  الحكومــة  وتنــوي 
التجاريــة،  الشــاحنات 
التــي يزيــد عمرهــا علــى 
مــن  اعتبــارا  عامــا   15

)Getty( .أبريل/ نيسان

في  المالية  وزارة  وكيل  الخوري  حاجي  يونس 
أمس،  للصحافيين  قال  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الرئيسية  القضايا  على  اتفقت  العربي  الخليج  دول  إن 

لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة.
وأضاف أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء 
االجتماعية  والخدمات  والتعليم  الصحية  الرعاية 
عند  المضافة  القيمة  ضريبة  من  غذائية  سلعة  و94 

تطبيقها.

الشراكة  مشروعات  هيئة  عام  مدير  الرومي،  عادل 
في  الحكومية  والخاص  العام  القطاعين  بين 
الكويت، إنه سيتم طرح مشروع محطة الزور الشمالية 

للكهرباء على المواطنين في أضخم اكتتاب في تاريخ 
الكويت، حيث يصل رأسمال الشركة الجديدة نحو 120 
50% منها  )394.2 مليون دوالر( يخصص  دينار  مليون 

للمواطنين. 
بينما ستوزع الحصة المتبقية بين المستثمر االستراتيجي 
المشروع  أن  إلى  الرومي  وأشار  الحكومية.  والجهات 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  بنظام  ينفذ  الذي 
بعوائد  تتميز  التي  المشروعات  من  يعد  والخاص، 

مجدية.

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  فروخي،  أحمد  سيد 
تسعى  بالده  أن  أكد  الجزائري،  البحري  والصيد 

لتوسعة المساحات الزراعية من خالل برنامج حكومي 
لتصل  البالد،  شرق  جنوب  و  شرق  من  والية   25 يضم 
إلى مليوني هكتار )4.7 ماليين فدان( بحلول عام 2019.

محسن صالحي نيا، مساعد الشؤون الصناعية لوزير 
الى  االيرانية  السيارات  تصدير  إن  قال  اإليراني،  الصناعة 

الخارج تضاعف خالل الشهور الثمانية االخيرة.
الشهور  خالل  أنتجت  االيرانية  الشركات  أن  وأوضح 
يشهد  أن  متوقعا  سيارة،  آالف   604.3 االخيرة  الثمانية 
مع  ارتفاعا،  أيضا  الداخل  في  السيارات  بيع  مستوى 
مبادرة  وفق  السيارات  لشراء  لاليرانيين  قروض  إتاحة 

حكومية.

أسماء في األخبار
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الرباط ـ مصطفى قماس

قال وزير الطاقة واملعادن املغربي، 
عبدالقادر عمارة، إن املغرب يتجه 
ــتـــحـــول ملــنــتــج كــبــيــر لــلــغــاز  إلـــــى الـ
خالل العامني أو الثالثة أعوام املقبلة، بفضل 
االحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها 
مــؤخــرا مــن تلك املــــادة. وخـــرج الــوزيــر عــمــارة، 
خالل الندوة السنوية، التي تنظمها الصحيفة 
الناطقة بالفرنسية، » الفي إيكو«، قبل يومني، 
عن التحفظ الذي يبديه املسؤولون في املغرب 
أكد  النفط، حيث  عــن  التنقيب  حــول مستقبل 
أنـــه »بــالــنــظــر لــلــمــؤشــرات الــتــي نــتــوفــر عليها 
اليوم، فإننا نعتقد أنه في أفق سنتني أو ثالث 
سنوات، سوف ينتقل املغرب من قدرات إنتاج 
في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى 
بضع مــلــيــارات مــن األمــتــار املكعبة فــي العام 
الـــواحـــد«. وتتمثل املـــبـــررات، الــتــي تــغــذي أمــل 
املغرب في أن يصبح منتجا كبيرا للغاز، في 
كونه يتوفر على 900 ألف كيلومتر مربع من 
األحواض الرسوبية، ال يزال جزء كبير منها لم 

يكشف عما يختزنه.
ــر تـــحـــدث عـــن املــــؤشــــرات الــتــي  غــيــر أن الــــوزيــ
التقطت في املنطقة البحرية ببوجدور ومنطقة 
الـــصـــويـــرة، وشـــمـــال املـــغـــرب، حــيــث يــعــتــبــر أن 
اإلعالن عن اكتشاف كبير في املستقبل، سوف 
يــثــيــر فــضــول الــكــثــيــر مــن الــشــركــات كــي تقوم 

بالتنقيب.
وإذا كان الوزير قد بدا متفائال حول مستقبل 
إنتاج الغاز باملغرب، خالل الندوة التي تناولت 
تــحــديــات تــحــريــر ســـوق املــحــروقــات الـــذي بــدأ 
فـــي مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون األول الـــجـــاري، 
عن  التنقيب  فإنه عندما تحدث عن مستقبل 
النفط، أكد على أن الوضعية مختلفة مقارنة 
بـــالـــغـــاز، فــالــتــنــقــيــب أثـــبـــت أن املـــغـــرب يــتــوفــر 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ال يـــزال الــجــدل مستمرا فــي اليمن حـــول قــرار 
الحوثيني تحرير أسعار املشتقات النفطية، في 
واتهامات  القرار  بإلغاء  نقابية  مطالبات  ظل 
بأنه تسبب في ازدهار السوق السوداء للوقود 

وتراجع سعر الريال اليمني.
ديسمبر/ مطلع  منذ  الــجــدل  ــرة  دائـ واتسعت 
ــاري، بــعــد قـــــرار الــســلــطــات  ــجــ ــانـــون األول الــ كـ
التابعة للحوثيني إنشاء لجنة لإلشراف على 
استيراد املشتقات النفطية تحت اسم »اللجنة 
ــراف عــلــى آلــيــات  ــ املــخــتــصــة لــالســتــيــراد واإلشــ
وإجــراءات تحرير تجارة املشتقات النفطية«، 
حيث اعتبر رئيس اللجنة النقابية في شركة 
اللجنة  أن  الضيعة،  الــلــه  عبد  اليمنية  النفط 

قابلة لالستغالل.  احتياطيات نفط غير  على 
ــح أن احــتــيــاطــيــات الــنــفــط املــتــوفــرة في  وأوضــ
املغرب، هي من النوع الثقيل، التي ال تساعد 
األســـعـــار الــدولــيــة الــحــالــيــة عــلــى اســتــغــاللــهــا، 
حيث أن الشركات املنقبة ال يمكنها أن تشرع 
في استخراجه، إال في الحالة التي تصل فيها 

األسعار إلى مستويات قياسية. 
ويبدو ترجيح الوزير الستخراج الغاز مبررا 
بــكــونــه أقـــل تلويثا مــقــارنــة بــالــنــفــط، وهـــو ما 
يــعــطــيــه حــظــوة أكــبــر فـــي ســيــاق الــتــطــلــع إلــى 
الحراري،  االحتباس  ومحاربة  البيئة  حماية 
ــــذي يــشــغــل الــســلــطــات الــعــمــومــيــة املــغــربــيــة  الـ
كـــثـــيـــرا. زيــــــادة عــلــى ذلــــك يــتــجــه الـــعـــالـــم نحو 

التركيز أكثر على الغاز.
ــربـــورات  ــيـــدروكـ ــهـ ــلـ وكـــــــان املـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـ
بتدبير  املكلفة  الرسمية  املــؤســســة  واملـــعـــادن، 
الــطــاقــة واملــــعــــادن بــاســتــثــنــاء الــفــوســفــات في 
املــغــرب، قــد أعــلــن فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، عن 
اكتشاف الغاز على عمق يبلغ 1263 مترًا في 

منطقة سبو، في محافظة الغرب.
ويعتبر هذا االكتشاف الثاني من نوعه، الذي 
تعلن عنه »سيركل أويــل« اإليرلندية صاحبة 
امـــتـــيـــاز الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي ســـبـــو، بعد 
اكتشاف مماثل عام 2010 في املنطقة نفسها، 

ــار الــفــســاد  املــســتــحــدثــة »جـــــــاءت لـــتـــخـــدم تـــجـ
وهوامير السوق السوداء«.

وقـــال الضيعة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نطالب 
بإلغاء ما يسمى الئحة الضوابط واإلجراءات 
والتي  النفطية  املشتقات  الســتــيــراد  املنظمة 
، ملــا جــــاءت بــه من 

ً
نــرفــضــهــا جملة وتــفــصــيــال

تـــفـــريـــط فــــي واجــــبــــات الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 

لكنه لم يستغل نظرًا لتوفره على كميات غير 
قابلة لالستغالل تجاريًا. 

يــذكــر أن الــشــركــة اإليــرلــنــديــة تــشــرف عــلــى 12 
ــاز الــطــبــيــعــي فــي  ــغــ ــن الــ رخـــصـــة لــلــتــنــقــيــب عــ
مــحــافــظــة الـــغـــرب، وخــاصــة منطقتي »ســبــو« 
إلى  و»المــيــمــونــة«، وذلـــك على مساحة تصل 

1347 كيلومترًا مربعًا.
وذهــــب عــمــر الــفــطــواكــي، الــخــبــيــر املــغــربــي في 
مجال الطاقة، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
إلى أنه يتوجب التركيز أكثر في حالة املغرب، 
على تنمية الطاقات املتجددة، التي يراد لها أن 
تحتل حيزا مهما في سياسة الطاقة للمغرب.

والحـــظ الــفــطــواكــي، أن املــشــاريــع الــرامــيــة إلــى 
ــاز أو  ــغــ ــتـــغـــالل الـــطـــاقـــات املـــلـــوثـــة، مـــثـــل الــ اسـ
املستقبل  في  كبيرة  النفط، ستجد صعوبات 
ــارف  ــن املــــصــ ــ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مـ فـ
واملـــؤســـســـات املـــالـــيـــة، وهـــــذا مـــا يــتــجــلــى، في 
تصوره، في النقاش الذي دار األسبوع املاضي، 

في مؤتمر التغيرات املناخية في باريس.
ويــنــتــظــر أن يــســاهــم اكــتــشــاف املـــغـــرب لــلــغــاز 
املــغــرب إلطـــالق استثمارات  فــي دعــم مساعي 
الغاز  لتوفير خمسة مليارات متر مكعب من 
ــر الـــطـــاقـــة قــــد أجــــرى  ــ ــــان وزيــ املــــســــال، حـــيـــث كـ
اتصاالت مع مستثمرين محليني وأجانب من 

أجل ضمان انضمامه لهذا املشروع.
ويــســعــى املــغــرب إلـــى اســتــثــمــار 4.6 مــلــيــارات 
دوالر من أجل توفير الغاز املسال بحلول عام 

.2025
وستتيح االســتــثــمــارات الــالزمــة إلنــجــاز هذه 
ــة الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة الـــالزمـــة  ــامــ الـــخـــطـــة، إقــ
واستخدامه  ونقله  الطبيعي  الغاز  الستقبال 

في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعية.
الــغــاز الطبيعي  ويــرتــقــب أن ينتقل اســتــهــالك 
العام  فــي  مــن 0.9 مليار متر مكعب  بــاملــغــرب 
املــاضــي، إلـــى 3.5 مــلــيــارات مــتــر مكعب خــالل 

العشرة أعوام املقبلة.
وخــطــط املــغــرب لــنــقــل حــصــة الــغــاز الطبيعي 
الــطــاقــة مــن 3.61% فــي 2008 إلى  ضمن بــاقــة 

13.38% خالل تلك املدة.
ــم أن تـــراجـــع أســـعـــار الـــغـــاز عــاملــيــا ساهم  ورغــ
فـــي خــفــض فـــاتـــورة الـــدعـــم الـــتـــي تخصصها 
الــحــكــومــة لـــغـــاز الــطــهــو فـــي املــمــلــكــة، غــيــر أن 
يــزال  ال  بنكيران،  اإللـــه  عبد  الحكومة،  رئــيــس 
يؤكد أن رفــع الــدعــم عــن غــاز الطهو أمــر ال بد 
للموازنة،  بالنسبة  كلفته  ارتفاع  منه، بسبب 
بخاصة أن دعــم غــاز الطهو تستفيد منه، في 
تصوره، فئات أخرى غير الفقراء، مؤكدا على 
أن دعــم غــاز الطهو يكلف مــوازنــة الــدولــة 1.4 

مليار دوالر.

وكــونــهــا ستلحق الــضــرر الــبــالــغ بــاملــواطــنــني 
وتزيد من معاناتهم«.

وأوضــــح أن بــنــود الــالئــحــة الـــصـــادرة مــن قبل 
شركة  وتسليم  بيع  حرفيًا  تعني  الحوثيني، 
ــنـــفـــط الــيــمــنــيــة وســــحــــب مـــهـــامـــهـــا لــصــالــح  الـ
ــاد، وتــــجــــار الــــســــوق الـــــســـــوداء،  ــســ ــفــ لــــوبــــي الــ
ــذه الــالئــحــة  ــهـــم ســيــصــبــحــون بــمــوجــب هــ وأنـ
من  اليمني  الشعب  احتياجات  في  متحكمني 
املشتقات النفطية مما سيزيد حدة هذه األزمة 

وسيضاعف معاناة الشعب.
وتــوضــح الئــحــة إنــشــاء اللجنة، الــتــي اطلعت 
عليها »العربي الجديد«، أن عملها ينطلق من 
قرار اللجنة الثورية التابعة للحوثي بتحرير 
أســـعـــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مـــا يــعــنــي إلــغــاء 
دعـــم املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــحــديــد أســعــارهــا 

على أســاس األســعــار العاملية فــي البورصات 
الدولية.

ووجـــهـــت الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي شــركــة النفط 
الــيــمــنــيــة، األســـبـــوع املـــاضـــي، تــحــذيــرا شــديــد 
الــلــهــجــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي بسبب مــمــارســات 
الفساد التي تضطلع بها في القطاع النفطي، 
املتمردون  يتراجع  لــم  مــا  بالتصعيد  ملوحة 
ــقــــرار الـــــذي اتــــخــــذوه فـــي أغـــســـطـــس/آب  ــن الــ عـ

املاضي بتعويم أسعار املشتقات النفطية.
التعويم  قــرار  إلغاء  بسرعة  النقابة،  وطالبت 
الكارثية  لألضرار  تالفيا  النفطية  للمشتقات 
التي نجمت عنه، وأن يتم استيراد املشتقات 
الشركات األجنبية األم مباشرة  النفطية عبر 
وإلـــغـــاء الـــوســـطـــاء املــحــلــيــني كــونــهــم قـــد ثبت 
بالدليل القاطع أنهم يمارسون االبتزاز بكافة 

صورة وأشكاله على الدولة والشعب.
وشـــــــددت، عــلــى ضــــــرورة الــعــمــل الـــجـــاد على 
مــن قبل  السلبية  الــتــدخــالت  الــشــركــة  تجنيب 
ــه« )الــــحــــوثــــيــــني(، غــيــر  ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ مـــشـــرفـــي »أنـ
املــؤهــلــني والــذيــن ال يملكون املــعــرفــة والــرؤيــة 
الالزمتني للنهوض بالشركة وحل مشكالتها 

لتتمكن من أداء واجباتها تجاه املواطنني.
وتطالب شركة النفط اليمينة، باعتماد قائمة 
سوداء ووقف التعامل بكافة أشكاله مع تجار 
الفساد ممن تورطوا في خلق السوق السوداء، 

وهم وراء األزمات املتكررة في البالد.
على  يسيطرون  الــذيــن  الــحــوثــيــون،  ويستغل 
النفطية  املشتقات  تحرير  قــرار  النفط،  شركة 
البـــتـــزاز الــشــركــات الــتــجــاريــة املــعــروفــة ودعـــم 
مجموعة  وأعلنت  لهم،  تابعني  تجار  صعود 
اليمنية،  أنعم وشــركــاه  شــركــات هائل سعيد 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
توقفها االضطراري بسبب احتجاز الحوثيني 
شحنة من الديزل وعــدم السماح لها بالرسو 
فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت املـــجـــمـــوعـــة، إن 
مصانعها وشركاتها توقفت بسبب أساليب 
الضغط الــتــي تــمــارس ضــدهــا مــن قبل شركة 
وعــدم  الحوثيون.  عليها  يسيطر  التي  النفط 
حصولها على كمية الوقود الالزمة لتشغيل 

ــد مــصــدر فـــي الــلــجــنــة النقابية  املــصــانــع. وأكــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تحفظ  لــشــركــة الــنــفــط لـ
على نشر اسمه، أن عدد مستوردي املشتقات 
الــنــفــطــيــة بــلــغ 35 مـــســـتـــوردا، أغــلــبــهــم أســمــاء 
القطاع الخاص الرسمي،  جديدة ومــن خــارج 
»وأحــــدهــــم بـــائـــع قــــات حــصــل عــلــى تــرخــيــص 

الستيراد املشتقات النفطية«. 
وكــانــت الــلــجــنــة الــثــوريــة الــعــلــيــا املــنــبــثــقــة عن 
جماعة الحوثيني املتمردة في اليمن أعلنت، 27 
يوليو/تموز املاضي، تحرير أسعار املشتقات 
النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العاملية.

وبحسب قرار صادر عن اللجنة بشأن تعويم 
أســـعـــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، تـــم إقـــــرار إغـــالق 
الطرق  والجمارك وصندوق  الضرائب  رســوم 
النفطية،  املشتقات  بيع  سعر  من  والتشجيع 
ــل »تــخــفــيــف األعــــبــــاء عـــن كــاهــل  وذلـــــك مـــن أجــ

املواطنني«، بحسب اللجنة.
 عن الجدل الذي أثاره القرار في توسع 

ً
وفضال

وانــتــعــاش الــســوق الـــســـوداء لــلــوقــود، اتهمت 
يمنية ومحللون جماعة  اقتصادية  منظمات 
الحوثيني بدفع العملة اليمنية نحو االنهيار، 
بعدما تــراجــع الــريــال فــي األيــــام األخــيــرة إلى 
أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ 5 ســنــوات، بفعل قــرار 

تحرير أسعار املشتقات النفطية.
ــراء إن الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــــدم عليها  ــبـ وقـــــال خـ
الحوثيون بتعويم أسعار املشتقات ضاعفت 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا االقــتــصــاد 
 من تجفيف منابع 

ً
اليمني والذي يعاني أصال

الحصول على العملة الصعبة.
أزمــة خانقة في  اليمن، منذ 9 أشهر  ويعيش 
الوقود الذي اختفى من منافذ البيع الرسمية 
الــســوداء بأسعار مرتفعة  الــســوق  فــي  ليظهر 

إلى مستويات قياسية.
ويــبــلــغ ســعــر الــبــنــزيــن الــرســمــي 3 آالف ريـــال 
)الــدوالر = 214 ريــااًل( لكل 20 لترًا، ويباع في 
الــســوق الــســوداء بصنعاء 10 آالف ريـــال منذ 
شهرين، بعدما وصل سعره خالل الفترة من 
إلــى 20  إلــى أكتوبر/تشرين األول  مــايــو/أيــار 

ألف ريال )حوالى 95 دوالرًا(.

قال بنك اإلمارات دبي الوطني، أمس اإلثنني، إن اقتصاد القطاع 
فــي سرعة  زيـــادة  فــي مصر شهد  املنتج للنفط  الــخــاص غير 
االنكماش خالل نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي وخاصة بعد 
كارثة تحطم الطائرة الروسية، بينما شهد نموًا ملحوظًا في 

اإلمارات والسعودية.
وأضــاف البنك، في تقرير حديث، أن معدالت االنكماش كانت 
كل  تــراجــع  األول 2013، حيث  منذ سبتمبر/ تشرين  األســـرع 
من اإلنتاج واألعمال الجديدة بشكل حاد، مما أدى إلى تفاقم 
ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وتمر مصر بأزمة متصاعدة 
مــن شأنها تعطيل العمل فــي مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص، ال 
سيما كثيفة استهالك الطاقة التي تتخلى عن حصص كبيرة 
من قدراتها اإلنتاجية بسبب نقص الوقود في مصر، وتراجع 

السيولة من النقد األجنبي في البالد.
ــاد الــتــقــريــر بضعف العملة  أمـــا عــلــى صعيد األســـعـــار، فــقــد أفـ
أكــثــر مــن األشــهــر الــســابــقــة، وبــالــتــالــي فــقــد ازدادت الضغوط 
التضخمية على تكاليف الشراء، ومع ذلك فقد تم بالكاد تمرير 
هذه الزيادة إلى املستهلكني، حيث ظلت األسعار ثابتة. وقال 
جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك اإلمــارات دبي 
الوطني: »كان من املتوقع انخفاض مؤشر مديري املشتريات 
خالل هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية«.

ومؤشر مديري املشتريات الرئيس هو مؤشر مركب تم إعداده 
اقتصاد  فــي  التشغيل  ظـــروف  دقيقة على  عــامــة  نــظــرة  ليقدم 

القطاع الخاص غير املنتج للنفط.
جــديــر بــالــذكــر، أن طــائــرة ركـــاب روســيــة تــم تفجيرها، فــي 31 
شرم  مدينة  مــن  إقالعها  بعد  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين 
كــانــوا على متنها،  إلــى مقتل 224 شخصًا  أدى  الــشــيــخ، مما 

ى تنظيم »داعش« اإلرهابي التفجير.
ّ
وتبن

وأضاف بيجات: »تبقى مسألة العمالت األجنبية كعامل أدى 
لخفض اإلنتاج في القطاع الخاص، األمــر الــذي يشير إلى أن 
الــتــعــافــي الــكــلــي يعتمد جــزئــيــًا عــلــى قــيــام الــهــيــئــات املختصة 
بتخفيف الــقــيــود عــلــى رأس املــــال والــســمــاح بــخــفــض أســعــار 

صــرف الجنيه املــصــري خــالل الــعــام 2016«. وذكـــر تقرير بنك 
الجديدة  اإلنــتــاج والطلبات  مــعــدل  أن  الوطني  ــارات دبــي  اإلمــ
شــهــد انــخــفــاضــًا بــشــكــل أســــرع فـــي نــوفــمــبــر، وهـــو مـــا يعكس 
االتــجــاه الــعــام، عـــالوة على ذلـــك، فيما كــانــت الــتــراجــعــات ذات 

الصلة هي األكثر حدة في أكثر من عامني.
ــرى، أفـــاد الــتــقــريــر بـــأن اقــتــصــاد الــقــطــاع الــخــاص  مــن جــهــة أخــ
غير املنتج للنفط في كل من اإلمــارات والسعودية شهد نموًا 

ملحوظًا خالل نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
ولفت إلــى أن زيــادة سرعة نمو األعمال الجديدة بالسعودية 
ساعدت على إعادة اكتساب بعض الزخم خالل الشهر املاضي، 
وكان التحسن اإلجمالي في الظروف التجارية أيضًا مدعومًا 

بتوسعات أخرى في اإلنتاج والتوظيف ومخزون املشتريات.
وأوضـــح التقرير أن الــظــروف الــتــجــاريــة فــي اإلمــــارات شهدت 
ا األعمال 

ً
تحسنًا، مع زيادة حادة في اإلنتاج، كما ازدادت أيض

الــجــديــدة وفـــرص الــعــمــل، رغـــم أن نــمــو األعــمــال الــجــديــدة كــان 
األضعف منذ أبريل/ نيسان 2012. وقالت رئيس بحوث الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في بنك اإلمارات دبي الوطني، خديجة 
حق: »على الرغم من أن بيانات مؤشر مديري املشتريات تشير 
إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية في اإلمارات خالل العام 
النفطي يشهد  يــزال االقتصاد غير  مقارنة بالعام املاضي، ال 
فــي أسعار  املستمر  الضعف  مــن  بــالــرغــم  ثابتة  مــعــدالت نمو 
النفط، ومشكلة نقص السيولة النقدية، وتزايد الشكوك حول 

اإلنفاق الحكومي مع دخول 2016«.
ــــذي شـــهـــده مـــؤشـــر مــديــري  ــان الــتــحــســن الـ ــ وأضـــافـــت حــــق: »كـ
املشتريات بالسعودية خالل الشهر املاضي مشجعًا، وخاصة 
فـــي ظـــل االنــخــفــاض املــتــواصــل ألســـعـــار الــنــفــط واإلعــــــالن عن 

تجميد اإلنفاق الحكومي بداية الربع األخير من العام«.
الجديدة وفي  الطلبيات  املتسارع في  النمو  أن  إلــى  وأشـــارت 
طلبيات التصدير الجديدة في اململكة خالل نوفمبر، واستمرار 

النمو في اإلنتاج.
)األناضول(

المغرب يلحق بمنتجي الغاز 
الكبار خالل عامين

قرض من صندوق النقدرفض يمني لقرار الحوثيين بتحرير أسعار الوقود

)Getty( يستورد المغرب أغلب احتياجاته من الغاز

قرار تحرير األسعار أنعش السوق السوداء للوقود في اليمن )فرانس برس(

نمو في الخليج وانكماش مصري

أعطت احتياطيات 
المغرب من الغاز، التي 
تم الكشف عنها خالل 
العام الجاري، أمًال كبيرًا 

للمملكة في دخول 
نادي كبار منتجي تلك 

المادة خالل عامين 
إلى ثالثة أعوام

تراجع أرصدة 
صناديق الخليج

كشف تقرير حديث أن صناديق الثروة 
السيادية في دول الخليج قامت بسحب أموال 
من شركات إدارة األصول بأسرع وتيرة على 

اإلطالق، بفعل الهبوط في أسعار النفط.
ونقلت صحيفة »فاينانشال تايمز« عن 
شركة إينفيستمينت للبيانات، أمس، أن 

املؤسسات الحكومية في الخليج سحبت 19 
مليار دوالر في الربع الثالث من العام الحالي.
 وتهدد سحوبات صناديق الثروة السيادية 
الخليجية بتأثير سلبي على أرباح مديري 

االستثمار، باإلضافة إلى زيادة املخاوف 
بشأن إمكانية حدوث مزيد من التدفقات 

الخارجة.

اإلمارات تحل 
أزمة القمح األردنية

قالت شركة الظاهرة الزراعية اإلماراتية أمس، 
إنها وقعت اتفاقا مع األردن على توريد 

القمح والشعير لتحسني األمن الغذائي في 
اململكة. ويمر األردن بأزمة في شراء القمح 
بسبب عزوف شركات التوريد العاملية عن 

املناقصات التي يطرحها، بسبب اشتراطات 
حكومية يصفها املوردون باملتشددة.

وأدلى خديم الدرعي نائب رئيس الشركة 
اإلماراتية بالتصريحات أثناء اجتماع في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي تناول األمن 

الغذائي. وأضاف أن الشركة بدأت تعمل مع 
الحكومة األردنية قبل نحو ثالثة أسابيع.

وذكرت الشركة ان عقدها مع الحكومة 
األردنية يشمل توريد 400 ألف طن من 

القمح ومثلها من الشعير لألردن على مدى 
عامني. واألردن مستورد كبير للقمح في 

الشرق األوسط واشترى نحو 650 ألف طن 
من القمح هذا العام.

مصر تشتري 
451 ألف طن زيت

طرحت الهيئة املصرية العامة للبترول 
مناقصتني لشراء 13 شحنة من زيت الغاز 

يصل حجمها اإلجمالي إلى 451 ألف طن 
بنسبة كبريت 0.1% في يناير/كانون 

الثاني 2016. وتطلب الهيئة في املناقصة 
األولى سبع شحنات يبلغ حجم كل منها 

33 ألف طن من زيت الغاز تسلم في 
ميناءي اإلسكندرية والدخيلة خالل يناير/
كانون الثاني. وتطلب في املناقصة الثانية 
خمس شحنات كل منها نحو 35 ألف طن 

تسليم ميناء السويس وشحنة إضافية 
40 ألف طن تسلم في ميناء العني السخنة 

بحسب الوثيقة.

مخاطر أمام 
األسواق الناشئة

قال بنك التسويات الدولية إن األسواق 
الناشئة تعاني من مخاطر بسبب اتجاه 

االحتياطي الفيدرلي )البنك املركزي 
األميركي( لرفع معدل الفائدة، رغم 

استقرار األسواق املالية في الربع األخير 
من العام. وأوضح التقرير الفصلي للبنك، 
أمس، أن الظروف غير املواتية في األسواق 

املالية، والتوقعات الضعيفة لالقتصاد 
الكلي، وتكهنات رفع الفائدة األميركية 

تزيد من املخاطر لألسواق الناشئة.

أطول ناطحة سحاب 
في أوروبا

أوضح تقريرلصحيفة »التليغراف« 
أنه سيتم اإلعالن ألول مرة عن خطة 

لتشييد ناطحة سحاب بالعاصمة 
البريطانية ستنافس على لقب أطول 

مبنى في أوروبا. ومن املخطط وصول 
املبنى الجديد إلى 73 طابقًا عند ارتفاع 
قدره 309.6 أمتار، كما سينافس أطول 

ناطحة سحاب حاليًا وهي »شارد« 
والتي تقع في لندن ويصل ارتفاعها إلى 
309 أمتار وتضم 73 طابقًا.  وسيضم 
املبنى الجديد أعلى مطعم في العاصمة 

 عن مكاتب للشركات. 
ً
البريطانية، فضال

خسائر تركية
قال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء 

التركي أمس، إن التصور األسوأ مع 
روسيا وهو »ال عالقات على اإلطالق« 

سيكلف بالده نحو تسعة مليارات دوالر، 
وإن التوتر الحالي قد يسفر عن خصم 

0.4% من الناتج السنوي.
وأضاف شيمشك الذي ُعني مسؤوال 

عن االقتصاد، في تصريحات لقناة »إن.
تي.في«، أن الحكومة قد تتخذ »خطوات 

عالجية« بشأن خطط زيادة الحد األدنى 
لألجور لكنها غير مستعدة لتحمل تكلفة 

الزيادة بالكامل.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

200
ــة  ــاق ــط ــعــتــقــد وزيـــــر ال ي
المغربي عبدالقادر اعمارة، 
الغاز  من  المغرب  إنتاج  أن 
سيرتفع من حدود مائتي 
سنويا  مكعب  متر  مليون 
في الوقت الحالي إلى بضع 
مليارات من األمتار المكعبة 
سنويا خالل عامين أو ثالثة.

تونس ـ فرح سليم

ــركـــزي الــتــونــســي  قــــال مــحــافــظ الــبــنــك املـ
الشاذلي العياري أمس اإلثنني، إن وفدا 
النقد الدولي يــزور تونس  من صندوق 
بــدايــة مــن غــد )األربـــعـــاء( لــالنــطــالق في 
مــنــاقــشــة بـــرنـــامـــج قــــرض جـــديـــد تــفــوق 
ــان في  ــقـــرض األول، والــــــذي كــ الـ قــيــمــتــه 

حدود 1.7 مليار دوالر.
واعــتــبــر الــعــيــاري، خـــالل لــقــاء صحافي 
مشترك مع ممثلة صندوق النقد الدولي 
الــعــام املقبل  ألــبــارتــني أت، أن  جــورجــيــا 
2016 ســيــكــون بــالــضــرورة أفــضــل على 
املستوى االقتصادي من العام الجاري، 
قائال: »2016 ستكون سنة ترتيب البيت، 
أمـــــا االنــــطــــالقــــة الــحــقــيــقــيــة لــالقــتــصــاد 

الوطني فستكون في 2017«. 
وأشــــــار إلــــى أن تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي تــوقــع بــلــوغ تــونــس نسبة نمو 
إلــى  تــصــل  أن  عــلــى   ،2016 ســنــة   %2.5

4.7% سنة 2020.
وتطرق محافظ البنك املركزي التونسي 
الــدولــي حول  إلــى تقرير صندوق النقد 
آفــــاق االقــتــصــاد الــوطــنــي بــحــلــول سنة 
2020، قــائــال إنـــه يــرتــكــز عــلــى جملة من 
الــعــوامــل الــتــي تشير إلــى بـــوادر تحسن 
في االقتصاد التونسي انطالقا من سنة 
الــخــارجــيــة  املــديــونــيــة  أن  مــؤكــدا   ،2017
قـــد تــعــيــق تــطــور االقــتــصــاد فـــي اآلجـــال 
أن املشهد يبقى مفتوحا  املــحــددة، غير 

على عدة فرضيات، حسب قوله.
ــا، قــالــت مــمــثــلــة صـــنـــدوق الــنــقــد  بــــدورهــ
الــنــمــو الــحــالــيــة التي  الـــدولـــي، إن نسبة 
تــحــقــقــهــا تـــونـــس غـــيـــر كـــافـــيـــة إلحـــــداث 
ــــي وضــــــع الـــبـــطـــالـــة  تـــغـــيـــيـــر مـــلـــمـــوس فـ

وتأمني حياة أفضل للتونسيني.
واعتبرت ممثلة صندوق النقد الدولي أن 
من حسن الحظ أن هناك خارطة طريق 
واضحة حددها الدستور التونسي تلزم 

الحكومة بإدارة املوارد العامة على نحو 
العام  والصالح  للمواطنني  كــفء خدمة 

باستخدام قواعد واضحة للشفافية.
وأشـــــــارت مـــســـؤولـــة الـــصـــنـــدوق إلــــى أن 
الظرف الحالي يدفع الحكومة التونسية 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى نــحــو تنفيذ 
دفعة جديدة من اإلصالحات التي يراها 
إلى مرحلة  للمرور  الصندوق ضرورية 

االقتصاد التنافسي.
وانــتــقــدت ممثلة الــنــقــد الـــدولـــي ارتــفــاع 
فـــاتـــورة األجـــــور فـــي الــقــطــاع الــعــمــومــي 
الناتج  مــن  بــحــدود %13  الــتــي تستأثر 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، مــعــتــبــرة أن تضخم 
ــاتــــورة األجــــــور لـــم يــســمــح لــالقــتــصــاد  فــ
الــتــونــســي بــاالســتــفــادة مــمــا كـــان يمكن 
املحروقات في  توفيره من تراجع سعر 
السوق العاملية ومراجعة سياسة الدعم.

التونسية  الحكومة  أن  ألبارتني  وأكــدت 
مـــدعـــوة إلــــى مــراجــعــة ســيــاســة اإلنــفــاق 
وذلـــــك بــالــتــوجــه الـــكـــامـــل نــحــو اإلنـــفـــاق 
االستثماري واالجتماعي، مشيرة إلى أن 
الدراسة املعمقة التي أجراها الصندوق 
سابقا كشفت أن النظام الضريبي يمكن 
أن يساهم في تحقيق العدالة والتكافؤ 
بني املحافظات في حال تمكن الحكومة 
ــيـــط املــــــــعــــــــادالت الـــضـــريـــبـــيـــة  ــبـــسـ مــــــن تـ
ــقـــطـــاعـــات املــتــمــركــزة  ــقـــاربـــهـــا بــــني الـ وتـ
فـــي املــحــافــظــات الــداخــلــيــة والــقــطــاعــات 

املتمركزة على الشريط الساحلي.
في سياق متصل، قالت ممثلة صندوق 
النقد الدولي إن تونس تحتاج إلى مناخ 
األول حــتــى يحقق  ــراز  ــطــ الــ مـــن  أعـــمـــال 
الــنــمــو انــطــالقــة ســريــعــة خــاصــة فــي ظل 
وضــع إقليمي ودولـــي متوتر قد يحول 
دون املساعدة على النهوض االقتصادي 

السريع.
والحــظــت املــســؤولــة فــي الــشــأن ذاتــــه أن 
ــال واملـــشـــاريـــع فـــي تــونــس مقيدة  ــمـ األعـ
بقواعد تنظيمية معقدة ومرهقة حيث 

تــواجــه 50% مــن الــقــطــاعــات قــيــودا على 
ــذه الــقــواعــد  االســـتـــثـــمـــار، مــعــتــبــرة أن هــ
الــتــنــظــيــمــيــة تـــخـــنـــق الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وتنقص في وضوح القواعد، مما يشكل 
عــائــقــا كــبــيــرا أمــــام تــدفــق االســتــثــمــارات 
ــــرص الـــعـــمـــل. وأبــــــــدت مــمــثــلــة  ــلــــق فــ وخــ
صندوق النقد الدولي الرضا على مضي 
املصرفي،  القطاع  إصــالح  في  الحكومة 
ــالــــي فــي  ــقـــطـــاع املــ مــــشــــددة عـــلـــى دور الـ

تحقيق صالبة االقتصاد.
ولفتت جورجيا البارتني إلى أن القطاع 
املــالــي فــي تــونــس كـــان كــابــحــا أساسيا 
لــلــنــمــو، مــشــيــرة إلـــى أن تــونــس مــدعــوة 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى إصــــالح هـــذا الــقــطــاع 
لجعله أكثر انفتاحا، وهو ما من شأنه 
إلـــى تحسني فـــرص الحصول  يـــؤدي  أن 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل وتــخــصــيــص االئـــتـــمـــان 
لــألنــشــطــة املــنــتــجــة بــكــل أنــواعــهــا ســواء 
بالنسبة للشركات الكبرى أو املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وترى مسؤولة النقد الدولي أن إصالح 
الــبــنــوك الــعــمــومــيــة نــقــطــة بــدايــة جــيــدة، 
خاصة وأن هــذه البنوك تمثل 40% من 
ــــول املــصــرفــيــة وأكــثــر من  مــجــمــوع األصـ

ربع القروض املتعثرة.
وتحتاج تونس في النصف الثاني من 
العام الجاري إلى 1.3 مليار دوالر لسداد 
الــعــجــز فـــي مــوازنــتــهــا الـــعـــامـــة، فـــي ظل 
الوضع االقتصادي الصعب الذي تمر به 
البالد، نتيجة تراجع إيرادات البالد من 
النقد األجنبي في العديد من القطاعات 

الحيوية، مثل الفوسفات والسياحة.
ــد الـــــدولـــــي عــلــى  ــقـ ــنـ ونــــشــــر صــــنــــدوق الـ
املاضي  مــايــو/أيــار  الرسمي في  موقعه 
موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 
ديسمبر/كانون األول من العام الجاري، 
الــتــي تــعــهــدت بها  لتنفيذ اإلصـــالحـــات 
ضــمــن اتــفــاق الــقــرض االئــتــمــانــي املــبــرم 

بينها وبني الصندوق.

تقارير عربية

طاقة

تونسطاقة

استثمارات

يستغل الحوثيون، قرار 
تحرير المشتقات النفطية 

البتزاز الشركات

ــة األوروبـــــــيـــــــة  ــيــ ــوضــ ــفــ تـــــــــدرس املــ
إجراءات جديدة ملواجهة ما تعتبره 
شركات  مــن  عــادلــة  غير  منافسة 
الطيران خــارج االتــحــاد األوروبـــي، 
وذلك ضمن حزمة من املقترحات 
قــدرة  لتعزيز  أمـــس،  عنها  ــشــف 

ُ
ك

ــيــــران األوروبــــــــــي عــلــى  ــطــ ــ قــــطــــاع ال
املــنــافــســة. وطــلــبــت املــفــوضــيــة من 
تمنحها  أن  الــوطــنــيــة  الــحــكــومــات 
تــفــويــضــًا لــبــدء مــحــادثــات، بشأن 
اتفاقات النقل الجوي مع عدد من 
وتركيا  الــصــني  بينها  مــن  الــــدول، 

واإلمارات والكويت وقطر.
ويــتــوقــع أن تــكــون املــفــاوضــات مع 
باملصاعب،  محفوفة  الخليج  دول 
فــي ضـــوء اتــهــام نــاقــالت أوروبــيــة 
ــر  ــا لــوفــتــهــانــزا وإيـ عــريــقــة أبــــرزهــ
فرانس شركات الطيران الخليجية 

بتلقي دعم حكومي يضّر بها.
ــتـــي تــريــد  ومــــن الــــــدول األخــــــرى الـ
السعودية  معها،  التفاوض  اللجنة 
ــان  ــمــ والـــــبـــــحـــــريـــــن وســــلــــطــــنــــة عــ
ــة دول جــنــوب  ــطــ واملــكــســيــك ورابــ

شرق آسيا.

تفويض 
بشأن 
الطيران

الثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانيةالثالثاء 8 ديسمبر / كانون األول 2015 م   26 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 463  السنة الثانية
Tuesday 8th December 2015 Tuesday 8th December 2015



1213
اقتصاد

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــي الـــعـــراق  فـــوجـــئ املـــتـــقـــاعـــدون فــ
بــاســتــقــطــاع مــبــالــغ مــتــفــاوتــة من 
رواتـــبـــهـــم خــــال شــهــر ديــســمــبــر/
مــن  تـــوضـــيـــح  دون  الـــــجـــــاري،  األول  ــون  ــانــ كــ
ــبــــاب وحــجــم  ــــول أســ الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة حـ
االســتــقــطــاعــات، وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن االســتــقــطــاعــات كانت 
ضــمــن خــطــة تقشفية ملــواجــهــة األزمــــة املالية 

الحادة التي تواجه الحكومة. 
وحــســب اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة، يــزيــد عــدد 
مليوني شخص  عــن  الــعــراق  فــي  املتقاعدين 
أغلبهم كبار سن ومرضى ال يملكون مصادر 
ــل أخــــرى، حــيــث يــعــيــشــون عــلــى رواتــبــهــم  دخـ

التقاعدية التي يتسلمونها كل شهرين. 
وأعلنت اللجنة املالية في البرملان العراقي أول 
التقاعد  أمــس، عزمها عقد اجتماع مع مدير 
الــبــاد ملعرفة سبب االستقطاعات  فــي  الــعــام 
مــن رواتــــب املــتــقــاعــديــن. وقـــال عــضــو اللجنة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ مـــســـعـــود حــــيــــدر، لــ
»شــكــاوى عــديــدة وصــلــت اللجنة املــالــيــة في 
ــن املـــتـــقـــاعـــديـــن حـــــول اســتــقــطــاع  ــبــــرملــــان مــ الــ
مبالغ من رواتبهم، ونقوم بدراستها اآلن مع 

الجهات املختصة«. 
وفي هذا السياق، أكد املتقاعد الحاج تحسني 
)67 عامًا( أنه فوجئ باستقطاع 80 ألف دينار 
)الدوالر = 1165 دينارا( من راتبه البالغ 800 
ألف دينار عراقي لشهرين ما يعني استقطاع 

40 ألف دينار من راتب 400 ألف لكل شهر. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــح تــحــســني لـ ــ وأوضــ
االستقطاعات شملت العشرات من املتقاعدين 
الذين يعرفهم، وأضاف أن الجهات الحكومية 

لم تحدد ضوابط االستقطاعات وأسبابها.
والحال نفسه حصل للمتقاعد مرضي العلي 
)63 عامًا( الذي قال »استقطعوا مبلغ 50 ألف 
دينار من راتبي البالغ 650 ألفًا كل شهرين، 
أي أنهم استقطعوا 25 ألف دينار من الراتب 
ــــف ديــــنــــار وعــنــدمــا  الـــشـــهـــري الـــبـــالـــغ 325 ألـ
استفسرنا لم تكن اإلجابات واضحة فالبعض 
قال إنها دعم للحشد الشعبي وآخرون قالوا 
إنها جاءت ضمن خطة التقشف الحكومية«. 
واشتكى متقاعدون آخرون باستقطاع مبالغ 
كبيرة من رواتبهم وصلت إلى 170 ألف دينار 

عراقي.
ــال ســامــح املــولــى )67 عــامــًا( »لــقــد خدمت  وقـ
ــيـــت شـــبـــابـــي لـــهـــا ألتــقــاعــد  ــنـ فــــي الــــدولــــة وأفـ
الــنــهــايــة بمبلغ زهــيــد جـــدًا ال يكفي لسد  فــي 
حاجات أسرتي وأبنائي، وال أتلقى في الشهر 
دوالرا(   180( ديـــنـــار  ألــــف   200 مــبــلــغ  ســــوى 
لــتــأتــي الــحــكــومــة وتــشــمــل رواتـــبـــنـــا الــهــزيــلــة 

بالتقشف«.
تزيد  العراقية  »الحكومة   

ّ
أن املولى  وأوضــح 

ــبــــاد بــهــذه  مـــعـــانـــاة الــطــبــقــة الـــفـــقـــيـــرة فــــي الــ
اإلجـــــــــراءات، فــيــمــا ال تـــجـــرؤ عــلــى اســتــقــطــاع 
ــب املـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن الــــرئــــاســــات الـــثـــاث  ــ ــ رواتـ
التي  الوظيفية الخاصة  والــوزراء والدرجات 

أرهقت ميزانية العراق«.
وحسب التقارير الرسمية، يقّدر عجز املوازنة 
موازنة  فــي  دوالر،  مليار   21 بنحو  العراقية 
مــلــيــار دوالر، وتــعــانــي  حــجــمــهــا حـــوالـــي 95 
بــغــداد مــن انــكــمــاش اإليـــــرادات، بسبب تفاقم 
االضـــطـــرابـــات األمـــنـــيـــة وتــــدهــــور الــقــطــاعــات 
االقتصادية املختلفة، كما انخفضت عائدات 
الــنــفــط املــصــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل فــي الــبــاد، 
والذي تأثر سلبًا بتراجع أسعار الخام عامليا 
يونيو/حزيران  في  للبرميل  دوالرا   115 من 

العام املاضي إلى أقل من 45 دوالرًا حاليًا.
حاشدة  مظاهرات  لخروج  املتقاعدون  ودعــا 
فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد احــتــجــاجــًا عــلــى إجـــــراءات 
الــتــقــشــف الــحــكــومــيــة. وقــــال الــنــاشــط صبري 
الـــســـمـــاوي »تــلــقــيــنــا دعـــــوات عـــديـــدة مـــن قبل 
املتقاعدين، وأغلبهم من كبار السن للوقوف 
مــظــاهــرات  لتنظيم  هـــذه  محنتهم  فــي  معهم 
حاشدة احتجاجا ًعلى استقطاعات ستشمل 

رواتبهم ضمن خطة التقشف الحكومية«.
»لــن نتوانى عــن مساندة  السماوي  وأوضـــح 
آبــائــنــا وأمــهــاتــنــا مـــن املــتــقــاعــديــن والــفــقــراء 
املــطــالــبــني بــحــقــوقــهــم املـــشـــروعـــة، وســتــخــرج 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  العاصمة  وســـط  خـــاص  مخبز  قبالة 
طرابلس، جــاء خليفة محمد، من مدينة غات 
الــنــائــيــة عــلــى الـــحـــدود الــجــزائــريــة ليقف أمــام 
طابور طويل للحصول على أرغفة خبز بسعر 
الجديد«،  »العربي  لـ محمد،  يقول  مدعم.  غير 
لتصحيح خطأ مطبعي  العاصمة  إلــى  جئت 
تسبب فــي إيــقــاف راتــبــي الشهري البالغ 580 
ديـــنـــارا )الـــــدوالر = 1.40 ديـــنـــار(، حــيــث أعمل 

مدرسًا.
ــــاع املعيشية فــي »غـــات«  ويــضــيــف، أن األوضـ
ســـيـــئـــة لـــلـــغـــايـــة فــمــعــظــم املــــحــــات الـــغـــذائـــيـــة 

املـــظـــاهـــرات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد إذا لـــم تــصــدر 
الــحــكــومــة قـــــرارًا بــإيــقــاف إجــــــراءات التقشف 

بحق املتقاعدين«.
وكان سياسيون ومختصون طالبوا في عام 
2012 مــع إقـــرار املــوازنــة األضــخــم فــي تاريخ 
الـــعـــراق حــيــنــهــا بـــزيـــادة رواتـــــب املــتــقــاعــديــن 
ــعـــف فـــي الــــبــــاد، غير  ــرواتــــب األضـ كــونــهــا الــ
 الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــم تــتــجــاوب مــع تلك 

َّ
أن

املطالبات املستمرة، بل أقدمت على تخفيض 
رواتب املتقاعدين. 

للمتقاعدين  الــعــراقــيــة  الــجــمــعــيــة  ــدرت  ــ وأصــ
ــاري اســتــنــكــرت  ــجــ ــوع الــ ــبــ بـــيـــانـــًا بــــدايــــة األســ
ــراءات  ــإجــ فــيــه شـــمـــول رواتــــــب املــتــقــاعــديــن بــ
ــت الــجــمــعــيــة  ــفــ الـــتـــقـــشـــف الـــحـــكـــومـــيـــة، ووصــ
الجهات   

ً
مطالبة التعسفي،  بـاإلجراء  الخطة 

املــخــتــصــة بــالــتــدخــل إليـــقـــاف االســتــقــطــاعــات 
املالية من رواتب املتقاعدين. 

وقــــال الــبــيــان، إن »الــتــقــشــف الــحــكــومــي أخــذ 
يـــزحـــف لــيــشــمــل بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي شمل 

الدرجات الوظيفية املختلفة للمتقاعدين«.
وأوضــح البيان أن »التقشف سيشمل خمس 
مــن أصــل ست  للمتقاعدين  درجـــات وظيفية 
ــى إلـــى الــخــامــســة( فــي ظل  ــات )مـــن األولــ درجــ
العراقيون  بها  يمر  قاسية  معيشية  ظــروف 
وأبرزها االرتفاع غير املسبوق في األسعار«. 
وكـــشـــف الـــبـــيـــان أن أغــلــبــيــة املــتــقــاعــديــن في 
العراق تجاوزوا سن السبعني عامًا ما يتطلب 
دعمهم حكوميًا بداًل من شمولهم بإجراءات 
ــبـــهـــم على  ــتـــمـــرار رواتـ الــتــقــشــف، فـــي ظـــل اسـ
حالها دون زيادة منذ سنوات طويلة، وتزايد 

أسعارها خيالية، وقد يصل سعر لتر الحليب 
إلى خمسة دنانير واملخابز مغلقة، مؤكدًا أن 
الشيء الوحيد الذي يعتبر متنفسًا الرحات 
الــجــويــة مـــن غـــات إلـــى طــرابــلــس، حــيــث يــقــوم 
املواطنون بالسفر إلى طرابلس لشراء السلع 

الغذائية وما يحتاجون إليه من مؤونة.
ويشير محمد إلى أن عددًا كبيرًا يعملون في 
تهريب السلع والسوق السوداء، نتيجة تردي 
األوضاع األمنية بمدينة غات واملناطق النائية 
املجاورة لها.  أما السيدة ناجية التي تسكن 
في منطقة قصر بن غشير للنازحني بضواحي 
طرابلس، فلجأت إلى تسويق األكات الشعبية 
اإلنترنت. وتقول  والخدمات عبر  والحلويات 
ناجية لـ »العربي الجديد«، إن زوجها ال يعمل 
بسبب مــرضــه، وإنــــه يــتــقــاضــى راتــبــًا شهريا 
متواضعًا كحارس في أحد املباني التعليمية. 
وعن سبب وجودهم في مكان للنازحني تؤكد 
أن الصراعات املسلحة جعلتهم يضطرون إلى 
كلية  عميد  ويعلق  نائية.  منطقة  فــي  السكن 
أبولسني،  أحمد  طرابلس،  بجامعة  االقتصاد 
عن تدهور األوضـــاع بأنها تتجه إلــى األســوأ 
 
ً
فــي ظــل عــدم وجــود اســتــقــرار سياسي، فضا

تخرج  اقتصادية  لخطة  الحكومة  افتقاد  عن 
ليبيا مــن املــــأزق الــحــالــي، وأوضــــح أبــولــســني، 
املعيشية  أن األوضـــــاع  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تتفاقم والرواتب تتأخر، نظرًا لتصاعد املعارك 
املــســلــحــة الــتــي أدت إلــــى أزمــــة مــالــيــة واســعــة 
فــي الــبــاد.  وتــتــوقــع تــقــاريــر دولــيــة، انكماش 
العام   %20 تتجاوز  بنسبة  الليبي  االقتصاد 
الحالي. وكان املصرف املركزي أعلن في مطلع 
الــعــام الــحــالــي، عــن إجــــراءات تقشفية، فــي ظل 

عجز حاد بموازنة الدولة.

التقشف  خطة  ضمن  املتقاعدين  رواتـــب  مــن 
الحكومية إجراء غير قانوني في األصل، كون 
يجوز  وال  الــخــدمــة  خـــارج  حاليًا  املتقاعدين 

استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم. 
ــدي، إن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وقــــــــــال الــــحــــقــــوقــــي صـــــبـــــاح الـ
ــذا فـــإن  ــ ــهـ ــ »املــــتــــقــــاعــــديــــن خـــــــارج الــــخــــدمــــة ولـ
إجــراءات استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم 

يعتبر إجــراًء غير قانوني، وال سيما في ظل 
ضعف رواتبهم في األساس التي ال تكاد تسد 
املتطلبات  من  اليومية وعائاتهم  حاجاتهم 

املنزلية والحياتية املختلفة«.
وأوضــــــح الــعــبــيــدي فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، أنه »على الحكومة تطبيق إجراءات 
الرئاسات  من  املتقاعدين  على  أواًل  التقشف 
الجمهورية ورئاسة  بــدءًا من رئاسة  الثاث، 
ــوزراء  ــــوزراء ورئــاســة الــبــرملــان الــعــراقــي والــ الـ
ــواب والــــدرجــــات الـــخـــاصـــة األخــــــرى في  ــنــ والــ
ــــن تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى الـــفـــقـــراء  الـــــدولـــــة بـــــــداًل مـ

والكادحني من الشعب العراقي«.
االستقطاعات  هذه  االقتصاد  خبراء  واعتبر 
ــديـــن الــتــي  ــاعـ ــقـ ــتـ ــاه املـ ــر مــحــلــهــا تــــجــ ــيـ فــــي غـ
تعتبر مــن الــشــرائــح الــفــقــيــرة فــي الـــعـــراق ما 

الخبير  وأكـــد  معيشتهم.  على  سلبًا  سيؤثر 
»الـــعـــربـــي  ــتــــصــــادي حــــــازم الـــــــــــداوودي، لــــ االقــ
الــجــديــد«، أن »االســتــقــطــاعــات ســتــرفــع نسبة 
الشرائية  الــقــدرة  الــبــاد، وتخفض  فــي  الفقر 
وتــرفــع مــن نسبة الــركــود فــي الــســوق املحلية 
فاملتقاعدين رواتبهم في األساس ضعيفة وال 
وكبار  مــرضــى  وأغلبهم  ملعيشتهم،  تكفيهم 

سن يصرفون معظم رواتبهم على العاج«.
ــــث االقــــــتــــــصــــــادي مــيــســم  ــاحـ ــ ــبـ ــ فـــيـــمـــا قــــــــال الـ
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، لـ
مايني   8 نحو  على  ستؤثر  »االستقطاعات 
عراقي إذا عرفنا أن عدد املتقاعدين يزيد عن 
املليونني وكلهم أرباب أسر، وبالتالي ستؤثر 
ــي ربـــــع الــشــعــب  ــوالــ ــاعـــات عـــلـــى حــ ــقـــطـ ــتـ االسـ

العراقي«.

قـــالـــت وكـــالـــة مـــوديـــز لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي، أمـــــس، إن 
»النظرة املستقبلية للنظام املصرفي العاملي في عام 2016 

مستقرة«.
ــافـــت »مــــوديــــز« فـــي بــيــان صــحــافــي صــــدر أمــــس، أن  وأضـ
»املصارف في العديد من بلدان العالم، عملت على تحسني 
رؤوس أموالها وعــززت املوازنات، إال أن املخاطر بما في 
ذلك ضعف جودة األصول في األسواق الناشئة، يمكن أن 

تعرقل التقدم«.
وذكرت موديز، أن »اآلفاق املستقبلية للمصارف في العام 
العاملية  املعدالت  التمركز حول  املقبل، سوف تستمر في 
والربحية  املتطورة  التنظيمية  والبيئة  والفائدة،  للنمو 
الضعيفة عموًما، لكنها تواجه تهديًدا يتمثل في تراجع 
النمو االقتصادي أقل من التوقعات أو التحول إلى سالب.
وتوقعت الوكالة االئتمانية، استمرار املصارف األوروبية 
فــي خفض عــبء الــقــروض املتعثرة، وعــدم حــدوث تدهور 
البنكية اآلسيوية.  في جــودة األصــول في بعض األنظمة 

ــائــــدة اإليــــــداع  وكــــــان املــــركــــزي األوروبـــــــــي خـــفـــض ســـعـــر فــ
األسبوع املاضي، إلى 30% من 20 % لكنه أبقى سعر فائدة 
القروض للمصارف في مــزاده األسبوعي با تغيير عند 
0.05%. وجاء خفض فائدة اإليداع أقل مما توقعه بعض 

املتعاملني مما أدى الى صعود اليورو 3% أمام الدوالر.
ورغـــم الــنــظــرة املــتــفــائــلــة أكـــدت تــقــاريــر مــصــرفــيــة سابقة، 
إمــكــانــيــة اســتــغــنــاء مـــصـــارف أوروبــــيــــة كـــبـــرى عـــن آالف 
أمـــوال جديدة  الوظائف وإغـــاق وحـــدات وتدبير رؤوس 
بـــمـــلـــيـــارات الــــيــــورو، مـــع ضـــغـــوط وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 

جديدة إلنعاشها.
وأشــارت موديز إلــى إمكانية حــدوث املزيد من التدهور، 
في املنطقة اآلسيوية واألسواق الناشئة األخرى، في حال 
تــراجــعــت الــتــدفــقــات الــتــجــاريــة أو أســعــار السلع أكــثــر من 
قــدرة األسر  الفائدة  ارتــفــاع أسعار  إذا قــوض  أو  املتوقع، 

والشركات على تسديد الديون املستحقة عليها.
)العربي الجديد، األناضول(

توسيع 
دائرة التقشف

تأزم معيشة الليبيين في 
المناطق النائية

التقشف يطاول كبار السن )فرانس برس(

)Getty( بنك آسيوي

البنك المركزي األوروبي )فرانس برس(

محافظ بنك اليابان )فرانس برس( )Getty( تحديات تواجه قطاع البناء الخليجي)getty( تفاقم األزمات االقتصادية في ليبيا

زيادة الفقر بين عمال جنوب الصحراء )فرانس برس(

تهديدات بمسيرات 
احتجاجية حاشدة 

والحكومة تلتزم الصمت

ولعائاتهم.  لهم  اليومية  الحياة  متطلبات 
وتــابــع »قــــام مــجــلــس الـــــوزراء ووزارة املــالــيــة 
بـــالـــتـــجـــاوز عــلــى رواتــــــب املــتــقــاعــديــن الــذيــن 

يعيش أغلبهم في فقٍر شديد«.
ــــي املـــقـــابـــل الـــتـــزمـــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  وفـ
الــصــمــت فــيــمــا يــتــصــاعــد غــضــب املــتــقــاعــديــن. 
وأكدت مصادر حكومية عراقية، رفضت ذكر 
»العربي الجديد«، أن رئيس الوزراء  اسمها، لـ
حــيــدر الـــعـــبـــادي، بــحــث مـــع أعـــضـــاء قــيــاديــني 
بالبرملان ورؤساء أحزاب حول توسيع دائرة 
اقتراح تخفيض  أيضًا  التقشف، حيث جــرى 
الكبار  الخاصة واملوظفني  الدرجات  مرتبات 
وأعضاء البرملان المتصاص أي موجة غضب 

تجتاح الشارع.
واعتبر مختصون أن استقطاع مبالغ مالية 

العراق يخّفض رواتب المتقاعدين

أكدت منظمة العمل الدولية أن غالبية 
الــقــوى الــعــامــلــة فــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة 
ــيــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة  ــغــ واملـــــنـــــشـــــآت الــــصــ
الصغر توجد في القطاع غير املنظم. 
نشرته  تقرير  فــي  املنظمة،  وأضــافــت 
عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي أمــــس، أن 
نــحــو 80 % مـــن الــعــمــال فـــي أفــريــقــيــا 
بجنوب الصحراء عانوا من الفقر عام 
نــســبــة  كبيرة  أن  إلـــى  2014، مــشــيــرة 
مــن العمالة فــي الــقــارة الــســمــراء تجد 
نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
غير الرسمي، لتأمني قوت أسرها في 

ظل تفاقم األزمات املعيشية. 
وأوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــــه فـــــي جـــنـــوب 
الـــصـــحـــراء عــلــى ســبــيــل املـــثـــال يــوجــد 
66% مـــن الــعــمــالــة غــيــر الـــزراعـــيـــة في 
الــقــطــاع غــيــر الـــرســـمـــي، بــيــنــمــا تبلغ 

الــنــســبــة فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا 
نحو %50.

وحــســب إحــصــاءات ســابــقــة، نشرتها 
فــإن واحــدا من كل أربعة  اليونيسف، 
أطفال )بعمر أربعة إلى 17 عاما( في 
دول أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء هو 
طــفــل عـــامـــل. وتــقــل هــــذه الــنــســبــة إلــى 
واحد من كل ثمانية أطفال في منطقة 
الهادي. ويعمل واحد  آسيا واملحيط 
من كل 10 أطفال في أميركا الاتينية. 
ــام الــيــونــيــســف ومــنــظــمــة  ــد أرقــــ وتـــؤكـ
الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة أن عـــمـــالـــة األطـــفـــال 
تــراجــعــت فــي الــعــالــم خـــال الــســنــوات 
الست األخيرة. لكن في أفريقيا حدث 
العكس، وال سيما في منطقة جنوب 

الصحراء.
)العربي الجديد، العمانية(

كشف استطاع رأي، أمس، عن تراجع 
ــاؤل بــني  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حـــــــاد فـــــي مــــســــتــــويــــات الـ
أوســــاط الــعــامــلــني فــي قــطــاع التشييد 
الـــتـــعـــاون  ــي دول مــجــلــس  فــ ــنــــاء  ــبــ والــ
املــاضــي.  الــعــام  مــع  مقارنة  الخليجي، 
وقال رئيس شركة »بنسنت ماسونز« 
في منطقة الخليج، ساشني كــرور، إن 
أداء  تجاه  التفاؤل  »تراجع مستويات 
قــطــاع الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء هـــي األقــــوى 
عــلــى اإلطـــــاق، وال شــك بـــأن املــخــاوف 
بشكل  أثــرت  والجيوسياسية،  املالية 

كبير على قرارات وتفكير الشركات«.
وأشار االستطاع، الذي تجريه شركة 
»بـــنـــســـنـــت مــــاســــونــــز« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
والبناء  التشييد  قطاع  حــول  سنويًا، 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
تــنــظــر  ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ مـــــن   %32 أن  ــى  ــ ــ إلـ

بتفاؤل، خال العام 2015، مقارنة مع 
77% خـــال الــعــام املــاضــي. وأظــهــر أن 
هذا االنخفاض املفاجئ في مستويات 
الــــتــــفــــاؤل، يــــأتــــي مـــتـــوافـــقـــًا مــــع ردود 
املشاركني، فيما يتعلق بطلبات تنفيذ 
مـــشـــاريـــع جــــديــــدة، وشــــــروط الــعــقــود، 
ــنــــزاعــــات، والــتــي  وفــــتــــرات الــــســــداد والــ
مقارنة  إيجابية  أقــل  جميعها  جـــاءت 
مع العام املاضي. وأفاد االستطاع أن 
16% ممن شملهم االستطاع، قالوا إن 
حصولهم على طلبات لتنفيذ مشاريع 
جديدة انخفضت بنسبة 10%، مقارنة 
مـــع 4% خـــال الـــعـــام املـــاضـــي. ويــضــم 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج كا 
ــارات، والكويت،  ــ مــن الــســعــوديــة، واإلمـ

والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
)األناضول(

تفاقم الفقر 
بين عمال أفريقيا

تراجع البناء 
في الخليج

مال وناس

دفعت األزمة المالية المتفاقمة الحكومة العراقية إلى توسيع دائرة 
باستقطاع  الشهر  الذين فوجئوا هذا  المتقاعدين  لتشمل  التقشف 
مبالغ كبيرة من رواتبهم، ما دفعهم إلى التهديد بتنظيم احتجاجات 

شعبية واسعة إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها

أعلنت وزارة العمل العراقية، أمس، أن نحو 
في  مــتــواجــدون  أجنبي  عامل  ألــف   140
للقوانين.  مخالفة  ضوابط  وفق  العراق 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمار 
صحافية،  تصريحات  فــي  المنعم،  عبد 
العراق  دخلت  األجنبية  »العمالة  إن  أمس، 
عبد  ولفت  القانونية«.  الضوابط  ــارج  خ
برئاسة  العراقية  »الحكومة  أن  إلى  المنعم 
تكون  أن  قــررت  )الــصــورة(  العبادي،  حيدر 
في  لألجانب  العمالة  من  فقط   %50 نسبة 
أي مشروع، ويكون النصف اآلخر للعراقيين، 
وأن أصحاب الشركات ملزمون بتنفيذ القرار«.

140 ألف عامل أجنبي مخالف

االقتصاد في صور

نظرة مستقرة لمصارف العالم
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عبد الصمد بن شريف

تحيي األمـــم املــتــحــدة، وكـــذا كــل الشعوب 
والـــقـــوى واملــنــظــمــات املــنــاصــرة واملــؤيــدة 
لعدالة القضية الفلسطينية، اليوم العاملي 
منذ  الفلسطيني،  الشعب  مــع  للتضامن 
الــثــانــي،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــي 29   ،1977
فـــي جــمــلــة مـــن األنـــشـــطـــة، ومــنــهــا تنظيم 
ــتـــال  ــددة بــســيــاســة االحـ ــنــ املــــســــيــــرات  املــ
اإلســـرائـــيـــلـــي، واملــطــالــبــة بــإقــامــة الـــدولـــة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 
املــهــرجــانــات والــنــدوات  الشرقية، وإقــامــة 
واألمـــســـيـــات الــفــنــيــة الــشــعــريــة املــلــتــزمــة 
بالتضامن مع الفلسطينيني. وكان حلول 
الــيــوم فــي كــل عـــام، بالنسبة لفئات  هـــذا 
عــريــضــة مــن الــقــوى الــســيــاســيــة والنخب 
واملنظمات  اإلعــامــيــة  واملــنــابــر  الثقافية 
العربية،  املــدنــيــة  والــجــمــعــيــات   النقابية 
خــصــوصــا، لــحــظــة مــثــالــيــة  للتعبير عن 
ــواقــــف واألفــــكــــار واملــــبــــادئ والـــثـــوابـــت  املــ
ــات املـــرتـــبـــطـــة بـــنـــضـــال الــشــعــب  ــاعـ ــنـ ــقـ والـ
في  تحولت  التي  وقضيته  الفلسطيني، 
ــمـــارســـة جــمــلــة من  ــيــــات وخـــطـــاب ومـ أدبــ
التيارات السياسية اليسارية إلى قضية 
الحال في  وطنية مركزية، كما كان عليه 

املغرب.
 وإلــــــــى ذلــــــــك، كــــانــــت تـــشـــكـــيـــات وقـــــوى 
العاملي  باليوم  االحتفال  تستثمر  عربية 

ميشيل كيلو

بــمــتــابــعــة الــتــطــورات الــتــي أعــقــبــت إســقــاط 
يمكننا وضع  الروسية،  السوخوي  طائرة 
ــرار الــكــرمــلــني ضــد تركيا  يــدنــا عــلــى نـــوع قـ
الذي أعلن فاديمير بوتني بعض مامحه 
الــتــنــفــيــذيــة، وقـــــال إنــــه ســيــتــخــطــى املــجــال 
الــتــجــاري والــســيــاحــي، وســيــكــون مــتــدرجــا 
كثيرًا،  يندمون  األتـــراك  وسيجعل  ومــؤملــا، 
ألنــهــم أســقــطــوا الــطــائــرة، فــي حــني كـــان قد 
ــر عـــســـكـــريـــة مــيــدانــيــة  ــيـ ــدابـ اتـــخـــذ جــمــلــة تـ
ــا، تــســتــهــدف تقييد  ــيـ رادعــــة إقــلــيــمــيــا ودولـ
حركة القوات التركية املسلحة وفاعليتها، 
ــة الـــــهـــــاويـــــة عــلــى  ــ ــافـ ــ ــة حـ ــاســ ــيــ وفـــــــــرض ســ
حــلــفــائــهــا، مــثــل تــعــزيــز االنــتــشــار الــبــحــري 
الــروســي شــرقــي املــتــوســط، قــرب السواحل 
الــتــركــيــة، بــطــراد صــاروخــي فــريــد الــقــدرات 
والتقنيات، وإرسال عدد كبير من الطائرات 
إلــى ســوريــة، ونشر  املتقدمة جــدًا  الحربية 
االخــتــراقــيــة  ــدرات  ــقـ الـ ذات   s400 صـــواريـــخ
والــتــعــبــويــة الــخــارقــة، الـــقـــادرة عــلــى تقييد 
حــركــة الــطــيــران الــتــركــي واألطــلــســي مئات 
ــل األراضــــــــي الــتــركــيــة،  ــ الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات داخــ
مطاراتها  مــن  مهمة  مجموعة  يعطل  بــمــا 
الــعــســكــريــة، بــمــا فــيــهــا الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
تحريك  مــن  ويمنعها  وأمــيــركــا،  »الــنــاتــو« 
طائراتها، وتغيير أسلوب الطيران الروسي 
في مهاجمة الجيش الحر، وإدخال طائرات 
ــات نـــوويـــة  ــ ــواصـ ــ اســتــراتــيــجــيــة املــــهــــام وغـ
إلـــى املـــعـــارك، واســتــخــدام صــواريــخ طــّوافــة 
ــتـــصـــويـــب وذات  ــقـــة الـ ــيـ ــيـــدة املــــــــدى، دقـ بـــعـ
قــــدرات تــدمــيــريــة كــبــيــرة، وأخـــيـــرًا الــتــوســع 
فــي اســتــخــدام الــطــائــرات بــا طــيــار، لرصد 
»العدو« وتدميره، على الطريقة األميركية 

في باكستان وأفغانستان واليمن. 
امليدانية،  والــقــدرات  التعبئة  تصعيد  بعد 
وإعــادة النظر في استخدامها، بدأ تطبيق 
الـــخـــيـــار الـــســـيـــاســـي/ الــعــســكــري الـــروســـي 
الجديد، القائم من جهة على منع تركيا من 
إقامة منطقة آمنة، ألن قيامها يعني تعظيم 
في سورية، وتعظيم  التدخل  على  قدرتها 
دورهــــا فــي تــحــديــد نــمــط الــحــل السياسي 
ــراء لـــتـــدخـــل  ــ ــمــ ــ ــــوط حــ ــطـ ــ ــا، ورســـــــــم خـ ــهــ ــيــ فــ
أيــدت واشنطن قيام  إن  روسيا، خصوصا 

معين الطاهر

بـــــأوهـــــام  ــلــــق  ــعــ ــتــ الــ ســــــنــــــوات  إرث  أمــــــــــام 
املــمــتــدة، والــحــلــول السحرية  املــفــاوضــات 
ــقـــودًا من  الـــتـــي ســتــنــبــثــق عــنــهــا لــتــنــهــي عـ
تشكل  وإزاء  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع 
ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة،  ــقـ ــبـ طـ
ــلــــو«،  أدمـــنـــت الــتــعــايــش مـــع أجــــــواء »أوســ
وربطت مصالحها ورؤيتها مع استمرار 
ــر، ووســــط تــخــوفــهــا من  ــريـ ــع املـ ــواقـ هــــذا الـ
مجهول قادم، ينهي كل ما راكمته من بنية 
استمرار  على  قائمة  ومصالح  سياسية، 
التعايش مع االحــتــال، حتى لو كــان ذلك 
املجهول املعلوم يحصر مهمته بالتصدي 
لــاحــتــال، ويتجنب الــصــدام املــبــاشــر مع 

السلطة الفلسطينية وأجهزتها. 
أمام هذا اإلرث املتراكم، قد يكون مفهوما 
ــردد الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــجـــزهـــا  ــ ــ تـ
ــرارات جريئة  قـ وعــدم قدرتها على اتــخــاذ 
ــة  الـــجـــيـــل  ــاضــ ــفــ ــتــ ــة، تـــــواكـــــب انــ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ وحـ
الــــذي ولـــد وكــبــر واســتــشــهــد فــي ظــل هــذه 
ــات. االنــتــفــاضــة الـــتـــي تـــدخـــل اآلن  ــاقـ ــفـ االتـ
شهرها الثالث، من دون أن تتوقف لحظة، 
تـــاركـــة خــلــفــهــا لــهــاث كـــل مـــن تــحــدث أنــهــا 
مـــوجـــة وتـــمـــر مـــا إن تــتــم تــهــدئــة الــوضــع 
املتفجر فــي األقــصــى، أو راهـــن على قــدرة 
ــا في  ــ اإلجـــــــراءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى وأدهـ
مـــهـــدهـــا، أو ســعــى إلــــى جــنــي مــكــاســبــهــا، 
الراكدة، ساعيا  املياه  أنها حّركت  معتبرًا 
العودة إلى املفاوضات وإيقاظها من  إلى 
إلى  هــذه  الــراكــدة  املــيــاه  غفوتها. تحولت 
أزكمت  رائحتها حتى  فاحت  آســنــة،  مياه 
األنوف، وأية محاولة لتحريكها واإلبحار 
فيها لن يجلب لصاحبها سوى مزيد من 
الغرق في هذا املستنقع اآلسن، والبعد عن 
فوق  املحلقة  وتطلعاتها  الجماهير  آمــال 
بحر االنتفاضة واملقاومة الذي تصب فيه 

يوميا دماء الشهداء.
ال تـــحـــســـد الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
موقفها الحائر واملتردد، فهي ال تستطيع 
ــنـــع الــــشــــبــــاب مــــن الــــتــــوجــــه نـــحـــو نــقــاط  مـ
االحــتــكــاك مــع حــواجــز الــعــدو وتجمعات 
مستوطنيه. كما أن التنسيق األمني )وهو 
ــهــــزة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أيـــضـــا( غــدا  حــــال األجــ
مشلواًل وعاجزًا عن وقف عمليات الطعن 
بالسكني، أو الدهس بالسيارة، إذ ال توجد 
ــتــابــع، أو اتــصــال ُيــخــتــرق، أو 

ُ
هــنــا خلية ت

تمويل مالي يتم رصده. ال يوجد إال فكرة 
نــمــت فـــي رأس صــاحــبــهــا أو صــاحــبــتــهــا، 
فكرة كامنة في عقل منفذها، وحــده يقرر 
أين ومتى وكيف، فكرة يستحيل رصدها 
أي  فــي  مــعــرفــة  أو  تــعــقــبــهــا،  أو  أو كشفها 
عــقــل تــقــبــع إال بــعــد تــنــفــيــذهــا. وهــــي مثل 
كل فكرة، ال يمكن الحجر عليها، بل رأينا 
كلما  تكبر  الــثــلــج،  كــرة  مثل  كيف تشكلت 
البرق، تحملها  وتنتقل بسرعة  تتدحرج، 
ريـــح االنــتــفــاضــة، مــن منطقة إلـــى أخـــرى، 

ومن شهيد إلى مشروع شهيد.
وإذا كان مفهوما أن السلطة الفلسطينية 
اإلنــتــفــاضــة ودعــمــهــا،  تــأيــيــد  ال تستطيع 
فــيــه وقفها،  الـــذي ال تستطيع  الــوقــت  فــي 
وأن موقفها يتأرجح بني هــذا وذاك، على 
واملــواقــف،  التصريحات  مــن بعض  الــرغــم 
ــا، والـــصـــادمـــة أحــيــانــا  ــانـ ــيـ اإليـــجـــابـــيـــة أحـ
أخرى، وآخرها تلك املصافحة املستهجنة 
بني الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
ــلـــي، بــنــيــامــني  ورئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـ
نــتــنــيــاهــو، عــلــى هــامــش قــمــة املـــنـــاخ، فــإن 
غـــيـــر املـــفـــهـــوم مـــوقـــف الــــقــــوى والــفــصــائــل 
األخــــــرى مـــن عــــدم االنــــخــــراط الــفــعــلــي في 
االنتفاضة وفعالياتها، إضافة الى موقف 
غابت  الــذيــن  والجمعيات  املثقفني  بعض 
عنهم رؤيــة االحــتــال الجاثم على األرض 

ياسر البنا

ُصــدمــت، وأنـــا أحــــاول اســتــرجــاع ذكــريــات 
ــيــــادي، بــنــدرة  الـــعـــمـــر، بــمــنــاســبــة عــيــد مــ
املـــشـــاهـــد »الـــشـــخـــصـــيـــة« فـــيـــهـــا، وطــغــيــان 
ذكريات أخرى، جعلت من سيرتي الذاتية 
حــيــاة مدينتي  مــن  لحكاية حقبات  ســـردًا 
غزة، أكثر من كونها تعبيرًا عن »ذاتيتي«، 
و«األنـــــا« الــخــاصــة بـــي. كــانــت الــبــدايــة من 
نهاية عام 1976، في حي الرمال القريب من 
 وصغيرة، 

ً
شاطئ البحر. كانت غزة هادئة

معاينة  مــن  نتمّكن  وكنا  مــزدحــمــة،  وغير 
زرقة املياه من سطح منزلنا الذي ال يزيد 
أطــفــااًل محظوظني، كان  عــن طــابــقــني. كنا 
فيه،  ونلهو  نسبح  حقيقي،  شاطئ  هناك 
اليوم، ألسباب بيئيٍة، بفعل  أن تآكل  بعد 

بناء ميناء غزة القريب.
ــوارع، كـــنـــا نـــعـــايـــن نـــوعـــني مــن  ــ ــشــ ــ وفـــــي الــ
الــبــيــضــاء تمأل  الـــســـيـــارات: »بــيــجــو 404« 
الــطــرقــات، وجــيــبــات الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
الداكنة اللون. وكان ناس كثيرون يعملون 
 فـــــي الـــبـــنـــاء 

َ
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، خــــصــــوصــــا

عالية.  أجـــور  على  ويحصلون  والـــزراعـــة، 
وكــانــت املــــدارس تنظم رحــلــة ســنــويــة، في 
بــدايــة أبـــريـــل/ نــيــســان إلـــى مـــدن فلسطني 
في الــداخــل املحتل عــام 1948، ولــم أشــارك 
فـــي أّي مــنــهــا، لـــعـــدم مـــقـــدرتـــي عــلــى دفــع 
»الـــرســـوم«. لــم أكـــن أملـــس »الــتــديــن« كثيرًا 
فـــي غــــزة، فــقــد كــانــت املــــخــــدرات مــنــتــشــرة، 
والسفور منتشرًا، واألعراس مختلطة، ولم 
يكن غريبا أن ترى بعضهم »يفطرون« في 

نهار رمضان.
غــزة »الــثــائــرة«، فــي فــتــرة الطفولة األولــى 
أدل  ولــيــس  ــة،  ــادئـ هـ كــانــت   )1987-1976(
على ذلك مشهد التاجر اليهودي الذي كان 
»الفوكسفاجن  بسيارته  بمفرده  يتجول 
املوكيت  السلحفاة«، عارضا بضاعته من 
أن  أذكر  الظاهري،  الهدوء  والسجاد. ومع 
وكنت  متأججة،  كانت  الوطنية«  »الـــروح 
ــذا فـــي أحــــاديــــث الــــنــــاس، وألـــعـــاب  أملــــس هــ
األطفال، فقد كان شائعا حينما تسأل أي 
تكبر؟  أن تصبح حينما  تريد  مــاذا  طفل: 
فيجيبك »أريـــد أن أصــبــح فــدائــيــا«. فجأة، 
مختلفة.  مرحلة  وبـــدأت  حياتنا،  انقلبت 
 ،)1994-1987( الكبرى  االنتفاضة  اندلعت 
وانتشرت. كنت شاهدًا على انطاقها، فقد 
كان منزلنا قريبا جدًا من مستشفى الشفاء 
الــذي كان مركزًا أساسيا للمواجهات بني 
الجيش والشبان، وكان يستقبل »الشهداء 

والجرحى«.
تـــأثـــر جــيــلــنــا كـــثـــيـــرًا بـــاالنـــتـــفـــاضـــة، الــتــي 
للحياة،  ووعــيــنــا  فهمنا  مــن  كثيرًا  غــّيــرت 

في  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع   للتضامن 
تثبيت وجـــودهـــا  وتــجــذيــره فــي املشهد 
وبهدف  املجتمعي،  والنسيج  السياسي 
استقطاب مزيد من األنصار واملتعاطفني 
مع  مشروعها السياسي  واأليديولوجي، 
وتوجه املناسبة لتمرير رسائل صريحة 
ومشفرة إلى األنظمة والحكومات والدول 
املصنفة في خانة اإلمبريالية التي تدعم 
وكانت  إلســرائــيــل.  التوسعية  السياسية 
أشبه  الفلسطينية«  الثقافية  »األســابــيــع 
نضالي  وطــقــس  إيــديــولــوجــيــة،  بفريضة 
ال بد من إقامته، لتكتمل شــروط اإليمان 
بالقضية الفلسطينية. ولعبت االتحادات 
ــزاب الــوطــنــيــة  ــ الــطــابــيــة وشــبــيــبــات األحــ
القطاعية  وتــنــظــيــمــاتــهــا  والــديــمــقــراطــيــة 
الــكــتــاب واملــركــزيــات النقابية  واتـــحـــادات 
طـــائـــعـــيـــا  دورًا  تـــقـــدمـــيـــة  وجــــمــــعــــيــــات  
ــلـــى مـــركـــزيـــة  ــفــــاظ عـ ــــي الــــحــ وأســــاســــيــــا فـ
نضالها  وعـــدالـــة  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
فــي الــوعــي الشعبي، كما كــان ســائــدًا في 
املــغــرب. ومــن بــني مظاهر زخــم الحضور 
ــدة الــســيــاســيــني  ــنــ ــي أجــ الــفــلــســطــيــنــي، فــ
ــــني والـــــفـــــاعـــــلـــــني الـــجـــمـــعـــويـــني  ــفـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ واملـ
واهتماماتهم، حرص الجميع على اقتناء 
الكتب عن فلسطني، وألدباء فلسطينيني، 
وكذلك  درويـــش،  محمود  مقدمتهم  وفــي 
عــن فلسطني  الوطنية  األغــنــيــات  أشــرطــة 
واملــقــاومــة، وكــانــت املــعــارض التي تنظم، 

خصوصا في أثناء الحصار القاتل الذي 
اإلسرائيلي على  االحتال  قــوات  ضربته 
الشهيد ياسر عرفات عام 2002  الرئيس 
في رام الله، وبدا وكأن الشعوب العربية 
تتنافس فيما بينها لتأكيد تعلقها املتني 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا في 
األوقات الحرجة. لكن، يبدو أن  تداعيات 
استهداف الربيع العربي، والوقائع التي 
نــجــمــت عـــن ذلــــك، ومــنــهــا انــهــيــار أنــظــمــة 
أهـــلـــيـــة  حــــــــروب  ونـــــشـــــوب  دول  ــفــــكــــك  وتــ
وتشريد عشرات اآلالف من الاجئني، بعد 
أشكال  ملختلف  بلدانهم  في  تعرضوا  أن 
اإلذالل واالستفزاز، في مفارقة لم تخطر 

لــلــخــبــراء واملــحــلــلــني واملـــؤرخـــني والـــقـــادة 
الــســيــاســيــني، إذ لـــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع أن 
يوما سيأتي، تتحول فيه شعوب عربية 
أخرى إلى طوابير من الاجئني الهائمني 
في كل اتجاه، كما الشعب الفلسطيني في 
الصهيونية  العصابات  استياء  أعــقــاب 
على 78% من األراضــي الفلسطينية عام 
1948، لتواصل إسرائيل احتال ما تبقى 

من األراضي عام 1967.
أثرت الخريطة الجيو-سياسية  الجديدة  
فــي املنطقة الــعــربــيــة  الــتــي أفــرزتــهــا عدة 
التي  الشعبية  الهبات  فيها  بما  عــوامــل، 
ــة االســــتــــبــــداد  ــمـ ــظـ ــعــــدد مــــن أنـ عـــصـــفـــت بــ
والفساد، أثرت، إلى حد كبير، على حجم 
حضور القضية الفلسطينية في األجندة 
ــة والـــــوعـــــي الــشــعــبــي  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــات واضــــحــــا أن أســئــلــة  ــ ــبـــوي، وبــ ــنـــخـ والـ
ــقــــاالت الــســيــاســيــة  ــتــ الــديــمــقــراطــيــة واالنــ
ــــرار وشــــــــروط الــعــيــش  ــقـ ــ ــتـ ــ واألمــــــــن واالسـ
الــكــريــم احــتــلــت الـــصـــدارة فــي اهــتــمــامــات 
أولــويــات  وتحولت  العربية،  املجتمعات 
الـــداخـــل الــعــربــي إلـــى انــشــغــاالت مــركــزيــة 
عــلــى املــســتــوى املــحــلــي، مـــا شــكــل عــامــا 
مــوضــوعــيــا  فــي تــراجــع حــضــور القضية 

الفلسطينية وانحساره.
وحــــتــــى الــــــــدول الــــتــــي تــــعــــرف  نــــوعــــا مــن 
تعد  لم  االقتصادية،  والعافية  االستقرار 
مــهــتــمــة بــالــشــكــل املــطــلــوب بــمــا يــتــعــرض 

لـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ويـــهـــدد الــقــدس 
من تهويد، ففي املغرب، قــررت املركزيات 
النقابية األكثر تمثيلية يوم 29 نوفمبر/

الـــثـــانـــي 2015  تــنــظــيــم مــســيــرة  تــشــريــن 
حـــاشـــدة فـــي الــــدر الــبــيــضــاء، لــاحــتــجــاج 
على السياسة االجتماعية التي تنهجها 
الــحــكــومــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية، ذو املرجعية اإلسامية، عوض 
التظاهر تخليدا لليوم العاملي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، ما يفسر هيمنة 
النقابيني  أولــويــات  على  الداخلي  الشأن 
املـــســـيـــرة  تـــخـــلـــلـــت  وإن  ــيــــني،  ــيــــاســ والــــســ
شعارات وهتافات ندد فيها املتظاهرون 

بسياسة االحتال اإلسرائيلي. 
ومـــن دون أي مــجــازفــة، يــمــكــن الـــقـــول إن 
أوضاع الشعب  الفلسطيني، وعلى الرغم 
من كل ما يعرفه من عسف وعنت، وعلى 
ــن ألــــــوان الــقــمــع والـــعـــســـف الــتــي  ــم مـ ــرغـ الـ
يــتــعــّرض لــهــا، كما يــحــدث حاليا فــي ظل  
الرد الوحشي على »انتفاضة السكاكني«، 
تشجع على اعتبار هذه األوضاع أفضل، 
مـــقـــارنـــة بـــبـــعـــض املـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
الــتــي يــقــض مــضــاجــعــهــا شــبــح الــحــروب 
ــال ومـــشـــاهـــد الــــدمــــار والــــخــــراب،  ــتـ ــتـ واالقـ
إرهابية   حــركــات  انتعاش  مــع  خصوصا 
ترتكز على خطاب دمــوي مضاد للحياة 

والتعايش والتسامح.  
)كاتب وإعالمي مغربي(

املنطقة اآلمنة، ومن جهة أخرى، على رسم 
خطوط حمراء روسية، لتدخل ودور أنقرة 
السوري، تشمل إرغامها على االمتناع عن 
الــتــصــدي لــلــطــيــران الـــروســـي، وإن اخــتــرق 
مجالها الــجــوي، وشــن هــجــوم شــامــل على 
مــن تــدعــمــهــم مــن الــجــيــش الــحــر فــي جبلي 
الــتــركــمــان واألكـــــراد وطـــردهـــم مــنــهــمــا، قبل 
ــــب، وفــي  االنــتــقــال إلـــى جــســر الــشــغــور وإدلـ
الــنــهــايــة إلـــى حــلــب، وخــصــوصــا مناطقها 
إلى  التركية، وصـــواًل  الــحــدود  مــن  القريبة 
تــطــبــيــق تـــام لـــقـــرار روســــي بــإخــراجــهــا من 
الصراع السوري، وتدفيعها ثمن الخسارة 
االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة الــتــي ستحل بها 
وبــالــجــيــش الــحــر الــــذي ســيــواجــه الهزيمة 
بـــدوره، ولــن يبقى لــه غير بقع أرضــيــة في 
أواســط سورية، مفككة ومنفصلة بعضها 
عن بعض، ومقطوعة عن مصادر تسليحها 
ــذه الـــتـــحـــوالت الــعــســكــريــة  وتـــذخـــيـــرهـــا.  هــ
الــروســيــة، ومــا يترتب عليها مــن هجمات، 
تبّدل اليوم األوضاع امليدانية، وخصوصا 
في جبلي األكــراد والتركمان، فرضت على 
وقيدت  اآلمــنــة،  املنطقة  عــن  التخلي  تركيا 
بالفعل قدرتها على زيــادة دورهــا املباشر 
أولهما،  لها خيارين:  الــصــراع، وتركت  في 
صـــد الــهــجــوم الــــروســــي، بــتــوســيــع عــونــهــا 
الــعــســكــري والــلــوجــســتــي لــلــقــوى الــســوريــة 
املــقــاتــلــة وتــنــويــعــه، بــحــيــث يــمــّكــنــهــا الـــردع 
الـــذي ســتــمــارســه بــالــواســطــة ضــد الجيش 
الــروســي مــن اســتــعــادة بعض حريتها في 
الــتــحــرك املــبــاشــر، عــلــمــا أن خــطــط الـــروس 
نقلت جزءًا كبيرًا من ثقل املعركة السورية 
إلى منطقة الساحل السوري، ووضع تركيا 
أمـــــام تــصــعــيــد يـــهـــّدد بــالــتــحــرش املــبــاشــر 
بها في أي وقــت، داخــل سورية وخارجها. 
وثــانــيــهــمــا: تــفــعــيــل الـــتـــزامـــات »األطــلــســي« 
تــجــاهــهــا وتــحــاشــي االنـــخـــراط املــنــفــرد في 
الــتــي ستتحّدى  بــمــخــاطــره  األول،  الــخــيــار 
قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــواجـــهـــتـــه، فـــي حــــال صعد 
بوتني ضدها إلى حدٍّ ال قبل لها بمواجهته 
بني  للجمع  إمكانية  طبعا  ثمة  بــمــفــردهــا. 
هذين الخيارين، لكن الغرب ليس مستعدًا 

للقدر الذي تتطلبه من مجازفة.  
والخاصة: ال يبدو أن منطقتنا في طريقها 
ــك أن  ــى الـــســـام أو الـــحـــل الــســيــاســي، ذلــ إلــ

الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــمــــارســــاتــــه الــوحــشــيــة  
ونزعته االستيطانية اإلحالية، لينطلقوا 
بداًل من ذلك في نقد نمط عمليات الطعن 
أو  العنف،  أعمال  من  باعتباره  بالسكني، 
ــال، وإقــحــامــهــم  ــ ــفـ ــ اســـتـــغـــاال ملـــشـــاعـــر األطـ
ــاٍل ال تــلــيــق بــطــفــولــتــهــم الــبــريــئــة،  ــمـ فـــي أعـ
متناسني أن استمرار االحتال هو أساس 
مصائبنا، وأنه املسؤول األول واألخير عن 

اغتصاب الوطن وانتهاك براءة أطفاله. 
ــبــــاب االنـــتـــفـــاضـــة هــــم أبــــنــــاء لــلــشــعــب  شــ
وفــصــائــلــه  ــواه  قــ بمختلف  الــفــلــســطــيــنــي، 
واتجاهاته، وعبر عملياتهم ومواجهاتهم 
بالحجر والسكني واملولوتوف واألجساد 
ــكــــف الـــتـــي تـــنـــاطـــح املـــخـــرز  ــة، والــ ــاريــ ــعــ الــ
الصهيوني، إنما يقومون بقرع متواصل 
فيه، وال  املحتجزين  الخزان  على جــدران 
به  يــقــومــون  مما  بأكثر  تحميلهم  يــجــوز 

من تضحيات يومية. 
ــرء عــن دور بــعــض من  وهــنــا، يــتــســاءل املـ
فــي الــفــصــائــل واملــثــقــفــني الــذيــن ينتقدون 
واضــح  برنامج  وجــود  لعدم  االنتفاضة، 
أهــدافــا وطنية متفقا عليها،  يــرســم  لــهــا، 
ويــحــدد الــوســائــل واألســالــيــب الــتــي على 
االنــــتــــفــــاضــــة أن تـــتـــبـــعـــهـــا، وكـــــــأن لـــســـان 
حالهم يقول دعونا نؤجل ذلك كله، وندع 
أن نفرغ  إلى  املقاومة واالنتفاضة جانبا 
الــســيــاســي، ونحقق  برنامجها  رســم  مــن 
ــم يــتــنــاســون أن  املــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وهـ
هذا واجبهم الــذي لم يقوموا به على مر 
األشهر والسنوات، وأنهم لن يتمكنوا من 
الجماهير  نــضــاالت  عــن  بــعــيــدًا  تحقيقه 
اليومية، وما ترسمه من وقائع مستمرة 
تــكــون دعـــوة  أن  عــلــى األرض. وحــســبــهــا 
الشباب، هنا، كما الشعار القديم املتجدد، 
دعـــوة لــلــقــاء الــســواعــد الــثــوريــة فــي أرض 
املـــعـــركـــة واالنـــتـــفـــاضـــة، فـــبـــهـــذا تــخــتــصــر 
املــســافــات، وتــتــحــدد األهــــداف بــدقــة، دحر 
االحتال عبر مقاطعته وعزله ومقاومته، 
بــــكــــل الـــــوســـــائـــــل املـــــشـــــروعـــــة واملــــتــــاحــــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وهــــنــــا، تــتــشــكــل 
ويرتسم  السياسية،  االنتفاضة  حاضنة 
قياداتها  وتتحدد  النضالي،  برنامجها 

الفعلية. 
بــعــض مــن فــي الــفــصــائــل، أيــضــا، مـــا  يــزال 
ــمـــهـــوره  يـــخـــشـــى مــــن الـــــــزج بــفــصــيــلــه وجـ
فـــي أتــــون االنــتــفــاضــة، مــعــتــقــدا أنــهــا َهــّبــة 
من  منطلقا  تنتهي،  أن  تلبث  ال  عاطفية، 
ــن الــــقــــوى وأســـالـــيـــب  ــ ــوازيـ ــ فـــهـــم خـــاطـــئ ملـ
ــتــــال، ومــعــلــا الــنــفــس بــأن  مــواجــهــة االحــ
األحـــــداث اإلقــلــيــمــيــة الــتــي تــــدور مــن حــول 
فــلــســطــني هـــي الـــتـــي ســيــكــون لــهــا الــعــامــل 
الحاسم في رسم املسار الفلسطيني، وما 

مدارسنا  تعطلت  فقد  أيضا،  فينا  ـــرت 
ّ
وأث

الــتــي أغلقها الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فــتــرات 
ر بشكل خطير على مستوانا 

ّ
طويلة، ما أث

التدريسي، ودفع أسرنا إلى تعويض ذلك 
ذاتـــيـــا. كــانــت االنــتــفــاضــة زلـــــزااًل حقيقيا، 
غّير كل شيء، فقد انتشر التدين، وشاعت 
الـــنـــاس  ــام  ــمـ ــتـ اهـ ــيـــة، وزاد  ــنـ الـــوطـ الـــــــروح 

بالسياسة واألحزاب والتنظيمات.
في  قضيناها  طفولتنا  مــن  كاملة،  أعـــوام 
والقلق،  الــخــوف  حيث  االنتفاضة،  أجـــواء 
ومنع الــتــجــوال فــتــراٍت قــد تصل إلــى أكثر 
مــن 40 يــومــا مــتــواصــلــة. وال أســتــطــيــع أن 
أحصي الركات والصفعات التي تلقيتها 

من الجنود اإلسرائيليني. 
بــإقــامــة   ،1994 عـــــام  ــفـــاضـــة  ــتـ االنـ انـــتـــهـــت 
اتفاقية  توقيع  الفلسطينية عقب  السلطة 
 مهمة، حيث شهدنا 

ً
فترة أوسلو، وكانت 

 بقي 
ْ
ــزة، )وإن ــ غـ يـــغـــادر  جــيــش االحـــتـــال 

يـــحـــاصـــرهـــا(. كــنــت قـــد أنــهــيــت الــثــانــويــة، 
ــافـــة واإلعــــــــــام فــي  ــم الـــصـــحـ ودخــــلــــت قـــسـ
الـــجـــامـــعـــة، ولـــعـــل مـــن حــســن حــظــي أنــنــي 
ــواء من  تمّكنت مــن إنــهــاء الــدراســة فــي أجـ
الهدوء. ولعل أكثر ما علق بذاكرتي تعزيز 
الداخلي، بني مؤيٍد  الفلسطيني  االنقسام 
السياسية مع إسرائيل ورافض  للتسوية 
السكان بشكل كبير،  أعـــداد  ــاد  لــهــا. وازديــ
النازحني،  من  اآلالف  عــودة عشرات  بفعل 

واملغتربني، فتغيرت معالم املدينة.
بعامني،  الجامعية  دراســتــي  إكــمــال  وبعد 
انــدلــعــت االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة، ووجــدتــنــي، 
بحكم عملي صحفيا، محترقا في أتونها، 
 لألحداث. كانت مختلفة عن 

ً
مراقبا وناقا

األولى، فقد ظهر السلوك اإلسرائيلي فيها 
عــنــيــفــا لــلــغــايــة، وتــمــثــل بــســقــوط عــشــرات 

اآلالف من الجرحى والشهداء.
املرحلة التالية التي أثرت في حياة جيلنا، 
فـــرض الــحــصــار املـــشـــدد عــلــى قــطــاع غـــزة، 
املــســلــح  االقـــتـــتـــال  بـــعـــد   ،2006 مــنــتــصــف 
بني حركتي فتح وحــمــاس، والــذي انتهى 
وتخللت  الــقــطــاع.  على  األخــيــرة  بسيطرة 
ذلك أيضا ثاث حروب، عاصرتها، وعشت 
تــفــاصــيــلــهــا مـــواطـــنـــا وصــحــافــيــا مــطــالــبــا 
بتغطيتها. تمّر أمامي مشاهد ال تحصى، 
مــن جثث الــشــهــداء، واألشــــاء، والجرحى، 
واملـــنـــازل املـــدمـــرة، والـــســـيـــارات املــحــتــرقــة، 
وبــكــاء الــنــســاء، وهــتــاف الـــرجـــال، وصـــراخ 
األطفال، وانفعاالت الشبان. وحتى ساعة 
كــتــابــة هـــذه الــســطــور، مـــا زلـــت أبــحــث عن 
تفاصيل خاصة، في سيرتي غير الذاتية، 
فا أجد، وال أعتقد أني سأجد فيما تبقى 

من حياتي.
)كاتب فلسطيني(

ــر مـــــن مــــؤســــســــة، بــــتــــعــــاون مــع  ــ ــثـ ــ فـــــي أكـ
سفارات فلسطني، تعرف رواجا ملحوظا 
ــان يـــدل  ــ ــا، مــــا كــ ــ ــعـ ــ ــاال شــعــبــيــا واسـ ــ ــبـ ــ وإقـ
عــلــى وجـــود حــالــة ثــوريــة عــامــة، جــّســدت 
عــمــق  ارتـــبـــاط الـــشـــارع الــعــربــي  بنضال 
ــن أجـــــل انـــتـــزاع  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــ
حقوقه التاريخية غير القابلة للمساومة 
ــزاز. وتـــم تــعــزيــز هــذا  ــتــ والــتــســويــف واالبــ
ــاء  الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة  ــإنـــشـ الـــحـــضـــور بـ
ملساندة الكفاح الفلسطيني، وتخصيص  
ــد األحــــــــــزاب صـــفـــحـــات أســـبـــوعـــيـــة  ــ ــرائـ ــ جـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تـــطـــورات  ملــتــابــعــة 
ــك أن الـــقـــيـــادي  ــ ــن ذلـ ــ ومـــســـتـــجـــداتـــهـــا، ومـ
النقابي، والوجه البارز في حزب االتحاد 
ــتـــراكـــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، عــمــر بن  االشـ
جلون، الــذي اغتيل في العام  1975 بادر 
إلى تأسيس مجلة أسبوعية، حملت اسم 
فــلــســطــني، رد فــعــل عــلــى نكسة حــزيــران/ 
الــتــزام مجات  إلــى  يونيو 1967، إضــافــة 
ملفات  بتخصيص  والفرنسية  بالعربية 
رصــيــنــة كــانــت تــشــمــل كــل جــوانــب محنة 
البطولي  وصــمــوده  الفلسطيني  الشعب 

وتمسكه بأرضه وهويته.   
الفلسطيني حــاضــرًا بقوة  الــســؤال  وظــل 
العربيني،  والــشــارع  الشعبي  الــوعــي  فــي 
وأولوية  في أجندة القوى السياسية. ومن 
منا ال يتذكر املظاهرات الشعبية املليونية 
الـــحـــاشـــدة الـــتـــي عــرفــتــهــا عــــدة عـــواصـــم، 

روسيا  منهمكة في تصعيٍد عاصٍف يطاول 
السياسية/  وأهــدافــهــا  املــيــدانــيــة  قــدراتــهــا 
الحر  الجيش  شطب  يستهدف  العسكرية، 
مــن مـــعـــادالت الـــصـــراع الـــســـوري الــداخــلــي، 
ــعـــادالت الـــصـــراع اإلقــلــيــمــي،  وتــركــيــا مـــن مـ
 ال 

ٍّ
الكرملني على حــل يــوافــق  أن  ويستبعد 

يعبر عن النتائج التي يريد لها أن تترتب 
عــلــى هــذيــن الــتــطــوريــن، أي أنـــه لـــن يــوافــق 
قـــدر كبير  قــبــل تحقيق  عــلــى عملية ســـاٍم 
قــبــل تحقيقهما  أو  الــســابــقــني،  مــن هــدفــيــه 
مؤتمر  على  أن  أعتقد  الختام،  ي  كاملني.  
الرياض مناقشة هذه التطورات الخطيرة، 
إفشال  من شأنها  عملية  واتــخــاذ خطوات 
الجيش  ضد  الروسية  والخطوات  الخطط 
ــة مــع  ــارضــ ــعــ الــــحــــر، وتــــطــــويــــر عــــاقــــات املــ
وخصوصا  واإلقــلــيــمــيــة،  الــقــومــيــة  بيئتها 
منها بلدان الخليج وتركيا، من أجل إرساء 
وضمانها،  االتجاهني  في  متبادلة  حماية 
ــال  ــشــ ــن خـــــــال إفــ ــ ــل مــ ــ ــحـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــح طـ ــ ــتـ ــ وفـ
نجاحها  يعني  التي  الروسية  السياسات 
فـــي دحــــر الــجــيــش الـــحـــر، وإخـــــــراج تــركــيــا 
الــســوري، تعظيم  الــصــراع  والسعودية مــن 
، ال عاقة له بجنيف 

ٍّ
قدرتها على فرض حل

أو حتى بفيينا، جوهره احتواء املعارضة، 
ــــراء  أو بــعــض فــصــائــلــهــا مـــن الـــنـــظـــام، وإجـ
الشكلي فيه، وبقاء األسد  بعض اإلصــاح 
مــتــربــعــا عــلــى صـــدرنـــا، والــبــعــث الــطــائــفــي 

سيد املواقف. 
)كاتب سوري(

عــلــيــنــا إال أن نــجــلــس ونــنــتــظــر نــتــائــج ما 
أن نتعّرض لخطر  يــدور حولنا، من دون 

املاحقة، بسبب مشاركتنا. 
ــثــــل هـــــــذا املـــنـــهـــج  ــنــــي عـــــن الـــــقـــــول إن مــ غــ
االنــــتــــظــــاري جــــّربــــه شـــعـــبـــنـــا، طـــــــوال ربـــع 
قـــرن مــضــى، ولـــم يــســفــر إال عـــن مــزيــد من 
الــذات  على  املحافظة  وأن  األرض،  ابــتــاع 
وصواًل  واالنتشار،  والنمو  بل  الحقيقية، 
إلى قيادة الشعب الفلسطيني، أو املشاركة 
فــي هـــذه الــقــيــادة، ال تــكــون إال بــمــزيــد من 
وتقديم  اليومية،  النضاالت  في  االنخراط 
الــتــضــحــيــات الــجــســام، نــاهــيــك عـــن الخلل 
األســاســي فــي منهج فهم مــوازيــن الــقــوى، 
ــواقـــع، وهــو  وإمــكــانــات الــتــغــيــيــر، وقــلــب الـ
الحركات  عــن  الــثــورات  الـــذي يميز  املنهج 

السياسية املعتادة.
الجماهير  أن تسبقها  أيــة قيادة  ال يعيب 
لــكــن مـــا يــعــيــبــهــا أن ال تلتقط  بـــخـــطـــوات، 
الــلــحــظــة  تـــــدرك  الـــجـــمـــهـــور، وأن ال  نــبــض 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــمــر بــهــا، فــهــذا مــا يميز 
الــقــيــادات والـــثـــورات املــنــتــصــرة، عــن التي 
ــثــــرت فـــــي مـــســـيـــرتـــهـــا. أيـــــــــدي شـــبـــاب  ــعــ تــ
االنتفاضة بتضحياتهم ومثابرتهم  تدق 
جدران الخزان، وعلى السلطة الفلسطينية 
الـــفـــصـــائـــل  أن تـــبـــادر  ــلـــى  أن تـــعـــتـــدل، وعـ
إلـــى اإلمـــســـاك بـــدورهـــا الــتــاريــخــي، وعلى 
االنتفاضة  تحول  أن  الشعبية  الجماهير 
إلى فعل جماهيري شعبي يومي، يصعب 
بأسره،  انتفاضة شعب  على  القضاء  فيه 
ــة الــعــربــيــة وأحــــــرار الــعــالــم أن  ــ وعـــلـــى األمـ
يستجيبوا لــتــلــك  الــســواعــد الــثــوريــة، من 
العزلة  واملــقــاطــعــة، وتحقيق  الــدعــم  خــال 

الدولية على الكيان الصهيوني. 
ــات عــلــى  ــ ــدقـ ــ ــلـــك الـ بــــذلــــك فــــقــــط، تـــتـــحـــول تـ
الجدران إلى صوت مدوٍّ كالرعد قادر على 

اقتاع االحتال من جذوره.
)كاتب فلسطيني(

القضية الفلسطينية في الشارع العربي

ماذا قرّر بوتين؟

االنتفاضة... إقدام الشباب وتردد النخب

سيرة ليست ذاتية

لم يكن أحد يتوقع 
أن يومًا سيأتي، 

تتحول فيه شعوب 
عربية أخرى إلى 

طوابير من الالجئين

على مؤتمر الرياض 
اتخاذ خطوات 
عملية إلفشال 

الخطط الروسية ضد 
الجيش الحر

المنهج االنتظاري 
جّربه شعبنا، ربع قرن 

مضى، ولم يسفر 
إال عن مزيد من 

ابتالع األرض

آراء

صالح الدين الجورشي

املؤتمر  ليبيا،  النزاع في  تم توقيعه في تونس، بني وفــدي طرفي  الــذي  االتفاق  يعد 
الوطني وبرملان طبرق، حدثًا تاريخيًا بشرط أال يسقطه الرافضون له الذين تختلف 
حساباتهم ومصالحهم مع حسابات الوطن الليبي، ومصالح الشعب الذي يدفع ثمنًا 

غاليًا منذ حصل االنقسام، ودخل البلد في فتنة التقاتل والتقسيم.
الليبية ملغمة،  من املتوقع أن ترتفع األصــوات املناهضة التفاق تونس، ألن الساحة 
الحرب  الــداخــل، وجميعها مستفيد من  أطــراف خارجية وأخــرى من  بسبب تدخل 
األهلية الدائرة منذ سنتني على األقــل، حيث لم تبق أسرة في ليبيا ليست في حالة 
حزن أو قلق. أصبحت ليبيا منقسمة أفقيا وعموديا، ال تكاد تهدأ هذه الجهة، حتى 
تنفجر األوضــاع في جهة أخــرى. لكن، مع خطورة هذه األطــراف التي لن يكون لها 
أن  االتفاق األخير يمكن  الرصاص، فإن هذا  أزيــز  املدافع، وانقطع  إذا سكتت  موقع 

يترك أثره اإليجابي على الليبيني، من زوايا متعددة :
: يتنزل هذا االتفاق في ظرف خطير جدًا، بعد أن تأكدت األخبار الواردة من داخل 

ً
أوال

ليبيا، واملتعلقة بتوسع تنظيم داعش الذي حول مدينة سرت إلى عاصمة إمارته، إلى 
جانب سيطرته على مدن وآبار نفط ومواقع استراتيجية عديدة. ولم يعد هناك عاقل 
التنظيم،  الليبي يمكنه أن يستهني بالخطر الذي أصبح يجسده هذا  ومتابع للشأن 
جنوب  دول  وعلى  تــونــس،  على  أيضا  ولكن  ليبيا،  مثل حجم  بلٍد  على  فقط  ليس 
أوروبــا وشمالها. ولهذا السبب، يكثر الحديث، هذه األيــام، عن قرب احتمال توجيه 
ضربات جوية على مواقع التنظيم داخل ليبيا من الحلف األطلسي، وخصوصًا من 
ع على االتفاق عوض عبد الصادق، 

ّ
دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا.  ثانيًا: وق

النائب األول لرئيس املؤتمر، وإبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل واملصالحة الوطنية 
في برملان طبرق. ويؤكد هذا األمر وجود فريق ال يعرف حجمه داخل برملان طبرق، 
يرفض االستمرار في حالة التقاتل بني أبناء الوطن الواحد، ويريد أن يدفع في اتجاه 
نحو  التوجه  لفائدة  مهمًا  اختراقًا  الجديد  املعطى  هــذا  ويعتبر  واملصالحة.  التوافق 
السالم والوحدة، إلى جانب أنه محاولة جادة في اتجاه إضعاف التيار املراهن على 
تفكك البلد، عبر تصعيد الحرب الداخلية، فاملعطيات التي بدأت تتوفر تدريجيًا تدل 
قــّرر أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن يضع  الــذي وقــع على االتفاق  الوفد  أن  على 
الجميع أمام األمر املقضي الذي رأى فيه مصلحة الشعب الليبي. وكل من سيعمل 
ليبي تنزف،  قــطــرة دم   عــن أي 

ً
االتــفــاق سيجد نفسها مــســؤوال على إســقــاط هــذا 

ومسؤول، أيضًا، عن أي قطعة أرض تقضمها التنظيمات املتشددة.  
أفــرادًا  الليبيني،  النطاق مع إعــالن جــزء هــام من  ثالثًا: حصل تفاعل إيجابي واســع 
ومنظمات وأحزابًا. ويعتبر الدعم الشعبي ألي اتفاق سياسي املحك الحقيقي لقياس 
الشرعية، وتحسس القضايا املاسة مباشرة باملصلحة الوطنية. إذ يقف كل طرف 
أمام رغبة الجماهير وتطلعاتها إنما يحاول أن يقف في وجه حركة التاريخ. قد يربح 
بشكل مؤقت، وينجح ظرفيًا في عرقلة أي خطوة في االتجاه الصحيح. لكن، سرعان 
ما يضطر إلى التراجع أو االنكسار، بعد أن تفرض الجماهير إرادتها على الجميع. 
ال يعني أن امللف الليبي سيغلق قريبًا، ألن العوائق ال تزال كثيرة ومعقدة. لكن، من 
أن يجهض بسرعة، فهو خطوة مهمة ال  فــي تونس ال يمكن  مــا حصل  أن  املــؤكــد 
أكثر جــرأة، مهما كــان حجم ضغوط  العمل على دعمها بخطوات أخــرى،  مفر من 
أن تدعم ما حصل في تونس، وأن تؤسس  املتحدة  األمــم  املتضررين منها. وعلى 
عليه، فليبيا لم تعد تتحمل كلفة الحرب األهلية وحالة االنقسام، كما أن تونس لم 
تعد  قادرة على أن يبقى مستقبلها السياسي مرهونًا بيد التنظيمات املتشددة التي 
حولت جزءًا من األراضي الليبية مطبخًا للتآمر عليها، وتهديد أمنها واستقرارها.      

باسل طلوزي

املرة األولى التي وددت فيها أن أكون بدويًا صرفًا، حدثت يوم وفاة ياسر عرفات، 
ولو كنت جزءًا من السلطة الفلسطينية الحاكمة )وأرجــو أال أكــون(، ملا لجأت إلى 

دفن املرحوم، حتى أثأر من قاتله، على غرار عاداتنا البدوية.
ما 

ّ
عمومًا، أتفهم العجلة التي واكبت دفن عرفات، من السلطة الحاكمة، غير أنني كل

ت ذكرى وفاته أعجب من تساؤل كثيرين عن هوية القاتل، على الرغم من أنه 
ّ
حل

يمشي أمامنا متبخترًا مزهّوا بجريمته، اعتمادًا على مقولٍة لي رددتها كثيرًا في 
ما مضى، مفادها: »ليس املهم من قتل ياسر عرفات، بل املهم: من مات مع ياسر 
الجاني  إلــى معرفة  بإيصالنا  السؤال كفيلة  هــذا  اإلجابة على  أن  عــرفــات؟«، علمًا 

الحقيقي.  
 

ّ
الــقــول إن فــي وسعنا أن نعرف مــا جــرى لعرفات، إذا عرفنا مــا حل أعـــاود  كنت 
الجبهة  في صفوف  قاتل  الــذي  الجنسية،  الفنزويلي  كارلوس،  األممي،  باملناضل 
الشعبية لتحرير فلسطني، أزيد من ثالثني عامًا، وقاد عمليات اختطاف واغتيال، 
اليسار  لــدى  ويــعــّد  مــنــظــوره(،  )مــن  الفلسطينية  القضية  لصالح  كثيرة  دول  فــي 
السودان عام  بض عليه في 

ُ
ق أن  إلى  والتمرد،  الثورة  أيقونة  الفلسطيني، تحديدًا، 

1994، والتي سلمته إلى السلطات الفرنسية التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة 
عام 1997.  وما يهمنا من أمر كارلوس، إجابته الشهيرة، حني سأله صحافي، في 
مته إلى السلطات الفرنسية، 

ّ
أثناء جلسات املحاكمة، مستفسرًا عن الجهة التي سل

فأجاب، بكل ثقة: »سلمتني املرحلة«.
وبالعودة إلى وقائع »التحقيق« التي بني أيدينا، يمكن القول إن الذي مات مع ياسر 
عرفات هو »مرحلة« بأسرها، مرحلة أوجدها عرفات نفسه، ودفنت معه، انطالقًا 
التي بدأها، ولم  التنازالت  الثورة املسلحة التي فجرها، وانتهاء بمرحلة  من لحظة 
يستطع أن يواصلها، ألن شيئًا ما ألجمه، عند لحظة معينة، فأبى متابعة مسيرة 
الــتــنــازالت، فكان ال بد من إزاحــتــه عن الطريق، بــأي ثمن، وكــان الثمن، هــذه املــرة، 

حياته نفسها.
والحال، أن الضالعني بمعرفة سير حياة الساسة العرب، يدركون، جيدًا، أن مراحل 
حياتهم هي نفسها مراحل حياة شعوبهم وبلدانهم، ألنهم يفّصلون إيقاع الحياة 
في أوطانهم على عقارب ساعاتهم، مع التسويغ، طبعًا لكل مرحلة، بما يالئمها من 

مبرراٍت »كاملة األوصاف«.
الفلسطينية«،  »املرحلة  اعتبروا  الذين  الساسة  هــؤالء  أحــد  هو  أن عرفات  والــواقــع 
كلها، رهنًا بمنظورهم النضالي، ومن ثم التفاوضي، وهو الذي كان كثيرًا ما يرّدد 
، وبأي ثمن، حتى 

ً
أنه »سيصلي قريبًا في األقصى«، علمًا أنه كان يقصد ذلك، فعال

ولو كان الثمن هو التفاوض، ألنه كان يرى أنه مسؤول عن إنهاء مرحلة نضاليٍة، 
بدأها بنفسه، وعليه أن ينهيها بنفسه، أيضًا.

الكبار«، على غرار أميركا،  غير أن املرحوم عرفات، حني اختار طريق »اللعب مع 
لم يكن يــدرك أن هــؤالء »الكبار« كانوا يرسمون خطوطًا للنهايات، قد ال تتوافق، 
بــالــضــرورة، مع خطه هو الــذي كــان يطمح إلــى »تــنــازل« جزئي، من دون التفريط 
 حقيقيًا يهديه إلى شعبه الذي تبعه على »الحلوة واملرة«، 

ً
الكامل. إذ كان يريد مقابال

في مرحلتي النضال والتفاوض، حتى يثبت أنه اختار الطريق الصحيح. لكن، حني 
لــه، تــرّدد، ولــم تفلح معه كل محاوالت الترغيب  الــذي نصب  اكتشف مبلغ الشرك 
والترهيب، ومحاصرته في غرفة ضيقة في »املقاطعة« في رام الله. وفي النهاية، كان 

ال بد من تسميمه، بعد أن عاند »الكبار« في منتصف شوط التنازالت.
إلى هذا االستنتاج، يوصلنا التحقيق، لندرك بعدها أن قتلة ياسر عرفات كثيرون، 
أكثر مما يتوقع الباحثون عن الحقيقة، ألن كل من كان يروم إتمام شوط »التفريط« 

إلى آخره مشارك فعلي بقتل ياسر عرفات، درى ذلك أم لم يدِر.
مته« املرحلة، وعرفات »سّممته« املرحلة.

ّ
حاصل القول: كارلوس »سل

فاطمة ياسين

ــال املــعــارضــة الـــســـوريـــة، ستحتشد  ــكـ فـــي تــجــمــٍع يـــحـــاول أن يــحــتــوي مــعــظــم األشـ
شخصيات وهيئات وأحزاب وتيارات وكتائب مقاتلة، في الرياض، لتخرج »بورقة« 
ه، وتباينت 

ُ
التحشد، بعد تمهيد اختلفت لهجت توافقية تواجه بها األســد. يأتي هذا 

إلــى مطار  ْرســلــت قيادتها، أخيرًا، طائراتها  
َ
أ ه، على وقــع تصعيدات روســيــٍة، 

ُ
نبرات

حميميم العسكري، بعد أن مهدت مهبطًا يستوعب تحركات مقاتالتها الحديثة، في 
إشــارة عسكرية مباشرة إلى الجانب الذي تقف معه روسيا وتحميه، فيما اكتفت 
الــجــوي، وفــق رد تختلط فيه مبادئ  ــدٍة، دخلت مجالها  تركيا بإسقاط طــائــرة واحـ
السيادة وحماية الحدود بمنطق رد »الكيد إلى النحور«.  استمرت أميركا، على لسان 
كرة  مثل  والتأرجح  بالتلجلج،  كيري،  الخارجية، جــون  وزيــر  السوري  امللف  متأبط 
الجبير، على هدوء  الخارجية السعودي، عادل  الحائرة، بينما حافظ وزير  الروليت 
أن يتنحى بالسلم، وإال  املفردات نفسها، بأن على األســد  أعصابه ومطالباته، وفق 
فبالحرب، لكن املواقف اإلقليمية والدولية حسمت أمرها، وباتت أقرب إلى قبول األسد 
املوقف من تصريحات  هــذا  يتضح  مــدة معلومة ومحددة سلفًا.  انتقالية  فترة  في 
وزراء خارجية الدول الكبرى املشتركة في القصف الجوي على داعش، ويبدو موقفًا 
منخفض السقف »وطنيًا«، يقبل بوجود أجزاء من السلطة الحالية بعد رحيل األسد.. 
تتواطأ معه الدول الكبرى، ألنه طرح زهيد التكلفة للدول التي تبدو متضررة إعالميًا 
الــهــدف الحقيقي من  الــدولــة اإلســالمــيــة، فيما يظهر أن  وأخالقيًا مــن وجــود تنظيم 
اإلصرار على جمع أشتات السوريني، تحت سقف مؤتمر واحد، هو مواجهة التنظيم 
بالدرجة األولى، واالستفادة من الرمق الباقي للجيش السوري التابع لألسد في هذه 
املواجهة.  يبدو هذا الطرح أقرب إلى األمنية، فدونه معوقات كثيرة، أهمها حلم األسد 
بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل مارس/ آذار 2011، وبعضها اآلخر اشمئزاز 
القوات السورية املعارضة في »االنبطاح« في خندق واحد، مع املسبب الحقيقي لكل 

هذه الفوضى. 
قد تشهد جلسات املؤتمر صخبًا غير اعتيادي، التساع الطيف املعارض، والتباين 
الدعوة  لم تشمل  تلقت دعــوات رسمية.  التي  املعارضة  النماذج  والنوعي في  الكمي 
املجموعات التي تحمل فكرًا متطرفًا، مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة، على الرغم 
 ،

ً
أصــال مــوجــه،  التجمع  فــهــذا  التنظيمان،  عليها  الــتــي يسيطر  املــســاحــة  اتــســاع  مــن 

املتوقع  من  إسالميٍة،  تحمل شعارات  مقاتلة  باملقابل مجموعات  ودعيت  ضدهما، 
أن تكون نظرتها إلى دولة املستقبل السورية، ذات طابع »تراثي«، بمضمون إسالمي 
 بــني اتــهــامــات 

ً
فــاعــل وأســـاســـي، فيما تــقــف مــعــارضــة الــداخــل »الــســيــاســيــة« حــائــرة

يــردد  االخـــتـــراق، وهـــذه ستكون ذات صــوت منخفض،  للنظام وشــكــوك  »الــعــمــالــة« 
مقوالٍت وطنية تقليدية، مثل وحدة األراضي وديمقراطية الدولة املنشودة، وقد تكون 
رغبتها بالتخلص املبكر من األسد أقل حدة. تتبنى املعارضات الخارجية املؤتلفة 
واملستقلة لهجة أقــوى وأوضــح، فهي في معظمها ترغب برحيل األســد فــورًا، ومن 
دون قيد أو شرط، وبعضها ليس على استعداد للعمل مع النظام، أو مع َمن يمثله، 
لبعض  املكبوتة  الرغبات  متحديًا  زال يضع رحيله شرطًا مسبقًا ألي شــيء،  ومــا 
الراعية، في مطلٍب يحمل نبرة عالية تفوق املطالبة بدولة ديمقراطية تعددية،  الدول 
فيما تقف تجمعات معارضة أصغر ذات الطبيعة الطائفية والقومية قرب الهامش، 
ببند  تتساهل  وهــذه  والقوميات،  للطوائف  بتعداد  مليئة  حامضٍة،  بلكنة  متمسكة 
رحيل األسد الفوري، لكنها تصر على الوصول إلى دولٍة تحمي حقوقها، وتكفل لها 
وجــودًا طبيعيًا أو كريمًا. مصير األسد عنوان عريض للدولة املقبلة، وسط دعوات 
الثانية،  العاملية  الحرب  السوري، بجغرافيا ما بعد  الكيان  الحفاظ على  إلى  تقليدية 
وبالتنوع نفسه، لكن صياغة عقد اجتماعي لهذا النوع من الدول أصبح، ضمن الواقع 
»قــوة«  بفضل  املتماسكة  الدولة  عهد  انتهى  فقد  مستحيل،  شبه  الحالي،  اإلقليمي 
التجاهل  هــذا  فــي  وتــرى  واملذهبية،  القومية  تتجاهل مشكالتها  والــتــي  الــدكــتــاتــور، 
 عميقًا، يتجاوز الحوار الجريء واملوضوعي بشأن القضايا الوطنية. ال تعتمد 

ً
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والذي يحمل وجوهًا معقدة، منها السياسي، والعسكري، واملذهبي أيضًا.
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فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

قبــل حوالــي أســبوع، ألقــت الســلطات املصريــة 
القبض على الباحث إســماعيل اإلســكندراني، 
لــدى عودتــه مــن الخارج من أجل زيارة والدته. 
وقد اتهمته الســلطات باالنضمام إلى جماعة 
اإلخوان املسلمني، والقيام بنشر أخبار كاذبة. 
ــرب، حــني عمــل باحثــا 

ُ
عرفــت إســماعيل عــن ق

البحثيــة  املعاهــد  أرقــى  مــن  واحــد  فــي  زائــرًا 
 عــن متابعتــي 

ً
والفكريــة فــي واشــنطن، فضــا

املســتمرة عملــه املتميــز والرائــد حــول ســيناء 
التي ُيعد إسماعيل، وبحق، أحد أهم الباحثني 

الذين سبروا أغوارها.
ال أود، فــي هــذه املســاحة، الكتابــة عــن شــخص 
إسماعيل، وهناك الكثير مما قد ُيحكي في هذا 
الصدد، وإنما أود الحديث عن إسماعيل رمزًا 
لجيل )وربما ظاهرة( بأكمله، يمكن أن نسميه 
والتمــرد  االجتماعــي«.  التمــرد  »جيــل  مجــازًا 
هنــا باملعنــي اإليجابي الــذي يهدف إلى إعادة 
تأسيس األفكار واملفاهيم والرؤى على أساس 
عقانــي، وليــس وصائي. وأعنــي، هنا، التمرد 
الســائدة،  واألنمــاط  الجامــدة  القوالــب  علــى 
خصوصــا فــي الجانــب الفكــري واالجتماعــي 
والثقافــي. ينتمــي إســماعيل، وبحق، إلى جيل 
ثــورة ينايــر التــي كانــت، بمعنــى مــن املعانــي، 

محمد الصادق

أن  واالجتماعــي  السياســي  للتغييــر  يمكــن 
يســير بطريقتــني: أن يعــدو فــي ســباق املائــة 
متــر، أو يمشــي مشــية الســلحفاء. وقــد حمــل 
تاريــخ  فــي  الكبيــرة  بالتحــوالت  قامــوا  مــن 
متقدمــة  مســتقبلية،  ذات  عقليــة  البشــرية، 
علــى تصــورات العامة وطموحاتهم، قادة من 
النــوع الــذي ال يأنــف مــن حمــل املجتمــع علــى 

ظهره، والركض به نحو األمام.
العزيــز،  عبــد  بــن  عبداللــه  امللــك  رحيــل  بعــد 
انتقــل الحكــم فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
إلــى امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز الــذي بــادر 
إلــى عمــل تعديــات فــي هــرم الســلطة، بنقــل 
بعــض مراكــز الحكــم، ملــن هــم مــن فئــة األمــراء 
الشــباب. تــم تقســيم عمــل األجهــزة التنفيذيــة 
إلــى مجلــس مســؤول عــن األمــن والسياســة، 
ومجلــس  نايــف،  بــن  محمــد  األميــر  يقــوده 
اقتصــادي تنمــوي، يرأســه األميــر محمــد بــن 

سلمان.
اعتمــاد  تــم  املاضيــة،  القليلــة  األســابيع  فــي 
الســعوديني  املواطنــني  حيــاة  تمــّس  قــراراٍت 
مباشــرة. منهــا فــرض ضريبــة علــى األراضــي 
هــذا  أن  الجميــع  لــدى  ومعــروف  البيضــاء. 
القــرار يهــدف إلــى تخفيــض أســعار األراضي، 

تمــردًا سياســيا واجتماعيــا قويــا ليــس فقــط 
ضــد الســلطة، بمعناهــا الضيــق، وإنمــا ضــد 
 لم يتبــع القواعد 

ٌ
املجتمــع والدولــة. وهــو جيــل

الكاســيكية لاشــتباك السياســي، مــن خــال 
العمــل الحزبــي الــذي ينتهــي، فــي الغالــب، إلــى 
ال شــيء، وإنمــا اختــار االشــتباك املباشــر مــع 
املجتمــع، مــن خــال عمليات الحشــد والتعبئة 
وتحّدي السلطة من خال رعاياها. جيل تمرد 
والحــزب  التنظيــم  فــي  األبويــة  الســلطة  علــى 
واملدرســة والجامعــة واألســرة، وقــّرر أن يكــون 

طرفا مهما في تحديد مصيره بيده.
انتمــى إســماعيل، فــي مرحلــة مــن عمــره، إلــى 
جماعة اإلخوان، وهو ما لم ُينكره مطلقا، لكنه 
قــّرر التمــرد أو الخــروج مــن »ضيــق التنظيــم« 
إلى »سعة الفكر«، ومن إلزامية »التعاليم« إلى 
رحابــة »اإلبــداع«. وهــو ال يختلف عــن كثيرين 
تركــوا الجماعــة، خصوصــا فــي مرحلة ما بعد 
أفــق بداخلهــا لهــم،  إمــا لعــدم وجــود  الثــورة، 
أو لعــدم ســعة أفكارهــا لطموحاتهــم وآمالهــم، 
فانطلــق إلى مســاحاٍت أخــرى للعمل والتفكير 
والتعبيــر عــن الــذات، فــكان أكثــر تأثيــرًا وقدرة 
عابــرة  أخــرى،  قطاعــات  مــع  التواصــل  علــى 
لأليديولوجيا والتحزب، سواء داخل جيله أو 

من هم قبله.
بيــد أن أبــرز مــا يميــز جيــل اإلســكندراني عــن 

وتســهيل حصــول املواطنــني علــى ســكن، بعد 
أن تحول احتكار التراب، مسألة امتاك منزل، 
إلــى أزمــة وطنيــة، وقضيــة رأي عــام. فــي شــٍق 
آخــر، تــم إصــدار قــرار بتعميــد دائــرة لتنميــة 
املوارد البشرية في كل وزارة حكومية، بهدف 
الحكومــي،  الجهــاز  موظفــي  فعاليــة  تطويــر 
ورفع كفاءتهم. ثم تاه قرار السماح بتشكيل 
جمعيــات أهليــة، غرضها تفعيل دور املواطن 
البيروقراطــي،  الجهــاز  علــى  الرقابــة  فــي 
ومســاعدته علــى الحركــة بمرونــة أكبــر، وهــو 
الجهــاز الــذي يعانــي كثيــرًا، إن علــى مســتوى 
اإلنتاجيــة، أو على مســتوى جــودة الخدمات. 
الجهــاز  بهــذا  يحتــك  مــن  كل  يستشــعر  إذًا، 
فــي  املواطنــون  منهــا  يعانــي  التــي  املشــكلة 

تحصيل الخدمات األساسية. 
علــى الرغــم مــن موجــة التفــاؤل التــي تســربت 
إلــى نفــوس النــاس، بعــد معاقبــة شــركة بــن 
الدن، بسبب سقوط رافعة أعمال إنشائية في 
الحرم املكي، وما تاها من عقوباٍت بحق أحد 
أكثــر الشــركات احتكارًا للمشــاريع الحكومية 
الكبيرة، سادت موجة تشاؤم جديدة، نتيجة 
وليــس  البيروقراطــي.  الجهــاز  فعاليــة  ســوء 
أدل علــى ذلــك مــن طريقــة التعامــل مــع موســم 
األمطــار الــذي أصبــح فضيحــة لهــذا الجهــاز، 
بــكل مــا تعنــي الكلمــة من معنى، فقد تســببت 

ســيناء. وكل مــن احتــك بإســماعيل، أو تعامــل 
معــه عــن قــرب، يعرف أنه لم يكن مجرد »ناقل« 
ســيناء،  فــي  يحــدث  عمــا  خصوصــا  للخبــر، 
وإنمــا، وهــذا هــو األهــم، كان يبحــث دائما عما 
وراء هــذا الخبــر، وتحديــدًا عــن »البشــر« الذين 
يشكلون »مادة الخبر«، والذين تتعاطي معهم 

السلطة وإعامها باعتبارهم أرقاما فقط. 
وليســت  اإلســكندراني،  إســماعيل  كتابــات 
التهمــة التــي وجهتهــا لــه الســلطات باالنتمــاء 
الحقيقــي  الســبب  هــي  املســلمني،  لإلخــوان 
هــي  الحاليــة  فالســلطة  واحتجــازه.  العتقالــه 
وضــد  العقــل  وضــد  الحقيقــة  ضــد  ســلطة 
جّرمــت  التــي  نفســها  الســلطة  وهــي  املنطــق. 

مــن  عموديــة  عاقــات  تقيــم  جزيــرة  كل  إن 
مــع  تتقاطــع  أن  دون  مــن  أســفل،  إلــى  أعلــى 
نظيراتهــا. وإن رأس الجهــاز هــو الــذي يرســم 
املســتقلة  وسياســتها  الخاصــة،  مصالحهــا 
بمعــزل عــن بقيــة األجهــزة التــي مــن املفتــرض 
وأن  واألهــداف،  الرؤيــة  اآلخريــن  تشــارك  أن 
تنســق معهــم فــي أثنــاء تنفيــذ املشــاريع. عبر 
األجهــزة  حــرم 

ُ
ت االنعزاليــة،  السياســة  هــذه 

الرســمية مــن التكامــل فــي عملهــا، بــل تعتمــد 
فــي نجاحهــا علــى املجهــود والعقــل الفــردي، 
وهــذا يبــدو جليــا فــي نمــوذج الوزيــر الراحــل 

غازي القصيبي.
مداخيــل  علــى  قائــم  الســعودي  االقتصــاد 
فــي  للمختصــني  واضــح  هــو  وكمــا  النفــط، 

وحّرمــت علــى الصحفيــني واإلعاميــني نشــر 
فــي  األوضــاع  عــن  روايتهــا  غيــر  روايــة  أيــة 
مصــر، وخصوصــا في ســيناء. األكثــر من ذلك، 
مــن  لجيلــه  ممثــا  إســماعيل،  انحيــازات  أن 
العاملني في الحقل البحثي والحقوقي نفسه، 
لإلنســان،  وإنمــا  للدولــة،  أو  للســلطة  ليســت 
فقــد كان حريصــا، فــي كتاباتــه عــن ســيناء، أن 
يعيــد تقديمــه للقــارئ بشــكل مختلــف تمامــا 
كثيريــن،  أن  وأزعــم  الســلطة.  بــه  تقدمــه  عمــا 
إذا  الســيناوي«،  »اإلنســان  رأوا  منهــم،  وأنــا 
خــال  مــن  مختلــف  بشــكٍل  التعبيــر،  جــاز 
كتابــات إســماعيل عن أســر ســيناء وعائاتها 

وقبائلها.
اعتقــال إســماعيل هــو اعتقــال لجيــل بأكملــه، 
واعتقــال  للتاريــخ،  األخــرى  للروايــة  واعتقــال 
للصــوت اآلخــر للخبر، واعتقال للمعنى اآلخر 
الثــورة  اإلســكندراني  جيــل  عــاش  لإلنســان. 
بــكل أفراحهــا وأتراحهــا، بــل هــو تجســيد حــي 
وأنظمــة  الثــورة  هــذه  بــني  الدائــرة  للصــراع 
وهــو  ال،  ولــَم  باليــة.  أســاطير  ذات  شــائخة 
النظيــر،  منقطعــة  بســخرية  يتعاطــى،  جيــل 
مــع هــذه األنظمــة، من أجل تحطيم أســاطيرها 
حــول ذاتهــا وحــول املجتمــع، وهــو حتمــا جيل 

سينتصر.
)أستاذ جامعي مصري(

للنفــط  املنتجــة  الــدول  تتمتــع  املجــال،  هــذا 
بيروقراطــي  وبجهــاز  فلكيــة،  بمداخيــل 
هــذه  علــى   

ً
كامــا اعتمــادًا  يعتمــد  ضخــم، 

ذكرنــا  مــا  إذا  ســرًا،   
ُ

نكشــف وال  املداخيــل. 
بعــدم  تتســم  النفــط  أســعار  أن  بديهيــة 
الثبــات، بــل بالتقلبــات الكبيــرة والســريعة، 
بمــا يؤثــر علــى مقــدرة الدولــة علــى اإلنفــاق؛ 
وألن الجهــاز البيروقراطــي قــد اعتــاد علــى 
وعلــى  الســهل«،  و«املــال  »البحبوحــة« 
الصــرف بــا رقيــب أو حســيب، فقــد تمــّرس 
فــي الهــدر، والامبالة في تبذير املوارد، فإذا 
مــا أضفنــا إلــى كل مــا ذكرنــا، عجــز الجهــاز 
علــى مجــاراة مطالــب النــاس فــي عــز الطفرة 
االقتصادية، فكيف ســيتصرف هذا الجهاز، 

إذا ما ُحرم من نصف ميزانيته قريبا.
لســت مــن مؤيــدي الــرأي أن النفــط نقمــة علــى 
الــدول التــي تنتجــه، لكــن املــال الســائب يعلــم 
ويشــجع  الــدارج،  املثــل  يقــول  كمــا  الســرقة، 
على الامسؤولية. إن إدارة الثروات الوطنية 
كانــت  مــا  فــإذا  السياســية،  النخبــة  واجــب 
أن سياســة  للجميــع  هــؤالء واضحــة  رســالة 
العقــل  لجــم  فــإن  انتهــت،  العــام  املــال  هــدر 
يصبــح  سياســته  وتصحيــح  البيروقراطــي 

حلما قريب املنال.
)كاتب سعودي(

»ســردية«  تحــدي  هــو  األجيــال،  مــن  غيــره 
الدولــة وهــدم أســاطيرها حــول ذاتهــا وحــول 
املجتمع، من خال طرح أســئلٍة كثيرة شــائكة، 
بجديــة، ســواء تجــاه مــا هــو مســكوت عنــه فــي 
واألســاطير  املقــوالت  بتفكيــك  أو  املجتمــع، 
واملوضوعــات.  القضايــا  هــذه  حــول  الســائدة 
كانــت  املاضيــة،  األربعــة  األعــوام  مــدار  وعلــى 
وحتــى  وأطروحاتــه،  إســماعيل  كتابــات 
مداخاتــه فــي »فيســبوك« تجســيدًا حيــا لهــذا 
التفكيك املستمر. حتى اللغة التي يستخدمها 
مــن  هنــاك  كان  وإن  الجيــل،  لهــذا  املنتمــون 
املألــوف،  عــن  لخروجهــا  عليهــا،  يعتــرض 
فإنهــا، بحــد ذاتهــا، دليــل على نزعــة »التمرد«، 
وتجــاوز مــا هــو معتــاد في التعبيــر عن الذات، 
فهــم  يجــب  لــذا،  املجتمــع.  وعــن  األفــكار  وعــن 
هــذا »التمــرد اللغــوي« جــزءًا مــن حالــة التمــرد 

األوسع لدى أبناء هذا الجيل.
تمثــل كتابــات إســماعيل عــن ســيناء خروجــا 
عمــا هــو ســائد، وتحديــا لســردية الدولــة التي 
روجتهــا، وال تــزال، حول األوضاع هناك، ليس 
أيضــا  املعلوماتيــة، وإنمــا  الناحيــة  مــن  فقــط 
سوســيولوجيا وأنثروبولوجيــا. وهــو دائمــا 
مــا ينزعــج مــن أن يصفــه أحــد بأنــه »صحفي«، 
مؤكدًا أنه يبحث، بشكل أكثر عمقا، في البنية 
االجتماعية وتفاعاتها وعائقها التي تشكل 

األمطــار، أخيــرًا، بخســائر ماديــة فادحــة، فــي 
مدينتــي جــدة وبريدة، اللتني نزلتا تســبحان 
تحت املاء، بما أوحى لعامة الناس أن الفساد 
لهــذا  ِســمتان ماصقتــان  كأنهمــا  واإلهمــال 
الجهــاز الــذي لــم ينجح في معالجة مشــكات 

تبدو سهلة، لكثرة تكرارها.
ســتيفن  االقتصــادي،  أعّدهــا  دراســة  فــي 
هيرتوغ، عن الجهاز البيروقراطي السعودي 
و«جماعــة املنتفعــني«، تنــاول فيهــا آليــة عمــل 
وطريقــة  الســعودي،  االقتصــادي  النظــام 
شــبكات  خــال  مــن  املجتمــع،  مــع  تفاعلــه 
املصالــح التــي تنســجها الفئــة املنتفعــة داخل 
املؤسســات الرسمية، وأســلوب توزيع الثروة 
في النظام الريعي. تمنح هذه االســتراتيجية 
االقتصاديــة  والفــرص  الثــروة  توزيــع  فــي 
املــال  فائــض  مــن  االســتفادة  فئــات محــدودة 
إمكانيــة  تمنــع  كمــا  النفــط،  يوفــره  الــذي 
مــن  املواطنــني، وتحــد  بــني  حصــول مســاواة 
عاقــات  لصالــح  واإلنتاجيــة  الكفــاءة  قيمــة 
»املحســوبية« التــي تســهل بغيــر عنــاء كبيــر 

الوصول إلى مناصب رفيعة. 
فــي  أساســية  قناعــة  إلــى  هيرتــوغ  وصــل 
دراسته، يمكن اختصارها في أن هذا الجهاز 
املعزولــة  الجــزر  بنظــام  يعمــل  البيروقراطــي 
بــل  بعضهــا،  مــع  تتفاعــل  وال  تؤثــر  ال  التــي 
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الديمقراطية الديكوريةالنظرة االزدواجية للتاريخ
أكثــر مصطلحــن تاريخيــن يغزوان 
 
ُ
الســاحة السياســية اليوم، هما: عودة

الحلــم  وتجــدد  الصليبيــة  الحــروب 
العثماني.

الثوريــة  الفصائــل  ترّوُجــه  األول 
وجبهــة  الشــام  كأحــراِر  اإلســامية 
 عن تنظيم الدولة ذي 

ً
النصرة، فضا

املشــروع املختلــِف عــن النهــج الثورّي 
كانــْت   

ً
إســامية الثوريــة،  للفصائــل 

النظــام  يرّوجــُه  والثانــي   ،
ً
معتدلــة أم 

السورّي ومن يجري في فلكه.
املعارضــة  الليبراليــة  للجماعــات   
األمريكيــة  باملناصــرة  املقتنعــة 
الســورّية  للقضيــة  والغربيــة 
تمــّج  فتراهــا  باملصطلحــن،  رأي 
 
َ
فكــرة يعــزز  رأٍي  كل  وتســتهجُن 

وبنفــِس  الصليبيــة،  الحــروب  تجــدد 
مصطلحــات  أكثــر  مــا  الوقــت 
اإلمبراطورية العثمانّية في أنديتها!

بــل أكثــر مــن ذلــك، انتشــر مصطلــح 
مواقــع  فــي  العثمانــّي  الحلــم 
صــورة  فــي  االجتماعــي  التواصــل 
تكــوَن  أن  دون  وســخرية  ازدراء 
ذلــك  ف 

ّ
تســخ أو  ــد 

ّ
تفن ردوٌد  هنــاك 

املصطلــح وتعيــب علــی مســتخدميه 
وفــي  الحداثــي،  فكرهــم  تناقــض 
التــي  األنديــة  تدعشــُن  الوقــت  نفــس 
الصليبيــة،  الحــروب  بعــودة  تقــول 
وُيرمــی أصحابهــا بالجهل والتخلف 
والطائفيــة، بــدون أن ناحــظ النظــرة 
االزدواجيــة التاريخيــة عند حداثويّي 

التقليد هؤالء.
إلــى  تحتــاج  التاريــخ  محاكمــة   
املوضوعية بأدنی مستوياتها، وربط 

التاريخــي،  بالحــدث  للواقــِع  صحيــٍح 
فلمــاذا ال نقــول عــن املصطلحــن أن 
هــذه بتلــك، كاهمــا يعيــدان التاريــَخ 
مرغمــا ويحّمانــه مــا قــد ال يحملــُه 
، فالعهــد العثمانــي وكمــا هــو 

ً
أصــا

التاريخيــة  املناهــج  فــي   
ٌ

معــروف
إســامية حملــت   

ٌ
فتــرة هــو  العربيــة 

رايتــه ولبســت خاتــم خافتــه، مثلهــا 
مثــل الراشــدية واألمويــة والعباســية 
إال أنهــا لــم ترتبــط بالعنصــر العربــّي 
غريبــة  بمرحلــٍة  ليســت  ذلــَك  ومــع 
ثقافيــا عن األرض العربّية، فاملماليك 
وغيرهــم  والزنكييــون  واأليوبيــون 
ممــن رســمت نقوشــهم علــی جدران 

الحضارة العربية لم يكونوا عربا.
وبالنســبة لفتــرة الحــروب الصليبيــة 
فهــي غــزٌو دمــويٌّ قائــٌم علــی أســاٍس 
 هــي من 

ُ
دينــّي ظاهــٌر حيــُث الكنيســة

كانــت املنبــر السياســي فــي أوروبــا، 
ولــو صدقــت تلك التنبــؤات التاريخية 
لكان الحلم العثمانّي أهون بألف مرة 

من الحلم الصليبّي.
الدولــة  اليــوم هــم تركيــا  العثمانيــون 
التــي  العلمانــّي  النظــام  ذات  املســلمة 
حضارتهــا،  تخلــد  أْن  لهــا   

ُّ
يحــق

االتحــاد  هــم  اليــوم  والصليبيــون 
األوروبــي ذو النظــام العلمانــي الــذي 
لــم ينــَس تاريخــه أيضــا، فــإذا كانــت 
علــی  تســتند  التاريخيــة  الرؤيــة 
العثمانــّي  بعهدهــم  األتــراك  اعتــزاز 
أوروبــا  فــإن  لرمــوزه،  وتمجيدهــم 
رغــَم الحداثــة والعوملة ال تزال تحتفظ 
بتماثيــل تخلــد ذاكــرة قطــع الرؤوس، 
ففــي إســبانيا ينتصــُب تمثــال امللــك 

وهــو  الثامــن  الفونســو  القشــتالي 
واألمــر   ،  

ً
مقطوعــة رؤوســا  يحمــل 

نفســه في املتحف الوطني الفرنســي 
إذ توجــد تماثيــل لــرؤوس مقطوعــة 
تجسد املقاومين الجزائرين واألمر 
تخلــُد  هــا 

ّ
كل األمــُم  بإيطاليــا.  نفســه 

وإيجابّياتــِه،  بســلبّياتِه  تاريخهــا 
منــه  وتســتقي  بعثراتــه  تتعــظ 
بريشــتِه  وترســُم  الحضــارّي  مدهــا 
مســتقبلها، ومــا يهّمنــا نحــُن العــرب 
تاريــُخ تلــك األمــم علــی أرضنــا، فإمــا 
أن ننفــي تكــرار هــذا التاريــخ كلّيــا أو 
 من 

ً
نرّجُح احتمالية تكراره كليا، بدال

هــذه النظــرة األحاديــة لتجــدد الحــدث 
الليبراليــون  يكتــِف  لــم  التاريخــي. 
للحــدث  االزدواجيــة  بالنظــرة  العــرب 
عــن  الحديــث  أثنــاء  التاريخــي 
املصطلحن، بل تعدوها إلى ربط كل 
ماهــو مقــدس باإلرهاب، فمثا ما أن 
ترتفع راية في ســورية حمل كتابات 
لإلرهــاب،  ونســبوها  إال  إســامية 
علمــا أّن بعــض الــدول األوروبيــة إلــی 
اليــوم تحمــل أعامهــا رمــز الصليــب 
وهو رمز دينيٌّ أيضا. مازال يوسف 
ســقط  وقــد  ثوريــا،   

ً
مثــا العظمــة 

يحمــل  وهــو  ميســلون،  فــي  شــهيدًا 
 الشــهادتن، وال 

ُ
ِتــَب عليه لفظ

ُ
علمــا ك

يمكــن ألحــد اتهامــه بالتطرف فكيف 
يربط التطرف بأشكال الرايات؟

إذا أردنــا أن نكــون حداثويــن فعلينــا 
أن ننظــر بكلتــا عينينــا نظرة حداثية 
ال أن ننظــر بواحــدة، ونتــرك األخــری 

تهوم. 
فاروق شريف )سورية(

كلمــة ديمقراطيــة مصطلــح إغريقــي تمــت صياغتــه من شــقن: 
»الســلطة«  »الشــعب«، و)كراتــوس( وتعنــي  )ديمــوس( وتعنــي 
أو »الحكــم«، أي أن املعنــى الحرفــي للكلمــة هــو الحكــم للشــعب، 
بمعنى أن الشعب من يدير أموره ويتخذ قرارات الدولة، لكن من 
البديهــي أنــه ال يعقــل أن تناقــش مايــن الشــعب كل أمر وتتخذ 
قرارًا فيه، ومن ثم انقسمت الديمقراطية إلى جزء مباشر وغير 
مباشــر. فــي الجــزء املباشــر مــن الديمقراطيــة، يقــرر كل أفــراد 
الشــعب بحريــة كاملــة القــرارات األهــم واملصيريــة، مثــل املوافقة 
على دستور الدولة أو اختيار رئيسها أو نواب برملانها، أما في 
الجــزء غيــر املباشــر منهــا، فتتخــذ الســلطة التنفيذيــة والســلطة 
التشــريعية بعــد انتخابهــم قــرارات وتســن قوانــن تمثــل الدولــة 
وتحكمهــا وبالتالــي فتلــك القــرارات والقوانــن تمثــل الشــعب مــا 
دام اختار سلطته التنفيذية والبرملانية بحرية تامة، فإذا تحقق 
ذلــك فــي دولــة مــا تحققت الديمقراطيــة الحقيقية فيهــا. لكن، ما 
الــذي يحــدث فــي مصر ويؤدي لنقل ديمقراطيتها املزعومة من 
خانة الديمقراطيات الحقيقية إلى خانة الديمقراطيات الشــكلية 

والديكورية؟
-ســعت الســلطة الحاكمــة فــي مصــر قبــل ثــورة ينايــر إلــى قطــع 
الطريــق علــى الديمقراطيــة حتــى ال تصــل إلــى املرحلــة الكاملــة، 
واختــارت مرحلة الصناديق للســطو علــى العملية الديمقراطية، 
فقامــت بتغييــر الصناديــق وتبديــل أصــوات الناخبــن مــن أجــل 
.
ً
إخراج نتائج تنتصر لرجالها املنحازين لها ال للشعب حقيقة

-انتهــت مســألة تغييــر الصناديق تقريبا فــي االنتخابات املقامة 
عقــب ثــورة ينايــر فُســِمَح بمراقبــة الصناديــق مراقبــة كاملة من 
القضاة، وعلى الرغم من الخلل القائم في املنظومة القضائية في 
مصر، إال أن ذلك جعل من الصعب جدًا تزوير النتائج في مرحلة 
الصناديق ولم يســتطع أحد التشــكيك في نزاهة الصناديق منذ 
ثورة يناير إال في نطاق ضيق جدًا ال يصل إلى مرحلة الظاهرة، 
ومــن ثــم كانــت اتهامــات التاعــب باالنتخابــات تــدور فــي فلــك 
التأثيــر علــى الناخبــن مــرة باســتخدام الديــن ومــرة باســتخدام 
 من اتهامات الحشــد 

َ
الرشــاوي اإلنتخابية وما ســمعناه جميعا

بالزيت والسكر، بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
-بعــد أحــداث 30 يونيــو كان ال بــد للســلطة مــن إيجــاد نقطــة 
الطريــق  الديمقراطيــة تقطــع فيهــا  العمليــة  فــي مســار  جديــدة 

عليهــا حتــى ال تســمح بوصولها إلى مرحلــة ديمقراطية كاملة، 
اختــارت الدولــة وضــع فاترهــا قبــل مرحلــة الصنــدوق، فاتــر 
حقيقيــة تعمــل بكفــاءة ملنــع مــرور معارضيهــا ووصولهــم إلــى 
مرحلــة التحاكــم إلــى الصنــدوق، بــدءًا مــن اإلتحــادات الطابيــة 
النــواب، فاتــر حقيقيــة تعمــل بكفــاءة،   إلــى مجلــس 

ً
ووصــوال

وليســت كفاتــر السيســي رديئــة الصنــع فيمــا يبــدو والتــي لــم 
تمنع سقطاته وال ذالت لسانه من الخروج للعلن.

-نجحــت الســلطة فــي قمــع معارضيهــا وفــرض واقــع الســماح 
بتأييدهــا وفقــط، بدايــة مــن اعتقــال مــن روج للتصويــت ضــد 
 ملرحلة إهانة واعتقال بعض مؤيديها حتى، 

ً
دســتورها وصوال

ســواء الذيــن ال يصفقــون بالشــكل الكافــي كمــا حــدث مــع رجــل 
األعمال صاح دياب، أو ربما حتى من ينافسون أشد مؤيديها 
إخاصــا كمــا رأينــا اعتقالهــا ملؤيديهــا مــن أعضاء حــزب النور 
من محيط بعض اللجان اإلنتخابية، فقط ألنهم ينافسون قائمة 
ها رجل طاملا تباهى على شاشات التلفاز في املواقف 

َ
ل
َّ
ك

َ
أمنية ش

املختلفة بعاقاته واتصاالته األمنية ومعلوماته املخابراتية.
 مهندســو انتخاباتهــا 

َ
ــل صَّ

َ
الســلطة معارضيهــا، وف -اعتقلــت 

قانونــا انتخابيــا على مقاس قائمتها األمنية، ســمح بحصولها 
علــي كل املقاعــد وأهــدر قرابــة ال30% من أصوات من شــاركوا 
فــي تلــك االنتخابــات وأعطــوا أصواتهــم لقائمة حــزب النور رغم 
تأييــده للســلطة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تبقــي حقيقــة ثابتــة 
مفادهــا أن الصــوت األعلــى كان للمقاطعة، وأن نســبة املشــاركة 
التــي لــم تتعــدى 20% تخبرنــا أن باقــي ال60% الذيــن شــاركوا 

في انتخابات برملان 2011 قد قرروا املقاطعة.
-في مصر والدول الدكتاتورية ال يمكن املجاهرة في عام 2015 
بالفاشــية ومواجهــة العالــم املتحضــر بأكملــه فــي ظــل انهيــار 
اقتصــادي فــي معظــم تلــك الــدول التــي ينهــب حكامهــا خيــرات 
شعوبها وال يمكن معه تحمل فرض عقوبات إقتصادية، ومن 
ثــم تحتــاج هــذه الــدول إلــى بعــض مظاهــر الديمقراطيــة والتــي 
تحــرص علــى أال تكــون ديمقراطية حقيقية لتلوح بها للمجتمع 
مختــل  الدولــي  املجتمــع  يكــون  مــا  فكثيــرًا  ولآلســف  الدولــي، 
املوازيــن ينتظــر فقــط مثــل تلــك الديمقراطيــات الشــكلية لتبريــر 

تحالفه مع الفاشية ودعمه للطغاة.
محمد عادل )مصر(

اليمنيون يبحثون عن الدواء
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صنعاء ـ العربي الجديد

»أجــد صعوبــة فــي ايجاد عقار األنســولني 
عليــه  أحصــل  أن  أحــاول  أشــهر.  منــذ 
فــي  يبيعونــه  الذيــن  التجــار  بعــض  مــن 
يتحــدث  جــدا«.  باهظــة  بأســعار  الســوداء  الســوق 
بــداء  املصــاب  املخافــي  ســعيد  اليمنــي  املواطــن 
 

ّ
»العربــي الجديــد« عــن معاناتــه فــي ظــل الُســّكري لـ

انقطــاع أصنــاف مهمــة مــن األدويــة فــي صيدليــات 
علــى  ينســحب  مــا  وهــو  )وســط(.  تعــز  محافظتــه 
العاصمــة  فيهــا  بمــا  األخــرى  املحافظــات  معظــم 

 اليمــن يعانــي مــن انقطــاع 
ّ
عبــد الناصــر الزبيــري، أن

عــدد مــن األصنــاف الدوائيــة نتيجة الحصــار املطبق 
الوضــع  األدويــة  شــركات  بعــض  واســتغال  عليــه، 
تحصــل  التــي  األدويــة  أصنــاف  بعــض  واحتكارهــا 
»العربي  عليها من خال التهريب. ويشير الزبيري لـ
 املهربــني يوصلــون بعض األصناف 

ّ
الجديــد« إلــى أن

املطلوبــة »عــن طريق ُعمان والســعودية، ويبيعونها 
عــدة  ثمنهــا  يتضاعــف  حيــث  الســوداء  الســوق  فــي 

مرات، ال سيما أدوية األمراض املزمنة«.
وتعاني اليمن اليوم تحديدًا من انعدام تام للقاحات 
التخصصيــة واألمصــال،  األدويــة  األطفــال، ومعظــم 
ومنها أدوية الســكري والصرع والســرطان وأمراض 
الــدم. وكان بعــض هــذه األصنــاف يصــل عــن طريــق 
البحــر والجــو مــن دول االتحــاد األوروبــي. وهــو مــا 

يحول الحصار الحالي دون تحققه.
الدوائيــة  األصنــاف  مــن  كثيــر  يتوفــر  ذلــك،  مــع 
منهــا  كبيــر  مخــزون  لتوفــر  األســواق  فــي  األخــرى 
لــدى املســتوردين يكفــي ألكثــر مــن عامــني، خصوصا 
 فتــرة صاحيتهــا تصــل لثــاث ســنوات بحســب 

ّ
أن

شــركات  إحــدى  فــي  الخارجيــة  العاقــات  مســؤول 
استيراد الدواء الكبرى فيصل محسن. 

مــن  »عــددًا   
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ محســن  يقــول 

املصّدريــن مــن دول الخليــج واألردن مســتمرون فــي 
الوديعــة  منفــذ  عبــر  اليمــن  إلــى  املنتجــات  تصديــر 
األدويــة  ســوق  برفــد  يســمح  مــا  وهــو  الحــدودي«. 
 وزارة 

ّ
باألصنــاف الشــعبية املختلفــة. ويشــير إلــى أن

الصحــة »لــم تبــذل جهــودًا حقيقية لتوفيــر األصناف 
التخصصية، أو تعمل حتى على توفير ممرات آمنة 
للســماح باســتيراد هذه األصناف من مختلف بلدان 
األدويــة  أســعار  بارتفــاع  تســبب  مــا  وهــو  العالــم«. 
وارتفــاع  االســتيراد  صعوبــة  نتيجــة  كبيــر  بشــكل 

أسعار النقل والتأمني على الشحنات املستوردة.

والحصــار  اليمــن  تعيشــها  التــي  الحــرب  صنعــاء. 
إلــى  اآلخريــن  املرضــى  وآالف  املخافــي  يضطــر 
ؤّمــن من الســوق 

ُ
طلــب األدويــة مــن صنعــاء. هنــاك ت

الســوداء بأســعار مرتفعة. يقول: »يمنع املســلحون 
دخــول األدويــة إلــى املحافظــة منــذ أشــهر طويلــة، 
 أقربائــي فــي صنعــاء يرســلون لــي مــا أحتاجــه 

ّ
لكــن

مــن أدوية الســكري والضغط. بينمــا يتحمل الكلفة 
أحــد فاعلــي الخيــر«. فهــو ال يمكنــه تحملهــا كغيره 
 
ّ
أن إلــى  املخافــي  يشــير  قريتــه.  فــي  الفقــراء  مــن 

بعــض املرضــى فــي القريــة املجــاورة ماتــوا بســبب 
ارتفــاع الســكر والضغــط ولــم يتمكنــوا مــن توفيــر 
الــدواء لعــدم امتــاك املــال. أما عزيز عبــد الكريم )52 
عامــا(، فقــد نجــا من جلطــات دماغية خفيفة وتلقى 
اإلسعافات في املستشفى ثاث مرات بسببها، بعد 
انقطاع األنسولني في الصيدليات. وهو األمر الذي 
اضطــره إلــى شــراء ثاجــة خاصــة بحفــظ األدويــة 
لتخزيــن كميــات مــن األنســولني بعــد شــرائها مــن 
الســوق الســوداء أو مــن خــال مــا يتــم توزيعــه مــن 

بعض املستشفيات الحكومية بني فترة وأخرى.
يقــول: »قبــل الحــرب، لــم أكــن أهتــم بشــراء األنســولني 
ه بدأ باالختفاء. 

ّ
فقد كان متوفرًا في أّي صيدلية، لكن

حــرص أبنائــي على توفير األنســولني بكميات تكفي 
ألكثــر مــن 3 أشــهر لحظــة توفرهــا لــدى تجار الســوق 
الســوداء«. كمــا يلفــت إلــى أنــه يخســر مبالــغ كبيــرة 

مقابل توفير األنسولني.
ال يختلــف الحــال بالنســبة للمواطنة عبير الحمادي 
املصابة بسرطان الثدي، فهي تضطر لشراء أدويتها 
الجديــد«:  »العربــي  لـــ  تقــول  مصــر.  أو  األردن  مــن 
باألدويــة  تزودنــا  كانــت  التــي  املراكــز  »توقفــت 
بشــكل نهائــي عــن ذلــك، مــا اضطرنــا إلــى االســتعانة 

باملسافرين ليشتروا لنا من الخارج«.
من جهته، يؤكد مدير إحدى الصيدليات في صنعاء 

مجتمع
أصيبت 134 تلميذة )تتراوح أعمارهن ما بني 13 و15 عاما( في معهد ثانوي في العاصمة التشادية 
نجامينا بأعراض الهســتيريا الجماعية )صراخ متواصل وغياب عن الوعي(، ما اســتدعى نقلهن 
إلى أحد مستشفيات املدينة، بحسب مصدر أمني. وقال إن »اإلشاعات املتداولة أخيرًا بشأن هجوم 
وشيك لجماعة بوكو حرام يمكن أن تكون وراء حالة الذعر هذه«. أضاف أن مثل هذه الحاالت يمكن 
أن تحدث انطاقا من ال شيء، أو حتى بمجّرد التهديد بوجود قنبلة، ويكفي ذلك لتسري العدوى 
)األناضول( بني الجميع، وخصوصا أن حالة الهلع السائدة مائمة لذلك«. 

تســعى وكاالت تابعــة لألمــم املتحــدة وشــركاء لهــا إلــى جمــع أكثــر مــن 20 مليــار دوالر العــام املقبل، 
ق الاجئني والحروب والكوارث الطبيعية. 

ّ
وذلك في أكبر مناشدة إنسانية في التاريخ، بسبب تدف

وتريــد الــوكاالت، مــن بينهــا وكاالت األمــم املتحدة للصحة والاجئني، مســاعدة 87 مليون شــخص 
فــي 37 دولــة العــام املقبــل، قائلــة إن الحــروب فــي ســورية والعــراق وجنوب الســودان واليمن ســتظل 
»املحــرك األكبــر لاحتياجــات اإلنســانية لفتــرات طويلــة« خــال عام 2016. ولم تحصــل الوكاالت إال 
)رويترز( على نصف املبلغ الذي طلبته عام 2015، وهو 19.9 مليار دوالر.   

األمم المتحدة تطلب 20 مليار دوالر للمساعدات هستيريا جماعيّة تصيب 134 تلميذة في تشاد

دمشق ـ ريان محمد

في بلدات مضايا وبقني والزبداني في ريف 
النظــام  قــوات  قبــل  مــن  املحاصــرة  دمشــق، 
السوري منذ نحو خمسة أشهر، هناك  أكثر 
هم من األطفال والنساء، 

ّ
من 50 ألف مدني، جل

محرمون من املواد الغذائية والطبية واملياه 
نــت 

َ
أعل حياتهــم.  يهــّدد  قــد  مــا  النظيفــة، 

مصــادر أهلّيــة مــن بلــدة مضايــا، طلبت عدم 
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  اســمها،  عــن  الكشــف 
أنــه »خــال األيــام األخيرة، مــات ثاثة أطفال 
جوعا، في وقت ُيصاب العشرات من األطفال 

والنســاء وكبــار الســن بحاالت إغمــاء يومية 
بسبب سوء التغذية«. ولفتت إلى أن »الجوع 
بــات ُيهــّدد حيــاة العديد مــن املحاصرين في 
البلــدة، باإلضافــة إلــى النقــص فــي األدويــة 
وخصوصــا تلك الخاصــة باألمراض املزمنة 
وااللتهابــات وغيرهــا«. وبّينــت املصــادر أن 
علــى  بامليــاه  تكتفــي  العائــات  مــن  »كثيــرًا 
مــدى يومــني أو ثاثــة، بســبب عجزهــا عــن 
تأمــني الطعــام. وإذا مــا تأّمــن، تكــون الوجبــة 
الغذائيــة عبــارة عــن ميــاه وقليــل مــن امللــح 
إال  الشــجر،  وأوراق  والحشــائش  الصخــري 
متوفــرة  تعــد  لــم  الحشــاش  هــذه  أنــه حتــى 

أضافــت  والصقيــع«.  الشــديد  البــرد  بســبب 
أن »أكثــر مــن 30 شــخصا أصيبــوا بحــاالت 
تســمم خــال الفتــرة املاضيــة بســبب تنــاول 
أعشــاب ســامة«، الفتة إلى أن »الوضع يزداد 
ســوءًا يومــا بعــد يومــا، بعدما تحــول الناس 
إلــى أشــباح بســبب نقــص التغذيــة«. تابعــت 
املصــادر أن »هنــاك إصرار على حصارنا في 
البلــدة بهــدف تجويعنا، فقــد تحولت البلدة 
إلــى معتقــل كبيــر«. فــي الوقــت نفســه، تلفــت 
إلى أن حقوق املعتقل للحصول على الطعام 
والــدواء ســلبت منــا هنــا. فمــا يحــدث أشــبه 
بإعــدام جماعــي«. أضافت أن »كل من يحاول 

وبقــني،  والزبدانــي  مضايــا  مــن  الخــروج 
عليــه.  النــار  يطلــق  بلدتــي،  إلــى  باإلضافــة 
وقــد قتــل العديــد مــن الذيــن حاولــوا التســلل 
إلــى خــارج البلــدة، بينهــم أم تركــت أبناءهــا 
محاولــة الخــروج لجلــب بعــض الطعــام مــن 
يحــاوالن  كانــا  وشــابان  املجــاورة،  البلــدات 
إدخــال كميــة مــن حليــب األطفــال واألدويــة. 
حتى أن طفلة في الخامسة عشرة من العمر، 
البلــدة،  االلتحــاق بعائلتهــا خــارج  حاولــت 
فانفجــر بهــا لغــم أرضــي أدى إلــى إصابتهــا 

إصابة بالغة«.
فــي  ناشــط  الزبدانــي،  محمــد  قــال  بــدوره، 

إنــه »ال مبــرر  »العربــي الجديــد«،  لـ مضايــا، 
مضايــا  بلــدات  فــي  التجويــع  لسياســة 
وخصوصــا  اليــوم،  وبقــني  والزبدانــي 
مللــف  شــامل  لحــل  بمبــادرة  تقدمنــا  أننــا 
بتســليم  تعهــد  هنــاك  وكان  البلــدات،  هــذه 
جميــع األســلحة، والســماح للقــوات األمنيــة 
وتســوية  املنطقــة،  بدخــول  والنظاميــة 
أوضــاع املســلحني واملتخلفــني عــن الخدمــة 
العســكرية واملنشــقني، باإلضافــة إلــى عــودة 
فــي  املنطقــة،  إلــى  الدولــة  جميــع مؤسســات 
الغذائيــة  املــواد  بإدخــال  الســماح  مقابــل 

والطبية وإعادة الخدمات«.

الجوع يهّدد 50 ألف شخص في ريف دمشق

العليا  الهيئة  في  مسؤول  مصدر  يقول 
اليمن،  في  الطبية  والمستلزمات  لألدوية 
عن  ناتج  األدوية  أصناف  بعض  انقطاع  إّن 
الهيئة.  إرادة  عن  خارجة  مختلفة  أسباب 
ويضيف طالبًا من »العربي الجديد« التحفظ 
»شحنات  تنتظر  الهيئة  أّن  اسمه،  ذكر  على 
تقدم  كما  المقبلة.  األسابيع  في  ــة  أدوي
ــرى  واألخ الفينة  بين  الدولية  المنظمات 
أدوية وأمصاًال ولقاحات توزع على المراكز 

الصحية في البالد«.

شحنات منتَظرة

عصام سحمراني

»أبحث عن أشياء جميلة كي أصورها«. 
عبارة صغيرة تقولها حاملة كاميرا الفيديو 
املراهقة، بينما تصّور زماء لها في إحدى 

مدارس مدينة شيكاغو في الواليات املتحدة.
تخبر املراهقة أترابها بشكل غير مباشر 

هم يتمتعون بالجمال، وتسجل عدستها 
ّ
أن

لحظة انقاب تعابير وجوههم ونبرات 
 مع هذا التصريح الخطير.

ً
أصواتهم تفاعا

م 
ّ
البشر أرقى الكائنات االجتماعية في سل

التطور. هم يعيشون على هذا التماس 
الحياتي بينهم وبن اآلخرين. يرتبط الكثير 

من ذلك لديهم بفطرة التواصل، ليضاف 
 فرد منهم ملكة 

ّ
إليها الحقا بحسب كل

حسن التواصل مع اآلخرين.
ذلك التواصل لغاته متعددة. وعلى الرغم 

من أّن الكام أساسه بكثير من الفئات التي 
تندرج في إطاره من املحادثات العادية إلى 

الشعر، فهناك إشارات األيدي والجسم، 
ولغة العيون، واألصوات املختلفة، وكذلك 
اإلبداع الفني من رسم ونحت وموسيقى 

وغير ذلك.
بالنسبة لنا، نتواصل يوميا مع أفراد 

اعتيادين، وآخرين طارئن. يختلف أسلوب 
تواصلنا معهم بحسب درجة قرابتنا 

نا كلما 
ّ
منهم وعاقتنا بهم. والغريب أن

ما ابتعد أسلوب 
ّ
اقتربنا من الشخص كل

تواصلنا معه عن الرقّي الذي يمّيز تواصلنا 
مع الغرباء. هذه النقطة بالذات تحكمها 

خصائص أخرى ترتبط أيضا بالتكافؤ ما 
ر تمييزي 

ّ
بن الطرفن. فاإلنسان املتحض

 الناس نظرة 
ّ

بطبعه، ال ينظر إلى كل
متساوية مهما حاول أن يرسم لنفسه هذه 

الصورة أحيانا.
في اللحظة التي أدرك املراهقون ما تقصده 
زميلتهم حاملة الكاميرا، بدوا وكأّن حقنة 

غير مرئية من الفرح املمتزج بالفخر والزهو 
والغرور مع خطوط من الخجل قد دخلت 

في صميم أرواحهم الطرية. هل األمر سّيان 
لدى الجميع من مختلف األعمار والفئات 

األخرى؟ ليس ذلك مؤكدًا، لكّن املديح والغزل 
لطاملا فعا فعلهما في الناس. وفي املقابل، 

لطاملا انتظر كثير من هؤالء كلمة جميلة من 
أحد ما في لحظة ما. ربما حصلوا عليها 

وفعلت فعلها كذلك، وربما لم يحصلوا 
عليها فأدت إلى نتائج سيئة.

التجربة التي أجرتها املراهقة شي غلوفر 
جميلة للغاية، وترصد نوعا مختبئا من 
الجمال، حتى لدى أشخاص قد ال يتفق 

الجميع على جمالهم. وهو أمر نسبي من 
 شيء آخر في هذه الحياة. 

ّ
دون شك، ككل

نا نعاني الكثير من عقد التصنيف 
ّ
لكن

ى املجاالت. مسابقات الجمال 
ّ
في شت

تؤدي أخطر دور في ذلك، يعادل ما لدى 
التنظيمات املتطرفة من كره. فالجمال واحد 

ال شريك له لديها، مقولب تلفزيونيا بدعاوى 
استهاكية مقيتة لم تخرج املجتمعات منها 

منذ دخلت إليها.
لكّن األمر ال يستدعي أكثر من كلمة واحدة 
أحيانا. تخّيلوا.. كلمة واحدة يمكن أن تغير 

 شيء: أنت جميل، أنِت جميلة.
ّ

كل

أنَت جميل... 
أنِت جميلة

مزاج
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بعض األمصال انقطعت تمامًا )محمد حمود/ األناضول(



تــوضــح أنــيــاي أنـــه حــتــى بــعــد مــــرور فترة 
املتضررين  مــســاعــدة  يمكن  طــويــلــة،  زمنية 
ــن خــــــال إقـــنـــاع  ــ ــن الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي، مـ ــ مـ
الحكومة بتعديل القوانني. ويجب أن يكون 
هناك نظام عدالة يعّوض األشخاص الذين 
اغــتــصــبــوا، حــتــى لـــو عــجــزت الــضــحــيــة عن 
معرفة املجرم. وبهدف تحقيق هذا الهدف، 
مات وأطباء في تلك املناطق، 

ّ
تعمل مع منظ

مشيرة إلى أنها زارت منطقة إربيل )شمال 
القوانني  الحكومة  تغيير  ولفتها  الــعــراق(، 

لحماية النساء ضحايا العنف.
وتـــؤّكـــد عــلــى أهــمــّيــة كــســر الــصــمــت وإقــنــاع 
التبليغ عن  املـــرأة   

ّ
 مــن حــق

ّ
بـــأن املجتمعات 

ه حينها فقط 
ّ
تعّرضها للعنف الجنسي، ألن

يمكن مساعدتها. 
وتــشــيــر إلــــى تــنــظــيــم مــؤتــمــر دولـــــي بــدايــة 
هـــذا الــعــام فــي بــريــطــانــيــا، ضــم شخصيات 
مـــن ديـــانـــات مــخــتــلــفــة، بــهــدف الــتــحــدث عن 
التسامح الديني وكيفية العمل معًا لحماية 
أحد  تعّرض  عــدم  العنف، وضمان  ضحايا 
 
ّ
وأن االغــتــصــاب بسبب جنسه،  أو  لــإهــانــة 
لم يرتكب  الجنسي  العنف  من يقع ضحّية 

جريمة أو مخالفة قانونية.

ليست عارًا
ق بإنجازاتهم في مجال حقوق 

ّ
في ما يتعل

اإلنــســان، تــقــول أنــيــاي إنــهــم ضغطوا على 
ــنــا نــلــعــب دورًا 

ّ
املــجــتــمــع الـــدولـــي »لـــيـــدرك أن

في منع العنف الجنسي خال الصراعات«. 
وتــحــّدثــت عــن الــــدور الــفــاعــل الـــذي يــقــوم به 
الناشطون في دول عدة مثل كرواتيا، حيث 
عـــدلـــت تــشــريــعــات عــــدة ملـــســـاعـــدة ضــحــايــا 
الــعــنــف، بــاإلضــافــة إلـــى أمــيــركــا والــبــحــريــن 

وأستراليا وغيرها.
ــــى وجــــود  ــلـــة املـــقـــبـــلـــة، تــشــيــر إلـ ــن املـــرحـ ــ وعـ
ــع هـــــاّمـــــة، وتـــمـــويـــل  ــاريـ ــمـــشـ ــة لـــلـــقـــيـــام بـ ــ ــّي نــ
مــنــظــّمــات إنــســانــيــة ملـــســـاعـــدة املــتــضــرريــن 
إلــى أنهم يدعمون  الــنــزاعــات. وتلفت  خــال 
ــات، وخــــصــــوصــــًا فـــــي جـــمـــهـــوريـــة  ــمــ ــظــ ــنــ املــ
الكونغو الديموقراطية، مشيرة إلى تحقيق 
إنجازات عدة في شرق الكونغو، حيث تعمل 

الجميع  توعية  على  الدينية  الشخصيات 
حول العنف الجنسي، والتركيز على فكرة 
غتصب ليست الجانية، وال 

ُ
أن املــرأة التي ت

ينبغي عزلها أو وصمها بالعار. 
ــي األهـــــــــداف الـــتـــي تــســعــى أنـــيـــاي  هـــــذه هــ
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، عـــــــدا تــــقــــديــــم تــســهــيــات 
طــبــّيــة ملــســاعــدة الــنــســاء الــلــواتــي تــعــّرضــن 
ــم يــتــلــقــني الــــعــــاج الــطــبــي  ــ لـــاغـــتـــصـــاب، ولـ
الــصــعــيــد  عـــلـــى  مـــســـاعـــدة  أو أي  ــنـــاســـب  املـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــهـــا فــي  ــ الـــنـــفـــســـي. وفــــــي مـ
إلى  تشير  ولبنان،  األوســط  الشرق  منطقة 
دعــــم مــؤســســات عــاملــيــة تــســاعــد الــنــازحــني 

السوريني. 
لة الخاصة لرئيس الوزراء، 

ّ
وبصفتها املمث

تــعــمــل مـــع هــيــئــات حــكــومــيــة أخـــــرى لــدعــم 
االســتــقــرار فــي جميع الــــدول الــتــي تحصل 
عــلــى مــســاعــدات مـــن بــريــطــانــيــا. وتـــذّكـــر أن 
ــر مــــن مـــلـــيـــار بـــاونـــد  ــثـ الـــحـــكـــومـــة قــــّدمــــت أكـ
للسوريني، وقد خصص جزء من هذا املبلغ 

ملساعدة الاجئني السوريني في لبنان.
ــّيـــم لـــاجـــئـــني فــي  ــــى مـــخـ ــا إلــ ــهــ ــارتــ ــن زيــ ــ وعــ
شــمــال الـــعـــراق أخـــيـــرًا، تــقــول »إنـــهـــم أرادوا 
التحّدث عن تأمني التعليم والعاج الطبي 

ألطفالهم«. 
إلــى ضحايا  االســتــمــاع  أهمية  إلــى  وتلفت 
العنف الجنسي، وتتحدث عن امرأة إيزيدية 
جـــاءت ملقابلتها فــي الــبــرملــان عــلــى انــفــراد، 
اغتصابها من  لتحكي عن معاناتها جــراء 
قــبــل »داعـــــش«. تضيف أن »االســتــمــاع إلــى 
 
ّ
ــانـــوا مـــن تــلــك الــتــجــربــة يــحــث أشـــخـــاص عـ
اإلنــســان على بــذل جــهــود أكــبــر للتأّكد من 
ـــهـــم لـــن يــوصــمــوا بــالــعــار أو يــعــزلــوا عن 

ّ
أن

املجتمع«.

عنف في المنازل
ــانــــون فــــي أربـــيـــل  ــقــ ــلـــى تـــعـــديـــل الــ ـــق عـ

ّ
ـــعـــل

ُ
ت

وتضمينه نصوصًا لحماية املرأة، قائلة إن 
ــوزراء يــدركــون أن العنف حيال املـــرأة ال  »الــ
يحدث فقط خال النزاعات، بل يتكّرر األمر 

في البيوت«. 
تشير  لــلــمــرأة،  املجتمع  نــظــرة  تغيير  وعـــن 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرة الــدولــة  تــبــدو مــتــفــائــلــة. فـــوزيـ
للشؤون الخارجية والكومنولث 
وحــــــقــــــوق االنــــــــســــــــان، واملـــمـــثـــلـــة 
البريطاني ديفيد  الــوزراء  الخاّصة لرئيس 
كــامــيــرون، الــبــارونــة جــويــس أنــيــاي، تــرى 
نتائج إيجابية ملا تقوم به، هي التي تسعى 
ــداث تــغــيــيــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم  ــ ــى إحــ إلــ
العنف  مع ضحايا  التعامل  كيفّية  لناحية 
بشكل عام، والعنف الجنسي بشكل خاص 
النزاعات. تتحّدث إلى »العربي  خال فترة 
ــا تـــهـــدف إلـــى  ــ ــه، ومـ ــا أنـــجـــزتـ ــّمـ ــديـــد« عـ الـــجـ

تحقيقه في مجال حقوق اإلنسان.
ها ُعّينت هذا الصيف لتكون 

ّ
تقول أنياي إن

ــلــة الــخــاصــة لــكــامــيــرون، وتــســعــى إلــى 
ّ
املــمــث

النزاعات،  خــال  الجنسي  العنف  من  الحد 
وقد عملت على تطوير عملها منذ يونيو/

حزيران املاضي. 
تشير إلــى أنــه حــني نــاقــش مجلس الـــوزراء 
فترة قصيرة، تطّرقت  قبل  السورية  األزمــة 
إلـــى مـــا يــجــري فـــي الـــعـــراق، وتــحــّدثــت إلــى 
ــارج املــجــلــس عـــن مــحــاولــتــهــا  ــ كـــامـــيـــرون خـ
وفريقها مساعدة ضحايا العنف الناتج عن 
ممارسات تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( 
هـــنـــاك، وتـــعـــاونـــهـــم مـــع أطـــبـــاء ومــنــظــّمــات 
الذين  أولئك  في سورية، ملساعدة  حقوقية 
مــا يرتكبه »داعــــش« ونــظــام  عــانــوا بسبب 

)الرئيس( بشار األسد.
إلــى إسطنبول.  أنياي عن جولتها  تحكي 
هــنــاك الــتــقــت ســـوريـــني عـــانـــوا كــثــيــرًا جـــّراء 
الــعــنــف الــجــنــســي والــجــســدي. لــذلــك، رّكـــزت 
عــلــى أهــمــيــة جــمــع مــعــلــومــات حــــول أفــعــال 
هو  لها  بالنسبة  األهـــم   

ّ
أن علمًا  »داعــــش«، 

»كسر الصمت« واإلفصاح عن العنف حتى 
هم ضحايا ولم يرتكبوا أي 

ّ
يعرف الناس أن

خطأ، بل هم بحاجة إلى من يستمع إليهم 
ة. 

ّ
ويجمع األدل

ــا تــعــمــل وفـــريـــقـــهـــا عـــلـــى جــمــع  وتــــؤكــــد أنـــهـ
األدلــة بهدف تحقيق العدالة في املستقبل، 
والــتــأّكــد مــن حــصــولــهــم عــلــى عـــاج صحي 
ونفسي ودعم، حتى تكون لديهم حياة في 

املستقبل. 
إكمال مسيرتها  أنياي عزمها على  تبدي 
في مساعدة ضحايا العنف الجنسي، حتى 
في الحاالت التي تعجز فيها الضحية عن 
التعّرف إلى مغتصبها، الذي قد يكون أكثر 
من شخص واحد في بعض األحيان. تقول 
إنــهــا الــتــقــت الكثير مــن الــضــحــايــا، وتـــروي 
النساء تعّرضت لاغتصاب قبل  أن إحــدى 
نــحــو 20 عــامــًا، ومـــا زالـــت تـــرى مغتصبها 
مــاذا فعلت  لكن  قريتها يوميًا.  يتجّول في 

العدالة بشأنه؟

جويس 
أنيالي

إلنصاف ضحايا 
االغتصاب 

في الحروب

والكومنولث  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزيرة  تدرك 
وحقوق االنسان، البارونة جويس أنيالي أن المرأة تعاني 
لذلك،  الجنسي.  العنف  نسبة  ترتفع  إذ  النزاعات،  خالل 

أرادت حماية النساء والعمل على تغيير المفاهيم

ترتفع نسبة استخدام 
مضادات االكتئاب في 

تركيا إلى مستويات غير 
مسبوقة. ويتجاوز عدد 

من تناولوها مرة على 
األقل نصف الشعب 

التركي. ويبرز، في هذا 
الخصوص، ارتفاع نسبة 
النساء اللواتي يتعاطين 

هذه العقاقير 

اكتئاب األتراك يستهلكون مضادات االكتئاب من دون 

إحدى النساء تعّرضت 
لالعتداء قبل نحو 20 

عامًا، وما زالت ترى 
مغتصبها يوميًا

االستماع إلى أشخاص 
عانوا تجارب صعبة يحّث 

على بذل جهود أكبر

يستخدم الرجال مضادات 
االكتئاب في عمر متقدم 

)51- 65 عامًا( 

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

يزداد اللجوء إلى مضادات االكتئاب في تركيا 
ولـــو بوتيرة  الــعــالــم،  بــاقــي دول  مــثــل  مثلها 
أعـــلـــى. فــبــيــنــمــا تــرتــفــع نــســبــة اســتــهــاك تلك 
املائة  فــي   10 بمعدل  بريطانيا  فــي  العقاقير 
 من أملانيا وكندا بنسبة 13 

ّ
سنويًا، وفي كل

في املائة سنويًا، تشهد تركيا ارتفاعًا سنويًا 
بــنــســبــة 56 فـــي املـــائـــة فـــي األعــــــوام الــخــمــســة 
ــرة. وهـــو مــا يــــؤدي إلـــى وصــــول حجم  ــيـ األخـ
سنويًا،  دوالر  مليار   12 إلــى  الصناعة  هــذه 
االكتئاب تصرف من   مضادات 

ّ
أن خصوصًا 

دون وصفة طبية.
ــر الــصــحــة الــتــركــيــة مــحــمــد مــزيــن  ــ يـــقـــول وزيـ
ــادات  ــــدد مــــن اســـتـــخـــدمـــوا مـــضـ  عـ

ّ
ــلــــو إن أوغــ

االكتئاب فــي الــبــاد عــام 2014 وحـــده، وصل 
إلــى 8 مايني و197 ألــف شخص، كــان فيهم 
واحتلت  الرجال.  عدد  النساء ضعفي  تعداد 
فــيــهــا مــديــنــة إســكــيــشــهــر الــصــنــاعــيــة )غـــرب 
ــــاد( رأس قـــائـــمـــة الـــــواليـــــات فــــي نــســبــة  ــبـ ــ الـ

استخدام سكانها ملضادات االكتئاب، بينما 
كــــانــــت مـــديـــنـــة بــيــلــجــيــك الـــســـيـــاحـــيـــة )غــــرب 
الــبــاد( فــي ذيــل القائمة. تشير اإلحــصــاءات 
 الرجال في عمر متقدم )51- 

ّ
الرسمية إلى أن

االكــتــئــاب،  مــضــادات  عــامــًا( يستخدمون   65
في عمر متوسط  النساء  بينما تستخدمها 

)36- 50 عامًا(.
من جهتهم، يعتبر األطباء النفسيون األتراك 
 
ّ
 هــذه اإلحــصــاءات ال تعني بــالــضــرورة أن

ّ
أن

األتراك مكتئبون، فلهذه األدوية استخدامات 
 مــنــهــا 

ّ
عــــديــــدة نــفــســيــة وعـــصـــبـــيـــة، حـــتـــى أن

مــا يستخدم لــعــاج اإلدمــــان عــلــى املــخــدرات 
ــــي نــســبــة  والــــســــمــــنــــة. وال تـــكـــمـــن املـــشـــكـــلـــة فـ
ــنــــني الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون مــــضــــادات  املــــواطــ
االكــتــئــاب، بــل فــي بيع هــذه األدويـــة مــن دون 
التركية. وهو  القوانني  وصفة طبية بحسب 
أي  دون  مــن  املــريــض يستخدمها  مــا يجعل 
رقـــابـــة طــبــيــة، وقـــد يــســتــمــر فـــي ذلـــك لــفــتــرات 
في  تشكل  مضاعفات  في  يدخله  ما  طويلة، 
كــثــيــر األحـــيـــان ســبــبــًا إضــافــيــًا إلدخـــالـــه في 

مراحل متقدمة من االكتئاب.
 الشعور 

ّ
يقول الطبيب النفسي أغاه أيدن إن

ــالــــوحــــدة هــــو مــــن أهـــــم أســــبــــاب االكـــتـــئـــاب  بــ
فــي املــجــتــمــع الــتــركــي، بــاإلضــافــة إلـــى الــفــقــر: 
االقــتــصــادات  نحو  تتجه  الــتــي  »املجتمعات 

 »علينا 
ّ
أيــدن أن الــطــاق«. يؤكد  الرجال بعد 

التركي  املجتمع  نفرق بشكل واضــح بني  أن 
ومــجــتــمــعــات أخـــــرى تــعــانــي مـــن االكـــتـــئـــاب، 
صحية  خدمة  أي  لدينا  ليس  تقريبًا  فنحن 
تعداد  يــتــجــاوز  ال  كلها  تركيا  وفــي  نفسية. 
بينهم  مــن  طــبــيــب،   2200 النفسيني  األطــبــاء 
مستشفيات  فــي  يعملون  طبيب   1600 فقط 
الدولة، وهو عدد ضئيل مقارنة بعدد املرضى 
ــدد كــبــيــر من  واملــســتــشــفــيــات. لـــذلـــك يــلــجــأ عــ
األتــراك إلــى استخدام تلك العقاقير من دون 
»كــذلــك، ال يتمكن  يــتــابــع:  تشخيص طــبــي«. 
من  الــدولــة  مستشفيات  فــي  العامل  الطبيب 
 مريض أكثر من خمس دقائق، فأّي 

ّ
منح كل

عــاقــة ستبنى بــني الطبيب واملــريــض خال 
هذه املدة القصيرة؟ لذلك يلجأ األطباء بشكل 
متصاعد إلى وصف هذه األدويــة ويهملون 

البدائل األخرى«.
ــدام هــــذه  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا بــــخــــصــــوص ازديــــــــــــاد اسـ
املضادات بشكل عام في تركيا، فيقول أيدن: 
»مــعــظــم الـــحـــاالت ال تــســتــخــدمــهــا بــنــاء على 

وصفة طبية، بل بناء على توصية أحد أفراد 
 البعض ال 

ّ
العائلة أو أحد األصدقاء، حتى أن

يكون لديهم اكتئاب، بل مشاكل عادية يمكن 
الحقيقية«.  أسبابها  إلــى  النظر  عبر  حلها 
ــذه األدويــــــة  ــ ــنـــا بـــيـــع هـ ــفـ ويـــضـــيـــف: »إذا أوقـ
لعدم وجود وصفة طبية، تدنى استهاكها 
بــأكــثــر مـــن 90 فـــي املـــائـــة، وتــجــنــبــنــا الكثير 
من األعـــراض الجانبية التي تــتــراوح ما بني 
الرغبة  وضعف  االنتصاب،  وفــقــدان  السمنة 

الجنسية، وصواًل إلى حّد اإلدمان«.
قــادر  النفسي  الطبيب  يعترض  املــقــابــل،  فــي 
غـــوك: »أهـــم أســبــاب ارتــفــاع مــعــدل استهاك 
مضادات االكتئاب هو تحسن وضع الضمان 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــا، فـــبـــات الـ ــيـ ــركـ ــي تـ الـــصـــحـــي فــ
املستشفيات واألطباء أكثر سهولة بالنسبة 
لم  الــتــركــي. كما  املجتمع  مــن  لطبقة واســعــة 
ــارة الــطــبــيــب الــنــفــســي تعتبر  ــ تــعــد فـــكـــرة زيــ
عيبًا أو عارًا اجتماعيًا يحاول الناس تجنبه 
مــا أمــكــن. وبالتالي لــم تعد حــاالت االكتئاب 

مخفية«.

ــبـــدو الـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة أمــــرًا  الــصــنــاعــيــة يـ
ــدن الــكــبــيــرة  ــ ــ مــــازمــــًا لــــهــــا، وبـــــالـــــذات فــــي املـ
ــة  ــافـ كـــإســـطـــنـــبـــول وإزمـــــيـــــر وأنــــــقــــــرة. بـــاإلضـ
إلــــى ذلــــك يــمــكــنــنــا وضــــع الــتــوتــر واملــنــافــســة 
وضغط العمل والحياة اليومية من بني هذه 
الواضح  التحسن  الرغم من  األســبــاب. وعلى 
في االقتصاد التركي لكن يبقى الفقر منتشرًا 
في املجتمع وبــالــذات في األريـــاف، ما يعتبر 

سببًا رئيسيًا آخر«.
ارتفاع نسبة استخدام مضادات  وعن سبب 
االكتئاب بني النساء بالضعفني عن الرجال، 
يــــقــــول أيــــــــدن: »بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الــتــغــيــيــرات 
ــرابــــات الــنــفــســيــة الــتــي  الــهــرمــونــيــة واالضــــطــ
ــدورة الــشــهــريــة  ــ تــعــانــي مــنــهــا املـــــرأة خـــال الــ
وأيــضــا خــال الحمل والـــوالدة وســن اليأس، 
املــلــقــاة على عاتق  الكبيرة  املــســؤولــيــات   

ّ
فـــإن

ــــي املـــــــــدن، والـــضـــغـــوطـــات  املـــــــــرأة الـــعـــامـــلـــة فـ
ــزل والـــعـــمـــل، تــجــعــلــهــا أكـــثـــر عــرضــة  ــنـ بـــني املـ
لــاكــتــئــاب. لــذلــك تـــزداد نسبة االكــتــئــاب عند 
ــزداد االكــتــئــاب عن  ــ ــرأة املــتــزوجــة بــيــنــمــا يـ ــ املـ

ــة  ــالـ ــا اجـــتـــمـــعـــت مــــــع  وكـ ــهــ ــى أنــ أنــــيــــاي إلــــ
في  نيويورك  في  الدولية  اإلنسانية  »كير« 
تمويل  إلــى  الفتة  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ــن أعـــمـــال  الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جــــــزءًا مــ

الوكالة. 
وتوضح أن »كير« تعمل مع الفتيان وتشرح 
لــهــم أن مــعــامــلــة املــــــرأة بـــاحـــتـــرام ال تـــؤذي 
ذكوريتهم. كذلك، تشير إلى أنهم يؤّمنون، 
مــن خـــال مكتب الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث، 
التعليمي،  النظام  ضمن  تربوية  مساعدة 
بهدف تدريب املدّرسني على تعليم احترام 
التاميذ في املدارس، علمًا أن هذا املشروع 

بدأ في شمال العراق.
ــرأة في  ــ ــاع املــ ــ وتــلــفــت أنـــيـــاي إلــــى أن أوضــ
ــم تــتــبــدل إال بــعــد مـــــرور وقــت  بــريــطــانــيــا لـ
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة  طـــويـــل، وتــحــديــدًا بــعــد الـ
العادات  أن  تشرح  عشر.  التاسع  القرن  في 
والــتــقــالــيــد تــبــدلــت خــــال الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
 النساء 

ّ
األولى بني عامي 1914 و1918، »ألن

تــوّجــهــن إلـــى املــعــامــل. وســاهــمــت الــعــوامــل 
النظرة  تبديل  السياسية واالقتصادية في 
إلى املــرأة، وقد واجهت هذه املسألة عقبات 
ــــال الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات  ــدة خـ ــ عـ
والسبعينيات لتحقيق مساواة تشريعية«. 
ــا، لــيــس  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــــي بـ ــتـــى فـ ــــول إنــــــه حـ ــقـ ــ وتـ
هــنــاك مـــســـاواة كــامــلــة بــني الــجــنــســني. على 
ــرأة والـــرجـــل  ــ ســبــيــل املـــثـــال، ال تــتــســاوى املــ

في الــرواتــب. وبهدف ضمان املــســاواة على 
اللورد  الحكومة  عّينت  املستويات،  جميع 
العّمال، للتأّكد من  ميفن ديفيس من حزب 
لديها  البلد  في  العامة  الشركات   جميع 

ّ
أن

تمثيل مناسب للمرأة في مجلس الشركة.

لم تنس العراقيين
ب املدنيني خال 

ّ
وباالنتقال إلى قضية تجن

قصف »داعــش« في سورية والعراق، تقول 
أنياي إن كاميرون أوضــح أن من واجبهم 
حـــمـــايـــة ضـــحـــايـــا الــتــنــظــيــم مــــن املـــدنـــيـــني، 
ــة 

ّ
ــــش« فـــي  الــرق الفــتــة إلـــى أن مــقــاتــلــي »داعـ

بــل يستخدمونهم  بــاملــدنــيــني،  يــكــتــرثــون  ال 
كدروع واقية.

ها 
ّ
رّبما أرادت أنياي أن تقول للعراقيني إن

ما زالت تعمل ألجلهم، حني روت كيف طلبوا 
هم 

ّ
أاّل تنساهم خال عملها مع سورية، ألن

فــي دولــة مستقّرة  أن يعيشوا  إلــى  بحاجة 
الــعــراق تحديدًا،  املستقبل. وفــي شمال  فــي 
سألوها أاّل تنسى الجماعات األخرى أيضًا 
كــالــســريــان وجــمــيــع األقــلــيــات الــتــي تعيش 
الذين  اإليــزيــديــني  إلــى  البلد، باإلضافة  فــي 

يعانون األمّرين.
وتختم حديثها قائلة إن هذا الصيف كان 
ــــهــــا عــمــلــت 

ّ
ــم فــــي حــيــاتــهــا ألن ــ املـــرحـــلـــة األهــ

الـــوزراء  لرئيس  الــخــاصــة  املمثلة  بصفتها 
حـــــول مـــنـــع الـــعـــنـــف الــجــنــســي خـــــال فــتــرة 

الـــنـــزاعـــات، وتــمــكــنــت مــن مــقــابــلــة أشــخــاص 
عـــــانـــــوا كــــثــــيــــرًا ونــــبــــذتــــهــــم مــجــتــمــعــاتــهــم، 
البعض وحثهم على  واستطاعت مساعدة 

التغلب على معاناتهم. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن األزمـــــات حـــول الــعــالــم 
ــا االســـــتـــــمـــــرار فــي  ــنـ ــيـ ــلـ ــرة، تـــــقـــــول: »عـ ــيــ ــثــ كــ
هــي  أبـــــــــــدًا«.  نـــســـتـــســـلـــم  وأاّل  ــم  ــهـ ــدتـ ــاعـ مـــسـ
متفائلة، وتأمل أن تتمكن من املساعدة قدر 

املستطاع.

شجاعة السوريين
اململكة املتحدة ملتزمة  »في سورية، تبقى 
بدعمها ملن رفضوا وحشية األسد وبربرية 
ــــى 1.1  ــة إلــ ــافــ وغـــوغـــائـــيـــة داعــــــــش. بــــاإلضــ
الــتــي خّصصتها  اســتــرلــيــنــي  مــلــيــار جنيه 
للمساعدات اإلنسانية منذ بدء األزمة، تقّدم 
أكثر من 85 مليون جنيه استرليني  أيضًا 
ــرار والــــصــــمــــود ومـــكـــافـــحـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم االسـ ــدعــ لــ
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــّرف والـــــتـــــرويـــــج لــــحــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ون بعضًا 

ّ
التقيت سوريني ينفذ لة.  واملساء

مــن هـــذه املــشــاريــع، ولــيــس لـــدي أدنــــى شك 
بــشــجــاعــتــهــم وتـــفـــانـــيـــهـــم لـــتـــكـــون ســـوريـــة 
أكــثــر اســتــقــااًل، وهـــو مــا تــهــدف بريطانيا 
وشــركــاؤهــا إلـــى مــســانــدتــه«. هـــذا مــا قالته 
ــا األولــــــى إلــــى الـــعـــراق  ــهـ ــارتـ أنـــيـــاي فـــي زيـ
ــد أعــــربــــت عــــن ســـعـــادتـــهـــا فــي  ــ وتـــركـــيـــا، وقـ
االطــــــاع بــنــفــســهــا عــلــى الـــجـــهـــود املــبــذولــة 

حقوق  وحماية  والنساء  الفتيات  ملساندة 
اإلنسان. 

وقــد زارت مــدن بــغــداد وإربــيــل واسطنبول 
بني 8 و12 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
بهدف مساعدة املتضررين من الصراع في 
تلك املناطق، وشملت جولتها مخيم هرشم 
باالئتاف  التقت  كما  إربيل،  في  للنازحني 
املدني  املجتمع  ونشطاء  الــســوري  الوطني 

في اسطنبول. 
أعــلــنــت عــن دعـــم بريطانيا مشاريع  كــذلــك، 
تساند حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني.

مقابلة

بيروت ـ شيرين قباني

ــبـــدو املـــشـــهـــد غـــيـــر مــــألــــوف؛ أن  ــا يـ ــمــ ــ رّب
تــحــمــل أم طفلها وتــحــّركــه كــأنــه دمــيــة، 
بأنها  األهــالــي  بعض  يصفها  بطريقة 
»وحشّية«، بحسب املدّربة الروسية رادا 
بــونــد، والــتــي أكــــدت أنــهــا تــمــارس هــذه 
الــريــاضــة مـــع طــفــلــيــهــا مــنــذ والدتــهــمــا. 
ــــررت بـــونـــد إنـــجـــاب طــفــلــهــا األول في  قـ
حــــوض مـــن املـــيـــاه فـــي املـــنـــزل، مـــن دون 
إعــطــائــه أي لــقــاح، ومـــن دون اســتــخــدام 
الــحــفــاضــات. مــنــذ والدتــــه، عــّودتــه على 
املـــرحـــاض. يبكي فتعرف  إلـــى  الــدخــول 
أنــه حــان الــوقــت. تــقــول إن »الــطــفــل مثل 
إسفنجة، يلتقط ويمتّص كل ما يحيط 
ـــمـــه أســـلـــوب 

ّ
ــك، عــلــيــنــا أن نـــعـــل ــذلــ بـــــه. لــ

حــيــاة صــحــيــًا مــنــذ الــبــدايــة، وهــنــا تقع 
املــســؤولــيــة عــلــى األهــــل الــذيــن يــتــوّجــب 

عليهم العمل على تطوير نموه«.
الروسي  بالعالم  تــأثــرت  قــد  كانت  بوند 
إيــغــور تــشــاركــوفــســكــي، صــاحــب نظرية 
الــيــوغــا لــأطــفــال حــديــثــي الــــــوالدة. كــان 
يـــؤمـــن أن »خــــــروج الــجــنــني مـــن وســطــه 
ــاف يــجــعــلــه عــرضــة  املـــائـــي إلـــى وســـط جـ
قدر كبير من طاقته وحيويته«.  لفقدان 
بــرأيــه، »يجب تــرك األطــفــال في الحوض 
الخروج«.  حتى يعّبروا عن رغبتهم في 

وبوند أرادت تجربة األمر.
تعود إلى اليوغا، قائلة إنها تساهم في 
تقوية صحة الجسد على املدى الطويل، 
ــًا لــــأمــــراض،  ــاومــ ــقــ لــيــصــبــح صـــلـــبـــًا ومــ
الفــتــة إلــى أن »بــعــض األطــفــال يشعرون 
بــالــخــوف ويــبــكــون فـــي الـــبـــدايـــة، لكنهم 
يستمتعون باألمر بعد ذلك«. تضيف أن 
هذه الرياضة كانت تمارس بهدف عاج 
آالم املــفــاصــل لـــدى األطــفــال مــا بــني عمر 

الصفر وتسعة أشهر.
م 

ّ
التقنية تعل أيضًا، تشير إلى أن »هــذه 

الــطــفــل كــيــفــيــة ضــبــط الــنــفــس والــتــنــفــس 
بشكل سليم، وتمنحه الهدوء والتوازن، 
وتحميه مــن اإلصــابــة ببعض األمــراض 
املتعلقة  تلك  وخصوصًا  املستقبل،  فــي 
بالجهاز التنفسي«. تضيف أنها تساعد 
عــلــى وصـــول األوكــســيــجــني إلـــى الــدمــاغ، 
وتــقــلــل مــن آالم الــبــطــن، وتــحــّســن الــنــوم، 
وتـــســـاعـــد عــلــى تــنــســيــق حـــركـــة الــجــســم 
ــدورة الــدمــويــة«. بــونــد تلفت إلـــى أن  ــ والـ
ــارت إلـــى أهــمــيــة يوغا  ــــات عـــدة أشــ دراسـ
كونها  املــعــنــوي،  الصعيد  على  األطــفــال 
ــتـــواصـــل بني  طــريــقــة مــذهــلــة لــتــعــزيــز الـ
ــادة  ــ ــل واألطـــــفـــــال، وتـــســـاهـــم فــــي زيـ ـــ األهـ
تعلق الرضيع باألم واألب، وتؤثر بشكل 
ــداع،  ــ الــفــكــريــة واإلبـ التنمية  فــي  مــبــاشــر 

ليصبح الطفل واثقًا من نفسه. 
األطفال  يوغا  مــا تستغرق جلسة  عــادة 
ــمـــارس خــالــهــا األهـــل  ســـاعـــة تــقــريــبــًا، يـ
ــن عــمــر  ــة ألطـــفـــالـــهـــم مــ ــيـ ــاضـ ــات ريـ ــركــ حــ
الصفر، أي حديثي الــوالدة، وحتى عمر 
لنمو  األولـــى  املرحلة  هــذه  وتعد  السنة. 
عضات الجسم، حتى إنهم ال يمانعون 
بــونــد صغارهم مــن األطـــراف،  أن تمسك 

وتركهم في الهواء لفترات طويلة. 
املقابل، يرفض بعض األهالي يوغا  في 
األطـــــفـــــال، ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا غـــيـــر صــحــيــة، 
ــــى أنـــهـــا »عــــــــادات غـــريـــبـــة ال  مــشــيــريــن إلـ
عـــاقـــة لــهــا بــالــطــب عــلــى اإلطـــــــاق«. في 
ــن الـــبـــاحـــثـــني أن  املـــقـــابـــل، يـــؤكـــد عـــــدد مــ
يوغا األطفال قادرة على معالجة بعض 

الــتــشــوهــات الخلقية فــي الــجــســد، شــرط 
التي  العنيفة  الرياضة  ب 

ّ
االنتباه وتجن

قد تؤدي إلى الوفاة. 

متالزمة الطفل المرتج
ــال رفــض  ــفـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول طــبــيــب أطـ
الــكــشــف عـــن اســمــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
إنــه يمكن لــهــذه الــريــاضــة أن تـــؤدي إلى 
اإلصابة بمتازمة الطفل املرتج التي قد 
املــوت.  أو  الــدمــاغ  أو تلف  العمى  تسبب 
ويــشــيــر إلـــى أن هـــذه الـــحـــاالت تــكــثــر في 
لسنا  »نحن  يضيف:  املتحدة.  الــواليــات 
ضد الرياضة لأطفال الرضع، لكن ال بد 
مــن إتقانها حتى ال تــكــون مــؤذيــة. ففي 
هـــذه املــرحــلــة مـــن الــنــمــو، تــكــون أعــضــاء 
الــطــفــل قــابــلــة لــلــكــســر بــســرعــة. لـــذلـــك، ال 
يمكن ألم ال تعلم تقنيات هذه الرياضة 
أن تـــمـــارســـهـــا مــــع ابـــنـــهـــا بـــمـــفـــردهـــا فــي 
املـــنـــزل«. وتعليقًا عــلــى كـــام بــونــد التي 
تنصح األمهات بإطعام أطفالهم حديثي 
األرز واللحم واأللبان واألجبان  الــوالدة 

على غـــرار مــا فعلت مــع أطــفــالــهــا، يقول 
الــطــبــيــب إن غــــذاء الــطــفــل الــوحــيــد يجب 
األشــهــر  خـــال  الحليب  عــلــى  يقتصر  أن 

الستة األولى«. 
 ما ال تكترث بوند لانتقادات التي 

ً
عادة

تسمعها، وإن كانت توافق الطبيب على 
ضـــــرورة االنـــتـــبـــاه إلــــى كــيــفــيــة مــمــارســة 
هـــذه الــريــاضــة. تــقــول إنـــه ال يــمــكــن لــأم 
اليوغا من خــال مشاهدة  م 

ّ
أو األب تعل

ــيـــديـــوهـــات عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب«، بــــل مــن  فـ
األفـــــضـــــل الــــلــــجــــوء إلـــــــى مــتــخــصــصــني. 
وهــنــاك أمـــور عــدة على األهـــل معرفتها. 
على سبيل املثال، ننصح بتجنب إطعام 
األطفال قبل ممارسة الرياضة ألنهم قد 

يشعرون بالغثيان. 
يـــرى بــعــض األهــالــي أن ريــاضــة اليوغا 
ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة ألطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى املــــدى 
الـــطـــويـــل. هـــم أيـــضـــًا بـــاتـــوا عــلــى قــنــاعــة 
يمانعون  وال  تــشــاركــوفــســكــي،  بــنــظــريــة 
فـــي إطـــعـــام أوالدهــــــم األرز وغــيــرهــا من 

املأكوالت، بعد طحنها.

يوغا لألطفال الرّضع

الطفل مثل اإلسفنجة )حسين بيضون(

تقنية تساعد على وصول األوكسيجين إلى الدماغ )حسين بيضون(

مضادات االكتئاب 
تالزم األتراك 
)فرانس برس(

تؤّكد أنيالي على أهميّة كسر الصمت )أحمد الداوودي(

منذ والدة طفليها 
أرادت المدربة الروسية 

رادا بوند لهما حياة 
مختلفة عن بقية 

األطفال. بدأت تمارس 
معهما اليوغا، إيمانًا 

منها بأهمية هذه 
الرياضة لصحتهما 

على المدى الطويل
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الشعور بالوحدة هو 
من أهم أسباب االكتئاب 

في المجتمع التركي



قضايا

بدر الراشد

لجمع  السعودية  املــبــادرة  تــأتــي 
املـــــــعـــــــارضـــــــن الـــــــســـــــوريـــــــن فـــي 
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــــوع الـ ــبــ ــ الــــــريــــــاض، األســ
اإلقليمي- الحشد  فــي ســيــاق  خــطــوة مهمة 
الدولي ملواجهة النظام السوري، خصوصًا 
بــعــد تــدخــل روســيــا عــســكــريــًا دعــمــا لألسد 
وبـــقـــاء نــظــامــه. وبــعــد أن أصــبــحــت أولــويــة 
الــدولــة  مكافحة اإلرهـــاب ومــحــاربــة تنظيم 
اإلسالمية داعش، مقدمة على رحيل الرئيس 
الـــســـوري، فــاقــد الــشــرعــيــة فــي نــظــر كثيرين 
فــي ســوريــة، وخــارجــهــا. ويــأتــي االجــتــمــاع، 
في ظل إصرار السعودية، مع تركيا وقطر، 
عــلــى مــوقــٍف لــم يــعــد مــســنــودًا كــثــيــرًا، يقوم 
على رحيل األسد، سواء بالوسائل السلمية 
الفصائل  دعــم  اســتــمــرار  مــع  العسكرية،  أو 
السوري،  للنظام  املقاتلة  املسلحة  الثورية 

من السعودية، وقوى إقليمية أخرى.
يرى مراقبون أن تفسير اندفاع اململكة في 
اتجاه التأثير بشكل حاسم على الوضع في 
سورية، يعود إلى رغبتها بإخراج سورية 
مــن املــحــور اإليـــرانـــي، مهما كــلــف األمـــر من 
جهة، وإعادة االستقرار في املنطقة ملواجهة 
تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة مــن جــهــة أخـــرى. 
هذا ما دفع السعودية إلى زيــادة التنسيق 
مع القوى اإلقليمية، للضغط باتجاه رحيل 
األســــد، ورعــايــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، لتوحيد 
الجهود في سورية، بعد رحيل األسد، على 
محاربة داعــش، وتحريرها من الهيمنة أو 
»االحــتــالل« اإليــرانــي، بحسب تعبير وزيــر 
الجبير، والذي  السعودي، عادل  الخارجية 
تــكــرر كــثــيــرًا فـــي األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. 
ــبــــار مــــحــــاربــــة داعـــــش  ــتــ فــبــيــنــمــا يـــمـــكـــن اعــ
أمــرًا طارئًا في  أولــويــة عسكرية وسياسية 
الــســعــودي تجاه  املــوقــف  فــإن تأثر  املنطقة، 
سورية بالعامل اإليراني، حاضر منذ ثورة 

الخميني في 1979.
 

مسار العالقات السعودية -السورية 
 أبــســط مــا يــمــكــن أن تــوصــف بــه الــعــالقــات 
شديدة  ظلت  بأنها  الــســوريــة   – السعودية 
تاريخيًا  حليفا  كــانــت  فــســوريــة  الــتــعــقــيــد، 
لــنــظــام الــخــمــيــنــي، وتــحــالــفــت مـــع الــنــظــام 
ــان مــدعــومــًا  ــعـــراق، الــــذي كـ ــرانـــي ضــد الـ اإليـ
سعوديًا، إبــان حــرب الخليج األولــى 1980. 
وتبدو هذه اللحظة، والتي يمكن اعتبارها 
السعودية-السورية  للعالقات  ال  مؤسسة، 
فـــقـــط، وإنـــمـــا لــتــعــقــيــداتــهــا، إثــــر الــتــحــالــف 
بــدايــة لرحلة  الخميني،  مــع نظام  الــســوري 
نقاط  أكثر من ثالثة عقود من  طويلة عبر 
الـــتـــأرجـــح، تــقــاربــًا وتـــبـــاعـــدًا. ألن الــعــالقــات 
لم تكن عالقة  اإليرانية نفسها،   – السورية 
هيمنة من طرف واحد، كما هو الحال اآلن، 
السوري  الرئيس  مّكن  ما  دول،  تحالف  بل 
الراحل، حافظ األسد، من تحسن العالقات 

مع الخليج، على السواء مع إيران.
كانت املجازر التي ارتكبها النظام السوري 
فـــي حــمــاة وحــمــص فـــي 1982 نــقــطــة تـــأزم، 
واســتــقــبــلــت الــســعــوديــة )قــبــلــهــا وبــعــدهــا( 
إسالمين معارضن فاّرين من نظام حزب 
البعث. ثم جاء اتفاق الطائف إليقاف الحرب 
ســعــودي- تــقــارب  نقطة  اللبنانية،  األهــلــيــة 
ســـوري كــبــرى، عــنــدمــا أقـــر االتـــفـــاق، والـــذي 
تـــم بــرعــايــة ســـعـــوديـــة، الـــوجـــود الــعــســكــري 
)الـــحـــاصـــل مـــن الــســبــعــيــنــيــات( والــوصــايــة 
إال  تنته  لم  التي  تلك  لبنان،  على  السورية 

بعد اغتيال رفيق الحريري في 2005.
أتاح غزو العراق الكويت في 1990 للرئيس 
حـــافـــظ األســـــد فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة لــضــرب 
عصفورين بحجر واحــد، إن صح الوصف، 
فهو من ناحية انتقم من خصمه التاريخي، 
املتمثل بــحــزب الــبــعــث الــعــراقــي، والــرئــيــس 
صـــــدام حـــســـن، ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، عــّمــق 
عالقاته مع دول الخليج، تلك العالقة التي لم 
تتعكر حتى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
األسبق، رفيق الحريري، ثم مهاجمة بشار 
عــدوان  إثــر  السعودية بشكل عنيف  األســد 
إسرائيل على لبنان في يوليو/تموز 2006.

السعودي  والسفير  املخابرات  رجــل  يصف 
ــبـــق فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، بـــنـــدر بن  األسـ
فهد  الــســعــودي  امللك  نقاش  لحظة  سلطان 
بن عبد العزيز، مع حافظ األسد، بخصوص 
االحـــتـــالل الــعــراقــي لــلــكــويــت، بــشــكــل ملفت 
جــــدًا، يــقــول إن املــلــك فــهــد طــلــب مـــن األســـد 
ــتــــالل الـــعـــراقـــي  مـــوقـــفـــًا ســيــاســيــًا ضــــد االحــ
على  االقــتــصــار  األخــيــر  فاستنكر  للكويت، 
أنــه سيساهم  الــدعــم السياسي، وأكــد  طلب 
عسكريًا فــي تحرير الــكــويــت، وقـــال إنــه »ال 
ــــوف الـــجـــنـــود الــســعــوديــن ستة  يــنــســى وقـ
أشهر فــي الــجــوالن، بعد وقــف إطــالق النار 
في حرب 1973«، وقال إنه »سيرسل أفضل 
فرق الجيش السوري، وهي الفرقة التاسعة، 

للقتال لتحرير الكويت«. 
دخلت العالقات السعودية – السورية شهر 
عــســل طــويــل، امــتــد عــقــدًا ونــصــف، حــتــى إن 
دمــشــق رفــضــت اســتــقــبــال طــائــرة ســعــوديــة 
مخطوفة في سنة 2000 وتم استقبالها في 
بــغــداد، لــكــن هـــذه الــعــالقــة الــوديــة تحطمت 
إثر اغتيال الحريري، ثم إثر تداعيات حرب 
العدوانية  اإلسرائيلية   2006 يوليو/تموز 

على لبنان، حن حملت السعودية حزب الله 
مسؤولية بدء الحرب، باعتبارها »مغامرة 
غير محسوبة«، ثم الحقا شن بشار األسد 
هجوما على من الموا حزب الله باعتبارهم 

»أشباه رجال«.
ــي تــلــك  ــوات فــ ــنــ ــتــــدت ســ الــقــطــيــعــة الـــتـــي امــ
ــعـــودي، عبد  الـــفـــتـــرة، أنـــهـــاهـــا الـــعـــاهـــل الـــسـ
في  زار دمشق  العزيز، عندما  بــن عبد  الله 
الــعــربــيــة  »لــلــخــالفــات  ــدًا  ــًا حــ ــعـ 2009، واضـ
– الــعــربــيــة«. وانــعــكــس هــــذا الــتــفــاهــم على 
الحالة السياسية في لبنان من جهة، وعلى 
االســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة فـــي ســـوريـــة من 
جهة أخرى، حتى أن محافظ صندوق النقد 
العربي السعودي، محمد الجاسر، أعلن عن 
مليون   140 بقيمة  لسورية  قـــروض  تقديم 
دوالر، في مارس/ آذار 2010، إثر زيارة امللك 

الثانية لدمشق في 2010. 
 

اندالع الثورة السورية 
ــــد فـــي بـــدايـــات الـــثـــورة في  دأب بـــشـــار األسـ
2011، على مهاجمة من يسميهم »إرهابين 
ومتطرفن« والحقًا »مندسن«، في محاولة 
ــة بـــ  ــورة الــــســــوريــ ــ ــثـ ــ مـــبـــكـــرة جـــــدا لــــوصــــم الـ
ــات »الـــحـــرب  ــيــ »اإلرهـــــــــــاب«، الســـتـــثـــمـــار أدبــ
يهاجم  لــم  لكنه  اإلرهـــاب« ملواجهتها.  على 
السعودية مباشرة، ربما حتى 2013، على 
الــرغــم مــن مهاجمة حلفاء األســـد، واإلعــالم 
الــســوري غــيــر الــرســمــي، الــســعــودي، بشكل 
مباشر، منذ لحظات اندالع الثورة السورية 

األولى. 
جيدة،  السعودية-السورية  العالقات  كانت 
بــــل وقــــعــــت الــــســــعــــوديــــة، بـــعـــد أســـابـــيـــع مــن 
ــورة، فـــي 6 أبــــريــــل/ نــيــســان 2011،  ــثــ ــدء الــ بــ
ــاء مـــحـــطـــة كــهــربــائــيــة  ــ ــــشـ ــدًا لـــتـــمـــويـــل إنـ ــقــ عــ
دوالر،  مــلــيــون   375 بتكلفة  الـــــزور،  ــر  ديـ فــي 
وكــان التوقيع فــي أثــنــاء زيـــارة وزيــر املالية 
السعودي، إبراهيم العساف، دمشق. وكانت 
تــلــك الــخــطــوة، بــمــثــابــة دلـــيـــل، مـــع مــؤشــرات 
ــاوالت الــســعــوديــة، آنــــذاك،  ــحـ أخـــــرى، عــلــى مـ
تــجــنــب حــــدوث تــغــيــرات كــبــرى فـــي ســوريــة، 
فــي سبل احــتــواء الــثــورة. وال يخرج خطاب 
املــلــك عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز، إلــى الشعب 
الــســوري، فــي أغــســطــس/ آب 2011، عــن هذا 
اإلطار، فقد تضمن رفضًا قاطعًا لقمع النظام 

استمر  لكنه  الدموية،  وسلوكياته  السوري 
بالتعويل على القيادة السورية »وحكمتها« 
لوضع »إصــالحــات شاملة«، تجنب سورية 
الــدمــار، وأُعــلــن، في حينه، استدعاء السفير 

السعودي »للتشاور« من دمشق. 
ــلـــثـــورة  ــة لـ ــعــــوديــ ــاء حــــمــــاس الــــســ ــ ــ بــــهــــذا جـ
الـــســـوريـــة مـــتـــأخـــرا، ولــــم ُيــعــلــن عــنــه بشكل 
واضح، برفع الفتة إسقاط النظام السوري 
بشكل صــريــح ومــبــاشــر، حتى عقد مؤتمر 
»أصدقاء سورية« األول في تونس، بدايات 
2012، إذ جاء دعم السعودية إلزالة النظام 
بمقررات  متأخرا، وحصر الحقا،  السوري، 
جنيف 1، والــتــي تنص على رحــيــل األســد، 

وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة السورية. 
 

السعودية تصّعد
 فــي 24 فــبــرايــر/ شباط 2012، تــم تأسيس 
ُأسست  والتي  »أصدقاء سورية«  مجموعة 
ــيــــا والـــصـــن  عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــخـــدام روســ
حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« ملــعــارضــة أي قـــرار 
الدموية  الــســوري  النظام  مــمــارســات  يــديــن 
ــرارات  ــ ــرز قــ ــ والـــقـــمـــعـــيـــة. ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار أبــ
االجـــتـــمـــاعـــات املـــتـــالحـــقـــة الـــتـــي تـــمـــت، هــو 
االعتراف باملجلس الوطني السوري ممثاًل 
للشعب الــســوري، وربــمــا كــان أكثر قــراراتــه 
إثارة للجدل، رفض تسليح »الجيش الحر« 

والذي كان في طور التشكل آنذاك. 
انــســحــبــت الـــســـعـــوديـــة مــــن املـــجـــمـــوعـــة فــي 
أن  باعتبار  األول،  اجتماعها  انعقاد  أثــنــاء 
املساعدات اإلنسانية غير كافية في سورية. 
وهــنــا بـــدأ الــتــلــويــح الــســعــودي بــاســتــخــدام 
أكد  األســد، عندما  العسكرية إلزاحــة  القوة 
وزير الخارجية آنــذاك، سعود الفيصل، أنه 
يجب أن »نقل السلطة في سورية طوعًا أو 
بدأ  فقد  مختلفة،  مصادر  وبحسب  كرهًا«. 
الدعم العسكري السعودي للثورة السورية 

بعد هذه النقطة، ولكن بتحفظات كثيرة.
 

الموقف من المعارضة السورية 
ــدول الــتــي دعــمــت  ــ  كــانــت الــســعــوديــة مـــن الـ
الــتــشــكــيــالت الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة الـــثـــائـــرة 
الوطني  »االئــتــالف  النظام، خصوصًا  على 
ــــر  ــن األمـ ــكـ ــقــــوى الـــــثـــــورة واملـــــعـــــارضـــــة«، لـ لــ
ــــن الــــــدول  ــد بـ ــديــ ــن تـــنـــافـــس شــ ــ ــم يـــخـــل مـ ــ لـ
فانقسمت  السورية.  القوى  على  اإلقليمية 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بـــن الـــداعـــمـــن، وكـــان 
ــذا االنـــقـــســـام فــــي ذروتـــــــه بـــعـــد االنـــقـــالب  ــ هـ
الــعــســكــري فـــي مــصــر فـــي 3 يــولــيــو/تــمــوز 
التوافقات السياسية في  2013. ولكن، بعد 
املنطقة، انعكس هذا على القوى السياسية 
املعارضة السورية إيجابيًا، حيث أصبحت 
السورية  السياسية  للقوى  توحيد  مصدر 

املعارضة، أكثر من أي وقت مضى.  
كان أحمد الجربا من املعارضن السورين 
ــة، وقـــــــد تـــــرأس  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــبــــن مـــــن الـ ــريــ ــقــ الــ
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، 
ــوافـــق  ــتـ ــة بـ ــ ــــوجـ ــــد خـ ــالـ ــ ــبــــل أن يـــخـــلـــفـــه خـ قــ
ســـعـــودي – تـــركـــي-قـــطـــري، خــصــوصــًا بعد 
تقارب مواقف هذه الدول إقليميا منتصف 
الـــعـــام الــــجــــاري. ويــظــهــر هــــذا فـــي اعــتــمــاد 
الــســعــوديــة، »االئـــتـــالف«، وهــيــئــة التنسيق 
الوطني، باعتبارهما الكتلتن السياسيتن 
الـــوحـــيـــدتـــن الـــحـــاضـــرتـــن فـــي اجــتــمــاعــات 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي الــريــاض، األسبوع 
الجاري، والتي وضعت رحيل األسد، وهي 

ــــد ســقــفــًا  ــيـــل األســ ــعـــت رحـ اجـــتـــمـــاعـــات وضـ
ملــبــاحــثــاتــهــا، بـــهـــدف تــحــقــيــق تـــوافـــق أكــبــر 
بــن الــقــوى املــعــارضــة الــســوريــة، خصوصًا 
واملعارضن  التنسيق،  وهيئة  »االئــتــالف« 

املستقلن.
 

الدعم العسكري 
ــة  ــلــــثــــورة الـــســـوريـ ــكـــري لــ ــعـــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ ــر الـ ــ مـ
بمرحلتن: األولـــى، بــدء هــذا الــدعــم، بشكل 
ــد انــــســــحــــاب الــــســــعــــوديــــة مــن  ــعـ تـــقـــريـــبـــي بـ
اجــتــمــاعــات أصـــدقـــاء ســـوريـــة فـــي فــبــرايــر/ 
شباط 2012. الثانية، إثر حدوث التوافقات 
بتقديم  السعودية  بــدأت  أخــيــرًا،  اإلقليمية، 
دعم عسكري أكثر شمولية، وأقل انتقائية، 
باتجاه  للضغط  جــديــًا  تنفيذًا  يعتبر  بما 

رحيل األسد عسكريًا.
فــقــبــل تــولــي املــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
مقاليد الحكم، كان الدعم يوجه إلى فصائل 
قــريــبــة مــن أحــمــد الــجــربــا، رئــيــس االئــتــالف 
الــوطــنــي الــســابــق. كــمــا قـــدم دعـــم ســعــودي 
لــرئــيــس هــيــئــة األركــــــان فـــي الــجــيــش الــحــر، 
الــلــواء سليم إدريـــس. باإلضافة إلــى تقديم 
ــم لــلــمــقــدم أحـــمـــد الــنــعــمــة فــــي درعـــــا،  الــــدعــ
وفــصــائــل أخــــرى بــشــكــل مـــحـــدود. واقــتــصــر 
ــك الــــوقــــت، عــلــى  ــ الــــدعــــم الــــســــعــــودي، فــــي ذلـ
الــفــصــائــل فـــي جــنــوب ســـوريـــة، وتــلــك الــتــي 
لــيــســت قــريــبــة مــن اإلســالمــيــن أو اإلخــــوان 

املسلمن تحديدا.
لم  أخــيــرًا، حيث  السياسية،  هــذه  وتــغــيــرت 
تــعــد الــســعــوديــة تــضــع »فــيــتــو« عــلــى دعــم 
ــدأت تــدعــم الفصائل  فــصــائــل إســالمــيــة، وبــ
الـــقـــادرة عــلــى تــحــقــيــق إنـــجـــازات عــســكــريــة، 
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــانــــت إســــالمــــيــــة أو قـ ــتـــى لــــو كــ حـ
»اإلخوان«. وامتد الدعم ليشمل فصائل في 
الدعم السعودي  شمال سورية، وجــاء هــذا 

أيضا من خالل تنسيق قطري – تركي. 
 

آفاق السياسة السعودية 
املسألة  في  السعودية خط رجعة  لم تضع 
السورية، بمعنى أنها تعلن، وبشكل مكرر 
وحــاســم، أن ال بــديــل عــن رحــيــل األســـد منذ 
فبراير/ شباط 2012، حيث لم يتوقف وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الــجــبــيــر، منذ 
تــولــيــه مــســؤولــيــاتــه، عـــن تــأكــيــده أن بـــالده 
أو  األســـد، سياسيًا  رحــيــل  باتجاه  تضغط 

عسكريا.
فــي املــوقــف الــســعــودي مــن ســوريــة، تلتبس 
ــة الـــنـــفـــوذ  ــهــ ــواجــ ــا، أهـــمـــهـــا مــ ــايــ عــــــدة قــــضــ
اإليــرانــي فــي دمــشــق، وإضــعــافــه فــي لبنان. 
إلى محاربة تنظيم داعــش. وكل  باإلضافة 
هذا ال يتم إال بعودة االستقرار إلى سورية 
بأسرع وقــت ممكن، وهــذا ما يفسر إصــرار 
السعودية على رحيل األســـد، فــي ظــل عدم 
مــعــارضــتــهــا بــقــاء الــنــظــام، وإعـــــادة تأهيل 
مؤسساته العسكرية واملدنية، لتكون الدولة 
جامعة لكل السورين. فعودة االستقرار لها 
األولوية، حتى على الديمقراطية والحرية، 
املّحرك األساس لثورة السورين في 2011. 
ظل الخطاب الرسمي السعودي يركز على 
ــدون الــتــأكــيــد عــلــى الشكل  ــد، بــ ــ رحــيــل األسـ
السوري  النظام  عليه  يكون  أن  الــذي يجب 
الـــبـــديـــل، بــاســتــثــنــاء الــحــديــث عـــن عــنــاويــن 
عامة، والتأكيدات على »سورية موحدة« و 
النظر عن طوائفهم  السورين بغض  »لكل 

وأديانهم«. 

من التعويل على »حكمة« النظام إلى دعم رحيل األسد عسكريًا

السعودية والثورة السورية

لم يتوقف عادل 
الجبير، منذ توليه وزارة 

الخارجية، عن تأكيده 
أن بالده تضغط باتجاه 

رحيل األسد، سياسيًا 
أو عسكريًا

طلب فهد  من 
حافظ األسد موقفًا 
ضد االحتالل العراقي 

للكويت، فاستنكر 
االقتصار على طلب 

الدعم السياسي، وأكد 
مساهمته عسكريًا

لم تعلن الرياض، 
بشكل واضح، الفتة 

إسقاط النظام السوري، 
مباشرة وصراحة، حتى 
عقد مؤتمر »أصدقاء 

سورية« األول في 
تونس، بدايات 2012

ظلت العالقات السعودية السورية تتصف بشيء من التعقيد، بالنظر إلى التحالف الخاص بين دمشق وطهران، غير أن مشاركة 
ســورية في حرب تحرير الكويت دفعها إلى مرتبة متقدمة، ثم ســاءت مع اغتيال الحريري، ومهاجمة بشار األسد الرياض بعد 

حرب تموز 2006، وتاليًا، تحسنت، ومع الثورة السورية تبدل الوضع

)Getty( اجتماع المعارضة السورية في السعودية امتداد لجهود فيينا

يصف رجل المخابرات والسفير السعودي األسبق في الواليات المتحدة، 
العزيز،  عبد  بن  فهد  السعودي  الملك  نقاش  لحظة  سلطان  بن  بندر 
بشكل ملفت  للكويت،  العراقي  االحتالل  األسد، بخصوص  مع حافظ 
جدًا، يقول إن الملك فهد طلب من األسد موقفًا سياسيًا ضد االحتالل 
السياسي،  العراقي للكويت، فاستنكر األخير االقتصار على طلب الدعم 
ينسى  »ال  إنه  وقــال  الكويت،  تحرير  في  عسكريًا  سيساهم  أنه  وأكــد 
وقوف الجنود السعوديين ستة أشهر في الجوالن، بعد وقف إطالق 
السوري،  الجيش  فرق  أفضل  »سيرسل  إنه  وقال   ،»1973 حرب  في  النار 

وهي الفرقة التاسعة، للقتال لتحرير الكويت«.

حافظ األسد وتحرير الكويت
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MEDIA

مواقع التواصل تحارب 
اإلسالموفوبيا

تسريبات »آيفون 7«... 
ما الذي يمكن تصديقه؟

أجب على هاتفك بقدميك

العربي الجديد

فــي  التحريــض  حــدة خطــاب  ترتفــع  بينمــا 
وبعدهــا  اللجــوء  أزمــة  إثــر  الغربّيــة،  الــدول 
ســان  جريمــة  وأخيــرًا  باريــس  اعتــداءات 
ثالثــة  وطعــن  كاليفورنيــا،  فــي  برناردينــو 
مواقــع  كانــت  لنــدن،  متــرو  فــي  أشــخاص 
التواصــل االجتماعــي أكثر وعيًا من وســائل 
ارتفــاع  تلقــف  فحاولــت  التقليدّيــة،  اإلعــالم 

خطاب اإلسالموفوبيا.

أميركا
املنــزل  األميركــي  اإلعــالم  اقتحــام  بعــد 
الخــاص باملتهمــن باعتــداءات كاليفورنيــا، 
هــو  مــا   

ّ
أن املراســلن  بعــض  واعتبــار 

موجــود فــي الشــقة »أمــالك مســلمة« وإطالق 
تعابيــر كـ«شــقة املســلمن«، أطلــق مســلمون 
وســم  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي 
»#MuslimApartments« علــى موقــع تويتــر، 
تصريحــات  مــن  معــًا  والغضــب  للســخرية 
خــالل   ،CNNو  MSNBC وخاصــة  اإلعــالم، 
االقتحام.  وقال مغرد: انظروا إلى الرسومات 
فــي شــقتي املســلمة. إنهــا تــدل بشــكل واضح 
أخــرى  وقالــت  هنــا.  مــا  شــيء  حــدوث  علــى 
فــي تغريــدة لـــMSNBC: »هــذه بعــض الكتــب 

الشريرة في شقتي املسلمة«.

بريطانيا
هــذه  عــار«.  أنــت  أخــي.  مســلمًا  لســَت  »أنــَت 
مــا  والــذي  األشــخاص،  أحــد  كلمــات  كانــت 
ــذ عملّيــة الطعــن 

ّ
، ملنف

ً
زالــت هوّيتــه مجهولــة

فــي متــرو بريطانيــا. فقد طعــن أحدهم ثالثة 
ألجــل  »هــذا  يصــرخ  كان  بينمــا  أشــخاص 
ســورية«، فجر األحد، في محطة ليتنســتون 
فــي لنــدن. وقــال الشــخص املجهــول باللغــة 
 ،»You Aint No Muslim Bruv.« :اإلنجليزيــة
لنــدن،  جنــوب  متداولــة  كلمــة  هــي   Bruvو
 brother أي   Bruva لكلمــة  اختصــار  وهــي 
مســتخدمي  جعلــت  الكلمــات،  هــذه  )أخ(. 
مواقع التواصل في بريطانيا ُيطلقون وسم  
#YouAintNoMuslimBruv، حيــث أثنوا على 
الرجــل، معتبرينهــا »أفضــل طريقــة  كلمــات 

بريطانّية ملحاربة اإلرهاب«.

أستراليا
الترويــج  باملركــب«  »جئنــا  حملــة  اختــارت 
للتغيير الفكري، عبر فيديوهات ومنشورات 
 

ّ
كل تعريــف  وإعــادة  التوعيــة  منهــا  الهــدف 

الحمــالت  وبعكــس  واللجــوء.  الالجــئ  مــن 
للترويــج  تهــدف  التــي  األخــرى  اإلعالنيــة 
ملنتــج معــّن أو بيعــه، تحــاول الحملــة »بيــع 
أفكار جديدة في أستراليا«. يعتبر موضوع 
فــي  مســتجدا  موضوعــا  باملراكــب  اللجــوء 
أساســية   

ً
وجهــة عتبــر 

ُ
ت التــي  أســتراليا 

للمهاجرين.
وتطمــح الحملــة إلى تغيير النظــرة النمطية 
السائدة عن الالجئن في أستراليا، من خالل 
مشاركة قصص أشخاص وصلوا إلى البالد 
عبــر املراكــب، واســتطاعوا تحقيــق نجاحات 
بإحــداث  وســاهمت  مّيزتهــم،  ملحوظــة 
تغييــر إيجابــي فــي موطنهم الجديد. ونشــر 
القائمــون علــى الحملــة مقطــع فيديــو علــى 
»يوتيوب« شرح من خالله القائمون عليها، 
الهــدف منهــا، باإلضافــة إلــى ضــرورة نشــر 
تلــك القصــص عبر إعالنات مبّوبة ويافطات 
على الطرقات العامة في أســتراليا، وهو أمٌر 
مكلــف، مــا دفــع بالقائمــن علــى الحملــة إلــى 
إطــالق مبــادرة تمويل جماهيري على موقع  

Chuffed لجمع 40 ألف دوالر أميركي.
منّســقة الحملة بالنكا دوداس، التي وصلت 

منوعات

على الشبكة

تقنية

تكنولوجيا

إخالالت 
الصحافة

تونس ـ محمد معمري

شــرع مرصــد األخالقيــات املهنيــة فــي الصحافــة املكتوبــة 
واإللكترونيــة التابــع للنقابة الوطنية للصحافيني التونســيني 
منــذ يــوم 1 ديســمبر/كانون األول فــي نشــر تقاريــر يوميــة 
حول »اإلخالالت املهنية في الصحافة الورقية واإللكترونية« 
فــي تونــس. املرصــد رصــد فــي األســبوع األول مــن عمله 89 
 فــي الصحــف الورقية واملواقــع اإللكترونية اإلخبارية 

ً
إخــالال

بالتعاطــي  اإلخــالالت  هــذه  وتعلقــت  اإلذاعــات،  ومواقــع 
اإلعالمي مع اإلرهاب، وتمثلت في نشر مصطلحات خاصة 

بالجماعات اإلرهابية، ونشر عناوين تحريضية وعدم الدقة 
والحيــاد، والقيــام بالدعايــة للجماعــات اإلرهابيــة، واالكتفــاء 
أيضــا  رصــد  اليومــي  التقريــر  للمعلومــة.  واحــد  بمصــدر 
خطــاب الكراهيــة فــي الصحــف الورقية واملواقــع اإللكترونية، 
مــن خــالل الســب والشــتم والتمييــز. وقــد عرضــت التقاريــر 
عديــد الحــاالت مــن اإلخــالالت، منهــا نشــر صــور إلرهابيني 
باملقاتلــني،  اإلرهابيــني  ووصــف  الســوداء  الرايــة  يحملــون 
حــاالت  أمــا  حرفيــا.  اإلرهابيــة  الجماعــات  بيانــات  ونشــر 
التمييــز فبــرزت مــن خــالل التكــرار املبالغ فيه للفــظ »منقبة« 
والهجوم بالســب على بعض السياســيني التونسيني بألفاظ 

ال تتماشــى وطبيعة املوضوع، وشــتم السياســيني بالحديث 
التــي ينشــرها  التقاريــر  أن  ُيذكــر  السياســية.  الغرائــز  عــن 
املرصــد يومًيــا جــاءت لتســد الفــراغ التشــريعي الــذي تعرفــه 
تونــس فــي هــذا املجــال، حيــث تتولــى الهيئــة العليــا املســتقلة 
الرصــد  عمليــة  )الهايــكا(  البصــري  الســمعي  لالتصــال 
والتعديــل بالنســبة لإلذاعــات والتلفزيونــات التونســية، فــي 
حــني بقيــت الصحافــة الورقيــة والصحافــة اإللكترونيــة مــن 
دون أي هيكل تعديلي يمكنها من تجاوز األخطاء التي تقع 
فيهــا، لذلــك بــادرت النقابــة الوطنيــة للصحافيــني التونســيني 

بإطالق هذا املرصد.

إلــى أســتراليا عن طريــق البحر أيضًا، والتي 
قالــت إنهــا الجئــة، شــرحت عــن ضــرورة دعم 
»أنــا  حملــة  رأيــت  »عندمــا  وقالــت:  الحملــة 
ضــرورة  مــن  تأكــدت  البريطانيــة،  مهاجــر« 
بســبب  وذلــك  هنــا،  مماثلــة  حملــة  إطــالق 
وجهتهــا  التــي  والتحديــات  الصعوبــات 

وواجهها آخرون خالل اللجوء«.

محمد دنكر

في كل عام، وتحديدًا بعد إطالق شركة »آبل« 
لهواتــف »آيفون« بنســخة S، تبــدأ التكهنات 
املواقــع  ســارع 

ُ
وت بالظهــور.  والتســريبات 

اإللكترونيــة إلــى نشــر مــا تعرفه عــن الهاتف 
املنتظر صدوره أواخر العام املقبل. ومن بن 

تلــك التســريبات دائمــًا القليــل الــذي يصــدق 
والكثيــر الــذي يعــّد البعــض منــه أحالمًا غير 

ممكن تحقيقها في القريب العاجل.
فــي البدايــة، الشــركة وكمــا فــي العــام املاضي 
اآليفــون  ســتطرح جهازيــن جديديــن وهمــا 
7 واآليفــون 7 بــالس. وذلــك بســبب النجــاح 
قــه الهاتــف بنســخة بــالس 

ّ
الكبيــر الــذي حق

الهاتــف  الكبيــرة.  الشاشــات  محّبــي  عنــد 
الــذي  »آيفــون«  مــن  ســماكة  أقــل  ســيكون 
ســبقه وســيحظى بشــكل هندســي مختلــف، 
وبالطبــع أمــن لعــدم الوقــوع بخطــأ ســهولة 
فــي  فاضــح  بشــكل  ظهــر  الــذي  االعوجــاج 
هواتــف »آيفــون 6 بــالس«. ســيدعم الجهــاز 
ولكــن  األبعــاد،  ثالثــي  اللمــس  تقنيــة 
بالطبــع مــع املزيــد مــن اإلضافــات ال ســيما 
علــى  والقــدرة  التطبيقــات  اختصــارات  فــي 
شــبكات  علــى  البيانــات  صــرف  تقليــص 
الهواتف لإلنترنت. ســتحّدث بالطبع شــركة 
بأجهــزة  الخــاص  تشــغيلها  نظــام  »آبــل« 
»آيفون« و«آيباد« من iOS9 لـiOS10 مع باقة 
مــن التغييــرات في شــكل التطبيقــات، طريقة 
االختصــارات.  ولوحــات  مفاتيــح  ظهورهــا، 
 التحديث الجديد 

ّ
ومن ضمن التسريبات، أن

لنظــام تشــغيل الهاتف ســيكون كبيــرًا تمامًا 
كالتغييــر الــذي حصــل فــي iOS7. ومــن جهــة 
التغييــرات الكبيــرة أيضــًا، أّكــد املحلــل بايبر 
جافــري أن »آبــل« قــد تتخلــى عــن زر الرجــوع 
شاشــة  فــي  لتدمجــه   Home Buttonالـــ او 
قــد  األبعــاد  ثالثــي  اللمــس  فتقنيــة  أكبــر. 
 ،

ً
ــي عــن زر الرجــوع أمــرًا ســهال

ّ
تجعــل التخل

مســاحة  باســتخدام  سيســمح  الــذي  األمــر 
أو  أكبــر  الهاتــف  شاشــة  لجعــل  إضافيــة 
لجعــل الجهــاز أصغــر مــع نفس طول شاشــة 
الهاتــف الســابق. وفــي نفــس الفكــرة، ســّربت 
اســتعمال  إمكانيــة  عــن  معلومــات  أيضــًا 
»آبــل« لعجلــة القــراءة علــى ســاعتها الذكيــة 
او مــا يســمى بالـــDigital Crown كبديــل عــن 
زر الرجــوع، وأيضــًا لتحريــك املحتــوى علــى 
بالطبــع،  للمســها.   الحاجــة  دون  الشاشــة 
ــي عــن زر العودة أمر مســتبعد 

ّ
شــائعة التخل

حاليــًا لصعوبتــه وكــون آبــل حريصــة علــى 
اإلبقاء على زر ما زال مســتخدمًا منذ الجيل 
األول مــن الهاتــف. بالنســبة ملتانــة الشاشــة، 
فقد ســبق للشــركة اســتعمال مادة الســافاير 
الصلبــة فــي صنــع نــوع مــن ســاعاتها، لذلــك 
تغييــر  املمكــن  مــن  ــه 

ّ
أن الكثيــرون  يعتقــد 

نوعيــة الزجــاج فــي الهاتف لنوع أمن واكثر 
 للضربــات والخــدوش. أما بالنســبة 

ً
مقاومــة

لبطاريــة الجهــاز، فعمرهــا مصــدر قلــق دائــم 
أن  املتوقــع  ومــن  واملســتخدمن.  للشــركة 
نشــهد بطاريــات أقــوى فــي أجهــزة »آيفــون«، 
بعد أن شهدت أجهزة ماكينتوش على مدى 
الســنوات القليلــة املاضيــة تطــورًا فــي مجــال 
بــوك  مــاك  تشــكيلة  خصوصــًا  بطارياتهــا، 
)إلــى حــد كبيــر البطاريــة 5 ســاعات إلــى 10 
ســاعات( وقــد حققــت الشــركة ذلــك مــن خــالل 

معالجات وبرامج أكثر كفاءة.
قــوة  علــى  الجديــد  الهاتــف  يحصــل  وقــد 
 »6S تحّمــل امليــاه. فقــد الحــظ كثــر أن »آيفــون
الســابقة،  النمــاذج  مــن  للمــاء  مقاومــة  اكثــر 
الــى جانــب قــدرة تحمــل ســاعة »آبــل« للمياه 
أيضــًا. وقــد أثــار هــذا األمــر بعــض التكهنــات 
عــن إمكانيــة تزويــد الهاتــف بتقنيــة تحّمــل 
الســوائل.  وفــي مــا يخــص لوحــة املفاتيــح، 
ظهــرت وكمــا فــي كل ســنة صــور تــدل علــى 
استعمال »آبل« للوحة مفاتيح صلبة مخبأة 
خلــف شاشــة الهاتــف. بالطبــع األمــر بعيــد 
جــدًا عــن الواقــع وال يمكن حدوثــه خصوصًا 
ملــن يعــرف سياســة الشــركة وســعيها الدائــم 

لتطوير لوحة املفاتيح العاملة باللمس.

هناء مرتضى

قــد يكــون الــرد علــى املكاملــات صعبــًا فــي بعــض األحيــان، 
مشــغولتن  أو  متســختن  يــداك  كانــت  إن  ســيما  ال 
، لذلــك قــرر فريــق مــن مختبــر 

ً
بشــيء آخــر، كالقيــادة مثــال

ماساشوســيتس للتكنولوجيــا تطويــر نظــام يســمح لــك 
باالستعانة بقدميك لإلجابة على هاتفك.

كزافييــه  العالــم  بقيــادة  الشــبان،  الباحثــون  وطــور 
وضعــه  يمكــن   »kicksoul« مبتكــرًا   

ً
نعــال بينافيــدس، 

بسهولة داخل الحذاء، واستخدامه للتحكم بكل األجهزة 
اإللكترونية والذكية من خالل ركلة قدم، سواء إلى األمام 

أو إلى الخلف.
ويتيــح »النعــل الذكــي« للمســتخدمن التحكــم الســلكيًا 
األجهــزة  ببعــض  مــزودا  كونــه  وحاســوبهم،  بهاتفهــم 
اإللكترونيــة الرفيعــة جــدًا التي تم وضعها ضمن طبقتي 
لوحــة  وهــي  اردوينــو  رقائــق  مثــل  اإلســفنجي،  النعــل 
بالهاتــف  بلوتــوث متصلــة  إلكترونيــة، ووحــدة  تطويــر 
عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى خوارزمية مخصصة تعمل 
علــى ترجمــة حركــة القــدم إلــى أوامــر للجهــاز باســتخدام 
التفرقــة  علــى  قــادرًا  الجديــد  النظــام  ويعــد  البلوتــوث، 
بــن الحركــة الصــادرة مــن كل قــدم، بحيــث ال يخلــط بــن 

والتنقــل  الســير  أثنــاء  للمســتخدم  التقليديــة  الحــركات 
مــن مــكان آلخــر، وبــن الحــركات التــي يقــوم بهــا مــن أجــل 
التحكــم فــي الجهــاز، وهــذا بفضــل نظــام متطــور للتعرف 

على أنواع الحركة والفصل بينها.
ومــن أهــم اســتخدامات النظام الذكي الجديــد القدرة على 
عــن  الكمبيوتــر  أو  الهاتــف  أو تصغيــر شاشــات  تكبيــر 
طريق تحريك القدم إلى األمام أو الخلف، حفظ امللفات أو 
حذفهــا، تشــغيل األضــواء بطرف القدم إذا كان املســتخدم 
إلــى  طبعــًا  باإلضافــة  كثيــرة،  أشــياء  يــده  فــي  يحمــل 
الخاصية األولى أي قبول أو رفض املكاملات على الهاتف 

أثناء وجوده في الجيب.
حتى اليوم، اختبر عشــرة أشــخاص النعل الذكي، وأكدوا 
أنه مريح للغاية وغير مزعج. كما تم الترويج للفكرة في 
مؤتمر تكنولوجي في والية كارولينا الشمالية في وقت 

سابق من هذا الشهر لجمع التمويل له.
ويؤكــد بينافيــدس وفريقــه أن النظــام الجديــد هــو األمثل 
تكــون  عندمــا  األضــواء  تشــغيل  أو  املكاملــات  علــى  للــرد 
أو  الصغــار،  األطفــال  بحمــل  ســواء  مشــغولتن  اليــدان 
األغــراض  أو حمــل  الكمبيوتــر،  علــى  العمــل  أو  القيــادة، 
 kicksoul وأكياس البقالة. هذا ومن املتوقع أن يتم إطالق

خالل أقل من عام.

ارتفع الخطاب 
اإلسالموفوبوي في 

اإلعالم وحاربه الناشطون

تكُثر الشائعات مع 
اقتراب موعد إطالق 

الهواتف الجديدة
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كما وعدها على الهواء مباشرة بمساعدتها 
في اختيار وتسجيل أول أغنية خاصة لها 

على نفقته الخاصة ودعمها الحقًا.
املواهب، يضع  انتصار غير مكتمل، تحققه 
بعض الفنانني في موقف حرج على الهواء 
ــام مـــايـــني املــتــفــرجــني، يــتــســم بــالــحــيــاء  ــ وأمــ
الظاهر، فيحاول الفنان حفظ ماء وجهه أمام 
املشترك واملشاهدين عبر التعازي الخاصة..

ــبـــحـــت مــــجــــرد »كـــلـــيـــشـــيـــه« فــي   صـــــــورة أصـ
العناصر  مكتملة  مــوهــبــة  اكــتــشــاف  طــريــقــة 
لم تثبت بعد سنوات من  والــشــروط، لكنها 
اشتراكها في برنامج مماثل لـ«ذي فويس«، 
أنها قادرة على حجز مكان لها من النجاح، 

ُيقال في ذلك،  أو تحقيق نجومية، وأقــل ما 
أن الــعــالــم الــعــربــي يــعــانــي مـــن عــــدم وجـــود 
لتبني  مؤهلة  إنتاجية  متخصصة  شركات 
جماهيرية  واستثمار  ذاك،  أو  املشترك  هــذا 

بيروت ـ ربيع فران

ــه بــعــض املـــواهـــب  ــوُجـ يـــبـــدو أن تـ
الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــيـــة، أو املـــواهـــب 
الهواة  إلى برامج  مــرارًا  حترفة 

ُ
امل

أصبح »موضة« في السنوات األخيرة، يكاد 
ال يخلو برنامج من عــدد ال ُيستهان به من 
مشتركني تقدموا سابقًا الى برامج مماثلة، 
وهم يتمتعون بقدرات صوتية مذهلة، لكن 
الحظ لم يبتسم لهم، ليحاولوا إعادة الكّرة 
املشاركة ألسابيع  وبالتالي تصبح  مجددًا، 
قليلة مجرد مرور بارز ينقضي بعد تفضيل 
حكم  أو  آلخــريــن،  التصويت  عبر  الجمهور 
املشترك  بــخــروج  التحكيم  لجنة  فــي  الفنان 
املحترف على حساب زميله وفق ما يقتضيه 

قانون البرنامج.
كــل ذلــك لــم ينّبه هــؤالء »املــواهــب« إلــى الفخ 
الذي يقعون فيه، أثناء املباراة، وبداًل من أن 
يحملهم إلى اللقب، يعيد الضوء لهم أسابيع 
قليلة، وتعارف سطحي مع الجمهور، ريثما 
ينتهي كل شيء بعد إقصائهم عن املسابقة..

يوم السبت املاضي، خرجت الفنانة املصرية 
رحـــاب صــالــح مــن املنافسة فــي بــرنــامــج »ذا 
فــويــس« بــعــدمــا تــبــارت مــع زمــائــهــا للبقاء 
الحاني  لكن عاصي  النهائيات(،  إلى  ه 

ّ
)أقل

ــن مــــن لـــبـــنـــان وعــلــي  ــ ــل عــلــيــهــا عـــمـــر ديـ ـ
ّ

فـــض
ــن الــــعــــراق، فــيــمــا أنـــقـــذ الــجــمــهــور  يـــوســـف مـ

املغربية نيرس بن قاقة للحلقات املقبلة.
الهواء  اعــتــذاره على  الحاني وبعد  عاصي 
من رحاب صالح وعدها بأنها ستكون إلى 
جانبه في حفل سُيقام قريبًا في مدينة شرم 
املصرية،  السياحة  تنشيط  أجــل  من  الشيخ 

نبذ المجتمع لمكتومي 
القيّد وحرمانهم من 

حقوقهم البسيطة

تعزية مباشرة على 
الهواء من الفنانين 

للمشتركين الخاسرين

2223
منوعات

أو  له في مراحل الحقة  القليلة  »األســابــيــع« 
دعمه بعد عمر البرنامج القصير جدًا.

مــجــرد تــعــاز بــســيــطــة، يــتــلــوهــا الــفــنــان على 
الــهــواء، منها إشـــراك املــواهــب فــي حفاتهم 
ي جزء من إنتاجهم أغنيات 

ّ
الخاصة أو تبن

إليها، فلم تكن  الحاجة  بــأمــس  جــديــدة، هــم 
املرة األولى التي يقدم فيها عاصي الحاني 
نــفــســه، وإمــكــانــاتــه لـــرحـــاب صـــالـــح، بـــل قــدم 
كــثــيــرًا مـــن الـــدعـــم لــلــفــائــز فـــي املـــوســـم األول 
مـــن »ذا فـــويـــس« مــــراد الــبــوريــقــي، وأشــــرف 
الـــحـــانـــي نــفــســه عــلــى تــســجــيــل أول أعــمــال 
اعترف  عاصي  لكن  الــشــاب،  املغربي  الفنان 
فــي تــصــريــحــات مــتــكــررة أنـــه يستطيع فعل 
أي شـــيء ألي مــشــتــرك أو مــوهــبــة .. لــكــنــه ال 
ــؤالء، فــهــذه  ــهــ يــســتــطــيــع أن يــجــلــب الـــحـــظ لــ
ــلــزم 

ُ
هــبــة »ربـــانـــيـــة« فـــي اعــتــقــاد الــحــانــي، ت

صداقات  وكسب  والجهد  بالعمل  صاحبها 
ودعم، وإنتاج إلى آخر الُسبحة. وكذلك تبنى 
كاظم الساهر عــددًا مــن املــواهــب فــي املوسم 
الــبــرنــامــج، فطلب مــشــاركــة كريس  األول مــن 
الجّر ويسرى محنوش وروني الشمالي في 
الــديــن  بــيــت  بــمــهــرجــانــات  الغنائية  أمسيته 
الدولية في لبنان عام 2012، صورة واقعية 
ا أمام 

ً
الستثمار نجاح هؤالء، ربما ولو مؤقت

جمهور كبير، كما أشرف الساهر»شخصًيا« 
عـــلـــى أغـــنـــيـــة جـــمـــعـــتـــه بـــيـــســـرى مـــحـــنـــوش، 
بـــعـــنـــوان »احــــتــــرت« كــلــمــات كـــريـــم الــعــراقــي 
وألحان الساهر، لكنها لم تصل إلى الناس، 
كــمــا يــجــب فـــي ظـــل غــيــاب الـــدعـــم اإلنــتــاجــي 
الذي ال يقدمه الفنان، بل يكتفي بهذا القدر 

الصغير من الدعم.
اللبناني  املشترك  الساهر  فضل  أيــام  وقبل 
رضــوان صــادق على مواطنه املحترف تامر 

فــي االختبارات  الساهر  اخــتــاره  الــذي  نجم، 
األولـــــى مــثــنــيــًا عــلــى دقــــة حـــضـــوره وأنــاقــتــه 
ــع بـــهـــا، كـــل ذلــك 

ّ
و«الـــكـــاريـــزمـــا« الـــتـــي يــتــمــت

فــي األســابــيــع األولــــى لنجم لم  التهليل  مــن 
للبقاء ولــو أسبوعًا واحـــدًا، حيث  لــه  يشفع 
اإلبقاء على  في  الجمهور  إلــى  القرار  يذهب 
املشتركني، دون لجنة املدربني التي تقع في 

حيرة وحرج واضح جراء قانون البرنامج. 
لكن شيرين وصــابــر الــربــاعــي، كــانــوا األقــل 
وعــــــودًا خــــال الـــبـــرنـــامـــج .. شــيــريــن الــعــام 
املــصــري،  للمشترك  بــوعــدهــا  تــف  لــم   2012
يجمعهما،  مــشــتــرك  بــديــو  الــعــدلــي،  محمد 
بــعــدمــا أخــرجــه الــتــصــويــت، فــذهــب وعــدهــا 
الــــعــــام،  هـــــذا  كـــمـــا وعــــــــدت،  الـــــريـــــاح،  أدراج 
ــفـــي،  ــلـــي األلـ املـــشـــتـــركـــني مــحــمــد عـــبـــيـــده وعـ
أغــنــيــة خــاصــة ثــاثــيــة عن  بمشاركتها فــي 
مصر، لكنها لم تفعل، حتى اآلن، وحاولت 
ــتــــغــــال صـــداقـــتـــهـــا بـــاملـــطـــربـــة  شـــيـــريـــن اســ
املــصــريــة، أمــيــرة عــبــدالــعــزيــز، الــتــي تقدمت 
اعــتــقــاد عبدالعظيم،  فــويــس« وفـــي  فــي »ذا 
ها من متابعة 

ّ
أن صداقتها بشيرين ستمكن

البرنامج،  مــن  الــاحــقــة  للمراحل  التسابق 
يــراود  الشهرة، حلم  التقّدم على صعيد  أو 
لكن  البرنامج،  جماهيرية  أمــام  متقّدم  كــل 
عبدالعظيم  تصريحات  وبحسب  شيرين، 
املشتركة  وفضلت  الضمني،  الوعد  نكست 
األردنية، نداء شرارة، في املواجهات الثانية 
من املرحلة ما قبل النهائية من »ذا فويس«، 
ما ساء أميرة عبدالعظيم لتكيل االتهامات 
إلى شيرين، أنها اختارت أغنية ال تتناسب 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــة، فـــأخـــرجـ ــيــ ــا الــــصــــوتــ ــهــ ــقــــدرتــ ومــ

البرنامج باكرًا.
أما صابر الرباعي، فلم يف بوعده، أقله الى 
املرحلة النهائية من البرنامج، فبعدما وعد 
بضرورة  الجندي،  والء  اللبنانية،  املشتركة 
ــاء، فـــضـــل عــلــيــهــا مـــواطـــنـــتـــه، مــحــرزيــة  ــقـ ــبـ الـ
الجمهور  الــطــويــل، وأخـــرج والء، كما صــدم 
قــبــل أســـبـــوعـــني بـــاخـــتـــيـــاره املــتــســابــق جــاد 
بعد  الشعار،  رنــني  املطربة،  أبــي حيدر على 
البرنامج  فــي  نفُسه  الرباعي  قطعها  وعــود 
التي انضمت  املواهب  بالشعار كل  متحديًا 
ا واسًعا 

ً
الى فريقه، األمر الذي أثار استهجان

على مواقع التواصل االجتماعي، خصوصًا 
املـــــراحـــــل ووصـــلـــت  ــل  ــ وأن رنــــــني تـــخـــطـــت كـ
لكن وقتها كان  املباشرة مرتاحة،  السهراِت 
قــصــيــرًا فــي املــتــابــعــة، فــأخــرجــت فــي الــبــرايــم 

املباشر الثاني. 
تعزية  مــجــرد  هــي  نمطية،  صـــورة أصبحت 
مباشرة على الهواء من الفنانني، ال يستطيع 
املشترك كسبها ملصلحته، ربما ألنه يعاني 
 مــا اضطرته 

ّ
فــي األصــل مــن ســوء إدارة وإال

الظروف للمشاركة مثنى وثاثًا.

سينمافّن

فلسطينمسلسل

خليل العلي

تــعــتــبــر شــخــصــيــة »حــنــظــلــة« الــكــاريــكــاتــوريــة 
ــتـــي ارتـــبـــطـــت بــنــضــال  ــر الــــرســــوم الـ ــهـ مــــن أشـ
الشعب الفلسطيني، وصارت توقيعًا للرسام 
الفلسطيني الشهيد ناجي العلي الذي قال عن 
العاشرة مــن عمره  فــي  حنظلة: »ولــد حنظلة 
وســيــظــل دائــمــًا فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره، ففي 
تلك السن غادر فلسطني، وحني يعود حنظلة 
إلى فلسطني سيكون في العاشرة ثم يبدأ في 
ألنه  عليه  تنطبق  ال  الطبيعة  فقوانني  الكبر، 

استثناء كما هو فقدان الوطن استثناء«.
وقد   ،1973 عــام  »حنظلة«  العلي  ناجي  رســم 
أدار وجــهــه وعــقــد يــديــه خــلــف ظــهــره، ولـــم ير 
أحد وجه حنظلة من وقتها حتى يومنا هذا، 
واملــقــاومــة  الفلسطينية  للهوية  رمـــزًا  وصـــار 

والنضال خاصة بعد اغتيال ناجي العلي.
أملــانــيــة طابعًا  وقـــد أصــــدرت جمعية خــيــريــة 
ــورة »حــنــظــلــة«، فـــي بـــادرة  بــريــديــًا يــحــمــل صــ
ــل تــحــســني الــقــطــاع  لــجــمــع الــتــبــرعــات مـــن أجــ

مع ما يحيط بها من ظروف ومواقف يومية 
الهوية  ُحــرمــت  انحرافها ألنها  إلــى  ســتــؤدي 
ُيــعــرف في  الــلــبــنــانــيــة، وهـــو مــا  أو الجنسية 
لـــبـــنـــان بــــ«مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد«، فــتــتــحــول إلـــى 
راقصة تتشبث بأصولها ونشأتها في أجواء 
قــاســيــة ومجتمع ال يــرحــم، لــكــن الــقــدر يضع 
فـــي طــريــقــهــا الــطــبــيــب الـــقـــادم مـــن مــؤســســات 
ـــعـــنـــى بــــالــــحــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة 

ُ
وجـــمـــعـــيـــات ت

والاجئني )أحمد فهمي(، فتنشأ  قصة حب 
بــني ســمــرا والــطــبــيــب، ومـــواقـــف ال تــخــلــو من 
إسقاطات على األوضــاع الحالية، ليس فقط 
ملن هم في مثل حالة »سمرا« بل على الواقع 

العربي املعاش اليوم.
مخيلة الــكــاتــبــة مــرشــلــيــان هـــذه املــــرة ُجــهــزت 
ــــن نـــبـــذ املــجــتــمــع  ــــي، مـ ــــومـ ملـــعـــالـــجـــة واقـــــــــع  يـ
التعليم  القيد  حرمانهم من حقوق  ملكتومي 
ــك بـــرؤيـــة تــبــدو مختلفة  إلـــى االنــــحــــراف، وذلــ
لــلــمــخــرجــة رشـــا شــربــتــجــي.  وبــيــنــمــا تــطــوي 
شــركــة  »الــصــّبــاح«، »ســمــرا« الــعــمــل  املشترك 
بــني لبنان وســوريــة ومــصــر، ستعمد الشركة 

بيروت ـ العربي الجديد

ــــن نــســيــب  ــاديـ ــ األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، شـــغـــلـــت نـ
نجيم الناس على شاطئ بيروت منطقة عني 
املريسة، ظهورها لم يكن عادًيا هذه املــرة، إذ 
رقــصــت للمرة األولـــى أمـــام الــنــاس، فــي واحــد 
من املشاهد الرئيسية ملسلسل »سمرا« كتابة 

كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي.
ــاح« قـــريـــبـــًا  تــصــويــر  ــبـ وتــنــهــي شـــركـــة »الـــصـ
واملمثل  نجيم،  بطولة  مــن  »ســمــرا«  مسلسل 
ــتــــي بـــدأ  ــد فـــهـــمـــي، الـــقـــصـــة الــ ــمــ ــــري أحــ ــــصـ املـ
تصويرها قبل ثاثة أشهر في لبنان ستلقي 
ــاة  تـــدعـــى »ســــمــــرا« ُحــرمــت  ــتـ الـــضـــوء عــلــى فـ
مــن عــاطــفــة األمـــومـــة، بــعــد وفـــاة والــدتــهــا وال 
إنسانية والدها، فتختار العيش مع خالتها، 

نيلز  غيرترود  وقــالــت  فلسطني،  فــي  الصحي 
»ميديكال سينتر«  الخيرية  الجمعية  رئيسة 
في مدينة هاغن إن الفكرة تمت باالتفاق بني 
الــجــمــعــيــة ومــؤســســة الــبــريــد األملــــانــــي، حيث 
ــدار الــطــابــع الــبــريــدي  ــ ــفـــاق عــلــى إصـ نـــص االتـ
الذي يحمل صورة »حنظلة« من فئة الرسالة 
ــم قـــامـــت الــجــمــعــيــة بـــشـــراء  ــة، ومـــــن ثــ ــاديــ ــعــ الــ
ــع الـــتـــي تـــم إصــــدارهــــا لــيــعــاد  ــوابـ ــطـ جــمــيــع الـ
بيعها فيما بعد للراغبني في التبرع لصالح 
الــجــمــعــيــة مــن أجـــل مــســاعــدة مستشفى بيت 
الفكرة  أن  إلــى  فلسطني، مشيرة  فــي  ســاحــور 
للمستشفى حــيــث تبني  زيــارتــهــا  مـــن  نــابــعــة 
الصحية،  األساسيات  من  للكثير  تفتقر  أنها 
وتفاعل  الطبية،  أجهزتها  قدم  إلى  باإلضافة 
الشعب األملــانــي مــع هــذه الــبــادرة بعد معرفة 
الهدف الخيري املرجو من إصدار هذا الطابع 
البريدي، وأيضا بعد التعرف على شخصية 

»حنظلة« وهمومه الفلسطينية.
دمشقية  أســيــمــة  التشكيلية  الــفــنــانــة  وقــالــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: مــنــذ ُوجـــــدت شخصية  لـــ
عــجــبــت وتــعــنــي لــي الــكــثــيــر، وأرى 

ُ
»حــنــظــلــة« أ

فــيــهــا مــعــانــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي املــقــهــور، 
فــقــمــت بــرســمــهــا عــلــى أســطــوانــات املوسيقى 
الـــقـــديـــمـــة ألنـــهـــا تـــذكـــرنـــا بـــالـــعـــصـــر الــذهــبــي 
لــكــل الــفــنــون، مــن األغـــانـــي الــطــربــيــة األصــيــلــة 
والفونوغراف، واألسطوانة بحد ذاتها قطعة 
الحجم وتحمل  الــوزن وصغيرة  فنية خفيفة 
ــات كــان  ــومـ ذكــــريــــات، ولــفــتــنــي أن هــــذه الـــرسـ

عليها طلب خاصة من جيل الشباب.

نــفــســهــا إلــــى اســتــثــمــار نـــجـــاح نـــاديـــن نسيب 
نجيم واملمثل السوري تيم حسن في مسلسل 

جديد بعنوان »نّص يوم«.
الشركة ستحاول مرة أخرى أن تشغل الناس 
بعمل »رمــضــانــي« خفيف رومــانــســي، مؤلف 
مــــن ثــــاثــــني حـــلـــقـــة بـــعـــد نــــجــــاح ســلــســلــة مــن 
األعمال املشابهة بدأتها قبل ثاث سنوات في 
»لـو« الذي جمع نجيم مع عابد فهد ويوسف 
الــخــال، ثــم »تشيللو« هــذا الــعــام والـــذي شكل 
مــع نجيم ثــنــائــًيــا نــاجــحــا وفـــق اإلحـــصـــاءات،  
الكرة مجددا وتتبنى  الصّباح  لتعاود شركة 
هـــــذا الـــنـــجـــاح مــــع املــــخــــرج ســــامــــر بــــرقــــاوي؛ 
ــتــــادت تــوظــيــفــه أيـــضـــًا فـــي أعــمــالــهــا  وهــــي اعــ
الــرمــضــانــيــة بــعــد »لـــــــو« و»تــشــيــلــلــو«  لــيــقــدم 
للعام املقبل »نص يوم«..  فيما تتكتم الشركة 
حـــول الــقــصــة والــســيــنــاريــو الــتــي سيتناولها 
ــــوم« ُعـــلـــم أن الــتــحــضــيــرات الخــتــيــار  ــــّص يـ »نـ
ان  على  الــيــوم،  قائمة  واملمثلني  العمل  فــريــق 
تــنــتــهــي مــنــتــصــف الــشــهــر املـــقـــبـــل، خــصــوصــًا 
وأن نجيم طلبت فترة استراحة  بعد »سمرا« 
بــســبــب املــجــهــود  اإلضـــافـــي الــــذي بــذلــتــه. أمــا 
ــأن الــــعــــرض ســـتـــحـــاول الـــشـــركـــة املــنــتــجــة  بـــشـ
الــصــوم، وبعد  بــدايــة شهر  بيع املسلسل قبل 
انتهاء مرحلة »املونتاج« أي في الربيع املقبل، 
 العرض األول  سيكون حصرًيا على 

ّ
أن على 

التي أبدت رغبتها  القنوات الخليجية  إحدى 
في شــراء »سمرا« فيما تجري مفاوضات مع 
محطة لبنانية »أرضية«  ليتزامن العرض بني 

املحطتني في نفس الوقت.

»حنظلة« وقد بات في كل مكان»سمرا« تسابق »نص يوم«
تنهي خالل أيام الممثلة 

نادين نسيب نجيم مشاهد 
مسلسلها الجديد »سمرا« 

بطولة أحمد فهمي، 
لتدخل منتصف يناير/ 

كانون الثاني 2016 مجددًا 
مسلسال رمضانيا بعنوان 

»نص يوم«

أحد أفضل أفالم العام 
2015 هو بال شك فيلم 

»45 عامًا« للمخرج أندرو 
هاي مع أداء مذهل 

لكل من شارلوت رامبلينغ 
وطوم كورتيناي

منذ العام 1973 ظهر 
»حنظلة« في رسومات 

الفنان الراحل ناجي العلي 
لينتشر بعدها في كل 

أنحاء العالم

محمد جابر

إلى جهود عظيمة، بكارة  العاقات  تحتاج 
املواقف الحياتية الصعبة تؤدي النفعاالت 
ومشاكل، و)الوقت( تبدو كلمة ساحرة جدًا 
ــــروره يــعــرف طــرفــا  ــك، ألن مـــع مـ ــام كـــل ذلــ أمــ
العاقة بعضهما أكثر، يصبح لديهما خبرة 
وتــجــربــة عــن كيفية الــتــعــامــل مــع كــل عــثــرة، 
عدة سنوات يمكن أن تكون كافية كي نصل 
ــكـــون، ولــكــن فـــي هـــذا الفيلم   إلـــى مــأمــن وسـ
-الــــذي عـــرض فــي الــقــاهــرة ضــمــن فاعليات 
بانوراما الفيلم األوروبي- حتى 45 عامًا لم 

تكن كافية!
يـــبـــدأ الــفــيــلــم بـــيـــوٍم عـــــادي فـــي حـــيـــاة عــائــلــة 
»كيت«،  والزوجة  »جيوف«  الــزوج  »ميركر«، 
الخامس  مــن عيد زواجــهــمــا  قليلة  أيـــام  قبل 
واألربــعــني، تنقلب األمـــور حــني تصل رسالة 
القديمة  بــأن حبيبته  تخبره  »جــيــوف«  إلــى 
منذ 50 عامًا، والتي ماتت متجمدة في حفرة 
ثــلــجــيــة فـــي الــســتــيــنــيــات أثـــنـــاء عــطــلــة مــعــه.. 
قـــد وجــــدت جــثــتــهــا بــعــد 5 عـــقـــود، »جــيــوف« 
أن  قبل  الــذكــريــات..  ويستعيد  مرتبكًا  يــبــدو 
ينفتح باب من املاضي يكاد يعصف بحياة 

مشتركة، وتبدو األعوام الـ45 هشة جدًا أمام 
تلك األيام الخمسة الصعبة.

هذا فيلم استثنائي جدًا رغم عدم وجود شيء 
مبهر للوهلة األولى، ولكنها استثنائية تنبع 
الحكاية  بــه  الـــذي يبني  املتمّهل  اإليــقــاع  مــن 
ودواخـــــل شــخــوصــهــا، الــرســالــة الــتــي تشير 
للعثور على جسد فتاة/حبيبة قديمة بنفس 
هيئتها منذ 50 عامًا يدخل الزوج والزوجة، 
كــل بطريقته، فــي دوامـــة »مـــاذا لـــو...«، الــزوج 
الــذي ظن  العالم  املدفونة،  ذكرياته  يستعيد 
الفاتن  الشيء  انتهى منه يعيد غوياته،  أنــه 
لــنــفــوســنــا الــبــشــريــة عـــن الــحــكــايــات الــتــي لم 
تكتمل، في ذلك الصباح استعاد ما كان قبل 
50 عامًا بكل زخــمــه، وفــكــرة رؤيتها )بنفس 
شكلها( يوم فارقته جعلته هشًا، ال يسيطر 

جيدًا على انفعاالته.
ـــ »مــــاذا لــــو..« تــكــون عــاصــفــة أكــثــر في  تــلــك الـ
حالة الزوجة، ألنها تفتح بابًا عنيفًا جدًا، مع 
والـ45  الفيلم تحديدًا، ملساءلة حياتها  تقدم 
الــرجــل. في  التي قضتها بصحبة هــذا  عامًا 
لم  لو  املهمة تسأله:  االنقابية  املشاهد  أحد 
تلك الحادثة قد وقعت.. هل كنت ستتزوجها 
»نعم«  يجيب  وحــني  عطلتكم؟  تنتهي  حــني 

يبدو كأن كل شيء جرى في »45 عامًا لعينة« 
هو مجرد صدفة.

»كيت«  تقوم  ربما  الفيلم  مشاهد  أجمل  فــي 
يختار  للحبيبة،  القديمة  الــصــور  بتشغيل 
املــخــرج »أنـــدرو هــاي« أن يحصرها فــي ثلث 
الكادر السينمائي فقط، وفي الخلفية، بينما 
فــي املــقــدمــة ولــثــلــثــي الـــكـــادر هــنــاك الحبيبة 
الــقــديــمــة بــكــامــيــرا الـــــزوج، مــشــهــد عــظــيــم ألن 
الــزوجــة تــبــدو هــشــة جـــدًا أمـــام )صــــورة فتاة 

رحلت أمام 50 عامًا(
ــاِم الــفــيــلــم، وتـــمـــامـــًا كــمــا يـــحـــدث في  ــتـ فـــي خـ
الحياة، ال يغلق »أندرو هاي« قوس الحكاية، 
بل يتركها مفتوحة، الشيء املؤكد أن »كيت« 
متأملة بــشــدة، وأنــهــا ستحاول مــهــاودة أملها 
دون قرارات كبرى، ألجل 45 عامًا من العيش 

املشترك.
هذا واحد من أجمل أفام 2015 على اإلطاق، 
بأداء وكيمياء مشتركة عظيمة بني شارلوت 
رامبلينغ وتـــوم كــورتــيــنــاي –املــتــوجــني بدب 
مهرجان برلني الفضي كأفضل ممثل وممثلة 
ــ وهو كذلك يجعل من مسيرة املخرج »أندرو 
هــاي« – بعد فيلمه األســبــق Weekend- أمــرًا 

يستحق التتبع وانتظار القادم.

فنانون يقدمون وعودًا 
للمواهب... ثم ينسون

لوحة حنظلة )العربي الجديد(

في كل مرة يخرج مشترك من برامج المواهب الغنائية يطل أحد أعضاء لجنة التحكيم 
عارضًا عليه فرص عمل فنية.. لكنها غالبًا مجرد وعود في الهواء

جوائز ترضية

45 عامًا لعينة

اصطباحة

بالل فضل

)5( على صفحتها في موقع )فيسبوك( كتبت ميرال املصري عن عاملة 
محل كوافير، سألتها بعشم عن واسطة ألخيها السجني، كانت األخت 
واقعية للغاية، فكل ما تطمح فيه هو واسطة تحقق حلمها صعب املنال 
»ما يتضربش كل يوم، ويرحمونا من دفع خمسني جنيه إيجار مطرح 
ليه في الزنزانة الفاضية شوية عشان يعرف يقعد، أصلنا لو ما دفعناش 
فيها  بيتغيرش  ما  للوقفة، وحتى  فيهاش مكان  ما  زنزانة  بيرموه في 

جردل البول«. 
 

)6( في واحــد من مقرات أمن الدولة في الجيزة، انقطعت أوتــار يد عبد 
الرحمن على طاهر،  مضرب عن الطعام منذ 60 يوما،  والذي كن يعمل 
مصورًا في موقع مصراوي وعضو حركة 6 إبريل، وأصيب بخلع في 
كتفه، بعد تعرضه للتعذيب، بسبب رفضه ألن يسلم األمن فيديوهات 
ســبــق أن صــورهــا فــي الــجــيــزة إلحـــدى املــســيــرات املــعــارضــة للسيسي، 
النيابة  لتجدد  طــرة،  استقبال  فــي سجن  الرحمن  إيـــداع عبد  تــم  بعدها 
لــه، هي حيازة كاميرا  اتهامات  مــرات عديدة، بعد توجيه حزمة  حبسه 
وتصوير بدون ترخيص والتعامل مع وكاالت صحفية أجنبية، والشروع 

في قتل ضابط.  

)7( الصحافة الحرة في واقع األمر جريمة فادحة عند نظام السيسي، 
يدفع ثمنها اآلن 63 صحفيًا يقبعون خلف السجون، طبقا إلحصاءات 
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، كان آخرهم الباحث والصحفي 
إلى  عودته  عند  عليه  القبض  تم  الــذي  اإلسكندراني،  إسماعيل  املتميز 
ــارج مــصــر، لــيــدفــع ثــمــن كــتــابــاتــه الــجــريــئــة،  مــصــر، بــعــد رحــلــة عــمــل خــ
وخصوصا تلك التي ألقى فيها الضوء على أوضاع أهل سيناء املأساوية، 
الذين وجدوا أنفسهم عالقني بني سندان اإلرهاب املجرم ومطرقة الدولة 

الغشيمة منعدمة الكفاءة. 

)8( فــي شــهــر نــوفــمــبــر املــاضــي فــقــط، تــوفــي الــدكــتــور وحــيــد رمــضــان 
املعتقل بمعسكر األمن املركزي بالعاشر من رمضان، بسبب معاناته 
من اإلهمال الطبي، ولقي املعتقل عادل عبد السميع مصرعه بعد قيام 
وإطفاء سجائر بجسده،  بتعذيبه  املطرية  بقسم شرطة  وأمناء  ضباط 
وهو نفس القسم الذي تعرض فيه محمد معوض املعتقل املعاق ذهنيا 
نقابة  مدير  مناف  ولقي عماد حسن  بالغيبوبة،  أصيب  للتعذيب حتى 
األطباء ببني سويف مصرعه عقب اعتقاله وتعرضه للتعذيب من قبل 
رجال الشرطة، وفي مدينة األقصر لقي طلعت شبيب 47 عاما مصرعه 
داخــل قسم شرطة األقصر بعد تعذيبه من عدد من الضباط واألمناء، 
وتعرضت أسرة مسيحية من جيرانه للنهب من رجال الشرطة، بدعوى 
أنهم منضمون إلى جماعة إرهابية ـ شاهد الفيديو مريع التفاصيل على 

بوابة املصري اليوم إن أردت ـ . 

ات ضحاياه ودموع أهاليهم لن تصل إلى الناس، 
ّ
)9( يعرف السيسي أن أن

ببركة أذرعه اإلعالمية، التي ال تمرر من املظالم، إال ما يستحيل إخفاؤه 
ــذه، ال يخشى السيسي كــثــيــرا مــن عــواقــب  ــنــاس، وحــتــى هـ عــن عــمــوم ال
وصولها إلى الناس، ألنه يراهن على الخوف أوال والنسيان ثانيا، هو يدرك 
يتعرضوا هم  أن  من  الظلم، خوفا  برفض  يخاطروا  لن  الناس  أن عموم 
أيضا للقمع والقتل، وأنهم إن لم يهاجموا من يتحدث عن املظالم، ويطعنوه 
فــي وطنيته وشــرفــه، فــإنــهــم عــلــى األقـــل ســيــنــكــرون وجـــود تــلــك املــظــالــم، 
وحتى إن وقعت أمام أعينهم فإنهم سيبررونها، وإن عجزوا عن التبرير، 
سيصمتون عليها، وبعد أن يمضي قليل من الوقت، لن يتذكر تلك املظالم 
أحد، سوى أهالي الضحايا، الذين سيضطرون بدورهم للتعايش مع األلم، 
ليستطيعوا توفير لقمة العيش، وستنحصر أحالمهم في إدخال األدوية 
والبطاطني واألطعمة، وستتعلق آمالهم بلحظة تسامح تسكن صدر القائد 
امللهم، فيصدر العفو عن ذويهم، فإن تأخر تحقق ذلك، تعلقوا باألمل في 
لحظة عدالة، تطيح به من على كرسي الحكم، ليخلفه حاكم يفتح صفحة 

جديدة، يكون أول سطر فيها اإلفراج عن معتقلي سلفه. 

إنجازات سيساوية تحجبها 
األذرع اإلعالمية!

belalfadl@hotmail.com

فنون وكوكتيل
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Tuesday 8th December 2015 Tuesday 8th December 2015

)mbc( 2014 من »لو« إنتاج

)Getty( شارلوت رامبلينغ

)Getty( فريق الفيلم

)Getty( شارلوت رامبلينغ وطوم كورتيناي

مراد البوريقي بعد فوزه بلقب »ذا فويس« )العربي الجديد(يسرى محنوش )العربي الجديد(



ضمن »يــومــيــاتــه«، وتــعــود إلــى فــتــرة زمنية 
مــحــصــورة بـــن شــهــر أيـــــار/ مــايــو وكــانــون 
بيسوا  عن  وتكشف   ،1913 ديسمبر  األول/ 
الـــقـــارئ الـــواعـــي، وعـــن اخــتــيــاراتــه الــقــرائــيــة 
وبعض مواقفه النقدية والفكرية من بعض 
برز 

ُ
ت العالم، كما  والفكر  في  الكتابة  أعــام 

أدنى  كــانــْت، دون  التي  بعضًا من هواجِسه 
 يكتب 

َ
 البتكاره األنداَد الذين كان

ً
شك، أصا

األشعاَر والنصوص باسمهم. 

مالحظاٌت شخصية
 
ُ
ــدُت أقـــرأ ة. مــا ُعــ ــراء ــقـ  الـ

َ
ــادة ــي عــ ــفــُت ورائــ

َّ
خــل

، واألدِب 
ً
ـــحـــف مــــصــــاَدفــــة الـــصُّ شــيــئــا ســــوى 

الــخــفــيــف وبــعــِض ُكــتــب الـــّدعـــم الــتــي تعالج 
ُيمكن  أكون بصدد دراستها، والتي  قضايا 

ُصها.
ُ
ُد التوثيِق ينق أن يكون مجرَّ

 
■ ■ ■

الــذي على هذا  األدبـــي  النموذج  لقد نسيُت 
م أو 

ُّ
 ألجل التَعل

َ
ا. ُيمكن أن أقرأ النحو، عملّيً

 اللذة 
َّ
 ليس لــديَّ ما أقـــرأه، ثم إن

ْ
املتعة، لكن

التي تنبعث من الُكتب هي من ِصنف ُيْمِكن 
بـــُوْســـع االتـــصـــال  ض بــانــتــفــاع، إذ  ُيـــعـــوَّ  

ْ
أن

مــا لي  ُيــقــدَّ أن  الــحــيــاة  بالطبيعة ومــاحــظــة 
رة.

َ
ُمباش

■ ■ ■
 
َ
 األســاســيــة

َ
ـــا الـــقـــوانـــن ـــّيً

ِّ
ــا أمــتــلــك ُكـــل اآلن، أنـ

مني 
ِّ
ُيعل أن  لشكسبير  ُيمكن  ال  األدب.  لفن 

ــون كيف 
ُ
ــت

ْ
 ثــاقــب الــفــكــر، وال ِمــيــل

ُ
كــيــف أكــــون

 
َ
ــائــــي طـــاقـــة ــامــــا. لـــقـــد اكـــتـــســـب ذكــ أكــــــون كــ

ـــِدرانـــنـــي 
ْ
ــأوا بــحــيــث إنــهــمــا ُيـــق ــ الـــحـــركـــة وشــ

 
ْ
وأن فيه،  ــب 

َ
ُيــرغ انفعال  أيَّ  ل  أتحمَّ  

ْ
أن على 

ة. وفي   إرادتي في أيِّ حاٍل ذهنيَّ
َ

ق
ْ
 َوف

َ
يدخل

ا، 
ً
ق

َ
ل

َ
 كفاحا َدْوما وق

ُ
 ما َيُكون

َ
االتجاه ناحية

َم  ُيــقــدِّ  
ْ
 ال كــتــاَب بمقدوره أن

َّ
أِي الــكــمــال،  ألن

لي عونا.
 األدبــــي قد 

ِّ
 اســتــبــداَد الــفــن

َّ
ال يــعــنــي هـــذا أن

له وباإلبقاِء  ْم سوى بتحمِّ
ُ
ق

َ
ني. فأنا لم أ َرجَّ

عليه خاضعا لي أنا نفسي.

■ ■ ■
رات بيكويك.  لديَّ دْوما بجانبي كتاُب: مذكِّ
ـــــب الـــســـيـــد 

ُ
وقـــــــد قــــــــــرأُت مـــــــــرات عـــــديـــــدة ُكـــــت

 انحدار الرواية البوليسية 
َّ
و.و.جاكوبس. إن

حْت لي إثر 
َ
قد أْوَصـــَد إلــى األبــد بابا، وانفت
ذلٌك أبواٌب في الكتابة الحديثة. 

■ ■ ■
ــام بـــالـــنـــاس األذكــــيــــاء  ــمـ ــتـ ـــْيـــُت عــــن االهـ

َّ
تـــخـــل

أفكار  وشــاو.  وشيسترتون،  ويلز،  فحسب. 
من  كثيٍر  بأفكار  شبيهة  الشخصيات  هــذه 
األشخاص الذين ال يكتبون؛ فبناء أعمالهم 

ها صفر. 
ُ
لت ُمحصِّ

■ ■ ■
 ذا 

ْ
ــْرف؛ َمـــن ــ الــســوســيــولــوجــيــا هــي غــبــاٌء ِصـ

السكوالئية  النزعة  ل هذه  أن يتحمَّ بوسعه 
في بيزنطة الحالية التي نسُكنها؟

■ ■ ■
 
ُ
ــرأ ــ ـــة. أقـ ـــبـــي هــــي أعــــمــــال مـــرجـــعـــيَّ

ُ
جــمــيــع ُكـــت

شكسبير ألستطلع إشكالية شكسبير فقط، 
أما الباقي فأنا أعرفه.

■ ■ ■

ترجمة وتقديم: مزوار اإلدريسي

بــحــلــول  30 مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
ْت 80  نوفمبر املنصرم، تكون قد مرَّ
 عــلــى رحــيــل فــرنــانــدو ِبــيــْســَوا  

ً
ســنــة

الفانن، وال تقتصر  )1888-1935( عن عالم 
البرتغال  شهرة الشاعر والكاتب على بلده 
ــــأت الــــدنــــيــــا وشــغــلــت  وحــــــــده، فـــشـــهـــرتـــه مــ
ــَد بيسوا فــي لشبونة، ونشأ في  ُوِلـ الــنــاس. 
الــلــغــة اإلنجليزية  فــكــانــت  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
كان  إنــه  حتى  البرتغالية،  مثلما  األّم  لغته 
يكتب بــهــا إبـــداَعـــه أيــضــًا، وُيــحــكــى عــنــه أنــه 
أخطاء،  اإلنجليزي  القاموس  على  استدرك 
رًا ومترِجمًا في  ان اشتغاله ُمحرِّ َبها إبَّ فصوَّ
شر 

َّ
شركة تصدير  بلشبونة، وراسل دار الن

بإنجلترا، فكان أن تعاقدِت الداُر معه ليكون 
ـــِهـــَر كــثــيــرًا في 

ُ
ُمــراجــعــًا ألعــمــالــهــا. كــمــا اشـــت

الذي  »الاطمأنينة«  بكتابه  العربي  م 
َ
العال

صدور   
َ

قبل أخريف  املهدي  الشاعر  ترجمه 
ترجمات عربية أخرى للكتاب. 

ــذه »املــــاحــــظــــات الــشــخــصــيــة« هــــي نــص  ــ هـ

فادي عزام

أنا في حضرة بيسوا. أتيت لزيارة قبره، أو 
 شاعرًا 

ّ
للقاء بحاضنة جثمانه والهمس له أن

ــارع املــكــلــومــة الـــيـــوم فـــي حلب  ــ مـــن مــديــنــة مـ
املحروقة في بلدي سورية الوحيدة كعظمة 
الحسن،  الصالح  ريــاض  في فم كلب، اسمه 
قــصــيــر الــقــامــة وســيــم الـــوجـــه، يــــودُّ أن يلقي 

حية عليك. 
ّ
الت

الاطمأنينة  الّسام من حيث منبع  ويقرئك 
مــن وســط القلق الــبــّراق، مــن جـــذور الجحيم 
الـــودود، مــن مكمن العطب األول، مــن جوهر 
ــــدت مــنــهــا خــطــيــئــة الــحــيــاة  ــطــفــة الـــتـــي ولـ

ّ
الــن

ــن بــــــاد شــــــرق املـــتـــوســـط  ــ وصــــــــاح املــــــــوت مـ
ــه الــّصــحــراء واملــنــســوخــة  املــهــمــوزة عــلــى وجـ
ــيــــك فــي  ــتـــي إلــ ــلـ ــا هــــي رحـ ــ بـــحـــبـــر املــــــــوت. وهــ

شوطها األخير. 
ابض أجلس في لشبونة 

ّ
 بالّصداع الن

ً
ا

ّ
مكل

في ظهيرة صيف حار، أردد مقطعًا لبيسوا 
وهو في حالة ائتاف نادرة مع ورد لشبونة: 
لونَي 

ّ
كل بالورِد/  ونَي 

ُ
ل

ِّ
كل بالورد/  لونَي 

ّ
»كل

بـــــالـــــورِد/ بــــا َريــــــــِب: بـــــــورٍد يـــنـــطـــفـــُئ/ عــلــى 
لونَي 

ّ
، عّما قليٍل/ كل وِّ

ّ
جبٍن ينطفُئ/ في الت

بالورِد/ بأوراق زائلٍة. ذاَك يكفي«.
كـــــــان صــــديــــقــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي أنــــطــــونــــيــــو قــد 
 قبر بيسوا في لشبونة، في دير 

ّ
أن أخبرني 

بالذكرى  نقل   .1988 عام  منذ  الدومينيكين 
ــده. وهـــــو لــــم يـــعـــد فــــي مــقــبــرة  ــ ــولـ ــ املـــئـــويـــة ملـ
الحزن  لق. مسٌّ من 

ّ
الط الهواء  مفتوحة على 

من  تحّرر  الــذي  الكاتب  لهذا  كيف  أصابني، 

فرناندو بيسوا 
قديمًا كنُت أعرف 

القراءة

وتعود  البرتغالي،  الكاتب  يوميات  ضمن  نص  هي  الشخصية«  »المالحظات  هذه 
إلى عام 1913، وتكشف عن بيسوا القارئ الواعي، وعن اختياراته القرائية وبعض 

بأسمائهم.  كتب  الذين  األنداَد  البتكاره  منبعًا  كانت  التي  وتُبرز هواجسه  مواقفه، 
ولعله ال يفاجئنا حين يكتب: »عرفُت كيف يُمكن أن أحلَُم بالحّب فقط«

شاعر من بلدي سورية، 
الوحيدة كعظمة 

في فم كلب، يقرئك 
الّسالم من حيث منبع 

الالطمأنينة، من بالد شرق 
المتوسط المنسوخة بحبر 

الموت

رياض الصالح الحسين أحد شخصياته

من يوميات صاحب »الالطمأنينة«

إن افتقاَد االتصال 
بتفاصيل المحيط هو 

َمْعَلٌم للفنان

اكتشْفُت أن القراءة 
شكٌل للُحلُم في حال 

استعباد

ريكاردو  موت  »سنة  هي  لبيسوا  كاملة  رواية  ساراماغو،  جوزيه  أفرد 
فقد  هو  أما  مبتِكَرها.  أنداده  أو  بيسوا  شخصيات  تطارد  حيث  ريس« 
خّطها  سيرة  منهم  لكل  جعل 
بنفسه، له عمر ومدينة وموقف 
وجعل  خاصة،  وحياة  وطفولة 
وشكًال  هويّة  مستعار  اسم  لكّل 
يتناكفون  تركهم  كما  ومهنة، 
بعض  ثارت  المعارك.  ويخوضون 
وأبقى  الملكية  على  شخصياته 
الّشعر  من  ثابتة  مواقفه  بعضها 
واختفى  والبرجوازية.  الكالسيكي 

خلف الجميع.

اختفى خلف الجميع

2425
ثقافة

فّواز حداد

التواصل  االنكباب على صفحات  الــقــراءة، وتصاعد  الرغم من تراجع  على 
االجتماعي، تشهد الرواية انتشارًا مرموقًا، ما يوجب القول إنها نجت من 
مصير مشؤوم، نتيجة عوامل كثيرة، ال تدين للوقت الحاضر، بل ملا تراكم 
املــاضــيــة، مــا يجعلنا ال ننسى إسهامات  العقود  مــن جــهــود روائــيــة طـــوال 
روائيني عرب في ازدهار الرواية في الستينيات والسبعينيات أمثال نجيب 
مينة  القدوس في مصر، وحنا  عبد  السباعي وإحسان  محفوظ ويوسف 
في سورية، أشاعوا الرواية بني قراء لم تثقل عليهم مطالعة ثالثية محفوظ 
الضخمة، وال روايات عبد القدوس والسباعي الطويلة. كذلك انتشار روايات 
حنا مينة في البالد العربية من املحيط إلى الخليج )وهو تعبير في محله( 
العدالة  إلــى  منحازة  تقدمية  كــروايــات  الفتة  ظاهرة شبابية  أصبحت  حتى 

والفقراء.   
صار للرواية جمهور ومتابعون أوفياء. قبل سنوات كانت املفاجأة؛ ظهور 
ازديــاد،  الرواية في  بــاآلالف. شعبية  روائيني باملئات، واملنتظر أن يصبحوا 
النشر عن  عــقــود استنكفت دور  الــشــعــر، فمنذ  طـــاول  مــن مصير  ونــجــت 
طباعته إال بكميات محدودة جدًا، لم تتخل عنه نهائيًا حفاظًا على تقاليد 
تراثية أدبية تربع فيها الشعر العربي على محراب الخلود. لم يختف الشعر 
من حياتنا، لكن انفض عنه الكثير من عشاقه، إذ ال عشق من دون تواصل 

مع املعشوق. 
وأدونيس.  قباني ومحمود درويــش  الشعراء كنزار  استثنينا مشاهير  إذا 
نجد أن حصة الشعر هزيلة جدًا باملقارنة مع الرواية، فما بالنا بكتب الدين 
القراءة.  عالم  في  الجدد  للشعراء  مكان  ال  وكأنه  والجنس؟  والطبخ  والحظ 
مثابرين،  بقراء  ملا حظينا  للشعراء،  يقرؤون  الشعراء  أن  لوال  الحقيقة  في 
 في الحياة أصبحوا دائرة مغلقة على 

ً
فالشعراء الذين اختاروا الشعر سبيال

كتابها. 
الــهــواة طاملا هناك جوائز تشجع على  السطح شعر  اليوم على  ومــا يطفح 
كتابته، بينما هي تسيء إليه، فالشعر مادة تخرج من الروح، والجوائز أصلح 

ما تكون لتخريبها وتخريبه. 
التي ساعدت عليها الجوائز، وهي جوائز  الروائية  ما يعود بنا إلى الطفرة 
بال معايير، وضعت للتشجيع على كتابتها، ما حّولها إلى فريسة ثمينة، ال 
عجب أنها خدعت الكثيرين، ثم ذهبت للمحظوظني. واألسوأ أنها استسهلت 
مقاييس للرواية حطت من شأنها، ما يجعلنا نتوقع لها مصيرًا مشابهًا، 
ــرة الــروايــة املــطــرودة مــن جنة الــجــوائــز،  الــروايــات الحقيقية إلــى دائـ فتذهب 
املخالفة للمقاييس العشوائية، فال يقرؤها إال الروائيون، فتلتحق بالشعر، 
التي سبقتهما، واقتصرت على الفالسفة  الفلسفة  ويصبح حالهما كحال 
اليومية،  والحياة  األرض  إلــى  نزلت من عليائها  أنها  لــوال  الفلسفة،  وطــالب 
وأصبح لها موعد مع الناس، من دون االستغناء عن احتكار أسئلة الفلسفة 

الكبرى، لدائرتها األولى.
هل العمل على ترويج الكتاب، سيحيل عالم الكتابة والقراءة بأنواعهما إلى 
دوائر من الخاصة، مغلقة على أعضائها تسن قوانينها الصارمة، ودوائر 

مفتوحة للعموم متساهلة، تتحكم بها قوانني السوق؟

دوائر الكتابة

استعادة

فعاليات »الدوحة للكتاب«

م في حال 
ُ
 للُحل

ٌ
ُت أن القراءة شكل

ْ
لقد اكتشف

ـــَم، فــلــمــاذا ال 
ُ
 كــان عــلــيَّ أن أْحـــل

ْ
اســتــعــبــاد. إن

ُم بأحامي الخاصة؟
ُ
أحل

■ ■ ■
املــحــيــط هو  افــتــقــاَد االتــصــال بتفاصيل  إن 
تمثيل  ه 

ُ
ُمهّمت  

ُ
األدبــي، وتكون للفنان  ٌم 

َ
َمْعل

للُمحيط  التي  التفاصيل  وليس  املــجــمــوع، 
املذكور. 

■ ■ ■
 
ُ
ة. اليوَم، عندما أقرأ قديما، كنُت أعرف القراء

أضيع.

■ ■ ■
املــيــتــافــيــزيــقــا- ُعــلــبــة الحــــتــــواء الــانــهــائــي- 
ر دومــا في ذلك التعريف الذي  تجعلني أفكِّ
ْعِرف ما 

َ
ِم ِطفل. أت

َ
للعلبة، الذي سمعته من ف

بل  ملـــاذا.  اآلن  أدري  ولــســُت  ه، 
ُ
العلبة؟، سألت

ظ 
ْ
أعرف، يا سيدي، أجابني، إنها شيٌء لِحف

أشياء.

بيسوا نفسه أن ُيحَصر تحت عمود من رخام 
كيف تعدد ليعالج ألم الوحدة؟ 

ــعــر لــديــه هــو اقــتــنــاص طــريــدة مــن ســرب 
ّ

الــش
ه فيلق من 

ّ
من، وتحنيطها أو إطاقها، كأن

ّ
الز

عراء املحّملن بكل أنواع األدوات الازمة 
ّ

الش
إلدانة الوحدة، فهذه معجزة بيسوا.

ــتـــبـــت قــصــائــد  ــيـــنـــة: »كـ يــــقــــول فــــي الـــاطـــمـــأنـ
كــثــيــرة/ وعــلــّي بالطبع أن أكــتــب أخـــرى/ كل 
الشيء نفسه/ كل قصيدة  قصيدة لي تقول 
لي هي شــيء مختلف/ كل شــيء هو طريقة 

مختلفة لقول نفس الشيء«. 
ــعــر الـــّرعـــوي والـــحـــر، كــتــب بأسماء 

ّ
كــتــب الــش

عراء، وفي كل فترة كان 
ّ

مستعارة لعشرات الش
عر البرتغالي. 

ّ
يجز اسمًا جديدًا في أتون الش

ملاذا هذا التعدد املثير؟ ملاذا لم يصنع بيسوا 
 
ّ
ـــعـــراء املــمــيــزيــن إن

ّ
مـــا يـــــروج عـــــادة عـــن الـــش

بمجرد  معرفتهم  يمكن  خــاصــة  بصمة  لهم 
التحرر من  اإلنصات إليهم؟ من ال يستطيع 
بصمته الخاصة وصوته الخاص هو أسير 

صورته عن نفسه. 
ــراءه وبــــرر لــهــم، كــــان حـــن يتنقل  ــعـ هــجــا شـ
متقمصًا إيــاهــم وحـــن يــكــون أحــدهــم يحّبه 
ــفــقــة وحـــن ينسلخ عــنــه يــقــاومــه 

ّ
لــدرجــة الــش

دمير بخلق نقيضه. وبعد أن فعل 
ّ
لدرجة الت

كل ذلك كتب ليقول: »أحس أن لي قيمة ألننى 
ولدت/ فقط ألصغي إلى هبوب الريح«.

 مــا فــكــرت بــه أن ريــــاض صــالــح الحسن 
ّ

ــل كـ
هو أحد شخصيات بيسوا، وبمعرفة بيسوا 
رّبــمــا نـــرى ظــا آخـــر لــريــاض الـــذي رحـــل في 

امنة والعشرين.
ّ
الث

■ ■ ■
 الداخل... أبدا لم أمسَّ 

َ
فُت دوما جهة لقد تصرَّ

 كنُت أنتهي 
ً
الحياة... وكلما كنُت أرسُم حركة

 أكثَر 
ُ
 سيفا َيِزن

َّ
... إن م، بشكل بطوليٍّ

ُ
في ُحل

رُت جيوشا كبيرة،  من فكرة سيف... لقد سيَّ
ُكــبــرى، واستمتْعُت  وانــتــصــْرُت فــي مــعــارك 
 شـــــــيٍء كـــــان َيــــْحــــُدث 

ُّ
ــرى؛ وكـــــــل ــ ــبـ ــ بـــهـــزائـــم ُكـ

ل فـــي املـــمـــّرات  ــْعــُت بــالــتــجــوُّ
َ
داخـــلـــي. اســتــمــت

الطويلة،  املــمــّرات  وَعــْبــَر  املحفوفة أشــجــارا، 
ــَور  ُمـــصـــِدًرا أوامــــر إلـــى األشــجــار وإلـــى الــصُّ
املرسومة على الجدران... وعْبر املمّر الطويل 
 مع 

ً
اٍت كثيرة ُت مرَّ

ْ
ل املوجود في القصر تجوَّ

 أبدا... 
ٌ
ة  حقيقيَّ

ٌ
خطيبتي... لم تكن لي خطيبة

... عرفُت كيف ُيمكن  حبُّ
ُ
 كيف أ

ْ
وأبدا لم أْعرف

 كان ُيعجُبني أن 
ْ
َم بالحّب فقط...  إن

ُ
أن أحل

ــَم الــنــســاء فـــي أصــابــعــي، فــأنــه  ــع خـــواتـ ــ
َ

أض
ر في شبابي   أتصوَّ

ْ
أن َيروقني أحيانا  كان 

ل أني،  يديَّ على أنهما َيَدا أميرة، وأن أتخيَّ
ُص 

ْ
، الشخ على األقــل في تلك الحركة لــيــَديَّ

ــِدًيــا 
َ
ـــه... ذات يـــوٍم ُعـــِثـــَر عــلــيَّ مــرت ـــِحـــبُّ

ُ
الـــذي ت

ــلــهــا  مــابــس مـــلـــكـــة... وذلــــك أنــــي كــنــُت أتــخــيَّ

ــة... كــان ُيعجبني  املــلــكــيَّ أنها كانت زوجــتــي 
أن أرى وجهي منعكسا، ألنه كان بمقدوري 
ــل أنـــه كـــان وجـــه شــخــص آخـــر؛ ألنــه  أن أتــخــيَّ
 االنعكاَس 

ّ
كــانــْت لــه مــامــح أنــثــويــة، ذلــك أن

حّيا محبوبتي... كــم مـــّرٍة المــَس فمي 
ُ
كــان مل

ْحـــــُت إحــــدى يـــَديَّ 
َ
ٍة أز فــي مــــرآٍة فــمــي! كــم مــــرَّ

َعري َعبر يدي 
َ

باليد األخــرى، وكم ِهْمُت بش
إّيـــاَي.  ِسها 

ْ
املجنونة كــي تــْبــُدَو يــَدهــا عند مل

تي هي  لسُت أنــا مــن يقول لــك هـــذا... بــل بقيَّ
م.

َّ
التي تتكل

■ ■ ■
ـــف أحــيــانــا بـــن الــحــيــاة الـــتـــي تمضي 

َّ
أتـــوق

 
ُ

ــرور. واالنـــدهـــاش ــ ــِزل فـــضـــاَء املــ ــ ــ ــــؤوب، أْع وتــ
 علّي. 

ُّ
 شيٍء ينقض

ُّ
الذي ُيثيُره فيَّ كل

 ،
ُ
الــكــون وهــنــالــك لحظات أخـــرى يــبــدو فيها 

َر، 
َ

ل سيئا وأنه يقوم بدوِر كوٍن آخ
َّ
فجأة، ُيَمث

، بصوٍت آخر، 
ً
يبدو لي فيه أني أْسَمُعه، بغتة

 أخرى، كأنه 
ً
وأني أفاجئه لثانية ُينجز حركة

كه الريح، وفي لحظة، يتركك ترى  حرِّ
ُ
ِستار ت

ر...
َ
ظ

َ
صورة شيء مجهول وغير منت

إطاللة

تتواصل فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب اليوم مع ورشة عمل ُتقام عند لشبونة في ظهيرة صيف حار
الرابعة عصرًا حول كتابي »الصيد« و»عجائب الخلق«، اللذين صدرا ضمن منشورات 
»متحف الفن اإلسالمي«. يسلّط الكتابان الضوء على الصيد وطقوسه، إضافة إلى 

الحيوانات الماثلة في الحكايات الخيالية واألساطير في الفن اإلسالمي.

يُخّصص يوم العاشر من الشهر الجاري للشعر؛ حيث تقام مجموعة من األمسيات 
لشعراء من العراق والكويت وقطر، إلى جانب ندوة بعنوان اللغة العربية وسوق 
العمل. في اليوم التالي، يُنّظم نادي الكتاب خير جليس جلسة نقاشية لرواية »برتقال 

مر«، بحضور كاتبتها اللبنانية بسمة الخطيب )الصورة(.

األدب  ترجمة  حول  ندوة  عصرًا،  الرابعة  عند  غدًا،  ُتقام  أتــراك،  كتّاب  بمشاركة 
التركي، تليها محاضرة بعنوان األدب العربي أثناء الفترة العثمانية. عند السابعة، 
تقّدم كل من األكاديميتين وفاء ثابت المزغني من تونس، وأسماء الكواري من 
قطر، محاضرة بعنوان من أجل أسرة قارئة، قبل أن ُتختتم الفعاليات بجلسة نقاشية 

مع الروائي السوداني أمير تاج السر )الصورة(.

في التاسع من الشهر الجاري، يقّدم الكاتب القطري جاسم سلطان محاضرة بعنوان 
أهمية القراءة في تنمية المجتمع عند العاشرة صباحًا. بعنوان الحكايات العربية 
)الصورة(  زنغين  إدريس  موالنا  التركي،  الشاعر  يقّدم  التركي،  األطفال  أدب  في 
مريم  الكاتبة  القصيرة، تديرها  للقصة  الخامسة مساًء، تسبقها ورشة  ندوة عند 

السبيعي.

B

تصويب

نجوان درويش

رًا في صالة 
ّ
تطلب من النادلة سك

اإلفــــطــــار، ال تـــعـــرف الــبــرتــغــالــيــة 
ــر«. لــوهــلــة  ــ ــوغـ ــ فـــتـــقـــول لـــهـــا: »شـ
ــتـــدرك  تـــسـ لـــكـــنـــهـــا  تـــفـــهـــمـــك،  ال 
بالعربية  تقولها  ر. 

ّ
الـسك فــجــأة: 

ــرف عــمــق  ــعــ الـــفـــصـــحـــى. أنــــــت تــ
واللغة  الثقافة  على  العربي  األثــر 
ــا حـــدثـــك  ــ ــاملـ ــ ــتـــني، وطـ ــيـ ــالـ ــغـ ــبـــرتـ الـ
ــن الــتــأثــيــر  ــراء عــ ــعــ صـــــدقـــــاء شــ

ً
أ

الشعري العربي الذي وفد إليهم 
من الشعر اإلسباني ومن تقليد 
لكن  املنشأ؛  العربي  الــتــروبــادور 
التعريف  أل  على  النادلة  تشديد 
ــل لــقــهــوة  ــعـ ــًا جـ ــريـ ــمـ ونـــطـــقـــهـــا قـ
ــاح نـــشـــوة الـــصـــهـــبـــاء فــي  ــبـ الـــصـ

قصيدة جاهلية. 
لـــســـت مـــصـــابـــًا بـــمـــتـــالزمـــة عــلــي 
فــهــمــي خــشــيــم )املـــــــؤرخ الــلــيــبــي 
وأستاذ القذافي في ابتكار أصل 
تعرف  لكنك  لكل شـــيء(  عــربــي 
العربية  لــلــثــقــافــة  بــيــضــاء  يــد  أي 
اإلســالمــيــة على الــعــالــم، وإلــى أي 
ومجحود  فضلها  منكٌر  درجـــة 
ومفترى عليه ألسباب سياسية، 

استعمارية باألحرى. 
ــمـــن فـــــي أن  ــكـ مــــــــأزق أوروبـــــــــــا يـ
أكـــثـــر إشـــراقـــاتـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة 
ــأزق  ــت مــنــطــقــتــنــا، مـ هـــي مـــن زيــ
ــه بـــمـــزيـــد مـــــن الـــتـــعـــالـــي  ــالـــجـ ــعـ تـ
ــل، الجريح 

ِّ
عــلــى جــارهــا املــتــفــض

ــتــــعــــمــــارهــــا و«أنـــــــــوارهـــــــــا«.  بــــاســ
ومأزقنا أننا مجروحون بوعينا 
اإلمـــــــبـــــــراطـــــــوري، ولـــــــم نــســتــطــع 
ــم أنـــنـــا مــنــذ قـــرون  مــفــارقــتــه رغــ
لــم نعد إمــبــراطــوريــة، وأنــنــا اليوم 
مستعَمرون ونكاد نرجع مجّرد 

غساسنة ومناذرة. 
األحرى أن تكمل فنجان قهوتك 
وأن تــنــتــشــي بــكــلــمــة مـــن لــغــتــك، 
 أيــامــًا لــم يعد 

ً
وأن تــنــســى قــلــيــال

ــُســكــر  ال ـــر أو 
ّ
ــك الـــسـ بــمــســتــطــاع 

التخفيف من مرارتها.

أيام بال سكر

بيسوا في عمل 
من السيراميك 
بتوقيع ألَمدا 

نيغريروس

تمثال لـ بيسوا أمام مقهى في لشبونة للنحات الغوا هينريكس
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في انتظار الكارثة، يعيش سكان طهران، إذ تقع مدينتهم فوق صفائح أرضية متصدعة، ما يهددهم بدمار قاتل 
في حال وقع زلزال بقوة 5.5، ويزيد من الخطر المحدق، مخالفات البناء وغياب جهوزية مواجهة الزالزل 

سكان طهران في انتظار الكارثة

العيش 
مع الزالزل

طهران ـ فرح الزمان شوقي

محافظــة  مجلــس  رئيــس  يشــعر 
طهــران، مهــدي تشــمران، بالخــوف 
مــن وقــوع هــزة زلزاليــة بقــوة  5.5 
أن  تشــمران  يعتقــد  إذ  ريختــر،  مقيــاس  علــى 
زلزااًل بهذه القدرة، لن يكون فاجعة العام الذي 
سيقع خالله وحسب، بل سيكون فاجعة القرن 
والتاريخ، محذرًا من أن املســؤولني واملواطنني 
الخطــر  مــع  املطلوبــة  بالجديــة  يتعاملــون  ال 
الراقــد بــني الصفائــح األرضيــة املتصدعة التي 
تقــع عليهــا معظم األراضــي اإليرانية، فاألبنية 
املطلوبــة،  املعاييــر  وفــق  تبنــى  ال  الجديــدة 
والقديمــة ستشــهد انهيــارات كبيــرة، واملناطق 
وبائيــة  كارثــة  ستشــهد  ســكنيًا،  املزدحمــة 

ومجتمعية.

الزالزل ال تتوقف في طهران
فــي أغســطس/آب الفائــت، ضربــت هــزة أرضية 
منطقتــي  ريختــر،  مقيــاس  علــى   4.6 بقــوة 
دماونــد وفيــروز كــوه ومناطــق شــرق طهــران، 
بعــد عــدة هــزات أخــرى وقعــت فــي قــم ومناطق 
أخــرى قريبــة، خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة، 
فــي حــدث متكــرر خــالل الســنوات املاضيــة، مــا 
جعــل ســكان طهــران يعيشــون والخــوف يــدب 
في قلوبهم باستمرار، من كابوس محدق بهم، 
إذ يعلم ســكان العاصمة أنهم يســكنون مدينة 
تصدعــات  أربعــة  علــى  جغرافيــا  تتموضــع 

أرضية.

أسباب الخطر
رضــا  محمــد  الجيولوجيــا،  أســتاذ  يشــرح 
املتشــائمة  التوقعــات  ســبب  قيطانجــي، 
»العربــي الجديــد« : »طهــران ليســت الوحيــدة  لـ
املهــددة بوقــوع زلــزال كارثي فيها، إذ إن معظم 
املناطــق اإليرانيــة، تقــع علــى صفائــح أرضيــة 
متصدعــة، تمتــد علــى خــط زلزالــي، يصــل إلــى 
عــدة دول مــن املنطقــة، وتحــرك هــذه الصفائــح 
أو اصطدامها يؤدي إلى هزات أرضية تتفاوت 

شدتها كما تتفاوت تبعاتها«.
بارتفــاع  يزيــد  الخطــر  أن  قيطانجــي،  يــرى 
الكثافة الســكانية في املناطق األكثر خطرًا من 

الســريع، الــذي يتشــابه فــي العديــد مــن مناطق 
العاصمــة، منهــا منطقــة لواســان علــى ســبيل 
تمتــد  طبيعيــة  أحــراش  منطقــة  وهــي  املثــال، 
شــرق طهــران، بــدأت بالتقلــص بســبب الهجوم 
مواقــع  مراعــاة  تتــم  وال  عليهــا،  العمرانــي 
التصدعــات الزلزاليــة في عمليات البناء، وقبل 
3 أشــهر انهــارت بعــض األبنيــة علــى الطريــق 
الرئيــس مــن طهــران إلــى شــمال البــالد، حيــث 
املناطــق الســاحلية والجبليــة، عندمــا فاضــت 
الســيول، وهو ما يؤكد أن األبنية غير مقاومة 

للكوارث الطبيعية. 
تقــول املديــرة التنفيذيــة لشــركة االستشــارات 
»العربــي الجديــد«،  الهندســية بيتــي اعتمــاد لـ
إن »طهــران فيهــا نوعــان مــن األبنيــة، حديثــة 
ويجــب  تالفــة،  القديمــة  واألبنيــة  وقديمــة، 
وعنــد  وقــت،  بأســرع  وإصالحهــا  ترميمهــا 
انهيــار بعضهــا بفعــل الزلــزال فإن مهمــة إنقاذ 
صعبــة  ســتكون  األنقــاض،  تحــت  العالقــني 
بســبب إقامــة تلــك املبانــي فــي األزقــة الضيقــة، 
وهــو مــا يطيــل عمليــات اإلنقــاذ، ويزيــد عــدد 

الضحايا«.
إال  حداثتهــا  رغــم  الجديــدة  »األبنيــة  تتابــع 
أنهــا فــي غالبيتها ال تراعــي املقاييس الفنية«، 
عنــد  مخالفــات  وجــود  علــى  اعتمــاد  وتؤكــد 
األبنيــة  هــذه  فــي مخططــات  وليــس  التنفيــذ، 
مــن  حتــى  أو  املعنيــني  قبــل  مــن  تراقــب  التــي 
ال  أنــه  وتؤكــد  تجريهــا،  التــي  الشــركات  قبــل 
يوجــد إحصائيــات دقيقة حول عدد املخالفات 
الفعليــة، لكــن هــذا النــوع مــن األبنيــة أخطر من 
تلــك القديمــة، كــون طوابقــه أعلــى وقــد تصــل 

عشرة طوابق، حسب قولها.
عــدم  وهــو  آخــر،  خطــر  عامــل  إلــى  وتشــير 
اســتخدام املــواد املطلوبــة في البنــاء بالكميات 
الالزمــة، وتقــول، إن العمــال أو املشــرفني علــى 
أو  الجبصــني  كميــات  يســتخدمون  ال  البنــاء 
ضــرورة  حتــى  يراعــون  وال  الكافيــة،  الرمــل 
اســتخدام أنواع معينة من املعادن دون أخرى، 
قائلــة »هــذا يحتــاج رقابــة أكثــر جديــة«، إال أن 
األخطر حسب رأيها هو البناء على املرتفعات 
الجبليــة املحيطــة بطهــران، والتمــدد العمراني 
بثــالث  محاطــة  فطهــران  املناطــق،  تلــك  فــي 

سالسل جبلية يمر التصدع الزلزالي عبرها.

اإلجراءات الحكومية
فــي  الكــوارث  إدارة  مؤسســة  موقــع  وفــق 
متصلــة  املدينــة  فــإن  طهــران،  العاصمــة 
نشــاط  تستشــعر  أن  تســتطيع  بحساســات 
التصدعــات األرضيــة، وفــي تقريــر خاص نشــر 
علــى موقــع املؤسســة، فــإن أي هــزة أرضيــة لهــا 
موجــات أوليــة، وأخــرى ثانويــة، األوليــة غيــر 
الهــزة  تعــد  التــي  الثانيــة  تلــك  بقــدر  مخربــة 
الرئيســية، الفاصل الزمني بني هاتني الهزتني 
حسب خبراء جيولوجيا يابانيني يتراوح بني 

ثمانية إلى أربعني ثانية وحسب.
تقــول مؤسســة إدارة الكــوارث إنــه »فــور تلقــي 
إشــارات الهــزة األولــى ســيكون هنــاك إمكانيــة 
 
ً
قطع املدينة عن شــبكة الكهرباء والغاز، فضال
عن إيقاف قطار األنفاق، ما قد يحد من الخطر 

املتوقع«.
الفينــة  بــني  اإليرانــي،  األحمــر  الهــالل  ويقــوم 
واألخــرى بتنظيــم دورات تدريبيــة في املدارس 
لتعليم الطالب كيفية التعاطي مع األمر، وتبث 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون فــي بعــض األوقــات 

مقاطــع للتوعيــة، كمــا يقــوم اإلطفــاء بمناورات 
لتنظيــم  محاولــة  فــي  واألخــرى  الفينــة  بــني 

عمليات اإلنقاذ املطلوبة.
البرملــان،  فــي  والنائــب  العمــران  لجنــة  عضــو 
»العربــي  حميــد رضــا بشــنغ، رد علــى ســؤال لـ
الجديــد«، عــن ســبب عــدم التعاطــي مــع األمــر 
املحــدق  بالخطــر  الــكل  معرفــة  رغــم  بجديــة، 
ظاهــرة  »الزلــزال  إن   ،

ً
قائــال طهــران،  بســاكني 

طبيعيــة ال يمكــن التنبــؤ بهــا، إال أن العالمــات 
املوجودة، حتى اآلن، تتطلب جهوزية مؤسسة 

إدارة الكوارث« حسب قوله. 
وأشــار إلــى أن أعضــاء لجنــة العمــران بحثــوا 
تشــييد  ضــرورة  لصالــح  تصــب  قــرارات  عــدة 
 عــن مقترحــات 

ً
أبنيــة مقاومــة للــزالزل، فضــال

لتنظيــم عمليــات اإلنقــاذ، لكنــه أكــد هــو اآلخــر 
إنــه   ،

ً
علــى وجــود مخالفــات فــي البنــاء، قائــال

علــى املعنيــني تقديــم مذكــرات اعتراضيــة أواًل 
للتعاطــي مــع األمر، مشــيرًا إلى ضرورة تعاون 
الحكومة والبرملان ومد جسور بني املؤسسات 
للتعاطــي مــع هــذه املســألة، معتبــرًا أن الرقابــة 
إنهــا »وظيفــة   

ً
قائــال أمــر صعــب،  البنــاء  علــى 

مؤسسة تخطيط املدن«.

جاهــزون  فقــط  اإليرانييــن  مــن   %8
لمواجهة الزالزل

تكشــف دراســة مديــر مجموعة الســالمة، خالل 
لجامعــة  التابعــة  الطــب  كليــة  فــي  الحــوادث، 
جهوزيــة  أن  أردالن،  علــي  الدكتــور  طهــران، 
مواجهة الكوارث الطبيعية موجودة فقط لدى 
عددهــم  البالــغ  اإليرانيــني  املواطنــني  مــن   %8
74 مليونــًا تقريبــًا، ويقــول أردالن فــي الدراســة 
الوطنيــة  املؤسســة  موقــع  علــى  املنشــورة 
الجهوزيــة  »تكاليــف  إن  الســالمة  لتحقيقــات 
أوفــر بكثيــر من تكلفــة مواجهة التبعات، فعلى 
مواطــن  كل  جهوزيــة  كلفــت  إن  املثــال،  ســبيل 
التبعــات  فمواجهــة  واحــد،  إيرانــي  تومــان 
ســتكلفه 8 تومانات )الدوالر يســاوي 29993.5 

ريال إيراني(.
كما اعتبرت لجنة السالمة وإدارة الكوارث في 
إن  فــي تصريحــات صحافيــة،  طهــران  مدينــة 
مراكــز صنــع القرار والجهــات التنفيذية عليها 
االنســجام، لتكــون قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات 
ســريعًا بحــال وقــوع الكارثــة، ويؤكــد هــؤالء أن 
طهران بني أخطر 25 مدينة في العالم من حيث 
التوقعات بتعرضها للزالزل، كما يقول رحمت 

الله حافظي رئيس لجنة السالمة في طهران.
مــع  أخيــرًا،  نشــر،  حــوار  فــي  حافظــي  وتوقــع 
فــي  مشــكالت  »وقــوع  اإليرانيــة  مهــر  وكالــة 
مواجهــة الحرائــق املتوقــع اندالعهــا، وانقطــاع 
واالســتخدام  للشــرب  الصالحــة  النقيــة  امليــاه 
مــع  التعاطــي  كيفيــة  عــن   

ً
فضــال البشــري، 

العالقــني تحــت األنقــاض فــي مناطــق ضيقــة، 
املناطــق  إليهــا، وخاصــة  الوصــول  ســيصعب 

جنوب العاصمة«.
مشــكلة أخــرى أشــار إليهــا حافظــي، قــد تزيــد 
األمور تعقيدًا، وهي انخفاض مستوى القشرة 
املناطــق  فــي  فــي طهــران، وال ســيما  األرضيــة 
الواقعــة جنــوب غربــي، وجنــوب شــرقي هــذه 
ينخفــض  املناطــق  »هــذه  إن   

ً
قائــال املدينــة، 

مســتواها مليمتــرًا واحــدًا فــي اليــوم، أي املعدل 
الوســطي النخفاضهــا فــي العــام يصــل إلى 36 
سنتيمترًا ما يزيد من الخطر املحدق بساكني 

األبنية في تلك املناطق«.

الناحيــة الجغرافيــة، قائــال: »إن اختيــار طهران 
للسكن في القدم كان بسبب كثرة مياهها، وهي 
 مــن بني هــذه الصفائح 

ً
امليــاه التــي تنبــع أصــال

فــي  املحــدق  الخطــر  يزيــد  مــا  األرضيــة، وهــو 
قبــل  للبــالد  عاصمــة  أصبحــت  التــي  املدينــة 
وهــذا  وخدماتهــا،  إمكانياتهــا  وزادت  عقــود، 
إلــى  ليصــل  تدريجيــًا  ســاكنيها  عــدد  مــازاد 
خــط  »إن  قيطانجــي:  يقــول  مليونــًا.   14 نحــو 
منهــا  عديــدة،  إيرانيــة  مــدن  مــن  يمــر  الــزالزل 
طهــران ومشــهد وتبريــز، واملشــكلة الحقيقيــة 
لــن تكــون بوقــوع الهــزة األرضيــة بقــدر ما إنها 
ســتكون مســببًا لكارثة بشــرية ومادية، بسبب 
فــي مناطــق عديــدة، مــن  وجــود أبنيــة قديمــة 
املمكــن القــول، إن عمرهــا الحقيقــي قــد انتهــى، 
 باالســاس لتكــون مقاومة للزالزل، 

َ
فهــي لم تنب

وباملقابــل هنــاك بعــض األبنيــة الحديثــة التــي 
من املفترض أن تكون مقاومتها أعلى«.

فاجعة تستدعي الجهوزية
طهــران،  فــي  الكــوارث  إدارة  مؤسســة  رئيــس 
أحمــد صادقــي، أكــد هــو اآلخــر فــي تصريحات 
صحافيــة، أن وقــوع هــزة أرضيــة كبــرى خطــر 
: »إنــه 

ً
جــدي يحــدق بالعاصمــة بالفعــل، قائــال

يجــب توخي الحــذر واتخاذ خطوات احترازية 
على املستوى الوطني«. 

يقــول صادقــي إن »املشــكلة تكمــن بعدم تصور 
زلــزال  تبعــات  املســؤولني  وحتــى  املواطنــني 
طهــران املتوقــع، فاملشــكلة تكمــن فــي اســتمرار 
تشــييد املزيــد مــن األبنيــة، واالهتمــام بجعلها 
أبنية هندسية حديثة من حيث الشكل إلعطاء 
العاصمة وجهًا أكثر جمااًل، دون التنبه إلى أن 

معايير السالمة هي األهم«.
اللــه  نصــر  الجيولوجــي،  العالــم  ويتفــق 
كماليان، مع الرأي السابق، في حوار مع وكالة 
مهــر، إنــه فــي حــال وقعــت هــزة بقــوة 5.5 علــى 
مقياس ريختر فإن الخســارة ســتكون مفجعة، 
وستشهد طهران زلزااًل اجتماعيًا واقتصاديًا، 
ســكانيًا  مزدحمــة  مناطــق  هنــاك  إن  مضيفــًا 
مــا يزيــد الخطــر، وأشــار إلــى أن مســألة مراقبــة 
الهــزات األرضيــة مازالــت ال تؤخــذ علــى محمل 
»العربــي الجديــد« فــي  الجــد. بحســب جولــة لـ
طهران وثقت كاتبة التحقيق، التمدد العمراني 

وقوع هزة بمقدار 
5.5 على مقياس 

ريختر سيؤدي إلى 
كارثة في طهران

تجهيزات مواجهة 
الزالزل،  موجودة 

لدى 8% من 
اإليرانيين فقط
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ضحايا زلزال ضرب إيران في عام 2012 )فرانس برس(

27

رياضة

سيقود 
المدافع 
الفرنسي 
المعتزل 
بيكسنت ليزارازو، 
والهولندي رود 
خوليت، بطل 
أوروبا 1988، 
مراسم قرعة 
نهائيات بطولة 
األمم األوروبية 
»يورو 2016«، 
التي تقام يوم 
السبت المقبل 
في باريس. 
لكنهما لن 
يجريا القرعة 
بنفسيهما، بل 
مندوب رسمي 
عن االتحاد 
األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(.

)Getty( بطولة األمم األوروبية ستجرى في فرنسا الصيف المقبل

القرعة اقتربت

اعتبر جناح نادي ريال مدريد اإلسباني، الدولي 
الويلزي غاريث بيل، أن زميله في فريق العاصمة 

اإلسبانية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ُيعد 
واحدًا من أفضل الالعبني في العالم خالل الوقت 

الحالي، لكنه ليس األفضل على اإلطالق، جاء ذلك 
خالل مقابلة أجراها مع قناة »كواترو« اإلسبانية 

وقال: »رونالدو ُيعد أحد أفضل العبي العالم 
من وجهة نظري، ولكن مسألة كونه األفضل في 

العالم ترجع لوجهات النظر الشخصية«.

واصل غولدن ستايت ووريرز موسمه التاريخي 
غير املسبوق، حني حقق الفوز الثاني والعشرين 

على التوالي منذ مطلع املوسم الحالي، ليعزز 
رقمه القياسي، وجاء النصر األخير على حساب 

بروكلني نتس 114-98، في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، وتألق النجم ستيفن كوري 
ككل مرة، فقد سجل 28 نقطة، بينها 11 نقطة في 

الدقيقتني األخيرتني من الربع الثالث، يذكر أن 
كوري اختير أفضل العب في املوسم املاضي.

سجل ديريك براسار هدفني ليقود نيويورك 
رينجرز الكتساح أوتاوا سناتورز 4-1 في دوري 
هوكي الجليد ألميركا الشمالية، في املقابل تألق 
جاسنت فولك، بتسجيله هدفًا قبل 17 ثانية على 

النهاية، ليفوز كاروالينا هوريكانز 5-4 على 
فينكس كايوتس. فيما تغلب شيكاغو بالكهوكس 

3-1 على وينيبيغ غيتس ليرفع رصيده إلى 
14 فوزًا مقابل 13 هزيمة هذا املوسم. وانتصر 

نيوجيرزي ديفلز بنتيجة 4-2 على فلوريدا بانثرز.

غاريث بيل: 
رونالدو ليس أفضل العب 

في العالم

غولدن ستايت ووريرز 
يحقق الفوز الـ22 

على التوالي

نيويورك رينجرز 
يكتسح أوتاوا في دوري 

هوكي الجليد
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العربي الجديد

ــنــــافــــســــات دوريــــــــات  تــــواصــــلــــت مــ
الـــكـــرة الــعــربــيــة فـــي مــخــتــلــف دول 
الوطن العربي، لكن اإلثــارة أطلت 
برأسها بشكل الفت في الجوالت املاضية مع 
مضي الجوالت تباعا؛ ففي السعودية مضى 
العني  فيما قبض  الترتيب،  بــصــدارة  الــهــال 
اإلمــاراتــي على منافسات الــدوري في بــاده، 
الريان في دوري نجوم  انطبق على  والحال 

قطر.

الدوري السعودي
ــهــــال قــبــضــتــه عـــلـــى صـــــدارة  شـــــدد فـــريـــق الــ
الهال  ورفــع  للمحترفني  السعودي  الـــدوري 
الــطــامــح الســتــعــادة اللقب الــغــائــب منذ سنة 
تــســع  بـــعـــد  نـــقـــطـــة   24 إلــــــى  ــده  ــ ــيـ ــ رصـ  2011
ــبـــاريـــات بـــفـــارق ثــــاث نـــقـــاط عـــن مـــطـــارده  مـ
مــبــاراة  املقبلة  الــجــولــة  تشهد  فيما  األهــلــي، 
الــهــال وضيفه األهــلــي، وسيسعى  قمة بــني 
خــالــهــا الــهــال لــتــوســيــع الـــفـــارق فــي صــراع 
القمة إلى ست نقاط على عكس األهلي الذي 

يريد مساواته في الصدارة.

2829
رياضة

تقرير

الهال نجح في تسجيل انتصار على نجران 
2-صـــفـــر، بــفــضــل نــجــمــه الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
إدواردو الذي سجل هدفني خال سبع دقائق 
ليقود الهال للفوز ويبتعد في صدارة دوري 
في  الثامن  هدفه  وهــو  السعودي  املحترفني 
املــســابــقــة والـــفـــوز هـــو الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي 
مــبــاريــات، وتحقق  فــي تسع  والثامن  للهال 
ــه الــيــونــانــي  ــدربـ ــاوف مـ االنـــتـــصـــار رغــــم مـــخـ
جـــيـــورجـــيـــوس دونـــيـــس مـــن الــتــعــثــر، وبــعــد 
االتحاد  أمــام  املــوســم  هــذا  الوحيدة  الهزيمة 
4-3 في 30 أكتوبر تشرين األول املاضي أحرز 
الهال 11 هدفا ولم يستقبل مرماه أي هدف 

حتى االن.
الـــــــدوري الـــســـعـــودي شــهــد فـــي تــلــك الــجــولــة 
ــــذي عــدل  صـــحـــوة مــمــيــزة لــفــريــق االتـــحـــاد الـ
تأخره أمام الشباب بهدف إلى فوز 2-1 وسط 
دعم جماهيري للقائد محمد نور الذي سقط 
في اختبار للمنشطات، حيث وقفت جماهير 
االتــحــاد في جــدة في الدقيقة 18 وهــو نفس 
رقـــــم قــمــيــص املـــخـــضـــرم نـــــور لــلــتــعــبــيــر عــن 

دعمهم للقائد الذي غاب عن اللقاء.
التي أوفت  وكانت املباراة بحق قمة الجولة 
ــألـــق مــخــتــار فـــاتـــة فـــي إدراك  ــالـــوعـــود، وتـ بـ
الـــتـــعـــادل بـــعـــدمـــا ســـجـــل الـــشـــبـــاب أوال عــبــر 
البرازيلي رافينيا وجاء هدف الفوز لاتحاد 
قبل تسع دقائق على النهاية من ركلة جزاء 
نفذها ريباس هداف البطولة بتسعة أهداف، 
ــذي لـــم يــتــوج بــالــلــقــب منذ  ــع االتـــحـــاد الــ ورفــ
نقطة   17 إلــــى  رصـــيـــده   2009-2008 مـــوســـم 
رصيد  توقف  بينما  الثالث  للمركز  ليصعد 

الشباب عند 15 نقطة في املركز الخامس.
ــرز مــا لــفــت األنــظــار فــي تــلــك الــجــولــة هو  وأبــ
خروج الهداف السابق السوري عمر السومة 
الــــذي ســجــل ســبــعــة أهـــــداف فـــي أول ثــمــانــي 
مـــبـــاريـــات هــــذا املـــوســـم عـــن هـــدوئـــه املــعــتــاد 
ــاراتـــني بــســبــب ســـوء  ــبـ فـــتـــعـــرض لـــإيـــقـــاف مـ
التصرف في مباراة ضد الفيصلي بعد ركل 
ــد العــبــي املــنــافــس مــمــا يــعــنــي غــيــابــه عن  أحـ

مواجهة الهال املرتقبة.

الدوري اإلماراتي
ــاراتـــي  ــدوري اإلمـ ــ حــلــق الــعــني فـــي صـــــدارة الــ
بـــعـــدمـــا فـــــاز فــــي كـــاســـيـــكـــو اإلمــــــــــارات عــلــى 
انطاقة  ليوقف  األهــلــي  آســيــا  وصــيــف بطل 
األهــلــي املثالية فــي مــبــاراة صنع بها النجم 
عــمــر عــبــد الــرحــمــن »عـــمـــوري« هــدفــني ليفوز 
اللقب على األهلي 3-0 ويبتعد  العني حامل 

الـــعـــني  ورفـــــــع  املــــحــــتــــرفــــني.  دوري  بـــــصـــــدارة 
رصـــيـــده إلــــى 25 نــقــطــة مـــن عــشــر مــبــاريــات 
ــفـــارق مـــع األهـــلـــي أقــــرب ماحقيه  لــيــوســع الـ
إلى أربع نقاط لكن وصيف بطل آسيا يملك 
مباراتني مؤجلتني، ويأتي النصر في املركز 
بينما  األهــلــي  مثل  نقطة   21 برصيد  الثالث 
يحتل الوحدة املركز الرابع وله 16 نقطة. ولم 
يتمكن األهلي من تحطيم رقمه القياسي في 
بداية موسم 2013-2014 عندما حقق سبعة 
انتصارات متتالية. وكان األهلي تحت قيادة 
مدربه الروماني كوزمني أوالريو -الذي توج 
ــالــــدوري مـــرتـــني مـــع الــعــني-يــطــمــح العــتــاء  بــ
الصدارة قبل خوض مباراتيه املؤجلتني لكن 
صاحب أقــوى خط هجوم في املسابقة عجز 

عن هز الشباك ألول مرة هذا املوسم.
والغريب أن هــذه هي املــبــاراة األولــى التي ال 
يــســجــل فــيــهــا الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو لــيــمــا في 
الـــــــدوري مـــع األهـــلـــي هــــذا املـــوســـم حــيــث هز 
جميع  فــي  الشباك  لبنفيكا  السابق  املهاجم 

الجوالت السبع املاضية.
ولــم يجد أحــمــد خليل قــائــد األهــلــي وأفضل 
ــاع فريق  العـــب فــي آســيــا حــلــوال الخــتــراق دفـ
املـــدرب الــكــرواتــي زالتــكــو داليتش فــي الوقت 
الذي تألق فيه عموري قائد العني وزميله في 

املنتخب اإلماراتي.
ــرة  وشــهــدت الــجــولــة اســتــعــادة الــجــزيــرة ذاكـ

االنتصارات بعد غياب ست مباريات ليسحق 
الشعب 5-1 وخسر الجزيرة بطل 2011-2010 
املاضية وتضمنت هذه  الثاث  الجوالت  في 
الفترة هزيمة قاسية أمام األهلي 4-1 الشهر 
املاضي، كما واصل الشباب انتفاضته ليهزم 

الفجيرة 1-4. 
واسترد الجزيرة فريق املدرب البرازيلي أبل 
االعتماد على  يتمسك بسياسة  الــذي  براجا 
العــبــني شــبــان عــافــيــتــه أمـــام الــشــعــب الغائب 
عــن االنــتــصــارات منذ بــدايــة املــوســم، فصعد 
الــــجــــزيــــرة لـــلـــمـــركـــز الـــعـــاشـــر بــــني 14 فــريــقــا 
بينما  مــبــاريــات  عشر  مــن  نقطة   11 برصيد 
فقط،  بنقطتني  الترتيب  قــاع  في  الشعب  ظل 
الثاني  فــوزه   2008 بطل  الشباب  حقق  فيما 
عــلــى الــتــوالــي لــيــواصــل صــحــوتــه بــعــد غياب 
ســت مــبــاريــات عــن االنــتــصــارات ليصبح في 
املركز الخامس وله 16 نقطة مقابل 12 نقطة 

للفجيرة صاحب املركز التاسع.

الريان جمع 33 نقطة 
من 11 مباراة في 

الدوري القطري

روزي حققت 12 انتصارا 
متتاليا قبل مواجهة 

هولم والسقوط األول

دوري نجوم قطر
ــرح املــتــابــعــون لـــلـــدوري الــقــطــري تــســاؤال  طــ
تمحور حول »هل من منافس لفريق الريان؟« 
بــعــدمــا واصــــل بــدايــتــه املــثــالــيــة وعــــزز رقــمــه 
الــقــيــاســي ألفــضــل بـــدايـــة فـــي مــوســم بـــدوري 
نجوم قطر لكرة القدم بعد أن حقق الفوز 11 

على التوالي بتغلبه 2-0 على الغرافة.
ورفــــع الـــريـــان رصــيــده إلـــى 33 نــقــطــة مــن 11 
مباراة ليمضي من انتصار آلخر من دون أن 
يجد املنافسة حتى اآلن كما أنه كسب نجمه 
رودريغو تاباتا الذي عزز موقعه في صدارة 
هدافي البطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 12 

هدفا.
وخسر الجيش للمرة الثانية على التوالي 
بــعــد ســقــوطــه فــي »فــــخ« الــهــزيــمــة 1-0 أمــام 
االنتصار  والـــذي سجل  املتعثر  نــادي قطر 
ــام الـــريـــان  ــ بــعــد هــزيــمــتــني ثــقــيــلــتــني 9-0 أمـ
ــــع قطر  الــســيــلــيــة ورفـ ــام  ــ أمـ املــتــصــدر و0-5 
ــيــــده إلـــــى ســـبـــع نـــقـــاط مــــن 11 مـــبـــاراة  رصــ
أن حقق  بــعــد  األخــيــر  قــبــل  للمركز  ليصعد 
ــوزه الــثــانــي هـــذا املـــوســـم واألول مــنــذ 30  فــ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي عندما تغلب 
2-0 على مسيمير الذي يتذيل الترتيب اآلن 
وله أربع نقاط، وتوقف رصيد الجيش الذي 
الــريــان في الجولة املاضية  أمــام  خسر 1-2 

عند 23 نقطة في املركز الثاني.

سبورتنغ براغا يسقط في فخ التعادل
لم يتمكن نادي سبورتنغ براغا من تحقيق النقاط الثالثة على ملعب مضيفه 
موريرينسي )0-0(، ليخسر فرصة االقتراب من ثالثي املقدمة بجدول الدوري 
الــبــرتــغــالــي املــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم.وأهـــدر بــراغــا خــمــس نــقــاط فــي آخـــر مرحلتني 
بهدفني نظيفني إضافة  املاضي  األسبوع  بنفيكا  أمــام  بعدما خسر  بالبطولة، 
للتعادل األخير، ليبقى في الترتيب الرابع برصيد 21 نقطة. ويبتعد براغا بـ11 
نقطة عن سبورتنغ لشبونة املتصدر وبتسع نقاط عن بورتو الوصيف وبثالث 
نقاط عن بنفيكا ثالث الترتيب وحامل اللقب. أما موريرينسي فتقدم إلى املركز 

الرابع عشر برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتني فقط عن مراكز الهبوط.

تغريس وبوماس يتأهالن لنهائي ذهاب 
الدوري المكسيكي

انتصر تيغريس بهدفني نظيفني على مضيفه تولوكا، وتأهل لنهائي مرحلة 
ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2015(، وسيلتقي بوماس أونام، 
الـــذي أقــصــى كــلــوب أمــيــركــا. وســجــل هــدفــي الــفــوز فــي إيـــاب نــصــف النهائي 
ألفاريز )د.83(. وبهذا  املكسيكي خابيير أكينو )د.69( واألرجنتيني داميان 
يكون مجموع نتيجتي لقائي ذهاب وإياب نصف النهائي 2-0 لصالح تيغريس، 

بعد تعادله الخميس املاضي سلبًا مع تولوكا في الذهاب.
وفي لقاء آخر خسر بوماس أمام مضيفه كلوب أميركا بثالثة أهداف مقابل 
واحد في مباراة اإلياب، لكنه حقق الفوز بمجموع لقائي نصف النهائي بواقع 

4-3 لصالحه، ما مكنه من التأهل إلى النهائي.

بلباو يتابع مسيرته الخالية من الهزائم 
في آخر 12 لقاء

املرحلة  فــي  مــاالغــا،  وضيفه  بلباو  أثلتيك  لقاء  على  السلبي  التعادل  سيطر 
ماميس.  ســان  ملعب  على  أقيمت  والتي  اإلسبانية،  الليغا  من  عشرة  الرابعة 
وخاض بلباو 70 دقيقة بعشرة العبني بعد طرد العب الوسط ميكيل سان 
خوسيه )د.19( بشكل مباشر، ولم يستغل ماالغا املتعثر على مستوى النتائج 
هذا النقص العددي ليخطف نقاط اللقاء الثالثة، حيث لم يسجل حتى اآلن أي 
هدف خارج ملعبه الروساليدا في البطولة، وصعد بلباو، الذي لم يخسر سوى 
لقاء واحد في آخر 12 مباراة له سواء بالليغا أو بدوري أوروبا، بنقطة التعادل 
ونقطتني  فالنسيا  على  بنقطة  ليتفوق  نقطة،   21 برصيد  السابع  املركز  إلــى 

على إشبيلية.

ميالن يتعثر وساسولو يتألق من جديد

لم ينجح نادي ميالن في الفوز على مضيفه كاربي، حني تعثر بتعادل سلبي، 
في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
ليقترب من  السلبي فشل ميالن في إضافة ثالث نقاط،  التعادل  القدم. وبهذا 
املركز  فــي  بــات رصــيــده 24 نقطة  بنقطة وحــيــدة، حيث  املقدمة ويكتفي  فــرق 
الثامن، بينما ارتفع رصيد كاربي للنقطة العاشرة في املركز التاسع عشر وقبل 

األخير. وفي لقاء آخر، عاد ساسولو بانتصار كبير على سامبدوريا )3-1(.

سانت إيتيان يتعادل ويضيع فرصة االنضمام 
لفرق الصدارة

فرط سانت إيتيان بفرصة ثمينة لالقتراب أكثر من فرق الصدارة، حني تعادل 
على أرضه أمام رين بهدف ملثله في ختام الجولة السابعة عشرة من دوري 
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم، وبهذا رفع سانت إيتيان صاحب النتائج 
السادس،  للمركز  ليرتقي  نقطة  إلى 26  األخيرة رصيده  الفترة  في  املترنحة 
الــرابــع. أمــا ريــن فرفع رصــيــده إلــى 23  ويبقى على بعد نقطتني مــن موناكو 
تواليا.  الرابعة  للمباراة  انتصار  يــزال يبحث عن  العاشر وال  املركز  نقطة في 
ولدى سانت إيتيان مواجهتان صعبتان في الجولتني القادمتني، أمام موناكو 
التي ينفرد  بالبطولة  الترتيب،  الرابع والثاني على  املركزين  وآنجيه، صاحبي 

بصدارتها باريس سان جيرمان حامل اللقب.

العربي الجديد

تستعد األميركية روندا روزي بطلة الفنون 
خسارتها  مــن  لــانــتــقــام  املختلطة  الــقــتــالــيــة 
والتي  أمــام منافستها هولي هولم،  املــدويــة 
وهي  مسيرتها،  فــي  هزيمة  أول  بها  ألحقت 
ــم«، كما  ــالـ ــعـ ــي الـ املــصــنــفــة كـــــ«أقــــوى امــــــرأة فـ
حـــرمـــتـــهـــا مــــن مـــواصـــلـــة رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي، 
لتضيف أول هزيمة في سجلها الخالي من 

النتائج.
وأكـــــــد دانـــــــا وايــــــــت، رئــــيــــس اتــــحــــاد الـــفـــنـــون 
القتالية املختلطة، إقامة مواجهة »انتقامية« 
ــروزي أمــــام هـــولـــم، خـــال وقـــت قــريــب على  ــ لـ
اللقب العاملي في وزن »الديك« لكنه لم يحدد 
موعدًا محددًا للنزال، الذي سيكون مشتعًا 
ونــــاريــــا، ألنــــه ســيــحــمــل الــكــثــيــر مـــن عــنــاويــن 
ــذات، خــاصــة بــعــد الضربة  ــ الـــثـــأر، وإثـــبـــات الـ

القاضية التي انتهت بها املباراة.
لــروزي  قاسيا،  درســـا  هــولــي  املقاتلة  ولقنت 
الــغــرور، حــني تحدت املاكم  التي بلغت قمة 
األفــضــل فــي العالم فلويد مــايــويــذر، وأكــدت 

ــريـــق الــــدفــــاع عــــن الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل  يـــثـــق فـ
ــيـــس االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لــكــرة  بــاتــيــنــي رئـ
الـــقـــدم فـــي أن مـــذكـــرة مــؤلــفــة مـــن 23 صفحة 
نشرتها صحيفة »لوجورنال دو ديمونش« 
الفرنسية قد تساعد في إثبات عدم ارتكابه 
أي مخالفة وتسمح بعودته لسباق الترشح 

لرئاسة االتحاد الدولي )الفيفا(.
األوفـــر حظا لخافة  املــرشــح  وكـــان باتيني 
الــســويــســري سيب بــاتــر فــي رئــاســة الفيفا، 
لكنه عوقب باإليقاف ملدة 90 يوما من لجنة 
القيم التابعة للفيفا بينما يخضع للتحقيق 
فـــي خــضــم فــضــيــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي تعصف 
ــرار نهائي  بــالــفــيــفــا. ومـــن املــنــتــظــر صــــدور قــ
بــشــأن بــاتــيــنــي فـــي نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري 
وأكد محاموه أن لجنة القيم أوصت بالفعل 

بإيقافه مدى الحياة.
ويــتــعــلــق الــتــحــقــيــق بــمــزاعــم حــصــول الــقــائــد 
فرنك  مليوني  على  فرنسا  ملنتخب  السابق 
ســويــســري )مــلــيــونــي دوالر( مـــن الــفــيــفــا في 

الهزيمة  بعد  ولكن  عليه،  التغلب  في  ثقتها 
ــرة احـــتـــاجـــت إلـــــى حــــوالــــي 30 يــومــا  ــ ــيـ ــ األخـ

للتعافي من آثار السقوط املدوي.
وظــهــر اإلنــهــاك على رونــــدا، خــال املــواجــهــة، 
بسبب اللكمات التي وجهتها لها منافستها، 
ــــروزي الــتــي  وتــســبــبــت فـــي إصـــابـــات بــالــغــة لـ
أنفها، قبل أن تسقط على  الــدمــاء من  سالت 
الــقــاضــيــة وتــخــضــع لتدخل  بــالــركــلــة  األرض 

طبي إلفاقتها.
وأكــدت روزي في تصريحات صحافية بعد 
أنها كانت منهكة جسديا ونفسيا  الهزيمة، 
قبل دخول املواجهة، وهو ما جعلها تسقط 
ــذا الـــشـــكـــل،  ــهــ ــيـــاســـي بــ ــقـ ــا الـ ــهـ ــمـ ــر رقـ وتـــخـــسـ
معربة عن آمالها في أن تقدم أداء أفضل في 

املواجهات املقبلة.
قد حققت  روزي  وكانت  الهزيمة  هــذه  وقبل 
االنـــتـــصـــارات الـــثـــاثـــة األخــــيــــرة فـــي الــجــولــة 
األولــــــى وقـــبـــل إتـــمـــام الـــدقـــيـــقـــة، حــيــث فـــازت 
فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي عــلــى كــات 

زينجانو في 14 ثانية فقط.
 11 بينها  مــن  انــتــصــارا،   12 روزي  وحــقــقــت 

الــفــتــرة مــا بني  2011 لتنفيذ عــمــل مــا خـــال 
1998 و2002. وقــال باتر املــوقــوف أيضا إن 
االتــفــاق على هــذه املهمة مــع باتيني حدث 
بــشــكــل شــفــهــي، بــيــنــمــا أكــــد بــاتــيــنــي الـــذي 
تولى رئاسة االتحاد األوروبــي في 2002 أن 
الدفع تأجل بسبب مشاكل مالية في االتحاد 
الــــدولــــي. ونـــشـــرت صــحــيــفــة لـــوجـــورنـــال دو 
ألعضاء  قدمت  إنها  قالت  مذكرة  ديمونش، 
للعبة  األوروبـــي  لاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
الــثــانــي 1998 وتفيد  فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــحــصــول على مليون  بــصــدد  بــأن باتيني 
فرنك سويسري سنويا مقابل القيام ببعض 
الصحيفة  الفيفا. وأشـــارت  األعــمــال لحساب 
ــتـــمـــاع فــي  ــــال اجـ ــى أن املــــذكــــرة قـــدمـــت خـ ــ إلـ
اســتــوكــهــولــم بــرئــاســة لــيــنــارت يــوهــانــســون 
ــاد األوروبـــــــــي لــلــعــبــة فــــي تــلــك  ــحــ رئـــيـــس االتــ
الفترة. وقال توماس كاي محامي باتيني 
اإلثــبــات على  التي نملك فيها  اللحظة  »منذ 
بمعرفة  وباتيني  الفيفا  بــني  اتــفــاق  وجـــود 
ــاد األوروبــــــــــــي ســيــنــتــهــي  ــ ــحــ ــ مــــســــؤولــــي االتــ
ــذا دلــيــل  ــــاف »هــ تــحــقــيــق لــجــنــة الــقــيــم«. وأضـ
مهم بالنسبة لنا على أن باتيني كان يقول 

الحقيقة دائما«.
وأقر كاي بأنه شاهد الوثيقة، لكنه ال يعرف 
مـــن أيــــن حــصــلــت عــلــيــهــا الــصــحــيــفــة وســبــب 
تــأخــر ظــهــورهــا ولــــم يــتــســن الــحــصــول على 
تــعــلــيــق مـــن الــصــحــيــفــة، كــمــا رفـــضـــت لجنة 
القيم التعليق. وتابع »هذا يثبت أن االتفاق 
لـــم يــتــخــذ أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــســريــة وأن 

مواجهة في الجولة األولــى، وهو ما جعلها 
أبرز املصارعات في الفنون القتالية املختلطة 

خال الفترة األخيرة.
وقال وايت في تصريحات صحافية: »روندا 
روزي نــقــلــت الــلــعــبــة ملــســتــوى آخــــر بــعــد أن 
هــزمــت أفــضــل املــصــارعــات فــي زمـــن قياسي 
بــضــربــات قــاضــيــة، بــعــد 14 أو 30 ثــانــيــة لــذا 
تستحق نــــزااًل لــانــتــقــام«. وهـــو مــا يــؤكــد أن 
املــبــاراة سيتم اإلعــان عنها خــال األسابيع 

املقبلة.
كــمــا اعــتــرف بـــأن الـــنـــزال مــهــم لــلــغــايــة لجذب 
الـــرعـــاة مــجــددًا لــهــذه الــريــاضــة، بــعــد أن فقد 
الــهــزيــمــة غــيــر املتوقعة  الــثــقــة عــقــب  بعضهم 
الــتــي اقتحمت أيــضــا عــالــم السينما  لـــروزي، 
بالتمثيل في سلسلة األفام الشهيرة »فاست 
أنــد فــوريــوس«، أحــد أنجح األجـــزاء وأكثرها 

مشاهدة في دور العرض.
روزي كانت إحدى بطات الجزء السابع من 
الشهيرة  الــســبــاقــات واألكــشــن  أفـــام  سلسلة 
»فاست آنــد فــوريــوس«، الــذي يعرض حاليا 
فـــي دور الــســيــنــمــا، هـــي فـــي الــحــقــيــقــة بطلة 
في  امــرأة  كأقوى  وتصنف  القتالية،  للفنون 

العالم حاليا.
أوملبياد  فــي  برونزية  ميدالية  روزي  ونــالــت 
أول ميدالية  الــجــودو، وهــي  فــي  بكني 2008 
بتلك  األوملبياد  تاريخ  املتحدة في  للواليات 
الرياضة، قبل أن تشق طريقها في السينما 
بالتوازي مع نجاحاتها في الفنون القتالية 

املختلطة.

العديد من األشخاص ومن بينهم مسؤولون 
ــاد األوروبــــــي كـــانـــوا على  ــحـ فـــي الــفــيــفــا واالتـ
ــح الــتــقــريــر فعا  عــلــم بــه مــنــذ 1998«. وأوضــ
ــا فــي  ــاركــ ــنـــي كــــــان مــــشــ ــيـ ــيـــل بـــاتـ ــيـــشـ أن »مـ
لرئاسة  باتر  لجوزيف  االنتخابية  الحملة 

الفيفا. بعدما كان األخير قد أعلن عن شغل 
بــاتــيــنــي ملــنــصــب املـــديـــر الــريــاضــي بالفيفا 
بــراتــب شــهــري يــقــدر بــحــوالــي مــلــيــون فــرانــك 
ــــال كـــــاي، إن »أســـــاس نص  ســـويـــســـري«. وقـ
اتهام لجنة األخاقيات بالفيفا سيتم إبطاله 

اتهامها  فــي  اللجنة  استندت  التقرير.  بهذا 
لــعــدم وجــــود أي عــقــد بـــني بــاتــر وبــاتــيــنــي 
يـــبـــرر املــبــلــغ الـــــذي تـــم دفـــعـــه األول لــأخــيــر 
فـــي عــــام 2012. ويــتــرقــب »الــفــيــفــا« انــتــخــاب 
فبراير/   26 فــي  باتر  ليخلف  جديد  رئيس 
ضمن  نفسه  باتيني  وسجل  املقبل،  شباط 
لكنه قد  أن يعاقب باإليقاف،  املرشحني قبل 

يعود لسباق الترشح إذا ثبتت براءته.
تاريخية  الــدولــي فضيحة  االتــحــاد  ويعيش 
ــي، مــــوعــــد اعـــتـــقـــال  ــ ــاضـ ــ ــو املـ ــ ــايـ ــ ــار/مـ ــ ــنـــذ أيـ مـ
عـــدد كــبــيــر مــن مــســؤولــيــه فــي زيـــوريـــخ، قبل 
باتر  فيها  فــاز  التي  الرئاسية  االنتخابات 
على األمير األردني علي بن الحسني، قبل أن 
يعلن نيته االستقالة خال أيام قليلة. وفتح 
تحقيقات  والسويسري  األميركي  القضاءان 
بشأن فساد ورشى وابتزاز وتبييض أموال، 
ــبـــطـــوالت بــمــئــات  فـــي بــيــع حـــقـــوق تــنــظــيــم الـ
املــايــني مــن الـــــدوالرات طــاولــت أبـــرز رؤوس 
كونكاكاف  منطقتي  فــي  خصوصا  اللعبة، 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، فــضــا عــن تحقيق في 
استضافة  شـــرف  لنيل  وقــطــر  روســيــا  ملفي 

مونديالي 2018 و2022.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــحــكــم الـــــذي ســيــصــدر 
بحقه، ينتظر باتيني قــرارا سريعا، ألنــه ال 
يزال مرشحا رسميا في السباق إلى رئاسة 
الفيفا في االنتخابات ويسعى إلنصافه من 
قــبــل محكمة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة، فــيــمــا لن 

يكون القرار بنفس التأثير على باتر.
)العربي الجديد، رويترز(

بالتيني يتنفس الصعداء بعد وثيقة قد تثبت براءتهروندا روزي تستعد للثأر بعد هزيمتها األولى

بطل  لقب  الجزائر  اتحاد  فريق  نــال 
ــاء قــبــل جــولــتــيــن مــن ختام  ــشــت ال
المحترفين  لــدوري  الذهاب  مرحلة 
المرحلة  بعد  القدم،  لكرة  الجزائري 
التي  المسابقة،  مــن  عشرة  الثالثة 
الخميس  يــوم  وستعود  توقفت 
المقبل من جديد. اتحاد الجزائر تربع 
 29 برصيد  بالده  دوري  صدارة  على 
كاملة  نقاط  بسبع  متقدمًا  نقطة، 
تاجنانت  ودفاع  بلوزداد  شباب  على 
له  ــأن  ب علما  المباشرين،  مالحقيه 
مباراة مؤجلة أمام مولودية الجزائر.

اتحاد العاصمة... 
بطل

أعلن دانا وايت رئيس 
اتحاد الفنون القتالية أنه 
سيكون هناك مواجهة 
جديد بين روزي وهولم

أصبح موقف الفرنسي 
ميشيل بالتيني إيجابيًا على 

الورق في ظل الوثيقة 
الجديدة التي كشفت 
عنها صحيفة فرنسية

الريان القطري يمضي في تألقه من دون أي هزيمة )فرانس برس(

العين تخطى غريمه األهلي بثالثية )فرانس برس(

فرحة السد تحولت إلى حزن  بعد الهزيمة أمام السيلية )فرانس برس(

الهالل السعودي شدد قبضته على صدارة دوري المحترفين )فرانس برس(

)Getty/(لقطة من مباراة روزي وهولم )جيف بوتاريGetty( جوزيف بالتر)Getty( ميشيل بالتيني

الدوريات 
العربية

قبض الثالثي الخليجي الهالل والعين 
والريان على صدارة أبرز الدوريات العربية في 

السعودية واإلمارات وقطر بجدارة، وواصلت 
هذه الفرق العزف المنفرد في القمة 

بعدما تواصل مشوار انتصاراتها

الريان يحقق نتائج تاريخية

مباريـات
      األسبـوع
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حسام أسامة

أبــــطــــال  دوري  بــــطــــولــــة  تـــــدخـــــل 
أوروبـــا املنعطف األخــيــر مــن دور 
املــجــمــوعــات، وقــد حسمت 6 فرق 
من املجموعات األربــع األولــى التأهل للدور 
بمثابة  السادسة،  الجولة  الثاني، وستكون 
مــنــافــســات لــتــحــديــد املـــراكـــز األولـــــى، وحسم 
ــا، ومـــودع  ــ املــتــأهــل إلـــى بــطــولــة دوري أوروبـ

البطوالت القارية للموسم الجاري.
وال ينطبق هذا األمر على املجموعة الثانية 
الــتــي لــم يحسم فيها أي فــريــق الــتــأهــل إلــى 
الدور الثاني، وستكون املنافسة على أشدها 
ــن أجـــــل إحــــــدى بــطــاقــتــي  بــــن ثـــاثـــة فـــــرق مــ

التأهل للدور الثاني.

المجموعة األولى
وسيواجه ريال مدريد في مباراة سهلة إلى 
حــد كــبــيــر، مــاملــو الــســويــدي، ولــكــن بــأهــداف 
مــتــعــددة، أهــمــهــا مــواصــلــة تــقــديــم أداء جيد 
يرضي الجماهير التي لم تنس بعد الخروج 
املهن من بطولة كأس ملك إسبانيا بسبب 
خطأ إداري، ال يقع فيه فريق بحجم النادي 
املــلــكــي، وذلـــك بــاإلضــافــة إلـــى الــســقــوط على 
ــام بــرشــلــونــة فـــي الـــــدوري املحلي  مــلــعــبــه أمــ

منافسات 
أبطال أوروبا

الدوري  إلى  التأهل  من  األولى  األربعة  المجموعات  فرق  معظم  اقترب 
الثاني في منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيكون الموقف األصعب في 
الجولة األخيرة لفريق مانشستر يونايتد، الذي أصبح مطالبا بتحقيق نتيجة 

إيجابية أمام فولفسبورغ خارج الديار

3031
رياضة

تقرير

بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة. ويـــســـعـــى »املـــيـــريـــنـــغـــي« 
لتحقيق الفوز في املباراة، من أجل مواصلة 
مسيرته بدون هزيمة على الصعيد القاري، 
ــد فــي  ــيــ ــــادل وحــ ــعـ ــ ــم يـــتـــلـــق ســــــوى تـ ــ ــيـــث لـ حـ
ــان أمــــام  ــ ــبــــاريــــات الــخــمــســة املـــاضـــيـــة، وكــ املــ
باريس سان جيرمان الفرنسي.  وقد يعود 
للمباراة البرازيلي مارسيلو الظهير األيسر 
ــــذي خــاض  ــة، والـ ــابـ والــعــائــد لــتــوه مـــن اإلصـ
ــــك مـــن أجــــل نــيــل ثقة  تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة، وذلـ
املدير الفني للفريق، رافائيل بنيتيز، للعودة 

إلى الظهور خال املباراة املقبلة أمام ماملو.
ــر الـــتـــي حـــدثـــت بــن  ــوتـ ــتـ ــل حـــالـــة الـ وفـــــي ظــ
الـــاعـــب الــبــرازيــلــي وطــبــيــب الــفــريــق، أوملـــو، 
بعدما أوصى األخير بعدم الدفع بمارسيلو 
خــال مــبــاراة خيتافي األخــيــرة فــي الـــدوري 
ــعـــور الــــاعــــب بـــجـــاهـــزيـــتـــه، يـــواصـــل  ــم شـ ــ رغـ
البدنية  لياقته  لرفع معدل  العمل  مارسيلو 

وبعدما  مكثفة.  تدريبية  خــال جلسات  مــن 
نمى لعلمه أنه سيكون خــارج قائمة مباراة 
خيتافي، نشر مارسيلو رسالة عبر حسابه 
كان  بأنه  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 

»جاهزا تماما للمباراة«.
ومن جانبه سيسعى باريس سان جيرمان 
إلنـــهـــاء املــنــافــســات بـــفـــوز عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 
شــاخــتــار دونــتــســك األوكـــرانـــي، الـــذي كــاد أن 
يحقق املفاجأة في الجولة املاضية، ويسقط 
الــريــال فــي فــخ تــعــادل جــديــد، لـــوال استفاقة 
الــفــريــق املــلــكــي فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة، إال أن 
إمــكــانــيــة قــنــصــه الـــصـــدارة فـــي هـــذه الــجــولــة 
صعبة للغاية، مع تقدم الريال بفارق 3 نقاط.

المجموعة الثانية
وفي املجموعة الثانية سيكون فولفسبورغ 
ــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــجــلــيــزي  األملـ
أمام اختبار حقيقي  الهولندي،  وإيندهوفن 
لــلــدور الثاني،  مــن أجــل خطف بطاقة تــأهــل 
وقد يكون الفوز هو الحل األسرع ألي منهم 
من أجل الوصول لثمن النهائي، أما سيسكا 
أخيرة  بمحاولة  فسيقوم  الــروســي  موسكو 
ملــواصــلــة الــرحــلــة الــقــاريــة ولــكــن فـــي بطولة 
الــهــولــنــدي لويس  ــا. وســيــكــون  ــ دوري أوروبـ
يونايتد  ملانشستر  الــفــنــي  املــديــر  جـــال  فـــان 
أمام أصعب اختبارات املوسم حتى اآلن، على 
فولفسبورغ املتصدر، خاصة أن سقوطه في 
نتيجة  انتظار  على  يجبره  قــد  الهزيمة  فــخ 
سسكا،  أمـــام  ملعبه  على  أيندهوفن  مــبــاراة 
والتي يدخلها األول بأفضلية خوض املباراة 

على ملعبه وأمام متذيل ترتيب املجموعة.

المجموعة الثالثة
املجموعة  هــذه  في  مدريد  أتلتيكو  ويسعى 
ملــواصــلــة الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة الــتــي يحققها 
أخيرا، إذ سيخوض مباراة لتحديد متصدر 
املجموعة أمام بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد 
شهر نجح في الفريق في الوصول لوصافة 
الـــدوري اإلســبــانــي، والــصــدارة القارية حتى 

الجولة الخامسة من دور املجموعات.
خــــاض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد شـــهـــرا مــثــالــيــا في 
جميع املسابقات، حقق فيه ستة انتصارات 
مــتــتــالــيــة مــنــذ الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني املاضي، ولم يدخل مرماه سوى هدف، 
األبــطــال  بـــدوري  لينتزع صـــدارة مجموعته 
األوروبي من بنفيكا ويصعد لوصافة الليغا 

على حساب جاره ريال مدريد.
ــلـــتـــيـــكـــو الــــــفــــــارق مـــــع بـــرشـــلـــونـــة  وقــــلــــص أتـ
إلى  اإلسبانية  الليغا  لقب  وحامل  املتصدر 
نقطتن فــقــط، بــعــد أن كـــان أربــــع نــقــاط قبل 
أربعة أسابيع، عندما بدأ سلسلة انتصاراته 
بالبطولة،  متتالية  جــــوالت  أربــــع  فــي  وفــــاز 
الثاني،  إلــى  الثالث  املركز  أيضا من  ليرتقي 
لكنه تلقى فقط نبأ واحدا سيئا وهو إصابة 

العب وسطه البرتغالي تياغو مينديز.

الفرق المتأهلة تسعى 
لتحسين المراكز قبل 

منافسات ثمن النهائي

العبون يطالبون باستقالة رئيس االتحاد البرازيلي
قــام العــبــون مــن مختلف أنــديــة الــبــرازيــل بــاالعــتــراض على الفساد بعالم كــرة القدم، 
القدم ماركو بولو ديل  البرازيلي لكرة  »الفورية« لرئيس االتحاد  وطالبوا باالستقالة 
الــتــورط فــي شبكة  القضاء األمــيــركــي بتهمة  للتحقيق مــن قبل  الــذي يخضع  نــيــرو، 

الفساد، التي تم الكشف عنها مؤخرًا باالتحاد الدولي للعبة )فيفا(. 
وعقد الالعبون أذرعهم لثواٍن خالل الجولة األخيرة من الدوري البرازيلي، في إشارة تدل 
على االستياء من »فساد االتحاد البرازيلي لكرة القدم«. ونظمت الفعالية االحتجاجية 
من جانب )بوم سينزو(، املجموعة التي تضم نحو ألف العب من دوري الدرجة األولى 
لرئاسة  وديمقراطية«  »حــرة  انتخابات  إلجــراء  الدعوة  تمت  وخاللها  الرابعة،  وحتى 

االتحاد البرازيلي.

فان غال: يستطيع شفاينشتايغر قيادة اليونايتد 
أكد الهولندي لويس فان غال، مدرب مانشستر 
ــه بــاســتــيــان  ــطــ ــب خــــط وســ ــ يـــونـــايـــتـــد، أن العــ
التي  القيادة  يمثل  أن  بإمكانه  شفاينشتايغر، 
فولفسبورغ  الفريق عند مواجهة  إليها  يحتاج 
األملاني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقال: 
يتمثل  لشفاينشتايغر  شــرائــنــا  فــي  »الــســبــب 
فــي كــونــه العــبــًا يمكنه أن يــقــود ويــوجــه فريقًا 
بــأكــمــلــه، هـــذا هــو املــهــم، هــو لــيــس مــجــرد العــب 
أن  املهم في أي العــب  الكروية،  املــهــارات  يمتلك 
يكون بوسعه أن يقود فريقه في امللعب، أعتقد 
أن بوسعه تقديم مستوى جيد في كل مباراة 
مقارنة بسابقتها ألنني أعتقد أننا لم نر بعد أفضل قدرات شفاينشتايغر مثلما كان 

حاله في بايرن ميونيخ.«

ريال مدريد األكثر حصوًال على ركالت جزاء بتاريخ الليغا 
ــــالم  ــائــــل اإلعـ ـــدت إحـــصـــائـــيـــة نــشــرتــهــا وســ ــ أكـ
اإلسبانية اليوم أن فريق ريال مدريد هو األكثر 
حصوال على ركــالت ترجيح في تاريخ بطولة 
ـــدوري املــحــلــي، ويــلــيــه غــريــمــه الــتــقــلــيــدي في  ــ الـ
الترتيب، وسيطر العبو النادي امللكي في القائمة 
عــلــى لــقــبــي أكــثــر املــســدديــن وأكــثــر املتصدين 
التي  »الــلــيــغــا«.وأشــارت اإلحصائية،  تــاريــخ  فــي 
أصدرها مركز األبحاث في تاريخ وإحصائيات 
كــرة الــقــدم اإلســبــانــيــة، أن ريـــال مــدريــد تصدر 
قائمة الحاصلني على ركــالت جــزاء، وأنــه كان 
يسجل ثالثة من كل أربــع ركــالت جــزاء، وكان 
املــكــســيــكــي هــوغــو ســانــشــيــز، مــهــاجــم املــلــكــي 
السابق هو أكثر من سدد هذه الركالت، بينما 
الذين نجحوا  الليغا  أندوني زوبيزاريتا هو أكثر حراس  الفريق السابق  كان حارس 
في التصدي لركالت جزاء الخصم، وعن أرقام كل فريق من حصيلة »العقاب األعظم« 
في عالم الساحرة املستديرة، يتصدر ريال مدريد قائمة الحاصلني على ركالت جزاء 
برصيد 487 هدفًا، ويليه برشلونة بـ460، ويأتي أتلتيكو مدريد ثالثا )437( وفالنسيا 

في املركز الرابع )414( وبعده أثليتك بلباو )373(.

مــوهــوب وسريع  لــالعــب  بحاجة  كــان  إذ  الحقبة،  تلك  فــي 
وشاب، قادر على صناعة الفارق في الخط األمامي.

ــى مـــع فــريــق الـــهـــالل األول كــانــت فـــي الــعــام  ــ املــســيــرة األولـ
لناديه، ولم يفكر في تغييره،  الــذي بقي وفيًا  1998، وهو 
الــظــروف، فأعطاه كــل ما  أو االبتعاد عــن صفوفه فــي كــل 
يستطيع، وحقق معه الكثير من اإلنجازات الكبيرة، وسجل 
له 93 هدفًا في 388 مباراة خاضها في مسابقة الــدوري 

السعودي فقط.
البطوالت كانت مالزمة للنجم السعودي مع فريقه الهالل، 
فتوج باللقب املحلي 4 مــرات، كما حمل كــأس ولــي العهد 
الــســعــودي فــي 10 مناسبات، وهــو إنــجــاز كبير مــن دون 
شك، وبطولة األمير فيصل بن فهد 4 مرات، كما حمل لقب 

كأس آسيا إضافة إلى السوبر اآلسيوي.
املسيرة مع املنتخب السعودي بدأت في العام 2000، وهو 

الذي خاض 117 لقاء وسجل 19 هدفًا، وكان متواجدًا في 
مــا حققه صحبة  أبـــرز  املــهــمــة.  الــعــديــد مــن االستحقاقات 
األخضر، لقبان في كأس الخليج العربي في العامني 2002 
في  الثاني  املــركــز  السعودية  صحبة  احتل  فيما  و2003، 

بطولة آسيا في العامني 2000 و2007.
لفريقه  وكــذلــك  للسعوديني  رمـــزًا  يعتبر  الــيــوم  الــشــلــهــوب 
الهالل، ورغم اإلصابات التي أملت به في الفترة األخيرة، إال 
يتميز بأخالق كبيرة. ومحمد  العودة، وهو  أنه تمكن من 
في  آسيوي  العــب  بأفضل  للفوز  كــان مرشحًا  الشلهوب 
العام 2006، لكنه حّل في املركز الثالث بنهاية األمر، خلف 
كــل مــن الــقــطــري خلفان إبــراهــيــم، والــكــويــتــي بــدر املــطــوع، 
ــه لــم يــكــن يــلــعــب فــي مــركــز رأس الــحــربــة،  وبــالــرغــم مــن أنـ
استطاع أن يحصد لقب هداف الدوري موسم 2010-2009 

في الدوري السعودي.

حسين غازي

نجم سعودي وأيقونة تحبها الجماهير، هو الالعب محمد 
اليوم، 8 ديسمبر/كانون  الذي ولد في مثل هذا  الشلهوب، 
الثاني من العام 1980، ليصل إلى سن الـ35 سنة، وهو الذي 
ولد في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية، وتمّيز 
في مركز الجناح األيسر واملركز الهجومي، وكانت سرعته 
الشلهوب،  بها  يتمتع  كــان  التي  الصفات  أبــرز  ومــراوغــاتــه 

الذي يبلغ طوله 1.67 سنتيمتر.
بالفئات   1993 الــعــام  فــي  الــهــالل  بــنــادي  الشلهوب  التحق 
العمرية، وبدأ يتطور معه تدريجيًا وحاول أن يقدم مستوى 
طيبًا، وتدرج من صفوف الشباب في النادي العريق إلى أن 
وصل للفريق األول، حيث شغل املركز األساسي في مركز 
الجناح األيسر، والذي كان نقطة ضعف يعاني منها الفريق 

محمد الشلـهوب

على هامش الحدث

يبلغ النجم 
السعودي، 

محمد الشلهوب، 
اليوم عامه 

الخامس والثالثين، 
ومع فقرة »وجه 
رياضي« نستعرض 

مسيرته في 
المالعب

مانشستر يونايتد 
صاحب المهمة 
األصعب في 
الجولة السادسة 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ريال  معاناة  من  بالرغم  القاري،  الصعيد  على  تألقه  رونالدو  يواصل 
مدريد وترنح مستواه، إذ يتقاسم صدارة هدافي البطولة القارية مع 
العب وسط زينيت بطرسبرغ الشاب أوليغ شاتوف، بسبعة أهداف لكل 
منهما، وسيسعى خالل منافسات الجولة األخيرة من دور المجموعات 

إلى زيادة حصيلته من األهداف واالنفراد بالصدارة.

رونالدو يسعى لالنفراد 
بصدارة الهدافين

وجه رياضي

ــقـــط تـــيـــاغـــو مـــصـــابـــا بــكــســر فــــي قــصــبــة  وسـ
يوم  اسبانيول  مباراة  خــال  اليمنى  الساق 
والتي  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   28
ســتــبــعــده عـــن املـــاعـــب لــنــحــو أربـــعـــة أشــهــر، 
ــو املـــنـــغـــص الـــوحـــيـــد لــكــتــيــبــة  لــيــعــد هـــــذا هــ
التي  املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني، 
استهلت الشهر املثالي في الثامن من الشهر 

املاضي بفوز على سبورتنغ خيخون 0-1.
غريزمان  أنــطــوان  الفرنسي  املهاجم  وتــألــق 

نركز على هــذا األمــر، لن نخرج عن نهجنا، 
ألننا نعيشه كأسلوب حياة«. 

المجموعة الرابعة
ومانشستر سيتي  اإليطالي  يوفنتوس  أما 
ــيـــزي ســـيـــخـــوضـــان جـــولـــة لــتــحــديــد  ــلـ اإلنـــجـ
املراكز أيضا، وذلك بعد ضمان التأهل للدور 
الــثــانــي مــعــا، واقـــتـــراب الــســيــدة الــعــجــوز من 
حسم صـــدارة املــجــمــوعــة، بعد الــتــفــوق على 

خــال هــذا الشهر بتسجيله خمسة أهــداف، 
ساهمت بشكل مباشر في الفوز بتسع نقاط 
على األقل، ستة في الليغا وثاثة في دوري 
األبطال األوروبــي، ليصبح إجمالي رصيده 
مــن األهــــداف هــذا املــوســم 11 هــدفــا. واليـــزال 
يــصــر ســيــمــيــونــي عــلــى نــهــجــه فـــي مختلف 
البطوالت »التركيز في كل مباراة على حدة«، 
فهو يقول »ال توجد طريقة أفضل من النظر 
إلى املستقبل غير معايشة الحاضر، ونحن 

املان سيتي بفارق نقطتن قبل جولة واحدة 
من نهاية منافسات دور املجموعات.

وســيــســعــى فــريــق مــونــشــنــغــادبــاخ األملــانــي 
للخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مضيفه 
الـــســـيـــتـــي، وذلــــــك مــــن أجـــــل ضـــمـــان الــتــأهــل 
إلــــى بــطــولــة الــــــدوري األوروبـــــــي، خــصــوصــا 
أن الفريق قــدم أداء جــيــدا إلــى حــد كبير في 
املنافسات القارية، ونجح في تحقيق نتائج 

طيبة في الدوري األملاني أخيرا.
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»هومبولدت« في وسط برلين، واحدة من أقدم الجامعات في ألمانيا، حيث تلقى علماء وفالسفة علومهم األولى. من هنا، 
من مجمع »مت« للجامعة، ُولدت الفكرة األولى لعظماء سّطروا التاريخ

في حضرة هيغل
جامعة هومبولدت... من هنا مّر العظماء

برلين ـ شهيرة سلّوم

ــا، وعـــلـــى  ــهــ ــاتــ ــاحــ ــا وســ ــهـ ــرفـ ــــي غـ فـ
الفكرة  ُولــدت  مقاعدها ومكاتبها، 
ألولى لعظماء وعباقرة منذ القرن 
الثامن عشر. هنا مّر هيغل وماركس وأنغلز 
وبسمارك وأينشتاين وبالن وهابر وغيرهم 
كـــثـــر. مــــــّروا مـــدرســـن أو طـــالبـــا . حــصــدوا 
29 جــائــزة نــوبــل، فــي الــعــلــوم املختلفة. من 
خالل مبانيها الضخمة، القديمة واملرممة، 
تــســتــعــيــد بـــرلـــن، الـــتـــي ُدّمـــــــرت فـــي حــربــن 

عامليتن، ذاكرتها.
ــعــــات وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــّمــ ــجــ ــة مــ ــ ــــالثـ ــي ثـ ــ فــ
األملــانــيــة، بــرلــن؛ ِمــت ونـــورد وأدلــيــرشــوف، 
ــيــات جــامــعــة هــومــبــولــدت الــتــي 

ّ
ع كــل

ّ
تـــتـــوز

تأّسست عام 1810، لتعتبر بذلك واحدة من 
أقدم جامعات أملانيا. 

األملاني  الفيلسوف  أسسها  التي  الجامعة 
الجغرافي  وشقيقه  هومبولدت  فــون  ويلم 
كــانــت معروفة  هــومــبــولــدت،  فــون  ألكسندر 
باسم فريديريك ويلمز، غير أن اسمها تغير 
عام  برلن  في  هومبولدت  جامعة  ليصبح 
اليوم  الــدراســيــة  غرفها  فــي  تستقبل   .1949
أكثر مــن 31 ألــف طــالــب، نحو 5 آالف منهم 
لها  التابعة  الطب  كلية  )باستثناء  أجانب 

»شاريتيه«(. 
يتراءى على بعد عشرات األمتار من املبنى 
تمثال  ِمـــت،  مجمع  فــي  للجامعة  الرئيسي 
ــاء والـــطـــبـــيـــب والــفــيــلــســوف  ــيـــزيـ ــفـ لـــعـــالـــم الـ
هيرمن فون هيلمولتز )1821 ـ 1894(، الذي 
ــزداد معه  ــيـ درس عــلــى مــقــاعــد الــجــامــعــة، لـ

فضول الزائر الستكشافها.
ــقــــادم مـــن جــهــة فـــرانـــســـوزيـــش شــتــراســي  الــ
)الــشــارع الــفــرنــســي( حيث صــمــدت كنائس 
تــروي محطات فاصلة في  ومــبــان عمالقة، 
األملانية  الكنيستن  األملــانــي، شــأن  التاريخ 
برلن«،  »كونزيرتوس  ومسرح  والفرنسية 
ــــى مـــجـــّمـــع ِمــــــت، يــلــتــقــي مــــع مــبــنــى كــلــيــة  إلـ
الساحة  فــي  هومبولدت.  لجامعة  الحقوق 
ــدة من  ــ األمـــامـــيـــة لـــهـــذا املـــبـــنـــى، وقـــعـــت واحــ
حرق 

ُ
أبشع املجازر بحق الفكر البشري، إذ أ

أكثر من 20 ألف كتاب. يختفي أّي »مجسم« 
 على وقـــوع هذا 

ّ
أو رمــز ظــاهــر للعيان يـــدل

النظر  أن يسقط  ما  لكن  التاريخي.  الحدث 
ُكتب  معدنية  لوحة  يلتقط  أرضيتها،  على 
ــة، أحــــرق  ــاحــ ــذه الــــســ ــ ــــط هــ عـــلـــيـــهـــا: فــــي وســ
الــنــازيــون فــي 10 مــايــو/أيــار 1933، املــئــات 
والعلماء.  والفالسفة  الكتاب  من منشورات 
إضافة إلى اقتباس للشاعر األملاني هنريخ 
قــبــل وقـــوع  أي  لــلــعــام 1820،  يـــعـــود  هـــايـــن 
السنن، يقول: كانت هذه  املحرقة بعشرات 
مقّدمة فقط. حيث يحرقون الكتب، يحرقون 

الناس في النهاية.
نــافــذة  قليلة، تستوقفك  أمــتــارًا  الــتــقــّدم  مــع 
زجاجية في أرضية الساحة، تطل على غرفة 
النافذة  تحتوي على رفوف بيضاء فارغة؛ 
فـــي األرض تــشــيــر إلــــى املـــاضـــي، والـــرفـــوف 

 على اختفاء تلك الكتب.
ّ

الفارغة تدل
مــع االنــتــقــال إلـــى املــبــنــى الــرئــيــســي، تــرّحــب 
ــلــــســــوف واملـــــــــؤرخ  ــات الــــفــــيــ ــمــ ــلــ بـــــالـــــزائـــــر كــ
واالقـــتـــصـــادي االجــتــمــاعــي كــــارل مــاركــس، 
التي ترفع الــدرج إلى غرف الدراسة. تقول: 
»الــفــالســفــة فــّســروا الــعــالــم بــطــرق مختلفة. 
لكن تبقى املــســألــة األهـــم فــي تــغــيــيــره«. في 
ع صور العباقرة الذين 

ّ
الطابق األول، تتوز

لم تعد الغرف الدراسية 
أو املكاتب التي 

درس فيها ماركس 
وأمثاله موجودة. إذ 
دمرها األميركيون 
والبريطانيون في 

الحرب العاملية الثانية.

■ ■ ■
مّجمع نورد، يضم 
كليات علوم األحياء 

وعلم النفس، وصّممه 
املهندس كارل غوتارد 
النغهانز، الذي هندس 

بوابة براندنبرغ، القريبة 
من الجامعة.

■ ■ ■
صور الفالسفة 

والعلماء  الذين درسوا 
في الجامعة تنتشر 
على جدرانها: هيغل 

وماركس وأنغلز 
وغوستاف وأينشتاين 

وهيلموتز وغيرهم.

هوامش

تأسست الجامعة على يد الفيلسوف األلماني ويلم فون هومبولدت عام 1810 )العربي الجديد(

مــــّروا فــي الــجــامــعــة، عــلــى الــحــيــطــان، يمنة 
.
ً
ويسرة

مـــاركـــس وفـــريـــديـــريـــك أنـــغـــلـــز. مـــاكـــس فــون 
إيــرويــن شرودينغر  لــو وغــوســتــاف هيرتز 
ــــس بـــــــــورن، مــــاكــــس بــــالنــــك وألــــبــــرت  ــاكـ ــ ومـ
ــو هـــان.  ــ ــيــــرت كــــوش وأوتــ أيــنــشــتــايــن وروبــ
أوغــســت ويلم  املقابلة، صـــورة  الجهة  وفــي 
إلــى جانب صــورة هيلموتز،  فــون هوفمان 

وغيرهم كثر. 
ــي مـــجـــّمـــع ِمــــــت كـــلـــيـــات الـــعـــلـــوم  ــ ــز فـ ــ ــرّك ــتــ تــ
اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
ويـــعـــّد األقـــــدم، والــرئــيــســي، بـــن املــجــّمــعــات 
الـــثـــالثـــة. أّمــــا مــجــّمــع نـــــورد، فــيــضــم كــلــيــات 
ــنــــفــــس، وصـــّمـــمـــه  ــم الــ ــلــ ــلــــوم األحـــــيـــــاء وعــ عــ
املهندس كارل غوتارد النغانز، الذي هندس 
بـــوابـــة بـــرانـــدنـــبـــرغ، الــقــريــبــة مـــن الــجــامــعــة. 
فــيــمــا يـــضـــم مـــجـــّمـــع أدلــــيــــرشــــوف، كــلــيــات 
والفيزياء  الرياضيات  التطبيقية،  العلوم 
نشأ 

ُ
والكيمياء، وإدارة األعمال واإلعــالم، وأ

حديثا بن عامي 1998 و2003. 
ــة، عــرفــت  ــفـ ــفـــالسـ ــــى الـــعـــلـــمـــاء والـ إضــــافــــة إلـ
ــة شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة بـــــــارزة،  ــعـ ــامـ الـــجـ
تــلــقــت عــلــومــهــا عــلــى مــقــاعــدهــا الـــدراســـيـــة، 
ــديــــدي« أوتــــــو فـــون  ــحــ ــار الــ ــتـــشـ شـــــأن »املـــسـ
الــذي كان له  البروسي  بسمارك، السياسي 
اإلمبراطورية  فــي توحيد  األســاســي  الـــدور 
ــان أول مستشار لــهــا فــي عــام  األملــانــيــة، وكـ

1871 ولغاية عزله في 1890، ورسخ القاعدة 
السياسية في العالقات الدولية خالل القرن 
ــقــــوى«.  ــيـــاســـة تـــــــوازن الــ ــتـــاســـع عـــشـــر »سـ الـ
أيضا،  مــيــركــل،  أنغيال  الحالية  املــســتــشــارة 
هومبولدت،  فــي  الجامعية  دروســهــا  تلقت 

حيث يدّرس حاليا زوجها أولريخ ميركل.

وراء طيف هيغل
دّرس  أو  درس  ــتـــي  الـ الــــغــــرف  عــــن  الـــبـــحـــث 
فـــيـــهـــا الـــفـــالســـفـــة والـــعـــلـــمـــاء لـــيـــس بـــاألمـــر 
الـــهـــّن. ســــؤال املــوظــفــن والــطــلــبــة عــنــهــا لن 
يفيد بشيء. تبدو معرفتهم واهتماماتهم، 
مــقــتــصــرة عــلــى اإلشـــــــارة لـــصـــور الــعــبــاقــرة 
الــقــديــمــة املــتــنــاثــرة عــلــى الــحــيــطــان، وعــلــى 
إلــى جــانــب عشرة  الــتــســع،  الجامعة  كليات 
ع عــلــى املــجــّمــعــات 

ّ
مـــراكـــز لـــأبـــحـــاث، تـــتـــوز

الثالثة. فيما يحاول بعضهم املساعدة، عن 
طريق إرشادك إلى املبنى املقابل، حيث تقع 
ــع في  ــة واســـعـــة، ولــعــلــهــا األوســ غــرفــة دراســ
الجامعة، هي »كينوزال«. لكن التلميذ هناك 
ه ال يدري أي غرف أو مقاعد 

ّ
يؤّكد بدوره، أن

أو مكاتب لهؤالء العلماء والفالسفة.
في املبنى الرئيسي، رجل في منتصف عقده 
ا. 

ّ
الخامس، يسير برفقة سيدة تصغره سن

ــه أستاذ في الجامعة ويعرف 
ّ
أن ال شــّك في 

أيــــن مــقــعــد أيــنــشــتــايــن عــلــى األقــــــل. الــرجــل 
ــقـــول »لـــم  يـــتـــحـــدث اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــطـــالقـــة، يـ

الدراسية أو املكاتب أو الغرف  تعد املقاعد 
التي درس فيها ماركس وأمثاله موجودة. 
دمرها األميركيون والبريطانيون، لأسف. 
ما  بــل غلطتهم.  ليست غلطتنا نحن،  هــذه 
بــقــي مــكــتــب يــتــيــم لــهــيــغــل يــقــبــع فـــي غــرفــة 
الفلسفة.  كلية  ســكــرتــاريــة  ملكتب  مــجــاورة 
ــا مـــن يــمــلــك مــفــتــاح الـــغـــرفـــة«.  وهــــي وحـــدهـ
ــرأي. كــان  ــ  بــرأســهــا لــتــوافــقــه الـ

ّ
الــســّيــدة تــهــز

الــرجــل يشير بــذلــك إلـــى الــدمــار الـــذي لحق 
الثانية،  الــعــاملــيــة  الــحــرب  خـــالل  بالجامعة 
وهـــو مــا ُيــلــحــظ مــن خـــالل مــعــايــنــة املــبــانــي 
ــغــــرف عـــن كـــثـــب، حــيــث يــظــهــر الــتــرمــيــم  والــ

الواضح فيها.
ع صور كبار فالسفة 

ّ
في كلية الفلسفة تتوز

القرنن الثامن والتاسع عشر، مّمن حاضروا 
أو درســـوا فــي الــجــامــعــة. صــور الفيلسوف 
ــــي )الــــبــــروســــي( جــــــورج فـــريـــديـــريـــك  ــانـ ــ األملـ
هيغل )1770 ـ 1831(، الــذي كان أستاذًا في 
أدولف  هومبولدت، والفيلسوف فريديريك 
والفيلسوف   )1872 ـ   1802( تريندلينبيرغ 

املتشائم آرثر شوبنهاور )1788 – 1860(.
الغرفة،  لكن  مكتبها،  فــي  الكلية  سكرتيرة 
حيث مكتب هيغل، كانت مشغولة باملؤتمر 
إليها  والـــدخـــول  الــعــلــيــا،  لـــلـــدراســـات  األول 
يتطلب العودة مّرة أخرى، إللقاء نظرة على 
أفكار  القديم، حيث تزاوجت  شقوق املكتب 

د »الحقائق املطلقة«.
ّ
هيغل لتول

باختصار

نجوى بركات

ال أعرف كيف يفلح الواحد منا في حفظ صحة عقله 
الرمال، والتغاضي عّما يبلغه  ورأســه، أبطمرهما في 
من أخبار، ال تتحدث إال عن خرق القوانني، واستباحة 
واملعتقد،  التعبير  حرية  رأسها  وعلى  الحقوق،  أدنــى 
أم بالشجب والتنديد، مع اليقني املسبق أن هذا كله لن 

يؤدي إلى نتيجة؟  
والــتــجــاوزات والــخــروقــات هــذه ال تأتي مــن عصابات 
إرهابيني، أو من دول مارقة، نبتت ذات ليلة وتمّددت، 

وإنما من أنظمٍة معترف بها عامليًا.
ثمة، اآلن، شاب فلسطيني مولود في السعودية، يدعى 
أشرف فياض، متهم باإلساءة إلى اإلسالم والردة، من 
خالل كتاباته كشاعر. تقول »هيومن رايتس ووتش« 
، في رمضان 2013، إثر نقاش 

ً
قل، أوال

ُ
إن فياض اعت

ّدمت شكوى 
ُ
حاد مع رجل في مقهى بشأن شعره، وق

تتهمه  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمــر  لــدى هيئة 
بأنه قد أساء إلى اإلســالم. وتقول شقيقته املوجودة 
ة، 

ّ
في غزة إنهم أطلقوا سراحه حينها، لعدم توفر أدل

بــدايــة 2014،  فــي  لكن،  وجــود قضية.  لعدم  وبالتالي 

فُحكم عليه حكم  للتحقيق مجددًا،  أشــرف  استدعي 
لتورطه  مع 800 جلدة،  بأربع سنوات سجن  مبدئي 
الدليل؟ صور  بعالقات غير الئقة مع الجنس اآلخــر. 
فــي هــاتــفــه الــجــوال تــظــهــره بــرفــقــة نــســاء فــي معرض 

فني!
النيابة العامة أدى، أخيرًا،  إال أن استئنافًا للحكم من 
إلــى إصـــدار حكم جديد بــاإلدانــة، بتهمة »ســّب الــذات 
اإللهية ودعــوة صغار السن إلــى اإللــحــاد«، مع فرض 
ذ عادة 

ّ
عقوبة اإلعدام. أحكام اإلعدام في السعودية تنف

بقطع الرأس. يقال إّن لفياض أمل ضئيل، فبمقدوره 
أعــلــى محكمة ســعــوديــة خــالل 30  لــدى  أن يستأنف 
يـــومـــًا. يـــقـــال، أيـــضـــًا، إن هـــنـــاك ضــغــوطــًا مـــورســـت، 
وعـــالقـــات ومــصــالــح ســيــاســيــة تــداخــلــت وتــضــافــرت، 

إلصدار حكٍم كهذا. 
لكن، تبقى التهمة هي الردة واإلساءة إلى اإلسالم، كما 
البالغ 35 عامًا،  الشاعر  التحقيق من كتابات  بّينهما 
 إن 

ً
والذي نفى أن يكون قد تعّرض للذات اإللهية، قائال

ما كتبه يحكي عن الوضع في فلسطني، وعن القضية 
الفلسطينية. 

ثّمة اآلن وراء عذابه الجسدي والنفسي عذاب إضافي، 

يصعب وصفه، ألنه كافكاوي بامتياز. خسارة الحياة 
عــبــثــًا، مــقــارعــة قــمــم مــن الــظــالمــيــة والــتــعــنــت والجهل 
والتخلف، والوجود رغمًا عنك في معركٍة ال تملك فيها 

أي سالح للدفاع عن نفسك.
ال أعـــرف قيمة أشـــرف فــيــاض شــاعــرًا. ال أريـــد حتى 
أن أعرفها اآلن، ال أريــد أن أعــرف رأيــه في الدين، وإن 
ــر بحق كل 

ّ
كــان فعال قد أســاء إليه. أريــد فقط أن أذك

 ،
ً
شخص بالتعبير عن رأيه. بأن الشعر واألدب، إجماال

ت وشّك ودحض واعتراض. إنه لحظة مكثفة، 
ّ
هو تفل

ليست واقعية دائما، أو ذاتية أو شخصية. أن أشرف، 
وفي أسوأ األحوال، أي وإن كان ملحدًا أو مرتدًا، وهو 
ما لم يثبت، ال يستحق القتل، ألن من ينّصب نفسه 
مكان اإلله، مفتيًا باملوت والحياة، يسيء إلى القانون 
 إلى قاتٍل يفوق 

ً
اإللهي والدنيوي على السواء، متحّوال

املشكك واملرتد إساءة. 
كــان مــن عـــادة املــلــوك، حــني يغضبهم أحــد رعاياهم، 
لشّره.  اتــقــاًء  البقاع،  أقاصي  إلــى  بنفيه  الــقــرار  اتخاذ 
لم ال تتبنى اململكة السعودية مثل طرق املعاقبة هذه، 
فترّحل فياض بعيدًا، تلغي إقامته، وتمنعه حتى من 
اللجوء إلى البلدان التي لها مع اململكة مصالح، وهي 

عديدة.
 ليس قـــرار اإلعـــدام فحسب بحق 

ً
أخــيــرًا، املــريــع فــعــال

املنهمرة على مختلف  التعليقات  بــريء، بل إن  شاب 
وســائــل االتــصــال االجــتــمــاعــي هــي مــا يــجــّمــد الــدمــاء 
في العروق، حيث تجري محاكمات مقتضبة موازية 
ويدعو  الــقــتــل،  أغلبها عقوبة  يــبــرر  فــيــاض،  ألشـــرف 
انعدام  زمــن  أي  يقرأها في  ليتساءل من  إليها، حتى 
ت قلوب الناس، وامتألت 

ّ
رحمة ترانا نعيش، ومتى جف

بكل تلك القسوة؟

في مسألة أشرف فياض

وأخيرًا

كان من عادة 
الملوك، حين يغضبهم 
أحد من رعاياهم، نفيه 

إلى أقاصي البقاع
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